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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ДНЕВНИК НА ЛУКА СОРКОЧЕВИЧ  
И ПРИНОСЪТ МУ ЗА ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ 

В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Виницийе Лупис
Институт за социални науки „Иво Пилар“, Дубровник

Политическата ситуация в Република 
Дубровник през втората половина на 
XVIII в.
Дубровник и Дубровнишката републи-

ка са изключителен исторически феномен, 
чийто континуитет в принадлежността му 
към западния цивилизационен кръг е резултат 
от изключително сложни исторически проце-
си. Анализът на участието на Дубровнишката 
репуб лика в международната политика е не-
мислим без отчитането на политическия ба-
рометър в Османската империя. След смъртта 
на султан Сюлейман Великолепни през 1566 
г. можем да твърдим, че той следва низходя-
ща линия, станало очевидно след битката при 
Виена през 1683 г. и освобождаването на Ун-
гария през 1699 г. В началото на XVIII в. упра-
влението на Петър Велики (1682–1725 г.) го 
утвърждава като закрилник на православните 

християни на Балканите. Хабсбургите през 
1716 г. започват военни действия по река Ду-
нав, довели до Пожаревацкия мир през 1718 г. 
Но османците все още не са изгубили своя-
та сила и с Карловацкия мир връщат част от 
своята територия. Периодът на мир с турците 
е бил само в хода на войната за австрийско-
то наследство (1740–48) и Седемгодишната 
война (1756–1763). Изпращането на руски 
войски през 1768 г. в Молдова и Влашко от 
императрица Екатерина Велика (1762–1796), 
както и потушаването на Пугачовското въста-
ние през 1773 г., осуетяват руския план за ос-
вобождаването на Цариград и създаването на 
православна империя на Балканите. Трябва да 
напомним, че от времето на руския император 
Петър Велики (1772–1725) Югоизточна Евро-
па трайно занимава руската външна политика 
до наши дни.1

Фиг. 1. Филипо Налди, Поглед към Дубровник през 70-те години на 
ХVIII в., от олтара на енорийската църква „Св. Влас“ в Янина
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Договорът от Кючук Кайнарджа (1774) 
намалява влиянието на Османската империя 
сред европейските Велики сили, изтласквай-
ки на преден план Русия като покровител на 
православните поданици в империята. Става 
дума за §§7 и 14 от договора, които дават пра-
вото на Русия да защитава християнската вяра 
в Османската империя.2 По същия начин ми-
рът в Кючук Кайнарджа е равносилен на мир 
с Австрия и еквивалент на Карловацкия мир. 
С този мир Русия напълно променя баланса на 
силите в Черноморския басейн и отваря пътя 
за руското проникване в топлите морета. Ед-
новременно с това руската императрица пла-
нира заличаването на Османската империя 
и създаването на Византийска държава, т.н. 
Гръцки проект. Мария Терезия и Фридрих 
Велики не гледат благосклонно към руска-
та империалистическа политика. Смъртта на 
императрицата   и възкачването на престола на 
Йозеф II довеждат до затопляне на диплома-
тическите отношения между Русия и Австрия. 
С появата на новия владетел са ускорени дип-
ломатическите процеси относно подялбата на 
отделните сфери на влияние, съпътствани от 
активна дипломатическа преписка, която от-
разява поредицата от дипломатически писма 
и водени преговори. Според подговяното спо-
разумение Русия би получила: Крим, земите 
около Черно море до река Днестър и района 
на Кавказ. Австрия би получила: Олтения, 
част от Сърбия, Босна, Херцеговина, Истрия и 
Далмация. Венецианската република в замяна 
на Истрия и Далмация би се сдобила с тери-
торията на Пелопонес, Крит и Кипър. Фран-
ция би владяла Сирия и Египет. Останалата 
Османска империя е трябвало да формира две 
държави под руски контрол. Първата се е със-
тояла от Молдова и Влашко, оформящи неза-
висимата държава Дакия начело с руски княз. 
Втората е била обновената гръцка Византий-
ска империя, за която е предвидено да включва 
България, Македония и Гърция. Държавата е 
трябвало да бъде управлявана от Великия княз 
Константин, на когото било осуетено обединя-

ването с руския престол.3 Действително, този 
договор, започнал да се подготвя като част от 
информацията стигнала до Дубровник по пътя 
на донесенията, довежда до изпращането на 
дипломата Лука Соркочевич във Виена. Са-
мата подялба на Полша е била увертюра към 
геостратегическите планове на европейските 
сили и своеобразен сигнал за тревога към мал-
ките държави от тогавашна Европа, които са 
имали малко или повече пасивно отношение 
спрямо тогавашните исторически процеси.

Разбира се, тази глобална политическа 
рамка бележи началото си десетилетие по-ра-
но с руската империалистическа политика и 
експедициите на Орлов. Некомпетентността 
на Григорий Орлов се проявява след победата 
в битката при пролива Чешме на 7 юли 1770 г., 
когато командирът Джон Елфистън съветва 
Орлов, преминавайки Дарданелите, директно 
да атакува Цариград, който практически е бил 
незащитен. Вместо тази изненадваща атака, 
Орлов наредил нападение срещу укрепения 
Лемнос, изгубвайки повече месеци, без да се 
възползва от удобния момент за атакуване на 
Цариград, в който върлувала чума и градът бил 
изцяло беззащитен. Руският военен успех до-
вежда до първото разделение на Полша между 
Руската, Хабсбургската империя и Прусия през 
1772 г.4 Поради това Дубровнишката републи-
ка се оказва в онова поле на геостратегическо 
разместване в Югоизточна Европа, към което 
Хабсбургите са доказали своя траен интерес 
чрез водените в продължение на две столетия 
отбранителни войни с османците.

Както вече казахме, Екатерина II Велика 
и Йозеф II Хабсбургски подписват съюз за раз-
делянето на европейската част на Османската 
империя, в който руският дял би включвал 
за столица Цариград, начело с Великия княз 
Константин (Константин Павлович, 27 април, 
1779 – 27 юни, 1831). Когато Османската им-
перия протестира по повод на тези незаконни 
действия на руските консули в дунавските 
страни, Русия обявява война през 1787 г., след 
което война обявява и империята на Хабсбур-
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гите през 1788 г. От друга страна, за разлика 
от тези две империи, Селим III (1789–1807 г.) 
в самото начало на своето управление е бил 
склонен да води отбранителни войни. Австрия 
след завръщането на османските сили в Босна, 
революционните движения в Белгия и Унгария 
и евентуалната война с Прусия, подписва мир 
в Свищов през 1791 г. Поради австрийското 
оттегляне и положението в Полша и Франция, 
Русия сключва мир в Яш през 1792 г.5

Самият Дубровник, който от ХV век при-
тежава статут на васална държава като Молдо-
ва, Влашко и Трансилвания, в същото време 
не е такава, защото става дума за специален 
казус в османското законодателство. Отноше-
нията между малкия град-държава и голямата 
империя винаги са били изключително инте-
ресни. В историческата литература постоянно 
се поставя правният въпрос дали Дубровник е 
бил васална или съюзническа държава, чиято 
територия никога не е нападана от османска 
армия. Дубровник е бил на ръба на два свята: 
darülislâm и darülharab стоящи в основата на 
Свещената война. Положението на Дубровник 
е било и е за много изследователи съмнително 
до такава степен, че историкът Никола Х. Биг-
ман го нарича „автономна част от Османската 
империя“.6 Дубровник се чувства застрашен, 
колкото и нелогично да изглежда, когато Ос-
манската империя е в криза – момент, който, 
представлява едновременно най-голяма опас-
ност, но и фактор за неговото оцеляване. Па-
радоксът е още по-голям, оцеляването на един 
неестествен съюзник предвид цивилизацион-
ния и културен кръг е обвързано с въпроса за 
запазването на държава, управлявана от благо-
родническа олигархия. 

Във времето на просветения абсолюти-
зъм и формирането на националните държави 
търговската република без ясна национална ви-
зия, ръководена от олигархичната прослойка, 
се превръща в един вид анахронизъм. Но аб-
сурдността на ситуацията се подсилва, когато 
старата система от ценности се срива, а като-
лическата държава на ръба на западната циви-

лизация, която в продължение на векове служи 
като посредник за обмен на информация между 
великата империя и Запада, става все по-крех-
ка. Разбира се, през последното десетилетие на 
ХVІІІ в. Русия е била най-важната сила в Юго-
източна Европа, а това води до промяна в поли-
тиката на Великобритания, която – застрашена 
от имперските й планове – започва активно да 
подкрепя Османската империя. Промяна в бри-
танската политика настъпва и след неутрал-
ното поведение на Русия по време на войната 
за независимост на Съединените американски 
щати, изразена в подкрепата на Орлов в нача-
лото на 70-те години на ХVІІІ в. и оказването 
на всякаква логистична помощ на руския бал-
тийски флот в Средиземноморието.7 

Дубровнишката република напълно е 
схващала цялата опасност, защото й е било 
ясно, че силата на нейния търговски флот 
заплашва лидерството на британския и че е 
най-лесно в новата подялба да се отстранят 
от политическата сцена най-слабите и без ни-
каква военна мощ; осъзнавала е, че разпола-
га с дипломацията като единствено оръжие 
за запазване на своята независимост. Факт е, 
че през деветдесетте години на ХVІІІ в. из-
вън Адриатическо море плуват около 190 
дубровнишки кораба с общ тонаж от около 
15 000 кт и че в началото на ХІХ в. броят на 
плавателните съдове извън залива (в Адриати-
ка) нараства, като през 1803 г. Дубровник има 
234 кораби, през 1805 г. – 278 кораби с тонаж 
24 772 кт, а през 1806 г. – 253 кораби с вмести-
мост 22 826 кт.8 Изострянето на борбата меж-
ду европейс ките Велики сили по онова време 
и в региона на Адриатика създава за Дубров-
ник критична външнополитическа ситуация.9

Франция – велика сила в Европа от 
времето на Луи XIV, през XVIII в. преживява 
криза, нейният крал Луи XVI наследява стра-
на, затъналата в дългове, претърпяла низ от 
военни поражения, която до Наполеон Бона-
парт няма силно влияние върху подреждането 
на политическите сили в тази част на Европа 
с изключение на няколко политически епизода 
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през XVIII в., важни за Дубровнишката репуб-
лика.10 На първо място това е сключването на 
договор за морска търговия през 1776 г. и ня-
колко търговско-политически споразумения, 
въпреки неприязънта на новия френски консул 
в Дубровник Шарл Брюер Дериво и на минис-
търа на френския флот Сартине. Благодаре-
ние на дипломатическата дейност на Йосип 
Руджер Бошкович, ръководещ по това време 
отдела по оптика при Военно-морското минис-
терство в Париж, се стига до намаляване на 
натиска. Французите се страхуват от конкурен-
цията на Дубровник в морската търговия, тъй 
като вече са се облагодетелствали от отслабва-
нето на дубровнишкия военно-морски флот по 
време на сблъсъка между Русия и Дубровник 
през 1769 г. Френският консул в Дубровник 
ходатайства за прилагането на рестриктивни 
мерки за ограничаване на дубровнишкия флот 
дори пред Портата, но със смъртта на Луи XV 
и възкачването на Луи XVI, както и с назнача-
ването на новия външен министър, ситуацията 
търпи полюсна промяна, което в крайна сметка 
предизвиква сключването на ново, благопри-
ятно за Дубровник търговско морско споразу-
мение през 1776 г., довело до увеличаване на 
дубровнишките кораби във френските прис-
танища. Този детайл от дипломатическата ис-
тория на Дубровнишката република говори за 
изключителното значение и обвързаността на 
икономическите и търговските процеси с по-
литиките на една държава, изявена като мор-
ска велика сила – монокултурната олигархична 
морска република Дубровник.11

Икономическото положение на 
Дубровнишката република и региона
Както вече споменахме, Дубровниш-

ката република е притежавала най-значимия 
икономически ресурс — мощен флот, който е 
представлявал основата на нейната икономи-
ка. Морският трафик довежда до експлозия в 
свободната размяна на роби и повишаване на 
стандарта на живот.12 Замирането на търго-
вията с хинтерланда заплашва оцеляването на 

флота и продажбите от свободното корабопла-
ване, като Републиката преминава почти към 
моноикономика. През XVIII в. дубровнишките 
търговци губят господството си в югоизточна-
та част на Европа, където все повече се срещат 
англичани и холандци, а с руското проникване 
в Черноморския регион тези пазари се отварят 
и за останалите страни. В Османската импе-
рия от антизападната реакция най-добре са се 
възползвали еврейските, арменски и гръцки 
търговци.13 Също така Дубровнишката репу-
блика не е разполагала със свои банкови къщи 
и не е водила политика на държавни заеми, а 
по-скоро е депозирала своите финансови ин-
вестиции в други европейски финансови цен-
трове. Лондонската и Амстердамската фондо-
ва борса от средата на ХVІІІ век образуват общ 
блок във финансовия бизнес, а центровете на 
капитала от Венеция и Генуа, заедно с други 
търговски центрове от Средиземноморието, се 
преместват в Западна Европа, като боравенето 
с евтин капитал става причина и за политичес-
кото господство на новите сили.

Очевидно е как през ХVІІІ в. Обедине-
ното кралство става най-значимата икономи-
ческа сила в Съединените щати въпреки загу-
бата на американските колонии, безрезервно 
подпомагани от французите, и как запазва 
кредитната си платежоспособност. Перио-
дът на англо-холандската война (1781–1784), 
през която Лука Соркочевич работи във Вие-
на, е изключително важен, тъй като е свързан 
с окончателното установяване на господството 
на Великобритания в Далечния изток с полу-
чаването на свободен достъп до Молукските 
острови и завладяването на Цейлон. Холандия 
подобно на Франция е икономически изчерпа-
на и изпада в дългосрочна стопанска криза, а 
Англия се очертава като победител и домини-
рането на нейния капитал в бъдеще ще играе 
ключова роля. През тази призма на финансово 
господство трябва да се гледа на истинското 
положение на Дубровнишката република, ма-
кар и добре уредена държава, но неподготве-
на за икономическите предизвикателства на 
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страните, които значително напредват в раз-
витието на капиталовия пазар, последвано от 
развитието на военния им потенциал в служба 
на държавните интереси.14

Кратка биография на Лука  
Соркочевич
След като разгледахме политически-

те и икономически обстоятелства, в които се 
намира Дубровнишката република, e време 
да погледнем и към живота на дубровниш-
кия дип ломат и композитор Лука Соркочевич. 
Лука Игнаций Антунов Соркочевич (Дубров-
ник, 13.01.1734 – Дубровник, 11.09.1789), 
хърватски дипломат и композитор, се е родил 
в уважавано дубровнишко патрицианско се-
мейство. Соркочевичи са един от най-мощни-
те дубровнишки благороднически родове, ос-
нован от Вито Доброславич.15 Родителите му 
са Антун и Елена, по баща Гучетич (Gozze). В 
Дубровник Лукша получава първото си общо и 
музикално образование в Collegium Ragusinum, 
а в дома си е обучаван от частни учители. Изу-
чава музикална теория при Джузепе Валенти в 
Дубровник и композиция при Риналдо ди Ка-
пуа в Рим. По време на обучението си в Рим, 
отразено в дневника, който е основната тема 
на тази статия, той израства сред най-велики-
те умове на тогавашния Дубровник, които са 
прекарали по-голямата част от живота си във 
Вечния град. Преди всичко това е Йосип Ру-
джер Бошкович, който през петдесетте години 
на ХVІІІ в. отпечатва „De litteraria expeditione 
per Pontificiam ditionem“ (Рим, 1755) в пет 
тома, в които описва изчисляването на лини-
ята на меридиана в Рим.16 Това е времето на 
римския престой на Бенедикт Стай, който се 
прославя със своите изложения върху Декар-
товата философия и с философско-поетичните 
си творби, посветени на философията на Ню-
тон (1755), както и на най-известния след Йо-
сип Руджер Бошкович дубровничанин в Рим17 
през XVIII в. – Раймунд Кунич (1719–1794). 
Кунич е дружал с поета Алфиери, с Метаста-
зий, скулптора Канова и композитора Чима-

роза. Поетът Раймунд Кунич е бил приятел на 
братята Лука и Михо Соркочевичи, пишел си е 
с тях и ги е смятал за свои меценати. Тук е бил 
и уважаваният член на Accademia dell‘Arcadia 
– Бернар Заманя (1735–1820), велик латинист. 
Всички тези дубровничани са представлявали 
по своему културната и политическа диплома-
ция на Република Дубровник. В такава среда 
се е развивал младият Лука Соркочевич по 
време на римския си престой.

Благодарение на професионалното си 
образование, освен като държавен служител 
и дипломат на Република Дубровник, той се 
занимава любителски и с композиране. През 
периода от 1750 до 1770 г. Соркочевич съста-
вя една двучастна и осем тричастни симфо-
нии, основани на традицията на италиански-
те увертюри, предназначени за един струнен 
и двойка духови инструменти (обой и рог). 
Тези композиции на очарователни и живи 
мотиви формално и съдържателно формират 
прехода от бароков към класически стилен из-
раз. По-слабо изразителни са останалите му 
творби: тричастна увертюра, La Vertu perdue – 
увертюра за цигулка, виолончело и клавесин, 
арията Qual rupe in mezzo all’onde за сопран и 
оркестър и псалмът Babilonskiem nad riekama  
за сопран, тенор, бас и орган / continuo. Всич-
ки те са запазени в оригинал или като преписи 
в манастира „Male braće“ в Дубровник. В ди-
пломатическия си дневник, който е водил през 
1781 г. по време на четиримесечната си дипло-
матическа мисия във Виена, Соркочевич опис-
ва много от своите музикални контакти (напр. 
с Франц Йозеф Хайдн и Кристоф Глук както 
и с либретиста Пиетро Метастазио). През по-
следните години от живота си се посвещава 
на организирането на музикалния живот в 
Дубровник.18

Лука Соркочевич е пишел и поезия като 
сред ръкописите на научната библиотека в 
Дубровник е запазен ръкописът „Poesie del 
Sig(nor) Luca Antonio di Sorgo Raguseo“.19 Ар-
хивът пази и ръкопис, останал от наследството 
на Дон Антън Липопилия: „Ad / amplissimum 
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Virum Mathaeum Aloysium de Zamagna / 
Partitium Rhagusinum / A consiliis Imperialis 
Regii Venetarum Provinciarum Regiminis / Lucae 
de Sorgo Patritii Rhacusini.“20 Между ръкописи-
те се съхраняват и „In obitu Rogerii Boscovichii 
/ ad Lucam Sorgium Ant(on)ii filium“21 в сбирка-
та похвални слова от преписи на дон Стийе-
пан Томашевич „Joannis Baptistae filii Joannis 
Resaver / Doma Rhacusina / ... / Memoriiae ac 
Cineribus / ... (potpisano: Lucas Ant. De Sorgo.“22 
Музикалните образци на Лука Соркочевич 
се пазят в Музикалния архив „Male braće“ в 
Дубровник.23

Повечето от членовете на Academia 
Otiosorum Eruditorum/ Accedemia degli Oziosi 
Eruditi в началото на ХVІІІ в. са били от рода 
Соркочевич. Първи от семейството член на 
Академията е Перо Франов (1662–1728), уче-
ник на Джовани Батиста Толомей, йезуит, кой-
то преди своето отпътуване за Сиена през 1690 
г. проповядва в Дубровник. Сред тях е и Ловро 
Джонов, на когото Джуро Маташевич посве-
щава епитафа „Nadgrobnica Lovorka Pastijera“. 
В началото на ХVІІІ в. се споменават Перо 
Франов и Ловро Джонов Соркочевич, а след 
1711 г. към тях се присъединява и Марин Ни-
колин. След разпадането на Академията през 
1713 и след 1718 г., когато съществуването й 
отново е подновено, срещите са се провежда-
ли в къщата на Лука Соркочевич, чиито синове 
Антун и Михо също са нейни членове. Сред 
членовете й от 1723 г. са и Марин М. Соркоче-
вич и Антун Лука Соркочевич.24

Животът на аристократа Лука Соркоче-
вич следва съдбата на благородническото със-
ловие, т.е. през целия си живот в съответствие 
със задълженията към своята класа от 1752 г. 
е заемал следните длъжности: бил е член на 
Великия съвет (Consigliere dell‘Eccellentissimo 
Magior Consiglio), от 1 май 1752 г.;25 управи-
тел/ковчежник на Болницата на милосърдие-
то, 1753;26 княз на островите Лопуд и Колочеп 
(Conte d‘Isola di Mezzo e di Calamotta), 27 ап-
рил 1753;27 адвокат, 26 ноември 1754, 26 януа-
ри 1767, 27 април 1772;28 общински управител 

(Massaro delle biave del Comune), 1756;29 проку-
рист на манастира „Male braće“ (Procuratore di 
San Francesco), 15 ноември 1783;30 посланик в 
кралския двор на Франция, 1764;31 надзорник 
в службата за борба с контрабандата на вино, 
26 август 1752, 26 август 1764;32 общински 
юрист, 1765., 25 май 1770;33 отново управител/
ковчежник на Болницата на милосърдието, 26 
януари 1768,34 член на Малкия съвет (Малко-
то вече) (Consigliere dell‘Eccellentissimo Minor 
consiglio), 1779, 1786;35 управител на града 
(Proveditore della Città), 1785;36 съдия по нака-
зателни дела (Giudice del Criminale), 1778;37 съ-
дия по гражданските дела (Console delle Cause 
civili), 1774, 1777, 1783, 1788;38 прокурист на 
Санта Мария Маджоре (Procuratore di Santa 
Maria Maggiore), 26 май 1786;39 управител/
ковчежник в общината (Officiale delle Ragioni 
del Comune), 1770.;40 администратор в Голяма-
та митница (Doganiere della Dogana grande), 
1774;41 управителен член в Колегията (Membro 
della Giunta del Collegio), 15 март 1763;42 член 
на Сената, 15 юни 1773 г., 25 октомври 1773, 
26 януари, 1775, 26 януари 1776, 26 януари, 
1780, 14 март 1782, 23 февруари 1784, 26 Ав-
густ 1785 г., 20 декември 1788 г.;43 отговорник 
по въоръжаването (Officiale dell‘Armamento 
della Scritta), 10 март 1763.;44 прокурист на 
Санто Доменико, 26 януари 1774.;45 прокурист 
на Санто Петро, Лоренцо и Андреа, 26 януари 
1777;46 ковчежник, 4 март 1788;47 управител на 
гвардията (Proveditore delle Guardie), 5 март 
1785;48 управител на здравеопазването (Giunta 
della Sanità), 30 декември 1782, 29 ноември 
178.; 22 юни 1786;49 управител на надзора по 
мореплването, 20 май 1788;50 управител на 
консулството на Леванта (Officiale sopra Cassa 
dei Consoli di Levante), 30 май 1786;51 кмет на 
Канали, Заптат, Брено, Омбия и Малфи, 20 
май 1778;52 управителен член на Общинския 
театър, 8 март 1787;53 посланик във Виенския 
кралски двор, 1781 г.54 надзорник за пристига-
щите чужденци, 23 юли 1787.55 Многобройни-
те му длъжности било дипломатически, било 
военни, са разпръснати по страниците на ар-
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хивите на държавните органи на Дубровниш-
ката република, свидетелствайки за една 
жертвоготовна личност, отдадена на родината, 
която е намирала в музиката откъсване от все-
кидневието. Заедно с музикалното творчество, 
Соркочевич, като всички членове на своето се-
мейство, се занимава и с писане, подобно на 
брат си Михо, който през 1795 г. в Дубровник 
печата „Elogio dell‘abate Raimondo Cunich“. 
Сред ръкописите му се съхранява и „In obitu 
Rogerii Boscovichii / ad Lucam Sorgium Ant(on)
ii filium.“56 

Последните години от живота си посве-
щава на организирането на музикални съби-
тия в Дубровник.57 Там и умира на 11 септем-
ври 1789 г. в десет часа и е погребан във фран-
цисканската църква „Male braće“ в Дубровник 
в семейната гробница,58 пред бароковия олтар 
„Дева Мария от Кармен“, дело на венециан-
ския бароков майстор Франческо Кабианки, 
дар от рода Соркочевич.59 В църковния регис-
тър не е отразена причината за смъртта, което 
е било обичайно за благородническото съсло-
вие. Според дубровнишките предания и вто-
рични архивни извори, той слага край на жи-
вота си, хвърляйки се от втория етаж на своето 
имение (сегашния епископски дворец).60 След 
себе си Соркочевич оставя сина си Антун и 
дъщеря си Марина Соркочевич (1767–1842), 
позната като една от първите хърватски жени 
композиторки, автор на няколко малки во-
кални произведения върху духовни и светски 
текстове за по-малки и по-големи състави.61 
Животът на един дубровнишки патриций със 
сигурност трябва да се разглежда през при-
змата на неговите задължения спрямо благо-
родническото съсловие, често противоречиви, 
изпълнени с лични амбиции. Фактът, че през 
1765 г. става посланик на Републиката във 
Франция по време на управлението на Луи 
ХV, а по-късно през 1781 г. е изпратен във Ви-
енския двор, сам по себе си говори за репута-
цията, с която се е ползвал този дубровнишки 
благородник. Дубровнишката републиката се 
озовава във водовъртежа на политическите 

събития от ХVІІІ в., тъй като през цялото това 
столетие Австрия и Русия са се стремели към 
ликвидация на турската власт в Европа, дока-
то Франция, Англия и Прусия, както и някои 
от малките държави в Европа са били срещу 
това. За разлика от ХVІІ в., който можем да 
наречем героичен, но със запазено съотноше-
ние на Великите сили, ХVІІІ в. донася и дъл-
боки промени, последвани от икономически 
процеси. Това е времето, когато Дубровниш-
ката република променя икономическата си 
ориентация в посока на стокообмена със сво-
бодно корабно пространство, а сухопътната 
керванска търговия губи значението си. Ико-
номическите тенденции насочват външната й 
политика на Запад, което я поставя в своеоб-
разна зависимост успоредно със загубата на 
политическата и военна сила на Османската 
империя. 

Фиг. 2. Помпео Ботони, Портрет на Йозеф 
ІІ от 1769 г., Виена, Музей на историята на 

изкуството
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Дубровник е следял политиката на го-
лемите центрове чрез своите дипломатически 
канали. Дубровнишката република някога – с 
повече или по-малко успех – е изпращала свои-
те дипломатически представители в европейс-
ките дворове, сред които е бил и епископът 
на Стон Франо Соркочевич-Бобалевич (1721–
1888), който става посланик на републиката в 
двора на Луи XV.62 Това е бил период, когато 
в Дубровник се създава изключителен инте-
лектуален климат с редица авторитетни имена 
от тогавашната европейска сцена.63 Понякога 
може да се говори за своеобразно недооценя-
ване на политическия момент, но външната по-
литика на Републиката трябва да се разглежда 
през икономическата призма и традиционната 
нагласа на благородническата олигархия, която 
без да се променя през целия ХVІІІ в. дожи-
вява своята фрагментация. Реалната политика 
на Великите сили довежда до войни, а един 
от плодовете на тази политика е и Кримското 
тайно споразумение от 1787 г. между Йозеф 
ІІ и Екатерина ІІ за подялбата на Балканите. 
Дубровнишката република се стреми към при-
ятелство с Австрия преди да сторят това съсе-
дите й. Отношенията между Дубровник и Ав-
стрия са били топли през шестдесетте и осем-
десетте години на ХVІІІ в. Някои от семей-
ствата на корабособствениците се приобщават 
към унгарската и австрийската аристокрация 
като родовете от Оребич — Крстель и Керша. 
По този начин в Австрия си дават среща прия-
телски настроени влиятелни представители от 
богатото благородническо съсловие. По време 
на Руско-турската война се стига до известна 
криза на отношенията поради натиска за пре-
даването на реликвите на св. Стефан от страна 
на хърватско-унгарската кралица и австрийска 
императрица Мария Терезия, кулминирала по 
време на Първата руско-турска война (1768–
1774 г.), когато Дубровнишката Република е 
принудена да търси австрийска защита срещу 
заплахите от руския флот. Вследствие на това 
Дубровник е бил принуден да предаде отначало 
мощите от главата на св. Стефан І Унгарски, а 

след това и мощите от ръката на същия светец. 
Сенатът на Дубровнишката република иска от 
доминиканците на Дубровник на 27 април 1769 
г. да запазят част от черепа на св. Стефан, а на 
Републиката да предадат онова парче, на което 
пише „Primo regis S. Stephani Regis Hungariae“. 
Чрез дубровнишките реликви на св. Стефан 
Мария Терезия продължава да печели симпа-
тиите на унгарците, а в замяна на това посред-
ничи пред Екатерина Велика за мирното раз-
решаване на морския спор с Дубровник.64 Този 
епизод се състои едно десетилетие преди идва-
нето на Лука Соркочевич във Виена. Австрий-
ски консул в Дубровник по това време е бил 
Михо Милишич (1711–1798 г.), а посолството 
на Републиката във Виена е успешно ръково-
дено от граф Себастиян Д’Айала oт 1775 г.65 
В този контекст следва да се разглежда отпъ-
туването на Лука Соркочевич за австрийската 
столица. Това е и времето, когато хърватските 
земи са обикаляни от различни пътеписци, съ-
биращи информация за техните природни бо-

Фиг. 3. Неизвестен дубровнишки художник, 
XVIIIв. Гербът на дубровнишкия благородниче-
ски род Сорго-Соркочевич, Княжеският дворец
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гатства и обичаи. Най-известен сред тях е Ал-
берто Фортис със своя труд „Пътешествия из 
Далмация“, отпечатан през 1774 г., който през 
1779 г. пребивава в Дубровник и през лятото 
на 1780 г. живее в именията на Басилйевич и 
Соркочевич.66 Така и Роберт Адам през 1757 г. 
посещава Диоклециановия дворец и пише мо-
нография за него.67

Дубровнишката дипломатическа служ-
ба в дубровнишките дипломатически 
дневници
Историята на хърватския дипломатичес-

ки пътепис е извънредно богата. Може да се 
каже, че своеобразен основател на политичес-
кия пътепис при хърватите е пътешественикът 
и дипломат Антун Вранчич, който за съжале-
ние никога не е печатал своята кореспонден-
ция. Мащабният дипломатически епистола-
рий от около хиляда писма от февруари 1532 
до май 1573 г. е важен исторически извор за 
този бурен за хърватско-унгарското кралство 
период. От неговите пътувания през различ-
ни периоди от дипломатическата му дейност 
са останали някои описания в проза като „De 
situ Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae“; 
недовършеният пътепис от времето на първа-
та турска мисия „Inter Buda Hadrianopolim“.68 
Биха могли да се изброят и други примери на 
хървати като автори на дипломатически бе-
лежки за международната политика, но не и 
като актьори в полза на своята въображаема 
родина. В национален контекст би могло да се 
разглежда единствено дубровнишкото наслед-
ство на дипломатическия пътепис.

Дипломатическата служба е игра-
ла важна роля в държавното управление на 
Дубровнишката република. След завръщането 
си у дома посланиците на Дубровник са били 
задължавани да предават на правителство-
то устни или писмени доклади за състоялите 
се дипломатически мисии. Досега в писмена 
форма са публикувани редица дипломатичес-
ки доклади, от които най-старият е под фор-
мата на дневник на Портата от 1673 г. Става 

дума за пътеписа на Саба Маринов Менчетич 
и Меда Ранина.69 Младият дубровнишки кано-
ник Стийепан Шкурла през 1784 г. публикува 
стихотворение, описващо пътепис за Портата 
на Якета Палмотич Дионорич от 1678 г. Якета 
Палмотич Дионорич е бил силен, смел и мъ-
дър дипломат, работил през целия си живот 
за защитата на независимостта на Дубров-
ник, а в историята на хърватската литература 
остава най-значим със своя епос „Dubrovnik 
ponovljen“. Написан в традиционната литера-
турна форма в двадесет песни (последната от 
които не е завършена), той представлява опи-
сание на събитията и историческата ситуация 
по време и след фаталното за Дубровник зе-
метресение. Голяма част от повествованието 
е посветена на реалното автобиографично из-
живяване на Якета: пътуването на дубровниш-
ките пратеници през Плоче, Херцеговина, Сър-
бия, България до величествената резиденция и 
срещата с османския султан в Одрин. В него 
намираме различни реално възможни, но и бе-
летризирани епизоди с описание на опасните, 
вълнуващи, но и приятни инциденти по пътя. 

Накрая на епоса са детайлно пресъзда-
дени сложните преговорни цели, благодарение 
на които – въпреки всички машинации – пос-
ланиците успяват да задържат съществуващи-
те дипломатически отношения и да премах-
нат опасността от турска военноморска атака 
срещу Дубровник. В творбата за първи път са 
представени автентични герои, непосредстве-
ни свидетели на събитията, писателят се иден-
тифицира с образа на Якимир, предавайки 
своите сведения за всичко преживяно.70 Якета 
Палмотич, освен с литературното си творчест-
во, е бил извънредно изчерпателен и детайлен 
в докладите си за Сената, сред които се откроя-
ват два големи: първият, „All’Illmi et Eccmi Sri, 
Sri e padroni Collmi, li Sri Rettore e consilieri 
della Republica di Ragusa. Relattione di Giacomo 
Gio. Di Palmotta delle sue legationi, fatte al Sr 
Supermo Visir a Belgradi e sucessiuamente al 
Gran Signore in Constantinopoli et Adrianopoli 
dell‘anno MDCLV in VII. Laus Deo“, и втори-
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ят: „Alli Illmi et Eccmi Sri, Sri e padroni Collmi, 
li Sri Rettore e consilieri della Republica di 
Ragusa. Rellatione di Giacomo Gio. Di Palmotta, 
che fu col Sr Nicolò Gio. Di Bona, ambasciatore 
alla Porta Ottomana del 1667 in 8. Laus Deo“.71 
Дипломатическата борба през 1667 г. за спася-
ването на държавата е отразена и в дневника 
на Никола Бунич.72 От същия героичен период 
е запазена и дипломатическата кореспонден-
ция на Стийепан Градич.73 Сред дипломати-
ческите доклади специално място заема днев-
никът от пътуването до Украйна и Турция на 
Дубровнишкия пратеник Мата Гундулич от 
1672 до 1684 г.74 Най-интересната част от този 
журнал-доклад е отпечатана от Анселмо Бан-
дури в Париж през 1711 г.75 

Докладът за пътя до Мароко на Маройце 
Кабужич от 1706 г. е публикуван в края на ХІХ 
в., а на Дживо Кабужич от 1792 г. е отпечатан 
през 1807 г. във Виена.76 Писмата на Марой-
це Бърнин Кабужич от 1677 г. са публикувани 
от дон Антун Лйепопили 1929 г.77 Властите в 
Дубровник следят отблизо и политическите 
събития в Европа от тази епоха, за което сви-
детелстват „Политическите новини“ (Političke 
vijesti) от Хага, Флоренция, Ферара, Ливор-
но и Парма от юни до юли 1735 г. (Notizie 
politiche d‘Europa esibite in forma di Cronaca 
da Innominati).78 

Джуро Беттера (24 юли 1718 г. – 9 сеп-
тември 1794 г.), член на дубровнишко плебейс-
ко семейство, пише на италиански език днев-
ник за пътуването си до Италия, когато през 
1750 г. заедно с Павел Лазари пребивава в Неа-
пол, Рим, Венеция, Флоренция и Болоня, както 
и в други италиански градове. Този дневник е 
озаглавен „Relatione Giornaliera di un viaggio 
lungo d‘Italia fatto dall‘Ab. Giorgio Bettera e 
Paolo Lazzari l‘anno 1750“, написан е с практи-
ческа цел, без да има литературни претенции. 
В него се намират интересни редове за памет-
ниците, галериите, концертите, театралните 
представления и то в неаполитанския кралски 
театър и във Венеция, към които има критична 
насоченост. В ръкописния дневник намираме 

описание на срещите с дубровнишките уче-
ни в Рим, сред които преди всичко са Руджер 
Бошкович, Бенедикт Стай, В. Матиашевич и 
др. Този пътепис е интересно свидетелство за 
културната среда на сънародниците ни по вре-
ме на техните пътувания из Италия.79 

Йосип Руджер Бошкович (18 май 1711 
– 13 февруари 1787), известен математик, 
физик, астроном, философ, дипломат и поет, 
през целия си живот изпълнява деликатни 
дип ломатически задачи за своята държава. На 
прехода между 1759 и 1760 г. Бошкович като 
пратеник на Дубровнишката република преби-
вава във Версай на официална дипломатическа 
мисия, след което се отправя за своето дълго 
пътешествие от Цариград до Полша. Това оче-
видно прави със специална дипломатическа 
задача с оправданието, че трябва да наблюдава 
преминаването на Венера пред слънцето, кое-
то прави възможен и по-дългия му престой във 
Венеция.80 След като се разболява в Цариград, 
той остава в града пълни седем месеца, за да 
тръгне с австрийския пос ланик Портър назад 
през България, Молдавия и Полша, откъдето 
е трябвало да продължи за Санкт Петербург, 
но заради влошеното си състояние остава във 
Варшава. Завръщайки се в Италия, Бошкович 
изчерпателно описва своето пътуване. 

За престоя си в Полша и за самото пъ-
туване през 1772 г. Бошкович публикува в пе-
чатницата на своя приятел Хенин в Швейца-
рия произведението „Journal d‘un voyage de 
Constantinople en Pologne, fait la suite de son 
Excellence M.J. Porter, Ambassadeur d‘Angleterre, 
par le R.O. Joseph Boscovich de la Compagnie 
de Jésus en 1772“. През 1784 г. на италиански 
език в Басано той издава коригирания дневник. 
Немският превод на Бошковичевия дневник 
излиза през 1779 г. в Лайпциг.81 Този дневник 
със сигурност е бил известен на Соркочевич, 
най-близък му е по стилистичния си характер 
с оглед на факта, че го е писал дубровнишки 
интелектуалец и съвременник. Той е и най-до-
брият пример за сравнение между двамата 
дубровнишки интелектуалци от онова време.
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Дубровнишкото правителство е събира-
ло дипломатически новини чрез своите кон-
сулства, постоянни дипломатически предста-
вителства (агенти, шарже дʼафер) чрез извън-
редните дипломатически представители (пра-
теници, посланици), както и чрез търговците и 
други граждани на Дубровник.

Дипломатическата си кариера Лука Сор-
кочевич започва през 1764 г., както се вижда от 
„Specchio di Maggior Consiglio“, по време на 
охлаждането на отношенията между Републи-
ка Дубровник и Франция, за което значително 
допринася френският консул Ле Мер. До под-
писването на междуправителствен договор на 
2 април 1776 г., в което участва и Соркочевич, 
се стига след пристигането на новия френски 
консул Шарл Брюер Дериво.82 По-рано през 
1771 г. Лука Соркочевич е включен в делегаци-
ята на граф Орлов в разгара на най-яростната 
дипломатическа борба по време на Руско-тур-
ската война (1768–1774), когато Дубровниш-
ката република отново се озовава във водовър-
тежа на интересите на Великите сили.83

По повод избирането на Йозеф II за ав-
стрийски император Дубровнишката репуб-
лика изпраща през месец септември Лука 
Соркочевич. По време на това пътуване той 
записва ежедневните събития от дипломати-
ческата си мисия. Този дневник е частично 
запазен и се съхранява в държавния архив 
Memoriae в Дубровник.84 Ръкописът започва 
с датата 5 септември и описанието на апарта-
мента в сградата, наречена „Ружа“, близо до 
френското посолство във Виена. Значението 
на Соркочевичевия дневник, който обхваща 
периода от 5 септември 1781 г. до 7 февруари 
1782 г. е свързано с изкусно водените лични 
бележки, които е трябвало да станат основа 
за по-обширен дипломатически доклад. На 6 
септември Соркочевич участва във военните 
маневри, предвождани от Йозеф ІІ и вечеря с 
княз Карл Лихтенщайн заедно с четиридесет 
генерали и висши офицери, след което във 
Виена се разчува как той е вечерял в присъст-
вието на императора. Ден след ден се реду-

ват обеди и вечери: при папския нунций, след 
това при Йохан Йозеф Вилчек (1738–1819), 
при граф Венцеслав Зинцендорф. По време 
на своите неофициални срещи Соркочевич 
твърди: „Използвах възможността да уверя 
споменатия господин, че нашата република 
отдавна е свързана с унгарците и австрийския 
двор, благодарение на чиято защита тя успява 
да съхрани своята независимост, преди всич-
ко от Венеция.“ В началото на дневника на-
учаваме причината за воденето на бележки, 
което става ясно от разговора с тогавашния 
съветник на Виенския нунций, граф Лоренцо 
Калепи (1741–1817 г.), бъдещия главен архи-
епископ на Нисбис, кардинал и нунций в Бра-
зилия. Соркочевич дословно пише: „Разго-
варяйки с Калепи, успях да подредя събития 
и времена, както и досегашните си знания, 
които ще съставят тези мемоари“. Очевидно 
Калепи запознава Соркочевич благодарение 
на авторитета, на който Дубровнишката ре-
публика се е радвала пред Светия престол, 
с политическите планове на Великите сили 
за подялба на европейските провинции на 
Османската империя и Полското кралство. 
Дубровнишкият дипломат е бил осведомен 
за задкулисните игри на европейската дипло-
мация и е бил наясно с новата конфигурация 
на силите, в която се озовава неговата родина. 
Седем години по-рано – през 1774 г. – мирът 
в Кючук Кайнарджа става повратна точка в 
австрийската външна политика, която неудов-
летворена от поведението на Русия, счита 
Дубровник за важен фактор в плановете на 
Виенския двор и на австрийската разузнава-
телна служба. С промяната на търговските 
маршрути, ориентирани на Запад, Виена за-
едно с Париж става образец за вкус и култу-
ра. В иначе строго неутралната дубровнишка 
ориентация скоро между благородниците се 
появяват австрофилски настроения. С на-
растването на икономическите връзки с прис-
танищата на Хабсбургската империя Дубров-
ник е все по-наясно с престурктурирането 
на обкръжаващите го сили, затова трябва да 
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разглеждаме престоя на Соркочевич във Ви-
ена като опит за своеобразно шпиониране на 
Великата метрополия. Папският нунций за-
познава Соркочевич с намеренията на импе-
ратора да даде религиозна свобода и отпора 
му към аристократичното съсловие. Изреж-
дайки ден през ден дворци и видни социални 
кръгове, Соркочевичевият дневник ни дава 
информация за дипломатическия етикет по 
онова време. Любовта към музиката е имала, 
разбира се, и своята обратна страна, тъй като 
известният генуезец и музикант Варезе е под-
държал извънредно добри контакти с различ-
ни министри и благородници и всички врати 
са били отворени за него. Той води Соркоче-
вич на концерт на Кристоф Вилибалд Глук 
(1714–1787), приятел на Антонио Салие ри и 
противник на Моцарт, за когото в дневника 
пише: „Днес известният Варезе, познат му-
зикант, генуезец по националност, който има 
влияние в театрите и поддържа доб ри кон-
такти с министрите и благородниците, ме за-
веде в своята градина да послушаме славния 
Глук. Той е най-великият творец на то ва сто-
летие, който направи революция във Фран-
ция със своите известни опери: „Ифигения“, 
„Алкестида“, „Орфей“, и преди всичко „Ар-
мида“, от която е най-удовлетворен. Въп реки 
славата си, същият е запазил своя скромен, 
почти народен вид, поведение и говор. 

Говори за всичко във Франция с въо-
душевление, твърдейки, че и в музиката има 
голямо развитие, дотолкова, че в цяла Европа 
няма толкова добри оркестрови и концертни 
изпълнители като в Париж. 

През май нещастникът е получил удар, 
след който е пострадала дясната му ръка и е 
ограничено движението му, така че трудно би 
могъл да се надява на пълно възстановяване. 
Неговата най-голяма заслуга е, че е успял да 
създаде един уникален и силно възвишен жанр 
за патетично изразяване на великите страсти“.

Ден след ден се сменят дипломати и 
учени. Така между учените се запознава с Иг-
нац фон Борн (1742–1791), а на 12 октомври 

1781 г. има съвсем сърдечна среща с Пиетро 
Антонио Метастазио (1698–1782) преди са-
мата му смърт: „Тази сутрин ми направи при-
ятелско посещение добрият старец Метас-
тазий, велик поет на нашето време и изклю-
чителен човек. Ведрост, доброжелателство и 
почтеност красят ерудираната му и интересна 
външност, лишена от педантичност и фалшив 
блясък. Неговата добронамереност е искрена, 
породена от добротата на характера, а не от 
обикновена учтивост. Казах му, че брат ми и 
други приятели в Дубровник често спомена-
ват в писанията си неговите трудове, на което 
той отговори, че извънредно цени внимание-
то на дубровничаните, извикващо размисли 
за много неща, които вече е чул, както и ви-
сокото мнение, което има за възможностите 
и репутацията на Републиката“. В свитата 
на папския нунций той посещава военна-
та академия „Терезианум“ и, в съответствие 
със старите дубровнишки съюзничества, 
бидейки в кръга на посланика на Генуезка-
та република, присъства на церемонията в 
кралския двор – феодалната инвеститура на 
принца-епископ на Бриксен. Дневникът, как-
то вече споменахме, служи като напомняне за 
важни новини, които дубровнишкият дипло-
мат е събирал, както и за бъдещия анализ на 
управляващите кръгове в Дубровник. Поло-
жителните нагласи след смяната на френския 
консул в Дубровник се усещат и в разговора 
с френския посланик във Виена барон Бре-
тейл, който се интересува от числеността на 
дубровнишкия флот и проявява голяма бла-
госклонност към Дубровнишката републи-
ка. Изкусният дубровнишки дипломат пише 
премерено, дозира информацията, избягва 
интригите. След внимателен прочит на дип-
ломатическия дневник става ясно, че Лука 
Соркочевич е бил школуван дипломат. 

Заслужава да се изтъкне едно рядко 
споменавано обстоятелство, че дубровншки-
те владетели са били специално обучавани 
да ръководят и управляват своята държава. В 
библиотеката на Дубровнишката семинария 
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са запазени фрагменти от библиотеките на 
повечето дубровнишки патриции, съдържащи 
заглавия, необходими за подготовката на мла-
ди дипломати, които е ползвал и самият Лука 
Соркочевич, както и предшестващият го сто-
тина години преди това успешен дубровниш-
ки дипломат Якета Палмотич Дионорич. 
Преди всичко, това е трудът „Dodici libri del 
governo di Stato del caualier Ciro Spontone“, 
отпечатан във Верона през 1600 г., следван 
от „Teatro della Tvrchia doue si rappresentano i 
disordini di essa. Il genio, la natura, & i costumi 
di quattordici nationi, che l‘habitano. La potenza 
degli Ottomani sopragrande, le loro tirannie, gli 
insulti, e perfidie tanto contro li stranieri, quanto 
verso i suoi popoli. Il tutto confermato con esempi 
e casi tragici nuovamente successi dato in luce 
dal sig. Marchese Felure“, Венеция, 1684, а 
също така „Discorsi politici et militari sopra varij 
luochi di diuersi scrittori graui di Fabio Frezza 
cavaliere nappl. Dedicati al Serenissimo Sig. 
Principe d‘Urbino“, Неапол, 1617. Сред тях са 
и книгите на Стефан Райчевич „Osservazioni 
storiche, naturali e politiche intorno la Valachia, 
e Moldavia“, Неапол, 1788; на Максимилиан 
Шмидт „Politische Geschihte des Konigreich 
Bosninen und Rama von Jahre 867 bis 1741“, Ви-
ена, 1767, както и „Annali del Regno di Maria 
Teresia“, Флоренция, 1780, свидетелстващи за 
интереса на дубровнишките управници към 
тогавашните политически събития и значи-
мостта, която са придавали на информацията 
относно обкръжаващите ги страни, озовали се 
във фокуса на световната политика. Тези книги 
със сигурност са били в основата на разсъж-
денията на младите властелини относно дър-
жавата, нейното политическо благоденствие и 
начини на управление“.85

Соркочевич в качеството си на образован 
благородник едновременно с дипломатическа-
та си дейност се интересува и от виенските му-
зеи и забележителности, които надлежно опис-
ва в дневника си. На 27 септември 1781 г. той 
посещава съкровищницата – Schatzkammer, 
кабинета по естествена история, а в двореца 

Белведере се наслаждава на платната на из-
вестни художници: „Днес посетих кралската 
съкровищница, от която преди година всички 
скъпоценни камъни и камеи бяха прехвърлени 
в кабинета по естествена история,86 а в замъ-
ка Белведере87 – произведенията на известни 
художници. Сега в съкровищницата има само 
декоративни изделия и съдове, подноси и при-
бори, изработени от ахат, сардоникс, яспис, 
планински кристал, обковани със злато и укра-
сени със скъпоценни камъни“. 

В галерията са шкафовете, пълни с не 
по-малко ценни предмети. Оттук се влиза в 
кабинета, облицован с дърво с плитки ниши, 
изпълнени с порцеланови изделия, пресъздава-
щи произведения на Рафаело и Джулио Рома-
но. В същата стая по рафтовете на шкафовете 
се съхраняват и много на брой, красиво израбо-
тени позлатени сервизи, поръчани от Франц І.

Фиг. 4. DADU, Memoriae, XXI., 2. 144., Първата 
страница от дипломатическия дневник на Лука 

Соркочевич
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В срещуположната стая се пазят би-
жутата от императорските и ерцхерцогски 
одежди, заедно с техните атрибути – корони и 
жезли. Специално се открояват три комплек та 
петлици за френски костюми, носени по вре-
ме на императорските церемонии. Първият се 
състои от толкова големи брилянти, че всеки 
един представлява голям бутон, в чифт с орде-
ните и катарамите. Вторият комплект включ-
ва еднакви и по-големи по размер рубини, а 
третият е от топази, обрамчени с брилянти. 
Великолепните перли пък принадлежат на 
императрицата, със специална шнола за коса, 
на върха на която е известният тоскански ди-
амант във формата на медальон с размера на 
голям орех.

Движейки се по-нататък из коридора, 
където са изложени военните карти от битки-
те, извоювани от маршал Даун, сражавал се 
срещу пруския крал, се забелязват извънредно 
ценни мебели, часовници, маси и шкафове. От 
тях се стига до зала с реликви и олтарни пред-
мети от злато, планински кристал и порцелан, 
стигнали дотук от параклисите.

Стойността на скъпоценните камъни 
със сигурност е белег за огромно богатство – 
многобройно, извънредно голямо и с отлично 
качество“.

Заедно със събирането на информа-
ция на приемите при императора, при граф 
Антон Венцел Кауниц-Ритберг (1711–1794), 
при френския, руския или пруския посланик, 
Соркочевич се възползва от възможността да 
опознае и музикалния живот. Така на 20 ноем-
ври 1781 г. за първи път слуша соната, написа-
на за четири ръце.

Универсалният език на музиката поз-
волява на Соркочевич да завърже познанства 
и да реализира множество контакти, които са 
подпомагали дипломатическата му мисия.

Изисканите обноски, римското образо-
вание и многобройните връзки, които е уста-
новил през младежките си години по време 
на обучението и по-късно, извършвайки дели-
катните си политически мисии, позволяват на 

Соркочевич да достигне своя дипломатически 
връх в службата си към отечеството.

На 16 декември 1781 г. Соркочевич за-
писва последната си аудиенция при Йозеф II 
преди да се прибере у дома: „(...) Веднага от 
вратата се озовах едва на няколко крачки от 
императора, така че вместо обичайните три 
поклона имах място само за един дълбок и 
още един, с който се приближих и обърнах към 
него, като казах, че за мен е чест да се покло-
ня на Негово Кралско Височество, както и да 
приема от него нареждане и разрешение да се 
завърна в родината си, заедно с което отново 
засвидетелствам най-дълбоката си почит към 
Негово Височество, поверявайки и за в бъдеще 
себе си и Републиката на превъзвишената ми-
лост и защита на Негово Кралско Височество. 
Той ме попита дали веднага тръгвам, на което 
му отговорих, че тръгвам в края на тази седми-
ца. После ме попита дали разполагам с няка-
къв кораб. Мислейки, че говори за пътуването 
ми, му отговорих, че възнамерявам да се кача 
на кораб в Риека. В действителност, той нямал 
пред вид транспортен, а търговски кораб. От-
говорих му, че на място, което не е богато на 
плодородна земя и представлява Република, 
трябва да се помогне чрез търговия и затова 
имам дял в корабоплаването. „Тъкмо така ще 
помогнете и на Републиката“, отговори той. 
„Напротив, няма, защото всичко, което тя спе-
чели, е принудена да похарчи за турците и за 
онези от Берберия, а печалбите остават само 
за единици“, отговорих аз. „Добре“, каза той, 
„но когато има пари в джобовете на единици, 
пълни се и държавната хазна от паричното об-
ращение“. Отговорих му, че това е вярно, но 
в много по-малка степен, когато става дума за 
републиканско управление. След това, с едно 
кимване на главата ме изпрати, пожелавайки 
ми приятен път и добро здраве. Оттеглих се 
назад и излязох, запътвайки се към ерцхер-
цог Максимилиан. Имах подобен разговор и 
с него, свързан с пътуването ми и с дрехите, 
които носим в нашия край, които му се стори-
ли сходни с тези в Леванта (...)“.
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По време на престоя си Соркочевич се 
възползва от възможността да се запознае с 
монетния двор, училището за глухонеми, със 
съвременните достижения, оставяйки добро 
впечатление у министъра Кауниц-Ритберг, 
засилвайки позицията на дубровнишкия пос-
ланик граф Себастиан ДʼАйала. Кауниц е бил 
познат с успешната си външна политика и 
сключването на съюз с французите през 1756 г. 

Във Виена Соркочевич се запознава с 
многобройни политически фактори, които се 
опитват да вдигнат въстание в дубровнишки-
те среди, застрашавайки търговията и нару-
шавайки равновесието на силите. Дневникът, 
разбира се, е занимателно огледало на дипло-
матическия и дворцовия живот във Виена 
през ХVІІІ в., както и на музикалната култу-
ра, за което свидетелства приятелството му 
с Йозеф Хайдн (1732–1809). За него пише в 
дневника си „(...) Хайдн ми сподели, че им-
ператорът не понася неговата музика. Раз-
граничава се от мнозинството, тъй като му е 
ясно, че не може да толерира онова, което се 
харесва на другите. Когато ерцхерцогинята 
го въвежда в залата, императорът незабав-
но се изправя и напуска стаята. Било затова, 
че неговият капелмайстор, Фесман, против-
никът на Хайдн, злослови против него, или 
защото не обича да го вижда, тъй като е при-
дворен на княз Естерхази, когото лично не 
харесва и смята за високомерен, тъй като не 
напуска имението си, и въпреки че е начело 
на унгарската гвардия почти никога не посе-
щава двореца. „Но на мен не ми е ясно, какво 
общо имам с това!“ – казваше несретникът, с 
открита непредубеденост и скромно безраз-
личие, достойни за човек с неговия гений. 
Като добавяше, че нито едно от петнадесетте 
музикално-сценични произведения, които 
той е композирал, не е могло да бъде пред-
ставено във Виена (...)“ Този дневник, който 
никога не е виждал бял свят, остава заедно 
с докладите на Палмотич, най-интересно-
то дипломатическо четиво на Дубровник от 
XVII и XVIII в.

Тридесет и пет години по-късно възниква 
още един мемоар, но времето на Дубровниш-
ката република вече е изтекло. Друг член 
на семейство Бетера, с когото е свързан по 
роднинска линия Йосип Руджер Бошкович, 
Вито Мария, е изключителен феномен сред 
дубровничаните по онова време. Своя прик-
люченски живот, изпълнен с прев ратности 
той описва през 1816 г. в Лондон в „Mémoires 
sur une époque de ma vie ou Appel aux hommes 
d‘honneur et particulier à l‘Empire de Russie, 
d‘une proprienne éprouvée à Vienne“. Същият 
автор през следващата година в Лондон публи-
кува памфлета „Observations sur l‘usurpation de 
Raguse, pour servir d‘appendice au discours de 
Mr. Brougham sur l‘Etat de la Grande Bretagne“. 
С тези две брошури, написани от Бетер въз ос-
нова на отличното познаване на политическите 
обстоятелства и придобития от авантюристич-
ния му живот опит, завършва епохата на пъте-
писа от периода на Дубровнишката република. 
(Заслужава да се отбележи, че Антун Сорко-
чевич се отнася с голямо подозрение спрямо 
обръщения та на Бетер към широката общест-
веност). Този неспокоен дух завършва живота 
си хвърлен в тъмница в крепостта Мукачево.88 
След загубата на свободата политическият 
дневник като литературен вид започва да се 
свързва главно с личните пътеписи, които не 
се ръководят от по-високи политически инте-
реси, подобно на произведението на Адолфо 
Вебер Ткалчевич „Пътуване до Цариград“ от 
1885 г. Към категорията на личните пътеписи 
бихме приобщили „Пътуване до Йерусалим“ 
на Яков Плетикоса (1704–1769) или „Риболов 
и рибарски раздумки“ на Петър Хекторович, 
който описва пътуването си по среднодалма-
тинските острови.89

Вместо заключение
Пътеписът и дневникът са специални 

литературни видове, които са отражение на 
авторовата индивидуалност и сила на наблю-
дението. Дипломатическият дневник е ръко-
пис, който съдейки по всичко е бил основата 
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на изчерпателен дипломатически доклад или 
материал, който е трябвало да бъде отпечатан 
според модата на онова време, но с множество 
пропуснати детайли, които не са били за ши-
роката читателска публика. Лука Соркочевич е 
поставен на видно място в Хърватската дипло-
матическа история и в пътеписния жанр. Забе-
лежителният му принос в областта на музика-
та, дипломацията и литературата го очертава 
като изключителна личност на своето време, 
способна равностойно да владее дворцовия 
етикет на най-престижните европейски дво-
рове и задкулисните игри на великите сили, 
осъзнавайки, че съдбата на малките държави 
зависи от способността да се лавира на ръба 
на възможното и невъзможното.
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Превод: Антоанета Балчева

THE DIPLOMATIC DIARY OF LUKA SORKOČEVIĆ AND HIS CONTRIBUTION TO 
SHEDDING LIGHT ON POLITICAL EVENTS IN SOUTHEASTERN EUROPE

Vinicije Lupis

The changed correlation of the Great Powers in Southeastern Europe in the second half of the 18th 
century placed the Republic of Ragusa (or Republic of Dubrovnik) in an unenviable political situation. 
The Treaty of Küçük Kaynarca (1774) diminished the influence of the Ottoman Empire among the 
European Great Powers, highlighting Russia as the protector of the Christian Orthodox subjects of the 
Empire. That was stipulated in Paragraphs 7 and 14 of the Treaty, which authorised Russia to defend 
the Christian faith in the Ottoman Empire. The death of Empress Maria Theresa and the ascension 
to the throne of Joseph II resulted in warmer diplomatic relations between Russia and Austria. The 
appearance of the new ruler was accompanied by accelerated processes of dividing the new spheres of 
influence, reflected in the intensified diplomatic correspondence. In this way, the Republic of Ragusa 
proved to be in the field of the new geostrategic realignment of Southeastern Europe, which had 
attracted proven and lasting Habsburg interest with the defensive wars against the Ottomans waged for 
two centuries. The actual dividing of Poland was the overture to the geostrategic plans of the European 
powers and a kind of alarm signal sent to the small states in Europe, which expressed a passive attitude 
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to a greater or lesser extent to historical events at that time. While the accord was taking shape, a part 
of the information reached Dubrovnik with the reports and the intelligence, resulting in the dispatching 
of the diplomat Luka Sorkočević to Vienna. It is universally accepted that the Republic of Ragusa 
with its centennial diplomatic tradition had a well developed diplomatic and intelligence network, 
and it defended its national interests at all costs. On the occasion of the choice of Joseph II to become 
Emperor of Austria, the Republic of Dubrovnik sent the talented diplomat with courtly manners and 
love for the art of music, Luka Sorkočević, who accepted his post and left in September. In the course 
of his journey, he wrote down the daily events of his diplomatic mission. His diary is kept at the State 
Archives of Dubrovnik (Državni arhiv Dubrovnika), in the Memoriae Department, but the diary is not 
completely preserved. The personal nature of the information contained in it makes it an extremely 
important document reflecting the political processes in the Austrian royal court, as well as the attempts 
of the Dubrovnik diplomat to gather as much information as possible for his fatherland. At the same 
time, the diary is a particularly valuable source for studying the diplomatic moves in Vienna society of 
that time and the exercising of high politics in Europe during that period.

Key words: Luka Sorkočević, Dubrovnik, diplomatic diary, Vienna, Treaty of Küçük Kaynarca.
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