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Историците прекалено много се интересуват от 
това, с какво се е занимавала Екатерина през нощите си, 
докато за историята по-важно е това, на което е посве-
щавала дните си.

Пьотр Бартенев

Ние не можем да съдим великата жена за нейните 
пристрастия дори ако те са стрували скъпо на Русия. 
Това са били нейни пристрастия и нейна работа. Но е 
интересно да проследим как се е променяло отноше-
нието на самата Екатерина към фаворитите и как е сме-
няла тя любимците си.

Авторът
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НОВИЯТ ФАВОРИТ

Той хвърли писмото в огъня, но това не му доне-
се успокоение. Наблюдавайки как хартията се нагъва 
от топлината, Григорий Александрович се намръщи от 
досада и разтри с пръсти слепоочията си. Подвикна на 
слугата да му донесе още вино.

Имаше от какво да страда – не биваше и за седми-
ца да оставя господарката сама, щеше да си намери ня-
кой друг! Ама все до нея ли да седи? Кой тогава ще 
управлява империята?

Слугата донесе вино, хвърли дърва в камината и 
безшумно се отдалечи. Всички знаеха колко сприхав 
е князът особено когато седи така, обиден и зъл, и си 
гризе и без това късите си нокти. По-добре да не му се 
мяркаш пред очите.

Потьомкин действително беше мрачен, но не зара-
ди полученото писмо, болеше го кръстът, в устата му 
горчеше и непрекъснато му се пиеше. Понякога дори се 
замисляше, не беше ли права Екатерина, като спазваше 
определен ред – ставане още на разсъмване, разходки 
и умерено хранене? Но на нея в двореца това ѝ беше 
възможно, а на него? А и не искаше някак си и да се 
въздържа. Когато много го болеше, пазеше се известно 
време, но почти веднага започваше отново.

Мислите му се върнаха към работите в Петербург. 
Като въздъхна, князът се почеса отначало по тила, 
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разрошвайки и без това рошавата си коса, после косма-
тите си гърди.

Потьомкин беше поизстинал малко към Екатерина, 
както и тя към него. Все по-често князът, за да не ходи в 
спалнята на императрицата, започна да измисля предло-
зи, да симулира, че е болен, а Екатерина не настоява-
ше… Бурната страст не може да бъде вечна, те вече 
знаеха един за друг всичко интимно, кой какво може и 
какво иска. Привичното бързо става скучно. Както при 
съпрузите, живели няколко години заедно. Вълнението 
постепенно си отива, но остава приятелството и уваже-
нието, а ако ги няма, възниква взаимна неприязън. Те 
негласно се бяха договорили да не си пречат един на 
друг и да не се ревнуват. Всеки да бъде сам по себе си, 
тя да управлява в столицата, а той в Малорусия1, коя-
то явно му беше присърце. Тя не го ревнуваше от мно-
гобройните наложници, а той нея от фаворитите ѝ.

Потьомкин не само че не я ревнуваше, но сам 
подбираше по-силни и по-съобразителни мъже за своя-
та Катя. Но главното, с което трябваше да се отлича-
ват яките адютанти, освен с мъжественост, беше абсо-
лютната им преданост на самия Потьомкин! Ако това 
не беше налице, то колкото и добър да беше даденият 
хубавец, фаворит от него нямаше да се получи.

Засега всичко вървеше както трябва, любовници-
те ѝ не бяха постоянни, тяхната глупост и желание да 
пробият позволяваше на Потьомкин да не се бои много 
от нощните страсти на императрицата. Нека утешават 

1 Малорусия – историческа област в североизточната 
част на Украйна и съседни части на днешна Русия. Наимено-
ванието Малорусия излиза от употреба след краха на Руска-
та империя в началото на XX век. Бел. прев.
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Катя момчетата, важното е да не ѝ легнат на сърце… 
Тя вече беше чукнала петдесетте, внуците ѝ тичаха по 
алеите на Царско село2, а тя като младо момиче иска-
ше всяка нощ ласки, и то какви! С такава само млади 
жребци можеха да се справят. И Потьомкин подбираше 
тъкмо такива – едри, красиви, неуморими… За да могат 
всяка нощ и неведнъж… 

Не беше съобразил само едно – че не само той иска 
да има място в спалнята на императрицата. Разбираше, 
че това е възможно, но не мислеше, че онези ще риску-
ват. А това, че някой сам ще се навре в очите на Екате-
рина… той изобщо не можеше да очаква!

Ето, Перекусихина3 му изпрати кратко писъмце, с 
което му съобщаваше, че сърдечната му приятелка си 
е харесала един млад юначага. От кого е изпратен, не е 
ясно, и затова е опасен. В спалнята ѝ още не е попадал, 
но можеше да попадне.

Потьомкин побърза да замине за Санкт-Петербург.
Собствено казано, Григорий Александрович имаше 

повод: трябваше да докладва за успехите в Крим. Той 
наричаше полуострова брадавица на носа на Русия и 
страстно желаеше да отстрани тази брадавица. Според 

2 Царско село (днес град Пушкин) се намира на 24 
км южно от Санкт Петербург. Най-интересната забележи-
телност на града е Екатерининският дворец, блестящ образец 
на късния руски барок. Строителството на двореца започва 
през 1717 година по заповед на императрица Екатерина I, 
първата съпруга на Петър Велики. Впоследствие дворецът е 
разширен и благоустроен и придобива днешния си вид. Бел. 
прев.

3 Маря Савишина Перекусихина – фрейлина на импе-
ратрица Екатерина ІІ, нейна доверена близка приятелка и 
лична прислужница. Бел. прев.
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договора с кримския хан Сахиб І Гирей от ноември 1772 
година Крим се намираше под протектората на Русия, 
но там се оказа твърде силно влиянието на онези, които 
мечтаеха да се върнат под крилото на Стамбул. Не же-
лаейки да устройва клане, Потьомкин прибягна до друг 
способ – той нареди да изселят от Крим християните. 
Тъй като това бяха главно арменци и гърци – занаятчии 
и търговци, на полуострова тутакси почувстваха напра-
вения „подарък“.

За да не се случи нещо неочаквано, в Крим беше 
изпратена дивизия на генерал-поручик Александър Су-
воров, а за самото преселение отговаряше младият и 
надежден командир на полк в тази дивизия полковник 
Михаил Кутузов. Потьомкин, който прекрасно преценя-
ваше хората, и този път не сбърка – всичко мина блестя-
що, на турците им оставаше само да се тюхкат.

Ето за това Григорий Александрович, спешно 
пристигнал в Петербург, разказваше на Екатерина. Той 
не спомена нито дума, че е осведомен за новото ѝ увле-
чение, макар че вече беше видял младежа и го беше на-
мерил за подходящ. С предишния фаворит Иван Корса-
ков Екатерина се беше разделила съвсем наскоро, след 
като го беше заварила в обятията на своята камер-фрей-
лина Прасковя Брус. Позите и стоновете изглеждаха 
толкова недвусмислени, че не можеше да има съмнение 
в отношенията им. От двора бяха отстранени и двама-
та: колкото и да мрънкаше Брус, че Корсаков бил много 
настойчив, а тя нямала нищо общо, Екатерина не може-
ше да прости прегрешението на близката си приятелка. 
Разстроена и обидена, тя беше решила повече да не до-
пуска никого до сърцето си.

Но времето лекува, сърцето на Екатерина иска-
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ше нова душевна топлина, а тялото ѝ жадуваше за 
ласки. Редките посещения на Потьомкин не можеха да 
покрият напълно тази потребност. Сега императрицата 
беше хвърлила око на един млад красавец, препоръчан 
ѝ от Толстой, като при това беше успяла да го произведе 
във флигел-адютант4. Но после като че ли се изплаши и 
чакаше за съвет Потьомкин. На княза му предстоеше да 
проучи какво представлява новият кандидат и да даде 
препоръката си…

Обикновено императрицата пристигаше в Пе-
терхоф5 преди Петровден, за да почете имения ден на 
царевича (сина на императрицата), прекарваше там две 
седмици, а после се връщаше в любимото си Царско 
село. Но сега там ремонтираха стаите, и трябваше да 
прекарат почти цялото лято в Петерхоф. Дворецът беше 
красив, изумителен, с прекрасни фонтани и прекрасен 
парк, но сърцето на Екатерина я теглеше, както тя казва-
ше, „у дома“. Петър І не е могъл да живее без морски 
въздух, без водни пръски, без вида на плискащата се 
вода, а Екатерина можеше. Дори напротив, постоянната 
влажност заради изобилните фонтани и вятъра от зали-
ва понякога я дразнеха, и затова красотата на Петерхоф 
я трогваше много по-малко, отколкото се очакваше.

Пристигането на господарката оживяваше Пе-
терхоф, там се събираше почти целият двор, снаря-

4 Флигел-адютант – висш, щабен офицер, който е пръв 
адютант на монарх или главнокомандващ и е облечен със 
специален мундир с акселбанти. Бел. прев.

5 „Петерхоф“ (бивш „Петродворец“) – дворцово-парков 
ансамбъл, разположен на южния бряг на Финския залив. 
Намира се в едноименния град Петерхоф, на 29 километра 
от Санкт Петербург. Основан е от царя обединител и първи 
император на Русия Петър I през 1710 година. Бел. прев.
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жаваше се специален патрул – по една рота от всеки 
гвардейски полк, защото Павел обичаше хора в мунди-
ри. След празника царевичът и съпругата му се оттегли-
ха в Ораниенбаум6, едно наистина нелюбимо на импе-
ратрицата място! Тя и в гатчинския дворец биваше 
рядко, какво пък – всеки със своето.

Поручикът от кавалергардския полк Александър 
Ланской стоеше на пост, както обикновено, когато зад 
вратата се чуха весели гласове, смях, шеги. От покоите 
на господарката излязоха нейните внуци – Александър 
и Константин. Александър, на две години, вървеше сам, 
а малкия Константин, когото бяха взели от майка му, 
както и брат му, веднага след раждането им, го носе-
ше дойката. Господарката беше решила да ги придружи 
на разходката, след което момчетата щяха да заминат 
за няколко дни в Ораниенбаум при родителите си, а 
за баба им тази раздяла беше непоносима. Екатерина 
смяташе внуците си за свои и на никой друг, страшно 
ги ревнуваше от сина си и жена му и използваше всяка 
възможност да ги държи до себе си. Ако трябва да сме 
честни, Екатерина беше прекрасна баба.

Вратата се отвори, на прага отначало се появи 
възпитателката на царските синове, генералшата София 
Ивановна Бенкендорф, която говореше нещо на дойка-
та, и едва след това се чуха леките стъпки на останалите 
жени и малкия Александър. Последен се показа гене-
рал-аншеф Николай Иванович Салтиков. Цялата компа-
ния излезе в коридора и се спря, за да се сбогуват. Си-
неокият (като баба си) Александър бойко договаряше 

6 Ораниенбаум – дворцово-парков ансамбъл на южния 
бряг на Финския залив, на 40 км на запад от Санкт Петарбург, 
на територията на днешния град Ломоносов. Бел. прев.
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фразата на френски. Другият Александър, който стоеше 
на пост до вратата, би се радвал да разбере какво казва, 
но не можеше, беше слаб по френски.

Императрицата внимателно слушаше, също и нещо 
говореше, момчето се засмя, явно доволно от отгово-
ра, кимна, съгласявайки се и с обожание гледайки баба 
си. Тя протегна ръка към лицето на внука си, ласкаво 
го погали по бузката и брадичката, сините ѝ очи бяха 
изпълнени с такава любов, че стоящият на пост Лан-
ской въздъхна: „Да можеше и мен така“.

В този момент Екатерина и малкият Александър 
се обърнаха и срещнаха погледа на поручика, също та-
къв синеок и изпълнен с нямо обожание. Размяната на 
погледи забеляза Салтиков, който побърза да отвлече 
вниманието от стоящия на пост, и всички продължиха 
по-нататък. Но императрицата се обърна още веднъж, 
Ланской, все изпънат по войнишки, видя това с крайче-
ца на окото си и започна мислено да се ругае. Как посмя 
така откровено да гледа господарката? Той, простият 
смоленски дворянин, по милостта на съдбата попаднал 
в двореца! Александър не смяташе за достойнство нито 
своя ръст, нито красотата си, за която говореха хората. 
Какво представляваше неговата красота в сравнение с 
красотата на малкия царевич? При това забравяше, че 
имаше повече от прекрасен ръст, изразителни сини очи 
и такава снага, с каквато малцина можеха да се похва-
лят. Но Саша Ланской не беше свикнал да се хвали, 
беше скромен, толкова скромен, че се смущаваше от 
всеки женски поглед, хвърлен към румените му бузи, 
стройните крака и широките рамене.

Гласовете вече стихнаха, а пред погледа му стое-
ше все тази бяла, изумително красива ръка, която така 
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И. Б. Лампи-старши. Портрет на Платон Зубов
Платон Александрович Зубов (1767–1822). Официален 
фаворит. Протеже на фелдмаршал княз Н. И. Салтиков, 

главния възпитател на внуците на Екатерина. Последният 
фаворит на Екатерина ІІ. Отношенията им се прекъсват с 

нейната смърт. Бил на 22 години, когато станал фаворит на 
60-годишната императрица. Имал голямо влияние, практи-
чески изместил Потьомкин, който заплашвал да дойде и да 

извади „зъба“. По-късно участвал в убийството на импе-
ратор Павел Петрович. Малко преди смъртта си се оженил 

за младичка, незнатна и небогата красавица полякиня и 
страшно я ревнувал.
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