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Abstract: Ekaterina Dashkova was the first and only female director of the Russian 

Academy of Sciences. The object of this study is not her contributions to the Russian 

Enlightenment, which are well researched, but a socio-psychological analysis of her 

complex and contradictory personality – the woman who implemented the European 

educational, scientific and social ideas in the then different Russian realities. Through a 

case study, I aim to outline the essence, the insurmountable contradictions and boundaries 

of the Russian Enlightenment. Most researchers of Dashkova tend to idealize her 

personality and do not mention the contradictions in her character, some of which were due 

to the contradictions of the age in which she lived. The events and interpretations in her 

Memoirs have been critically analyzed from the perspective of some bibliographic records 

and analyses of her public and educational views. The basis of the study is Dashkova’s 

Memoirs, which have attracted a great deal of research interest and which have been 

repeatedly published in many languages, as well as analyses of her correspondence with her 

brother Alexander Vorontsov, and the letters by her friend Martha Wilmot. Dashkova's 

complicated relationship with Empress Catherine II outlined the boundaries of the possible 

Enlightenment in Russia, as well as the utopia of the Enlightenment notion of human 

enlightenment in general. 
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Въведение. Съвременниците, които пишат за княгиня Екатерина Рома-

новна Дашкова, изказват твърде противоречиви мнения за нея. По количест-

вото отзиви за руските жени през 18. и началото на 19. век може би Екатерина 

Дашкова отстъпва само на Екатерина Велика. Повечето изследователи на 

                                                           
1 Статията е част от изследване, извършено в рамките на проект „Knowledge Exchange 

and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 

21st Centuries – KEAC-BSR”. Проектът е подкрепен от European Union's Horizon 2020 

research and innovation programme с договор No 734645. 
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Дашкова са склонни да идеализират личността ѝ, като премълчават противо-

речията в нейния характер, част от които се дължат на противоречията на 

епохата, в която живее (Иловайский 1859, Лозинская 1878, Добролюбов 1986, 

Смагина 2011, Тычинина 2004) – епохата на Руското просвещение. Европейс-

кият просветителски идеализъм на 18. век надценява човешката природа и 

възможностите на възпитанието и приема, че човек се ражда невинен, негово-

то съзнание е табула раза, а обществото го разваля и предполага, че всичко, от 

което общество се нуждае, е просветен монарх и правилно възпитани хора в 

затворени заведения, далеч от вредните влияния на семейството и общество-

то. Във Франция обаче Просвещението довежда до образователен подем, ог-

раничен не само за благородническите елити, и до революционни социални и 

политически промени. Екатерина II заема френски и германски образователни 

модели, които утопично прилага в съвсем различни социално-политически и 

културни условия – в Русия на крепостното право, строга 14-степенна йерар-

хична социална система и добре охраняван авторитет на абсолютния монарх. 

Обект на настоящето изследване не са приносите на Екатерина Дашкова 

към Руското просвещение, които са добре изследвани, а социално-

психологически анализ на нейната сложна и противоречива личност, анализ, 

който позволява един интимен подход към проблемите на Руското просвеще-

ние. Основа на изследването са нейните Записки, които многократно са изда-

вани на много езици (Дашкова 1859, Чечулин 1907, Дмитриева 1987, Дашкова 

2003). Събитията и тълкуванията в Записките са критично анализирани с ог-

лед на библиографични очерци и анализи на нейните обществени и образова-

телни възгледи, както и изследвания върху нейната кореспонденция с брат ѝ 

Александър и кореспонденцията на нейната приятелка Марта Уилмот 

(Огарков 1893, Васильков 1894, Лозинская 1978, Смагина 2001, Byrne 2011). 

 

Биографията. Записките на княгиня Дашкова позволяват да се просле-

дят основните важни според нея събития в нейния живот. Екатерина Рома-

новна Воронцова е родена на 17 март 1743 г. в Петербург в семейството на 

граф Роман Иларионович Воронцов. На две години загубва майка си и от че-

тиригодишна възраст се възпитава в дома на чичо си – канцлера Михаил Ила-

рионовеч Воронцов. Тя получава превъзходно за времето си домашно възпи-

тание: четири чужди езика, музика и рисуване, сама придобива основни поз-

нания по хуманитарните и естествени науки. За интелектуалното развитие на 

Дашкова допринася не само богатата библиотека на чичо ѝ, но и беседите с 

гостуващи сановници на империята и чуждестранни посланици. Поради вне-

запно заболяване тя е трябвало да прекара няколко месеца сама на село и 

единствената ѝ компания стават книгите, страстта към четенето ще остане до 

края на живота ѝ. Особено я привличат писанията на големите дейци на Прос-

вещението – Бейл, Монтескьо, Буало и Волтер стават нейни любими автори. 

От рано се интересува от политика и у нея възниква желание да играе важна 
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историческа роля. През 1758 г., едва 15-годишна, се запознава с великата кня-

гиня Екатерина, бъдещата императрица Екатерина II, и е омагьосана от нейна-

та воля и интелект, своя респект към нея тя ще запази до края на живота си, 

въпреки променливото отношение на императрицата към нея. Бъдещата им-

ператрица оценява веднага оригиналния ум и образованост на Екатерина Ро-

мановна. Съдбата рано ѝ поднася случай да играе историческа роля. През 

1761 г. с встъпването на престола на Петър III, един, според нея, ограничен 

човек с казармен манталитет, чийто кумир е пруският крал Фридрих II, него-

вата съпруга – великата княгиня Екатерина Алексеевна замисля държавен 

преврат и за свои съюзници избира Екатерина Романовна, която да пропаган-

дира в нейна полза сред дворянските кръгове, и Григорий Орлов, който да 

пропагандира сред военните. След преврата, противно на очакванията на Ека-

терина Романовна, други хора са избрани от императрицата да играят първен-

стваща роля в двора и държавните дела и тя трябва да си припомни с горчи-

вина думите на Петър III: „Дете мое – каза той – няма да ви попречи да за-

помните, че да имаш вземане-даване с честни простаци като мен и сестра ти е 

много по-безопасно, отколкото с такива велики умници, които ще изстискат 

сока от портокала, а корите ще захвърлят под краката си“ (Дашкова 2003: 14). 

Младата, жадуваща за подвизи Екатерина Романовна с пламенна преданост се 

отдава на конспиративното дело, за да получи на церемонията по коронацията 

унизително задно място на съпруги на полковници, но без да остане съвсем 

без награди. Във въображението си тя вероятно е преувеличавала своето учас-

тие в преврата, а Екатерина II, чието приятелство, вероятно, едва ли е било 

толкова искрено, е отричала съществено значение на княгинята в неговия ус-

пех. 

През 1758 г. Екатерина Романовна случайно среща княз Михаил Даш-

ков, двамата се влюбват от пръв поглед и тя се отдава всецяло на брака си. 

След сватбата през същата година заминават за Москва в семейството на съп-

руга, където княгиня Дашкова, за да се хареса на семейството на съпруга си, 

се заема с усърдие да изучава руски език, който до 16-годишна възраст почти 

не е владеела. След една година се ражда дъщерята Анастасия, а след това 

синът Михаил. През 1761 г. Дашкови се връщат в Петербург. В знак на благо-

дарност императрицата ѝ дава звание статс-дама, орден „Св. Екатерина“ и 

парично възнаграждение. Дашкова обаче е очаквала много повече, тя се е на-

дявала заедно с просветената императрица да строи нова Русия, в която импе-

раторската власт ще се основава не на произвола, а на законите и разума, но 

нейното място е заел Григорий Орлов, любовник на Екатерина II. Израснала с 

чувство за справедливост и принципност, Дашкава пише, че не приема фаво-

ризма в политиката, още повече от една просветена императрица, но животът 

се оказва по-сложен от просветителските идеали. Деспотичната императрица 

едва ли би споделила неограничената си власт заради литературните и фило-

софските си склонности. По време на коронационните празненства умира 
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малкият им син Михаил. През лятото на 1763 г. приписват съпричастност на 

Дашкова към заговора на Ф. Хитрово, което допълнително дразни императри-

цата. През 1763 г. се ражда синът ѝ Павел. Семейното ѝ щастие се оказва 

кратковременно, през 1764 г. по време на полския поход загива съпругът ѝ 

Михаил Дашков. Всички усилия Екатерина Дашкова насочва към възпитание-

то на двете си деца съобразно принципите на Просвещението. След като с 

цената на строги икономии се разплаща с дълговете на мъжа си и подобрява 

своето имение в Троицкое, тя се обръща към Екатерина II с молба да ѝ бъде 

разрешено задгранично пътуване. През 1769 г. Екатерина Романовна с децата 

си се отправя към Европа под името госпожа Михалкова, за да избегне из-

лишни разходи и церемониалности. С огромен интерес се запознава с евро-

пейските университети, академии, музеи и театри. Среща се с Дидро и Вол-

тер, проучва възможностите за образование на сина си. В Европа е приета с 

уважение като сподвижница на просветената императрица на Русия. През 

1772 г. година Екатерина Дашкова се връща в Русия. Императрица я приема в 

Царско село и синът ѝ Павел Дaшков, 9-годишен, е записан на военна служба 

и произведен в карнет. Дашкова получава огромно парично дарение. Отново я 

обвиняват в несъществуващ, а инсцениран, заговор в полза на наследника на 

престола Павел Петрович. През 1775 г. Екатерина Дашкова с децата си се от-

правя на второ задгранично пътуване под свое име. Тя подготвя постъпване на 

сина си, който е 13-годишен, в един от най-старите университети в Европа – 

Единбургския. На изпитите показва блестящи знания и способности, а княги-

нята сама подготвя плана му за обучение. В обществото на английските инте-

лектуалци тя се чувства прекрасно и остава англофилка до края на живота си. 

През 1779 г. Павел Дашков блестящо завършва Единбургския университет, но 

княгинята не бърза, тя иска да покаже на сина си просветена Европа и цели 

три години те пътешестват из Европа с богата културна програма и приеми в 

английския, френския и австрийския двор. През 1782 г. Екатерина Дашкова се 

връща в Петербург и със съдействието на новия фаворит на императрицата 

княз Потемкин Дашков е назначен за негов адютант и произведен в капитан-

поручик в кралската гвардия. Екатерина Романова има проблеми с дъщеря си, 

чието разточителство и неприязнено отношение към майката вгорчават живо-

та ѝ. Синът ѝ също я разочарова, той сключва тайно от нея неравен брак с 

дъщеря на богат търговец без благословията на майка си. Утешават я затопле-

ните отношения с императрицата, която ѝ дарява имение и неочаквано ѝ 

предлага да оглави Академията на науките. С указ на императрицата от 24 

януари 1783 г. Дашкова е назначена за директор на Санкт-Петербургската 

императорска академия на науките. Огромните познания и енергия на княги-

нята най-после намират поле за изява. 11 години тя ще направлява науката в 

една огромна империя. След като въвежда в ред финансовите дела на акаде-

мията, тя създава условия за спокойна и благотворна работа на академиците, 

организира експедиции, открива лаборатории, модернизира топографията, 
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възстановява ботаническата градина и построява ново здание на академията. 

По замисъл на Дашкова е открита Руската академия с хуманитарен национа-

лен профил. Дашкова става първият ѝ президент. Тя искрено се заема да въз-

роди руската мисъл и духовност, да издигне руския език на длъжната му ви-

сота, към очистване на езика от ненужни заети чужди думи и литературни 

обрати. През 1794 г. княгинята подава молба за двегодишен отпуск по здра-

вословни причини. Истинската причина е разваляне на отношенията с импе-

ратрицата поради съмнения в съпричастността на Академията към книгата на 

Александър Радищев „Пътешествие от Петербург към Москва“, в която под-

лага на остра критика съществуващите социални порядки в крепостна Русия. 

Освен това Радищев е приятел на нейния любим брат Александър Воронцов, 

който продължава да го подкрепя и в годините на заточение. Другият повод е 

публикуването на трагедията на Яков Княжин „Вадим Новгородски“ в изда-

нието на Академията „Руски театър“, в която прозират републикански идеи. 

Особено дразнещо за императрицата е похвалното отношение на Бенджамин 

Франклин към книгата на Радищев. Императрицата, въпреки просветителски-

те си увлечения, не търпи и намек за критика към абсолютната си власт и из-

данието е конфискувано. След смъртта на Екатерина II при новия император 

Павел I княгинята изпада в немилост и е изпратена в имението на сина си в 

Куротово, за да си припомни участието в държавния преврат. Стоически по-

нася всички лишения и успява да си издейства разрешение да се премести в 

любимото си имение в Троицкое. След смъртта на Павел I през 1801 г. люби-

мият внук на Екатерина II – Александър I реабилитира напълно княгинята, тя 

е поканена отново в двора. Остатъкът от живота си възрастната княгиня пре-

карва в Москва и Троицкое, където се занимава с благоустройство на имение-

то си, с музика и рисуване и сътрудничество в списания. Отдава се всецяло на 

дружбата си с двете сестри – Марта и Кетрин Уилмот, с чиито семейства се е 

запознала по време на престоя си във Великобритания и които пристигат в 

Русия през 1803 г. По молба на Марта Уилмот, която живее при нея 5 години, 

тя пише и своите „Записки“, които имат голяма историческа ценност и са сред 

първите мемоари от края на 18. и началото на 19. век. Издадени са първона-

чално на английски език през 1840 г. от госпожа Уилмот. През 1807 г. умира 

синът ѝ Павел Дашков само на 43 години, княгинята се поболява и дори не 

може да отиде на погребението, където дъщеря ѝ Анастасия Щербинина уст-

ройва неприличен скандал, в резултат на което Дашкова я лишава от наследс-

тво. На 4 януари 1810 г. в Москва Екатерина Дашкова умира и е погребана в 

любимото си имение. 

 

Сноп от човешки противоречия. 

Анализът на автобиографията ѝ насочва към противоречиви страни от 

нейния характер и много премълчани неща. В Записките си Дашкова проекти-

ра за себе си една невинно страдалческа и стоическа поза, в тях липсва само-
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рефлексивност за собствените ѝ грешки и пристрастия, както и намек за кри-

тика към Екатерина II въпреки сложните отношения между двете жени.  

Дашкова приема една мъченическа стоическа белетристична поза: 

„...бурен и тревожен, или по-точно тъжен живот в продължение на който ми 

се наложи да крия от света сърдечните си страдания, но остротата на тази 

болка не можа да притъпи гордостта и да надделее над духа ми. За мене може 

да се каже, че съм мъченица – и аз не се страхувам от тази дума, тъй като да 

скривам своите чувства и да се представям в лъжлива светлина не е никак 

свойствено на моя характер” (Дашкова 2003: 135). Премълчаната критика към 

Екатерина II може да се обясни с патриотизма на Дашкова и прекалената об-

вързаност на собствената ѝ съдба с тази на императрицата. Основната мисия 

на Записките тя вижда в това да защити себе си и руската императрица от 

нападките към тях в Европейския свят. „Аз видях цялата лъжа и пристрастни 

обвинения, разпространени от някои френски писатели против Катерина го-

ляма, но заедно с това те не пощадиха по пътя си със своето злословие и ней-

ната приятелка Катерина малка. В тези памфлети вашата Дашкова е очернена 

с всички пороци, съвършено чужди на нейния характер: в едни от тях тя се 

явява жена с най-престъпно честолюбие, в други – груба развратница“ (Даш-

кова 2003: 2). Появата на автобиография, при това от жена, е твърде необича-

ен акт в това ранно време. Смята се за отблъскващо егоистично да публику-

ваш собствената си история, социалните условия ефективно забраняват всич-

ко освен съставянето на ръкописи, предназначени единствено за частна цир-

кулация. Допълнителни трудности срещат жените автобиографистки, техният 

брой е вече ограничен и поради по-ниските образователни стандарти за жени-

те. Те са ограничени и поради изискването за скромност, поради което се смя-

та за неподходящо за жена да сподели своя живот и душа по такъв публичен 

начин, превръщайки се в „героиня на нейната собствена история...“. Мемоа-

рите на Дашкова са поверени на Уилмот само при условие, че ще ги публику-

ва след смъртта на Дашкова; въпреки това от четирите автобиографии, съчи-

нени през този период, мемоарите на Дашкова са първите, които са публику-

вани. Разглеждайки Уилмот като дъщеря, посвещавайки мемоарите на нея и 

приписвайки на нея тяхното създаване, може да се разглежда като израз на 

руската традиция на семейната автобиография през осемнадесети век (Byrne 

2011:26-27). 

В детството Дашкова сама насочва към противоречия в своя характер – 

гордост и болезнен стремеж към одобрение и любов, трезва сериозност и меч-

тателност. „Аз по природа бях горда и тази гордост се съединяваше с някаква 

необикновена чувствителност и сърдечна мекост; поради това едно от пла-

менните мои стремления беше желанието да бъда любимка на всички, които 

ме обкръжаваха и при това толкова искрено, колкото аз ги обичах… Аз нап-

равих от себе си сериозен и мечтателен човек, неразговорчив и никога без 

предварително обмислен план не удовлетворяващ своето любопитство... тога-
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ва аз се съсредоточих в самата себе си и започнах да разработвам тези умстве-

ни инстинкти, които може да ни поставят по-високо от обстоятелствата“ 

(Дашкова 2003: 4-5).  

Рано загубила майка си и отдалечена от баща си, човек без високи нрав-

ствени качества, служещ като еталон за невежество сред просветените хора от 

неговия кръг, малката Екатерина израства като независимо, но с твърде суров 

характер дете. „Може би, не греши особено този, който обяснява известната 

жестокост на Екатерина Романовна с отсъствието в ранно детство на сърдеч-

ните ласки на майката, смекчаваща душата на детето... Великият канцлер 

впоследствие, вероятно, не един път е разсъждавал над това, че на него му се е 

паднало до стопли у дома си „малък змей“ (Огарков 1893: 5). 

Според Byrne ранната загуба на майката и на малкия син са източник на 

особената ревност на Дашкова към близките и склонността ѝ да изгражда екс-

цесивни отношения с околните – както на привързаност като в случая с Марта 

Уилмот, която определя себе си като „затворник на приятелството“, така и на 

неприязън, както в случая с любовника на императрицата Григорий Орлов и 

собствените си син и дъщеря. В писмата си Марта Уилмот също обръща вни-

мание на неразрешимите противоречия в характера на Дашкова.  

„Такива са странностите и неразрешимите аспекти на нейната личност, 

че резултатът може да се представи само като ръкойка от човешки противоре-

чия. Вие можете да я възприемете като къс съвършенство, ако имате предвид 

моя опит с нея, само ако предположите, че Европа е рай, при положение, че 

никога не сте живели извън Италия и по това съдите за останалото. Но тя е 

обладана от толкова много климати, толкова много Етна от разрушителен 

огън, толкова много диво разхищение на попарена от слана реколта, колкото 

съществува по земното кълбо! От своя страна аз мисля, че тя ще се чувства 

най-добре като властелин на държавата или генералисимус на армията“ 

(Byrne 2011: 39).  

Марта Уилмот споделя също, че в тесен кръг княгинята е разказвала, че 

смята много от догматите на православната църква за съвършена измислица, а 

духовенството – невежо и безнравствено.  

„И при всичко това тя плачеше по време на църковна служба и тази 

смес между суеверия и светли понятия ѝ придаваше поетически характер; 

противоречията още по-силно открояваха нейните мощни и разнообразни 

сили“ (Дашкова 1859: 404). 

Според Лозинская чичо ѝ Михаил Воронцов е бил порядъчен човек, но 

слабохарактерен и без особени таланти държавен деятел, който не е бил инте-

лектуално предизвикателство за младата Дашкова. Той обаче искрено се е 

интересувал от развитието на отечествената наука и литература и е покрови-

телствал Михаил Ломоносов и по този начин е повлиял на Екатерина Рома-

новна (Лозинская 1978). Образованието, което той ѝ осигурява, без да жали 
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пари за домашни учители, е типичното семейно дворянско възпитание – тан-

ци, рисуване, добри маниери и 4 чужди езика.  

„Но какво беше направено за развитието на нашия ум и сърце – всъщ-

ност нищо. Чичо нямаше време, а тетка нито способности, нито призвание“ 

(Дашкова 2003: 4). 

Екатерина Романовна критикува господстващото повърхностно образо-

вание на тогавашните светски хора по френски образец и с френски гувернан-

тки най-често. С „безжалостна наблюдателност“ тя е черпила познания не 

само от книгите, но и от разговорите със знаменити личности, често гостува-

щи на канцлера. За начало на своето нравствено и умствено образование тя 

смята престоя си на село, по време на нейната болест, когато самотата ѝ за-

пълват единствените нейни приятели – книгите. 

 „Дълбока меланхолия, размишления за себе си и моите близки хора, 

измениха моя жив, весел и даже насмешлив ум“ (Дашкова 2003: 5).  

Липсата на безусловни авторитети в ранното детство вероятно са източ-

ник на наранено самолюбие и крайна независимост, стигаща до жестокост, а, 

от друга страна, на склонност към меланхолия и мечтателност. Според 

Огарков тази гордост и нежна чувствителност вероятно се дължат на огорче-

ния, които тя все пак е имала в дома на чичо си, бидейки само племенница, а 

не любима дъщеря. Още по-големи огорчения вероятно е предизвиквала и 

нейната незабележителна фигура и външност. Лекомислената придворна мла-

деж едва ли е могла да оцени умствените ѝ достойнства. Така гордата подрас-

тваща девойка отрано е почувствала умственото си превъзходство над тълпата 

и е насочила цялата си енергия в сфера, в която обкръжаващите е трябвало да 

признаят нейното превъзходство. Тя успява още в детство да си изгради свой 

особен вътрешен мир на сънища, мечти и страстно четене на книги. При това 

тя не чете блудкави френски романи, популярни по това време в дворцовото 

общество, а любими нейни писатели са Бейл, Монтескьо, Хелвеций, Волтер, 

Буало, които са предизвиквали желание да служи на високи обществени и 

политически идеали.  

 

Екатерина Дашкова и Екатерина Велика.  

В бъдещата Екатерина II тя вижда сродна душа, двете споделят едни и 

същи литературни интереси и виждания за просветено управление и още от 

първата им среща тя става страстна привърженица на Екатерина II. Двете 

просветени жени заедно мечтаят за царство на разума, за необходимостта да 

се ограничи самодържавието с „определени твърди закони“, „за господар, 

любящ и уважаващ своите поданици“ . 

 „В тази епоха, за която говоря, навярно може да се каже, че в Русия не 

може да се намерят и две жени, които подобно на мен и Екатерина сериозно 

да се занимават с четене: оттука между впрочем се роди нашата взаимна при-

вързаност и тъй като великата княгиня притежаваше неотразима прелест, ко-
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гато искаше да се хареса, с лекота можете да си представите колко е трябвало 

да увлече мене, петнайсетгодишно и необикновено впечатлително същество“ 

(Дашкова 2003: 9). 

Екатерина Дашкова активно се включва в заговора, довел до нейното 

възцаряване, влизайки в конфликт със своите родственици, привърженици на 

старото управление. Нейното участие, разбира се, е преувеличено, Екатерина 

II отдавна е съставила план за действие и нейният фаворит Григорий Орлов с 

четиримата си братя отдавна вербуват офицери, но доколкото самата Екате-

рина II е немкиня, тя вероятно е имала нужда от Дашкова като представителка 

на руското висше дворянство. В едно от най-представителните исторически 

изследвания на епохата на Екатерина Велика за участието на Дашкова в прев-

рата е отделено само едно изречение (Мадариага 2002). Сложните отношения 

на Дашкова с императрицата очертават границите на възможното Просвеще-

ние в Русия, както и възможностите за човешката просветеност изобщо. Чо-

вешката природа е много по-сложна, противоречива и греховна, отколкото си 

въобразяват просвещенците. 

Английският посланик лорд Макартни описва 22-годишната Дашкова. 

 „Тази жена обладава рядка сила на ума, смелост, превъзхождаща храб-

ростта на който и да е било мъж и енергия, способна да предприема най-

невъзможни начинания за удовлетворяване на преобладаващата страст“ (Ва-

сильков 1894: 57). 

Качества, които биха били особено полезни в управляването на импери-

ята, вместо това още на коронацията тя получава незначително място, което, 

въпреки често заявяваното от нея пренебрежение към церемониите и светска-

та суета, тя преживява като голямо страдание и героизъм. 

 „Би било странно да се увличам от самолюбие в това време, когато 

всички мои приятелски и патриотични надежди са готови да се осъществят. 

Тази гордост, която моите врагове се стараят да оскърбят, ме възвиси над тъл-

пата при церемонията, на която аз по-скоро ще придам, отколкото да приема 

от нея истински достойнство. Уви! Кой може да разчита на безчувствеността 

на етикета в такава минута (Дашкова 2003: 54).  

Лозинская смята, че причина за охладяването на отношението на Екате-

рина II към Дашкова е ревност към собствената ѝ власт. 

„Когато въпросът опира до реалната власт, за застраховането на тази 

власт от най-малки посегателства върху нейния авторитет и абсолютност рух-

ват и съвместни мечти, и дружба. (Лозинская 1978: 22). 

Дени Дидро изтъква нейната гордост и нетърпимост към всякакъв дес-

потизъм и предполага, че напрегнатите ѝ отношения с Екатерина II се дължат 

на това, че въздигайки императрицата на престола, Дашкова навярно се е на-

дявала да управлява заедно с нея, а веднъж повдигнала бунт за нея, тя може да 

вдигне и бунт срещу нея (Смагина 2001). В придворните и дипломатически 
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кръгове Дашкова се смята за заговорница и подстрекателка. Всяко проявление 

на недоволство приписват на нейното участие и влияние: 

„Предполагат, че имайки всички основания да бъде обидена, тя със своя 

„луд нрав“ (Г. Р. Державин), „капризи и неумерено поведение“ (М. И. Ворон-

цов) е способна на всякакви екстравагантни глупости“ (Лозинская 1978: 34). 

Това според авторката едва ли отговаря на истината, а по-скоро на сла-

вата за нея. Дашкова намразва фаворита на Екатерина II Григорий Орлов и си 

позволява остър език против него, за което получава предупреждение от им-

ператрицата. Тя смята, че Дашкова в края на живота си претърпява както ра-

зочарования по отношение на възпитателните си просветителски илюзии, така 

и по отношение на просветената монархия в Русия.  

„Надеждите не се осъществяват в основното за Дашкова: животът нана-

ся удари по нейната вяра в Екатерина като идеал в човешки и обществен план, 

по нейната вяра в просветения монарх „създател на блага на поданиците“, във 

„философа на трона“ ограничаващ самовластието с „разумни закони“ и опи-

ращ се във всички начинания на препоръките на просветени съветници (сред 

последните Дашкова си приписва не последна роля)“ (Лозинская 1878: 27).  

Дашкова като англофилка е особено привлечена от по-либералното уп-

равление, културни и научни постижения във Великобритания и вероятно не е 

приемала безусловно по-деспотичния режим на руската императрица, откъде-

то идват и много от напреженията между двете знаменити жени.  

„Струва ми се, че нищо не подрива така силно царската власт в очите на 

народа, както самоволната тирания, затова винаги съм считала ограничената 

монархия, при която господарят се подчинява на законите и в някои отноше-

ния отговаря пред съда на общественото мнение, за най-добро човешко уп-

равление“ (Дашкова 2003:25).  

Думите, които Дашкова изрича по повод на царстването на Петър III, 

могат да се отнесат и в известна степен и към самата Екатерина II, особено за 

по-късния ѝ период след Френската революция. Въпреки разочарованията си 

Дашкова не признава краха на своите убеждения и до края не иска да се раз-

дели с просветителските си илюзии. 

В отношението с околните, независимо от техния сан, княгинята е пря-

ма и откровена. По същия начин тя се омъжва за княз Дашков – без излишни 

сантименталности и флиртове, веднага след първото им запознаване. Веднъж 

спечелил сърцето ѝ, Екатерина Романовна му се отдава всецяло, с дълбока 

преданост и всепоглъщаща любов. Нейната прямост често е обрисувана от 

съвременниците ѝ като саможивост и неприятна рязкост на характера. Прями-

ят характер и остър език на Дашкова не са могли да не предизвикат раздраз-

нение у Екатерина II. В отношенията на двете знаменити жени Огарков отк-

рива и потвърждение на истината, че и крупните женски личности са способ-

ни да притежават малки недостатъци – завист към достойнствата на други 

жени. 
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 „Умната жена не може да не бъде отзивчива към проявлението на нрав-

ствени и умствени сили: тя с лекота им се удивлява и подчинява, особено ко-

гато те се проявяват у мъжете. Но присъствието на същите тези свойства у 

особи от женски пол, при това неспособни на скромно прикриване на тези 

преимущества, би могло да е антипатично и даже ненавистно за други жени“ 

(Огарков 1893: 48).  

Екатерина Дашкова никога не си позволява остър език към императри-

цата и често техните разговори приличат на обмен на високопарни фрази от 

класическа трагедия, което не пречи на Дашкова да проси и получава значи-

телни парични и други дарения от Екатерина II. За участието в преврата Даш-

кова получава 24 000 рубли, за да покрие дълговете на съпруга си. В записки-

те си Дашкова не споменава какво е очаквала от императрицата като отплата 

за нейните заслуги и умения, но съществуват сведения, че е желала да получи 

чин полковник към гвардията и постоянно място в заседанията на Държавния 

съвет и това е напълно правдоподобно за енергична жена с опит в обсъждане-

то на обществени и политически дела (Огарков 1893). 

 Има и по-прозаични мотиви. 

„Гордата, съзнаваща своите сили и умствено превъзходство Дашкова не 

е могла да не завижда на своята простичка сестра Елизавета, която не е при-

тежавала никакви особени дарования, но на която съдбата подготвя високо 

блестящо бъдеще (като фаворитка на Петър III). Само този жесток червей на 

завистта е достатъчен Дашкова да застане в лагера на великата княгиня, в дру-

гия лагер на нея ѝ е отредена далече не първа роля“ (Огарков 1893: 32).  

Твърде скоро Екатерина Романова осъзнава, че всичко в империята ста-

ва по волята единствено на императрицата. През май 1766 г. в писмо към брат 

си Александър Воронцов тя го съветва да не се връща в Русия, за да заеме 

място в Колегията по външните дела. 

„Ако някой има ум и способности, тук няма какво да прави, тъй като ту-

ка не се нуждаят нито от съвети, нито от система: всичко става по волята на 

императрицата, обобщава се от господин Панин, а останалите членове на ко-

легията или превеждат от вестниците, или преписват книжата на Панин“ (Ло-

зинская 1978: 23). 

Въпреки това в Записките си тя не си позволява да критикува императ-

рицата. Изразява недоверие към съпричастността на Екатерина II към убийст-

вото на Петър III, извършено от малък отряд под ръководството на Алексан-

дър Орлов, брат на Грегорий Орлов, който се надява на брак с императрицата. 

Вероятно то е станало със знанието на императрицата, защото тя има най-

голяма изгода от това, а и никой от участниците не претърпява наказание. 

Само мимоходом споменава за друго кърваво дело, с което започва царуване-

то на Екатерина II – убийството на детронирания малолетен наследник на 

трона Иван VI Антонович, който предишната императрица сваля от трона и 

който държат като таен затворник, който трябва да бъде убит при опит за ос-
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вобождаване. Според де Мадариага поручик В. Я. Мирович, който се вдъхно-

вява от делото на Алексей Орлов и очаквайки награда от Екатерина, инсцени-

ра акт за освобождаване на затворника и провъзгласяването му за цар. Иван 

Антонович е убит, а Мирович впоследствие обезглавен (Мадариага 2002). На 

Запад битува пресилена версия, че убийството е поръчано от Екатерина, след 

което са убити и жертвата, и инициатора на престъплението. И тъй като в деня 

преди престъплението Мирович е посетил чичото на Дашкова и тя се оказва 

заподозряна в това безсмислено кръвопролитие. 

Екатерина Дашкова е крайно пристрастна в оценките си за Петър III, 

който рисува като „човек потънал в крайно невежество“, „без грижи за щасти-

ето на народа“ и „поклонник на пруския крал“ (Дашкова 2003: 16). Тя пре-

мълчава в Записките си немаловажните законодателни актове, предприети по 

време на краткото му царуване (6 месеца) – освобождаване на дворянството 

от принудителна 25-годишна военна и държавна служба, ликвидация на Тай-

ната канцелария, разформироване на личната императорска гвардия, секула-

ризиране на църковните имоти, замислено още от императрица Елизавета.  

Кочеткова, която изследва приносите на Дашкова в академичното изда-

ние „Собеседник любителей русского слово“, смята, че Дашкова не само е 

разрешила публикуването на въпросите на Фонвизин, но и провокирала кри-

тичните въпроси към съществуващия обществен ред в Русия, които предиз-

викват раздразнението на Екатерина II (Кочеткова 1996). Публикуването на 

трагедията на Княжин „Вадим Новгородски“ в академичното издание „Руски 

театър“, трагедия, в която се критикува самодържавието в Русия, също става 

със знанието на Дашкова. На въпросите на разярената Екатерина II Дашкова 

отговаря, че няма за какво да се срамува. Трагедията е забранена и конфиску-

вана. Очевидно, че като главен редактор Екатерина Дашкова се е опитвала да 

балансира между предаността си към императрицата и своите по-либерални 

убеждения. 

 От друга страна Огарков очертава и границите на нейната либералност. 

Той обръща внимание на разминаването между стоическата възвишена поза 

на философа Екатерина Дашкова в нейните Записки и нейния прагматизъм в 

ежедневните дела. След смъртта на съпруга си тя моли патетично императри-

цата за дарение, което да спаси вдовицата с две деца от изпадане в бедност и 

това при наличие на няколко имения и хиляди крепостни селяни. Още на мла-

ди години тя показва скъперничество, извънмерни икономии и не съвсем бла-

госклонно отношение към своите „васали“ – души. 

 „Струва ми се, че съществува дистанция с огромен размер между иде-

алните въжделения за дълг към обществото, както това се обсъжда на много 

страници в нейните Записки, и най-обикновена чичовска практичност, забе-

лязвана на дело; но душата човешка е такава, че е способна нерядко да съв-

местява крайни противоречия“ (Огарков 1893: 52). 
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В Записките тя споменава за интересния си разговор с Дидро за крепос-

тните по време на своето задгранично пътешествие. Княгинята отхвърля кри-

тиката на Дидро към крепостничеството в Русия с аргумента, че крепостните 

се нуждаят първо от образование, а след това от свобода, защото свобода без 

образование ще доведе до анархия. Какво обаче се прави за образование на 

крепостните тя не споменава. Дидро, който е свикнал да общува с високопос-

тавени личности, ласкателно се съгласява с нейните аргументи. Екатерина 

Дашкова се застъпва за традиционния патерналистичен модел „господар – 

баща“ и „крепостни – деца“. Пътуването ѝ в Европа засилва англофилските ѝ 

настроения: практичността и деловитостта, по-либералният дух на английско-

то общество са я привличали към всичко английско. С усмивка Дидро отбе-

лязва англофилството на Дашкова.  

„Тя така обича англичаните, че се боя за нейното пристрастие към този 

антимонархически народ в ущърб и на моята собствена нация“ (Лозинская 

1978: 45).  

Същевременно тя проявява голяма тактичност и внимателност по отно-

шение на императрица Екатерина II, пред която е изпаднала в немилост. Пре-

дупредена от Дидро, тя не приема Рюлер, който е написал критични мемоари 

за дворцовия преврат в Русия. В разговорите с Дидро и Волтер тя се изказва 

особено ласкаво за руската императрица, изказвания, които европейските 

просветители споделят с Екатерина II и които обясняват последвалото затоп-

ляне на отношенията между тях, чийто резултат е и предложението към Даш-

кова да заеме поста директор на Академията на науките. С това оригинално 

решение Екатерина II затвърждава образа си на просветен монарх в Европа и 

демонстрира убежденията си за равенството на жените с мъжете. Благоразпо-

ложението на императрицата носи материални придобивки – имение в Моги-

левската губерния, дом в Петербург и Москва. С хладна пресметливост Даш-

кова се заема да подобри материалните си придобивки.  

„Даже е трудно да се повярва, че страниците от мемоарите, посветени 

на всички тези придобивки, са написани от вчерашната събеседница на Дидро 

и Волтер! Но е така. И в тази сплав на просветеност и ограничение, прозрение 

и слепота, някакво дори нравствено величие и дребнавост, безкористност и 

пресметливост – всичко това е Дашкова“ (Лозинская 1978: 71). Противоречив 

образ на Дашкова рисува и Мадариага по повод на заемането на длъжността 

директор на Академията на науките. 

„Тази свадлива, придирчива, тщеславна и заядлива жена въпреки това е 

не по-малко истински образован човек с широки литературни и научни инте-

реси и множество приятели в пъстрия многонационален интелектуален свят в 

Европа, при това отличаваща се със завидна енергия. Това, че императрицата 

поставя жена начело на организация, изконно явяваща се мъжки резерват, 

прави чест на нейната проницателност и освободеност от предразсъдъци. Ос-

вен това сега княгиня Дашкова с нейното натрапничаво безпокойство винаги 
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ще има с какво да се занимава... В писмо до Грим императрицата пише: Няма 

да има време да се занимава с интриги, защото до гуша ще е претоварена с 

грижи, така че ще се държи прилично“ (Мадариага 2002: 849-850). 

Англофилството на Дашкова по странен начин се съчетава с пламенен 

руски национализъм. Една година преди да тръгне на обиколка из Европа тя 

пребивава известно време в Киев, посещава Киево-Печoрската лавра, любува 

се на фреските и мозайките и академията, което предизвиква у нея патриоти-

чен възторг и тя с гордост заявява: 

 „Лъчът на науката в Киев е проникнал от Гърция дълго преди да засияе 

при някои европейски народи, които с такава готовност описват русите с епи-

тета „варвари“. Тука са имали понятие за философията на Нютон, която римо-

католическото духовенство не е допускало във Франция (Дашкова 2003: 66). 

На аргумента на австрийския канцлер Кауниц, че едва с царуването на 

Петър I Русия е призната като цивилизована страна в Европа, тя отговаря: 

„Такава обширна страна като Русия не се нуждае по пътя на своето ве-

личие от чуждестранна помощ. Ако се управлява добре, тя е не само неприс-

тъпна в своята собствена мощ, но е в състояние да разполага със съдбите на 

други народи както ѝ е угодно. При това, извинете ме, непризнаването на Ру-

сия до Петър е по-скоро невежество и глупост на европейските народи – да 

изпуснат от поглед такава страшна сила. Впрочем, аз съм готова да призная 

заслугите на този необикновен човек. Той е бил гений, деятелен и неуморим 

на попрището на подобряване на собствената си страна. Но тези достойнства 

бяха помрачени от недостатъчно възпитание и буйство на самоволните му 

страсти (Дашкова 2003: 110-111).  

За да извиси образа на Екатерина II като просветена императрица, Даш-

кова незаслужено подценява значението на Петър I. 

Странни и непредсказуеми са и нейните приятелства, на които тя се от-

дава ревностно и докрай. В белгийския курорт Спа тя се запознава с мис Ха-

милтон, с която ще я свързва дългогодишна дружба. Посланици на тази друж-

ба в Русия ще бъдат нейните родственици – сестрите Катрин и Марта Уилмот.  

„Какво именно така тясно е сближило изпадналата в немилост спод-

вижница на руската императрица с дъщерята на провинциалния ирландски 

пастор Хамилтон е неизвестно – същото „избирателно сродство“, в чиято 

прослава диша епохата на предромантизма... Може би у мене съществува ро-

мантическа представа за дружбата – пише Дашкова на брат си Александър – 

но аз ще го осъществя и моите принципи по този въпрос са неизменни, както 

и моят характер. Аз се осмелявам открито да бъда приятел на своите прияте-

ли, независимо в какви обстоятелства те се намират и как другите се отнасят 

към тях“ (Лозинская 1978: 41-42).  

Крайна ревност и неприязън Дашкова изпитва към фаворита на Екате-

рина II Григорий Орлов, с когото воюва половин столетие. По повод на него 

заявява, че любовниците нарушават принципите на справедливото просветено 
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управление. Добролюбов обаче споделя мнението, че Дашкова е искала да 

направи красивия си и образован син любовник на императрицата вместо но-

вия ѝ фаворит Потемкин.  

 „Тя, разбира се, не е идеална жена: намерението да възвиси своя син на 

мястото на Потемкин, навлякло ѝ толкова зло и порицания, доказва, че и тя се 

е поддавала на внушенията на житейските сметки. Но самият неуспех на това 

дело, заедно с други биографични данни, свидетелства, че Дашкова не е била 

съвсем ловка придворна и има нещо свещено в сърцето си, което не би пожер-

твала за грубия егоизъм“ (Добролюбов 1986: 38).  

В Записките Дашкова отхвърля това твърдение като мълва и опит да бъ-

де скарана с фаворита на императрицата. 

„Що се отнася до любовниците аз мисля, че на нея, както и на цял Пе-

тербург, е известно моето явно презрение към тези паразити“ (Дашкова 2003: 

98). 

 Същевременно в Записките си тя подробно разказва за ходатайствата 

си пред Потемкин за уреждане на военната кариера на собствения си син. 

 

Екатерина Дашкова и образователните идеали на Просвещението 

През целия си живот Екатерина Дашкова се интересува от образовател-

ните концепции на западното Просвещение. Тя споделя образователния идеа-

лизъм на Просвещението и вярва, че подходящите условия на възпитание мо-

гат да произведат съвършено нови хора. Е. Р. Дашкова симпатизира на педа-

гогическите възгледи на английския философ и педагог Джон Лок (1632–

1704). Своята педагогическа програма тя най-пълно излага в статиите „О 

смысле слова „воспитание“, „О истинном благополучии“, публикувани в спи-

сание „Собеседник любителей российского слова“; „О добродетели“, „Да бу-

дут русские русскими“ – в списание „Новые ежемесячные сочинения“. Ос-

новните принципи на нейната педагогическа концепция са: възпитанието се 

постига най-добре с примери, отколкото с предписания; възпитанието рано 

започва и късно свършва, ако изобщо свършва; възпитанието не се състои 

само във външни таланти, украсената външност без красота на ума и сърцето 

е само позьорство; възпитанието не се състои само в усвояване на чужди ези-

ци. „Истинското или съвършено“ възпитание се състои от три главни части: 

възпитание физическо, „отнасящо се до тялото“, нравствено, „отнасящо се до 

сърцето“, и накрая ученическо или класическо, „отнасящо се до разума“ 

(Дашкова 1783). Първенство има нравственото възпитание и душевният склад 

на обучаваните. Съвършеното възпитание трябва да прероди човека и да го 

направи истински полезен за себе си и обществото, като изгради любов към 

правдата и отечеството, почитане на църковните и гражданските закони, до-

верие към родителите и омерзение към егоизма. Тези възгледи приема и Иван 

Бетски и прилага първо в училището за благородни девици в Смолни (1764), 
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което се създава по модела на френското училище за благородни девици в Сен 

Сир на мадам Ментенон (1686) и което Дашкова високо цени.  

В Записките си Дашкова, въпреки житейския си опит, остава недокрай 

разколебана в педагогическите си концепции. От най-ранна възраст опитът ѝ 

показва, че еднаквото добро възпитание не произвежда еднакви характери. В 

дома на чичо си тя израства заедно с Ана Воронцова, единствената дъщеря на 

канцлера и нейна връстница.  

„Ние имахме едни учители, едни стаи, едни дрехи. Всички външни обс-

тоятелства, които, струва ми се, трябваше да произведат от нас съвършено 

еднакви същества; и при това във всички периоди на нашия живот между нас 

нямаше нищо общо; тази черта не пречи между впрочем педагози да обобща-

ват системи за възпитание и методически да приписват правила, отнасящи се 

до толкова важен предмет, досега впрочем лошо разбран; и ако възприемем 

под внимание разнообразието и дълбочината на този въпрос, то едва ли може 

да се вкара в една обща теория (Дашкова 2003: 3). Въпреки този ранен опит 

Дашкова полага всички усилия децата ѝ да получат съвършено образование. 

Първоначално децата получават домашно възпитание – писане и четене и 

чужди езици. Когато Анастасия е на 9 години, а Павел на 6, тя предприема 

тригодишно пътешествие в Европа и с образователна цел. В писмо до Ректора 

на Единбургския университет Робертсон тя описва познанията на 13-

годишния си син: латински, френски, немски и английски, математика. В 

Единбург тя сама изготвя твърде амбициозен енциклопедичен план за обуче-

ние на сина си в 5 семестъра – езици, реторика, математика, логика, изящна 

словесност, философия, експериментална физика, фортификация, история, 

естествено и обществено право, физиология, чертание, теория на управление-

то, гражданска архитектура. Това преучване вероятно е изградило по-скоро 

отвращение към науката, още повече, че единствената възможна кариера за 

хора от неговия ранг е била единствено военната кариера, а за момичетата – 

придворна дама. Давайки такова енциклопедично образование на сина си, 

Дашкова не се замисля как ще се използва тази умствена сила. 

 „Уви, по този въпрос Дашкова не се издига над обичайния уровен: 

всичките ѝ грижи са насочени към това синът ѝ да направи кариера в смисъл 

на блясък от външни отличия и да получи по-голям пай от земните блага. 

Впрочем друго трудно може да се очаква от княгинята, знаейки нейната прак-

тичност и тщеславие, а също и обществените условия” (Огарков 1893: 62). 

Въпреки отличното си образование Павел Дашков се отдава на сладос-

тите на живота, води разгулен и прахоснически живот, оженва се без знанието 

на майка си за жена от по-ниско съсловие. Отношенията с образованата ѝ дъ-

щеря също не са по-добри. Според Н. Василков причина за семейното несъг-

ласие може да се търси в недостатъчното нравствено възпитание на децата за 

сметка на тяхното познавателно развитие.  
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„Всичко е било насочено към това да се обогати ума на сина с маса раз-

нообразни познания и нищо не се прави, за да се развие в душата му любов 

към хората, чувство за дълг и синовно почитание, чувство на преданост и бла-

годарност. Възпитателната система се оказва твърде едностранна, суха, без-

жизнена“ (Василков 1894: 62). 

Ако Дашкова разказва с подробности за обучението на сина си, то тя не 

споменава нито един случай на проявена майчинска нежност и привързаност; 

сама лишена от майчина грижа, със суров и деспотичен характер и увлечена в 

педагогическите си възгледи, Дашкова очевидно не е била най-добрата майка. 

И както се случва често с властните майки при липсващ баща, децата се раз-

бунтуват срещу майчиния авторитет, бунт, който често преминава в открита 

неприязън, какъвто е случаят с дъщерята. Дашкова пренебрегва факта, че тя 

самата се възпитава в атмосфера на пълна свобода и повече се самообразова 

според собствените си интереси, отколкото да бъде обучавана по какъвто и да 

е учебен план и под какъвто и да е било надзор. На 12 години тя излиза от 

опеката на своята гувернантка и се занимава само с това, което иска, привик-

вайки да се води само от своите желания, без да се подчинява на никого друг.  

Много по-удачна е работата на Дашкова като директор на Академията 

на науките и президент на Руската академия. Академията на науките, основа-

на от Петър I, по времето на Екатерина II е все още присадено в Русия западно 

учреждение, съставено изключително от немци, които пишат на немски и са 

заети повече в интриги един срещу друг и със злепоставянето на руски учени 

като Ломоносов, който Екатерина Дашкова познава още от дома на чичо си и 

който признава и защитава, доколкото той разрушава разпространеното в Ев-

ропа предубеждение, че руснаците не са способни да правят наука (Смагина 

2011). Дашкова става първата жена в Русия на държавна служба, като се изк-

лючат коронованите особи. Нейна е идеята за откриване на Руска академия на 

науките. 

 „Веднъж се разхождахме с императрицата из Царската градина. Разго-

варяхме за красотата и богатството на руския език. Изразих своето удивление, 

защо господарката, способна да оцени неговото достойнство и самата тя писа-

телка, никога не е мислила за основаването на Руска академия. Отбелязах, че 

са необходими само правила и хубав речник, за да се постави нашият език в 

независимо положение от чуждестранни думи и изрази, не притежаващи нито 

енергията, нито силата, свойствени на нашето слово“ (Дашкова 2003:134).  

Голямо постижение на Руската академия е издаването на първия шест-

томен тълковен речник на руския език, в който тя взема лично участие. Благо-

дарение на усилията на Дашкова се оживява дейността на университетите и 

гимназиите към Академията на науките, организира се четене на публични 

лекции на руски език, превежда се европейска научна и учебна литература. По 

почина на Дашкова е основано списание „Събеседник на любителите на рус-

кото слово“ (1783–1784) със сатирико-публицистичен характер. Тя пише сти-
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хове и драми, превежда Волтер и английски автори. Комисията за учредяване 

на народни училища с поддръжката и помощта на Академията провежда през 

1880–1890-те години широка училищна реформа. През 1789 г. по предложе-

ние на Бенджамин Франклин е избрана за член на Американското философско 

общество, а през 1791 г. за почетен член на Ирландската кралска академия в 

Дъблин. Тя издава съчиненията на Ломоносов, групира около себе си най-

добрите литературни сили на тогавашното общество – Державин, Фонвизин, 

Богданович, Княжнин и други, сама участва в литературния живот, в които 

живо участие взема и самата императрица.  

В нейните произведения, публикувани в „Собеседник любителей 

русского слова“, тя решително и остро критикува съществуващите порядки, 

извращаването на нравите на висшето общество, изостаналостта и варварст-

вото на основната част на населението, предразсъдъците, лицемерието на 

църквата, унизителното положение на науката, повърхностната и глупава 

французомания сред руските велможи. Имайки прям характер, Дашкова нес-

лучайно негодува най-често против угодниците и ласкателите, които знаят, че 

криводушничат, но за да направят живота си по-удобен, са способни на вся-

каква подлост. Разбира се, критиката може да продължи само дотогава, докато 

не се засягат устоите на самодържавието. Участието и на императрицата като 

автор в академичните издания подсигурява двоен контрол, не само отвън, но и 

отвътре. Други сатирически журнали от 70-те години на 18. век се отличават с 

много по-голяма свобода, дори с критика на крепостното право. В Събеседни-

ка липсват статии на А. Н. Радищев, Н. И. Новиков, които критикуват не час-

тни отрицателни явления, а социалните порядки, които ги пораждат.  

Анализирайки списанието „Собеседник любителей руского слова” Доб-

ролюбов изтъква: 

 „Това общество, толкова понесло и изстрадало, така често възпирано в 

естествения ход на своето развитие от враждебни обстоятелства, така стесня-

вано в най-чистите си и високи стремления, с препънати крака и ръце от съ-

вършено неравномерно разпределение на умствените и веществени преиму-

щества – това общество, нямайки възможност да действа, търси последна уте-

ха в словото – умно, смело, благородно, излагащо на присмех всичко низко и 

пошло и изразяващо жив устрем към нов, по-добър и разумен порядък на не-

щата” (Добролюбов 1986: 5). 

Не само писателите демократи – Радищев, който е изпратен без съд на 

каторга заради брошурата си „Пътешествие от Петербург в Москва“, Новиков, 

осъден на 15 години затвор заради сатиричните си статии, Княжин, чиято 

посмъртно публикувана драма е иззета и изгорена – опасна за Екатерина II 

става и Дашкова с нейната либерално-просветителска дейност. След аресту-

ването на Радищев братът на Дашкова Александър Воронцов, като любител и 

покровител на Радищев, е уволнен и се оттегля в Москва. Въпреки това в За-
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писките той е представен иронично с няколко изречения като млад човек, 

страдащ от „писателски сърбеж“.  

„И тази авторска мания, вероятно, ще подстрекава вашия любимец да 

напише нещо твърде осъдително“ (Дашкова 2003: 152). 

Дашкова, като член на Филаделфийското философско общество, полу-

чава книги, издавани от обществото, факт, който не може да не е подразнил 

императрицата, твърде чувствителна към разпространяването на републикан-

ски идеи. Когато Дашкова публикува в издаваното от Руската академия спи-

сание „Руски театър“ трагедията „Вадим Новгородски“, чийто главен герой е 

републиканец, настъпва окончателният разрив между нея и Екатерина. 

 

Заключение. Съдбата на Екатерина Дашкова показва, че не само лич-

ното възпитание, но и обществените условия имат значение за изграждане на 

определени нравствени нагласи. За нравствената природа на човека значение 

има както индивидуалното, така и общественото възпитание и ценности, изг-

раждани поколения наред. Според Лозинская в отношенията си с околните 

Екатерина Дашкова е притежавала дар бъде каквато трябва да бъде в данните 

обстоятелства и точно с този човек, за да убеди, плени, привлече. Това се про-

явява в отношенията ѝ с толкова неподхождащи си хора – от Дидро и Волтер 

до Станислав Август и Йосиф II, от ултрароялиста до фанатика якубинец (Ло-

зинская 1978). Този ѝ „дар“ обаче може да се тълкува и като морален релати-

визъм и липса на ясна идеологическа позиция, както характеризира изобщо 

руското просветено общество Мери Уилмот.  

 „Знаменитата княгиня със всички свои корени седи в родна почва, в 

крепостна Русия с нейното уважение към титлите, властта и силата, с нейното 

третиране на „подлото“ съсловие – крепостните. Развитият чрез четене и об-

разование голям и природен ум, разбира се, ѝ е позволил да разбира значение-

то и прелестта на такива писатели като Д'Аламбер, Дидро и Волтер. И този ум 

се е притичвал на помощ на нравствените ѝ привички, създавайки хитри и 

много удобни теории, подобна на тази, изказана при разговора с Дидро за 

крепостните. Но понятийният ред, изискванията, предявявани към хората и 

себе си – всичко това остава окаменяло в този вид, в който са се образували 

още в дома на канцлера, където дълго е живяла девойката“ (Огарков 1893: 75). 

‚Мис Уилмот прави много печални изводи относно тогавашния строй на 

гостоприемно приелата я страна. Тя пише:  

„Подчинеността тук е развита до крайна степен. В разбирането на маси-

те понятията добро и зло – са само синоними на благоволение и неблаговоле-

ние, уважението към личното достойнство е заменено с уважение към чина. И 

въобще, по бележките на наблюдателката на тогавашна Русия относно обра-

зованието се е намирала още в 14.–15. век в сравнение с Европа“ (Огарков 

1893: 77). 
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Трагизмът в съдбата на княгиня Дашкова е свързан както с личните ѝ 

неудачи, така и с непреодолимите граници на Руското просвещение, които тя 

с огромна енергия и проницателност се опитва да преодолее, но в които е об-

речена да остане поради своето възпитание, характер и поради утопизма на 

самото Просвещение с неговата наивна вяра и едностранчивост по отношение 

на добрата човешка природа и възможности за социален прогрес. Радещев 

може би най добре определя Руския 18 век като век на мъдрост и безумие. 

.  
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