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1813,  31  іиШеІ;  ( 1 2)  аойі;. Вёсіагаііоп 

йе ГашЪаззайеиг  сІ'АБ§1е1;егге Ьогй  Оаѣ іі

сагі;  аи  виіеі; йез еп^а^етепз  ресипіаігез 

сіе РАп^Іеіеггѳ   ^  і'ё§агй  (іѳ  1а Еизвіе. 

Ье  гёіаЫібзетепі  йез  геіаііопз  (і 'аті1і ё  епіге 

1а Еи88Іе  еі  І^АпдІеіегг е  іи і  8иіѵ і  (і'ёѵ ёпетеп8 

5иг  1е8  сііаіщі з  (1е  ЬаіаіПе  йапз  1а  диегге  аѵ ес 

Кароіёоп,  ^п і  сопігіЬиёгепІ ;  й, гаііегші г  сіе  ріиз 

еп  ріпз  Резроіг  сІ'ип  айгапсЬіззетепі  ргосЬаіп 

(1е ГЕпгор е  сіи  ^оп^  іугаппісіи с  (іе  Вопарагіе. 

Аргез  Гехрпізіоп  (і(зйпі1іѵ е  (іез  Ггап^аі з аи  сіе

1а  (Іез  ігопііёгез  (іе  Іа  Кпззі е  й  1а  виіі е  сіез 

(іёзазігез  сіе  ІаВегег іпа, Г Е т р е г е п г АІехапсігеІ 

8'е8І   соп8І(іёг(з  еп  ^иеЦие  зогіе  арреіё  раг  1а 

(Ііѵ іпе  Ргоѵ ійепсе  й  8'6гіеег  еп  ётапсіраіеиг 

(1е ГЕигор е  епііёге  сіе  Готпіроіепсе  сіи  8гап(і 

сарііаіпе  согзе.  Ье  сопсоигз  сіе  ГАп§Іеіегг е 

ёіаіі  аЬзоІшиепі  пёсеззаіге  роиг  Гех(Эсиііоп  (іе 

сеііе  тіззіоп  діеапіез^ие.  Аизбіібі  аргёз  1а 

«ідпаіиге  (іи  ігаі і ё  сіе  раіх  (і'ОегеЬго  1е  Ъагоп 

(іе  Кісоіау,  сопзеіііег  (і'АтЪа88асІе  іі  Ьопсігез, 

і'е^иІ  Гогсіг е (іе  зе  геп(іг е  й 80п розіе  роиг  дёгег 

Іез ай'аіге8 сіе  ГАтЪа8за( іс  еп  диаіііё  (іе  сЬаг^ё 

(і^а&іге з  ^и8^и' а  1'аггіѵ ёе  (іи  поиѵ еаи  іііиіаіг е 

варивающимися  сторонами  и  ратифи

каціи  будутъ  размѣ нены въ  шесть не

дѣ ль,  или  буде  можно  и  скорѣ е. 
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1813  Г . ,  іюня  15го (27го).  Ооюзная 

конвенція  между  Россіею  и  Англіѳ ю, 

заключенная  въ  Рейхенбахѣ. 

•  № 414. 

1813  Г .  іюля 31го (авг.12го). Декла

рація  англійскаго посла лорда  Каткарта 

насчѳ тъ  денѳ жныхъ  обязательствъ Ан

гліи  въ  отношѳ ніи Россіи. 

Всіѣ дъ  за  возстановлепіемъ  мпрныхъ  н  дру

жескпхъ  отношеній  ыежду  Россіею  п  Апгліею 

случп.тігсь  событія  на  по.тяхъ  военныхъ  дѣ Гі

ствіп  протіівъ  Наполеопа  I ,  которыя  всс болѣе 

н  болѣе  укрѣ плялп  надеиіду  на  блпзкое  осво

божденіп  европепскігхъ  народовъ  пзъподъ  пг а 

французскаго  Императора.  Окончате.тьное  пз

гнані е  французовъ  пзъ  Россіп,  послѣ   погрома 

прп  Березннѣ,  заставпло  Императора  Алексан

дра  I  совершепно  увлечься  мыслью  быть  прп

званныіг ь  Божіпмъ  Промысломъ  освободпте

лемъ  всей  Европы  пзъподъ  властп  гепіа^іьпаг о 

„корспканца" . Д.тя  разрѣ шепія этоіі  псполігаскои 

задачп  помопц.  Англі п  была  безусловно  необхо

дііма. Послѣ  заключенія мнрнаго трактатавъ Эреб

ро,  барону Нііколап , бывшему совѣ тнііку Имііера

торскаго  посо.льства  въ  Дондонѣ,  было  прпка 

зано  немедленно  отправнться  въ  .Дондонъ  для 

завѣ дыванія  дѣ ламіі  посольства,  въ  качествѣ  

новѣ реннаго  въ  дѣ лахъ,  до  прибыхія  іуда  вновь 



йе  сеие  АтЬаззайе,  1е  сотіе  йе  Ыеѵ еп.  Ье 

Ьагоп  №со1ау  агг іѵ а  й.  Ьопйгез  еп  поѵ етЬге 

1812  еі  ігоиѵ а  ип  ассиеіі  ігёз  согйіаі  (іе  1а 

раг і  (іез  т іпіз іге з  апдіаіз.  Ьа  заіізіасііоп  (іи 

риЫі с  еі  (іи доиѵ егпетепі апдіаіз  а 1'осса8Іоп (1и 

гёіаЫіззетепі;  сіе  іа  раіх  аѵ ес  іа Еиззіе  ёіаіі  па

іигеіі с еі  зіпсёге.Ье рагіетепі  апзіаіз  ^'етргезза 

(іе  ѵ оіег  иие  з о т те  (іе8ііп(зе  а  ёіге  сіізІгіЬиб е 

аих  ЬаЫіапз  сіе  Мозсои  еі  апх  роіэиіаііопз  (іе 

сегіаіпез  ргоѵ іпсез гиззез ріиз  рагіісиііёгетепі 

ёргоиѵ еез  раг  Іез  (іёзазігез  (іе  іа  диеггс.  Ііп е 

зоизсгірііои  іиі  оиѵ егіез еи  оиіге  еп  Ап^іеіегг е 

роиг  сопзіііиег  ип  сарііаі  аіГесіё  аи  т е те  Ьиі. 

Ье  §оиѵ егпетепі  ап^^іаі з  (іёсіага  еи  т ё те 

іетрз  (іе  зои  ргорге  §гё  ^и'і 1  (зіаіі  (іізрозё  (іе 

те і і г е  іттё(1іаіетеиі  150,000  іизіі з  а  іа  (ііз

розіііоп  (іез  агтёез  гиззез.  Оп  сотргеп(і  дие 

іа  Киззіе  пе  роиѵ аіі  раз  зе  соиіепіег  й'ии  соп

сопгз  аиззі  ріаіопі^и е  (іе  1а рагі  (іс ГАпдІеіегг е 

(іаиз  ипе  диегге  аѵ ес  Кароіёои  ^иі  Іи і  ітрозаіі 

(іез  засгііісез  і ттепзез.  Ье  Ьагоп  Шсоіау  зоп

Іеѵ а  1а  диезііоп  (іез  8и1)8І(1е8  аппиеіз  і\  рауег 

раг  ГАпйіеіегг е  роиг  іаіг е  іасе  й,  1'еиігеііеп 

(іез  агтёез  гиззез.  Ьоті   СазіІегеадЬ  гёроп(іі і  І \ 

сез  оиѵ егіигез раг  ип  геіиз  саіё|50гі(іие  еп  ех

розапі  еп  (іёіаіі  аи  Ьагоп Нісоіау  1'ёриізетепі 

йи  ігёзог  ап^іаі з  к  1а  зиііе  йе  1а  йиегге. 

ІІп е  аиіге  ргорозіііоп  (іи  доиѵ егпстеиі  ііи

рёгіаі  зе  Ьеигіа  а  ип  геіиз  апаіодие  іоиі  аиззі 

саіёдогі^ис.  Бёзігапі  те і і г е  ип  іе гт е  й  іа 

диегге  зпгйі е  епіге  1'Апд1еіегге  еі  іез  Е іа і з

ІІПІ 8  сі'Атёгі^и е  еі  ^иі  сіеѵ аіі  пёсеззегетепі 

(іёіоигпег  ипе  рагіі е  йе  1а  йоііе  аидіаізе  сіи 

сЬатр  сі'асііоп  сопіге  Кароіёоп,  ГЕтрегеиг 

А1ехап(іге  I  ргороза  за  піёсііаііоп  аих СаЫпеіз 

(іе Ьоп(іге8  еі  (іе  "^азЬіпціоп .  Ье  доиѵ егпетеиі 

атсг ісаіп  ассиеіПіі  сез  оиѵ егіигез,  іап(іі з  дие 

1е  цоиѵ егпетепі апдіаіз  Іез  сіёсііиа  еп  ёиоп^апі 

іа  сгаіпі е  ^ие  Гіпіегѵ еиііои  (і'ип е  Риіззапсе 

ііегсе  сіаиз  зоп  сопііі і  аѵ ес  іез  ЕіаізОпі з  пе 

йі  зигдіг  (іе  поиѵ еііез саизез  йе  тезіпіе11і§епсе 

тиіиеііе.  Ье  сотіе  (іе  Ыеѵ еп,  поиѵ еііетепі 

ассге(1ііё  еп  диаіііё  (1'атЪазза(Іеиг,  зе  гепсііі  І \ 

Ьопсігез  еп  1812 аи  соттепсетепі  (іи  (іёсетЪге. 

I I   іі і  ип  (іёіоиг  раг  іа  8иё(іе  еі  іиі  геди  к 

8іоскЬо1т  (іе  іа  таиіёге  іа  ріиз  а ітаЫ е  раг 

Вегиа(іоііе,  іе  ргіпсеЬёгіііег ,  диі  зе  ріиі 

і\  іиі  ехрозег  зез  ѵ азіез  рго^еіз  аи  зщеі  (і'ип 

8гап(і  гоуаите  8сап(ііиаѵе  а  ё(1іііег.  I I   8'ёіаіі 

(1ё і̂\  аззпгё  (іи  сопзепіетеиі  (1е  ГЕтрегеиг 

Аіехапсіге  I  к  Гаипехіои  (іс  1а  Когѵ ёде  к  1а 

8иё(іе.  Маі з  11 пе  (іеѵ аіі  раз  8'еп  іепіг  1І\ (Іапз 

8ез  азрігаііоиз  еиѵ аЫззаиіез.  I I   зе  гёрапсіаіі  еп 

ігаі з  сі'ё1о^иепсе  роиг  сіётоиігег  аи  сотіе  (іе 

пазначеннаго  посла  гр..7Гпвеиа. Баропт, ІІтго.та) і 

ирибылъ  въ  Лопдонъ  въ  пачалѣ  ноября  1812  г. 

и  былъ  нрінгятт ,  самымъ  радупіиымъ  образот, 

00  стороны  англіііскпх ъ  министровъ.  Радость 

англійскаг о  иравительства  и  публики  ио  иоводу 

зак.люченія  мира  съ  Россіею  была вио.тнѣ  есте

ственна  п  искрення.  Англіискі й  ііарламенп 

вотировалъ  нѣ которую  сут іу  для  раздачи обн

вате.тямт,  города  Москп ы  и  населенію  іюте])

нѣ вшігхъ  отъ  воГіны  русскііх ъ  губерніГі . Сверхъ 

того  была  открыт а  въ  Англіі і  обіцествеппая 

иодиііска  для  составлсиія  каиптала  съ  тою ;і;(? 

цѣ лью. 

Наконецъ  англійское  ііравительство  добро

вольно  заявііло,  что  оно  немедленно  готовоот

ііравить  150.000  ружеіі  для  русскііх ъ  воГіскъ. 

Но  ионятно,  что  Россія  не  могла  удово.тьство

ваться  такою  нлатонііческою  помоиі,ыо  со  сто

роііы  Англі п  для  воГгны  иротіівъ  Наііолеопа  I 

связанноГг  съ  псиомѣ рііыміі  ;кертваміі .  Бароні 

Николаі і  возбудіілъ  воіірост,  о  плате;кѣ  Россііі 

со  сторопы  Апглі и ежегодпыхъ  денежііыхъ  суб

сидіГі,  потребпыхъ  для  иокрыті я  расходовъ по 

содсржанію  русскііх ъ  армій.  Лордъ  Кастлеріі 

отвѣ ти.тъ  категорическимъ  отказомъ,  подробііо 

доказывая  бароиу  Нііколаи ,  что  воііиа  совеіі

иіеиио  раззорііла  Англііо . 

Таког о  :к е  катсгоріічсскаг о  откаі а  удостоіі

лось  другое  иредложеніе  Имііераторскаго  ііііави

тельства.  Желая  остановить  возникіиую  между 

Англіею  и  Соедііиенпыміі  Амеріікаііскимі і  І11т:і

таміі  воГіну, которая  должпа  была отвлечь часть 

апглійскаг о  (|)лота  оп.  военныхъ  дѣ ГістніГі  ііро

тіів ъ  Франціп ,  Иміісраторъ  Алексаидръ  I ііред

ложіыъ  Лопдопскому  и  Вашингтоискому ііравіі

тельствамъ свое  ііосредничество.  Вашингтонское 

правительство ііріінял о  это  ііредложеиіе.  .Іоіідоіі

скі й  же  кабііпетъ  отвергъ  его  на  томъ  осііова

нііі ,  что  вмѣ шательство  третьей  державы  вь 

споръ  его  съ  Соедпненными  Штатам и мо;кегь 

только  увеличпть  взаимпыя  ігхъ  несогласія.  Въ 

самомъ  началѣ   декабря  1812  года  иріібы.ть 

въ  Лондонъ  вновь  назначеиііый  иосолъ  гр. .ін

венъ.  Онъ  ироѣ хатъ  чрезъ  Швеціі о  въ Аііглію . 

Въ  Стокгольмѣ  его  удостоилъ  самаго любезпаго 

ііріема  иіведскіГі  иаслѣ дныіі ириііцъ  Бсриадота, 

который  развива.тъ  нредъ  нимъ  свои  грандіоз

ные  нланы  насчетъ  созидаемаго  т г ь великаго 

Скандинавскаг о  королевства.  Отъ  Имиератора 

Александра  I  Бернадотъ  уже  нолучилъ согласіе 

на ііріісоедіінете Норвегіи  къ Швецііі . Но аппе

тптт.  сго развіівался  все  сгезсетіо.  Оігь красііо

рѣ чиво  доказывалъ  графу  Ливепу,  что  Даііік ' 

слѣ дуетъ  наказывать  за  ея  дружбу  съ Наио



Ьіетеп  дие  1е  Б а п е т а г к ,  аѵ апі  іоиіе  аиіг е 

Ріііззапсе,  йеѵ аіі  рйіі г  сіе  зоп  аиасЬетепІ   ^ 

Кароіёоп  I ,  5 0П  ргорг е  Ьіепіаііеиг .  11  іаііаіі; , 

веіои  Іш ,  еп  сІёіасЬег  СорепЬадие  аѵ ес  за  Ьап

ііеи еі  іпсогрогег  се  іеггііоіг е  а  1а Зиёсіе  заиі 

а оіігі г  аи  гоі  сіе  Б а п е т а г к ,  а  і і іг е  йе  с о т

репзаііоп,  Іа  Ротбгапіе  аѵ ес  Іе  МекІетЪоигд . 

Рап5 Гезроіг  сіе  іаіг е  адгеег сеііе  сотЪіпаізоп 

2гапс1іо5е  раг  ГЕтрегеиг  АІехапйг е  I  еі  (і'еп 

аидтепіег  Гаіігасііо п  к  зез  уеих,  Вегпасіоііе  пе 

севваіі (Іапв зез епігёііепз  аѵ ес  Іе сот іе  (іеЬіеѵ еп 

с1'ехргітег  зоп  епіЬоизіабте  еі  зоп  спііе  роиг 

ГЕтрегеиг  сіе  Еивзіе.  „Ь'Ьі8іоіге ,  еп  рагіап і 

(ІС8 (іеих  Етрегсиг8" ,  8'ёсгіаііі 1  аѵ ес  80п  еш

рііазе  тёгісііопаіе,  „аиг а  (іе8  ра?сз  роиг  Каро

іёоп  еі  (іез  ѵ оіигаез  роиг  А1ехап(іге!"   „В і іе з 

а ГЕшрегсиг" ,  роигзиіѵ аіііі  „^и е  ^е  зиіз  еі  дие 

]е  зегаі  іоиіоигз  Іе  т ё т е  ^и'і 1  т ' а  ѵ и а  АЪо, 

(іиаисип  бѵ ёпетепі  диеісоп^ие  пе  т е  іега 

сЬапдег,  ^ие  сЬааие  ^оиг  аи  сопігаіг е  іогіій е 

тез оріпіопз роііііпиез,  топ  а(ітігаііо п  еі  топ 

агаііі( і  роиг  Іиі... . .Іе  Іи і  оііг е  т а'  регзоппе,  еііе 

е5Ііп(іёреп{іапіе" .  (Еаррогі сіи  сот іе  (іе  Ыеѵ еп 

іп  5  (17)  поѵ егаЪге  1812). 

II   езі  сигіеих  сіе  сопігопіег  аѵ ес  сез  ёрап

сііешепз  (і^епіЬоизіазгае  1а  сіерёсЬе  сіи  согаіе 

Кеззеігосіе  аи  сот іе  (іе  Ьіеѵ еп,  еп  (іаіе  (іе 

8сЬ\\'еі(1піі2 Іе  18 (30) гааі 1813. Ьс согаіе  Кеззеі

го(іе  у  гергосЬе  аи  ргіпс е  Ь(5гіііег  сіе  8иё(іе 

ип тап^п е  сіе  іоіз  рг(іте(1ііё:  іі  ргогаі і  іоиі  запз 

гіеп іепіг .  I I   а  (Іез  ргосёсіёз  іпсіідпез  і\  І^ёдагсі 

йез  а1Іі(58  Іез  ріиз  Йс1ёіе8  йе  1а  Киззі е  еі  сіе 

ГАпдІеіегг е  соште  раг  ехетріе  Іа  ѵ іііе  сіе 

НатЪоиге. 

А  80П  аггіѵ бе  й  Ьопіігез  1е  сот іе  (іе  Ьіеѵ еп 

8'ешрге88а  Ас  гергепсіге  Іа  ^иезііоп  сіез  зиЬ

8і(1ез  і  рауег  й,  Іа  Киззіе,  запз  Іез^иеіз,  зеіоп 

Гаѵ із (іе  ГЕгарегеиг  А1ехап(іге  I ,  і1  еиі  ёіё  ігор 

опёгеих  роиг  зоп  рауз  сіе  роигзиіѵ ге  Іа  ^иегг е 

аѵ ес  Кароіёоп.  Оп  ргорозаіі  сіе  ргепсіге  роиг 

Ьазе  йе  сеі  ассогсі  1е  ігаі і ё  апйіопіззе  йе 1798 

(№ 402)  еп  ѵ егіи  сіи^иеі  ГАпдІеіегг е  з^епдаееаіі 

а  рауег  30  ^  раг  іёіе  еі  еп  зиз  5  ^ 

раг  іёіе  ипе  іоіз  рауёез;  гааіз  еп  ѵ ие  (іе  Гас

сгоіззетепі  сопзісІёгаЫе  Ае  І'еііссіі і  (іе  Г а г т ё е 

гивзе  еп сатрадпе,  се  іаих  епі  ёіб  ігор  опёгеих 

роиг  Іе  йзс  апдіаіз,  ^и і  зегаіі  аіизі  ріасё  йапз 

1а пёсеззііё  сіе  рауег  й  1а  Киззі е  зеиіе  ип зиЪ

8ісІе  апписі  Ле  7  гаііііопз   сіе  Сеііе  8 о т те 

еиі  ёіб  ігор  іогіе,  аиззі  Іе ёоиѵ егпегаепі  ітрёгіа і 

СП1І   іі  (Іеѵ оіг  1а  ге(1иіге  І \ 4  гаііііопз   (1е 

Ье  йоиѵ егпетепі  апеіаіз  йі  іоиі  зоп  роззіЫе 

роиг  г^ізізіег  й  сез  гесіашаііоиз  ёдиііаЫез  (іе 

теономъ  —  его  собственнБшъ  благодѣ телемъ. 

Онъ  по.тгагалъ,  что  слѣ дуетъ  отнять  отъ  Даніп 

городъ  Копепгагепъ  съ  окрестностямп  п  сдѣ

лать  ихъ  шведскпмп.  Королю  датскому  можно, 

въ  вігдѣ   вознагражденія,  дать  Померанію  съ 

Меіаенбургомъ! 

Желая  эту  геніальную  комбпнацію  поднести 

Императору  Александру  I  съ надлежаш,ею  прп

правою, Бернадотъ,  въ  разговорахъ  съ  графомъ 

Лпвеномъ,  не  находилъ  словь, чтобы  выразить 

свой  восторгъ  и  поклоненіе  предъ  русскимъ 

Государемъ.  .„Исторія" ,  воскликнул ъ  онъ  съ 

южным ъ  паеосомъ,  „говор я  о  двухъ  Импера

торахъ,  будетъ  пмѣ ть  страницы  для  Нанолеона 

и  томадля  Александра!"   „Скажит е  Государю", 

продолжалъ  Бернадотъ,  „чт о  я  есмь  п  всегда 

пребуду  тѣ мъ  самымъ,  каким ъ  онъ  меня 

вндѣ лъ  въ  Або.  что  нпкако е  событіе  не  въ 

состояніи  измѣ нить  меня  и  что,  напротивъ, 

каждыГ г  день  мои  полптическі я  убѣ жденія,  мое 

поклоненіе  п  моя  дружба  к ъ  нему  укрѣ п

ляются...  Я  ему  жертвую  моею  личностью—она 

незавнсима".  (Донесеніе  гр .  Лпвена  отъ  5го 

(17го)  ноября  1812  года). 

Любопытн о  сопоставить  съ  этпми  пзліяніямн 

восторга  депешу  гр .  Нессельроде  Е Ъ  гр .  Лп 

вену  отъ  18го  (ЗОго)  мая  1813  г. пзъ  Швегід 

ница.  Гр .  Нессельроде  обвпняетъ  шведскаго 

паслѣ днаго  прпнца  въ  систематическомъ  вѣ ро

ломствѣ :  онъ  все  обѣ щаетъ  и  нпчего  не  дѣ 

ластъ.  Противъ  самыхъ  вѣ рныхъ  союзниковъ 

Россіп  и  Антліп—как ъ  напр.  противъ  города 

Гамбурга—онъ  дѣ Гіствуетъ  возмутнтельнѣ й

шимъ  образомъ. 

По  прибытіи  своемъ  въ  Лондонъ  гр .  Лпвенъ 

немедленно  возобнови.дъ  вопросъ  объ  уплатѣ  

Россіи  субсндныхъ  денегъ.  Безъ  денежпаго 

вспоможенія,  Россіп,  по  мнѣ нію  Императора 

Алексапдра  I ,  было  бы  слишкомъ  тяжело  про

должать  воГіну нротіівъ  Наполеона.  Въ  основа

ніе  новаго  соглашенія  съ  Англіею  насчетъ 

уплаты  денежпыхъ  субсндіГі  могъ  бы  лечь 

англорусскін  трактат ъ  1798  года  (№  402),  въ 

сіілу  котораго  Англі я  обязалась  нлатить  30  ф. 

стерл.  па  каждаго  солдата  и,  сверхъ  того,  еще 

едпновременпо  по 5 ф. стер.т.начеловѣ ка  Но  въ 

виду значительнаго  увслпченія численностн  рус

скпх ъ  дѣ Гіствующпхъ  арміГі ,  такоі і  масштабъ 

былт. бы  слишкомъ  обременнтеленъ  для англіп 

скоГ і  казны : ен  прпшлось  бы  платпть  ежегодно 

одпоГі Россіп  7ми.іліоновъ(|).стерл.Этослпшкомъ 

много.  Поэтому  Императорское  правптельство 

сбавплосвое'требованіедо4мнлліоповъ  ф. стерл. 
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1а  Киззі е  еп  іаізапі  ѵ аіоіг  1а  сіійісиіі б  роиг 

Іи і  (1е  рауег  сіез  зопітез  аиззі  соіоззаіез;  т а і з 

І1  (1етап(1аі1; еп  т е т е  і етрз  аи  СаЪіиеі  ітрё

гіа і  дие  іез  Ъйіітеиз  (іе  Гезсасіге гиззе  геіепиз 

сіапз  ІС8  рогі з  аи!?1аІ8,  еп  ѵ егіи  (іе  іа  соиѵ еиііоп 

(іе  ЬізЪопие  сіе  1808  (Л« 411),  іивзепі;  ргоѵ ізоі

гетепі;  іпсогрогё  й,  за  Иоіі е  т і ІКа і г е  роиг 

орёгег  сопіге  1'сииеті  соттип. 

Ье  сот іе  (іе  Ьіеѵ еи  8'арріісіиаіі ;  ехріі^иег 

сеі.іе  роіііі^и е  сіи  доиѵ егпетепі  апдіаіз  раг  іа 

розіііоп  ргёсаіге  сіи  СаЪіпеі  сеііе  ёро^ие,  і 

і а  іёіе  (іидиеі  зе  ігоиѵ аіі  1ог(1  Ьіѵ егрооі.  II 

8'ёіаіі  сопзіііиё  сіез  (зраѵ ез  сіе  тіпі.8іёге8  апіб

гіеиг з  еі  зе  сіізііпдиаі і  раг  ГаЪзепсе  сотріёіе 

сіе  сарасіібз  роіііідиез  сіаиз  зоп  зеіп.  Запз 

108  Г(зсепі8  зиссёз  сіе  іа  Киззі е  зиг  Хароіёоп  11 

еиі  іа іа іетепі  зиссотЪё  аргёз  ипс  соигіе  сіигёе. 

Сез  зиссёз  ёѵ еіііёгепі  йапз  іа  паііоп  апдіаізе 

1'е8роіг  1ё§і і іте  с1'аѵ оіг  і іпаіетепі  1е  сіеззиз 

зиг  1 'Етрегеиг  сіез  Егапдаіз.  Ьо  т іп із іёг о  ап

8ІаІ 8  аззег  ЬаЪііе  роиг  ехріоііег  Іез  геѵ егз  (іе 

1а  Егапсе  й  зоп  ргойі  іезаіі  сотргепсіге  сіие 

80П  ехізіепсе  ёіаіі  пёсеззаіге  роиг  рогіег  ип 

соир  (іёйпііі і  а  Кароіёои. 

Ѵ оісі  роиг^иоі, 'сотт е  І^аззигаі і 1е  сот іе  сіе 

Ыеѵ еп,  Іез  т іп із і ге з  апдіаіз  опі  сги  сіеѵ оіг  Ііег 

Іеиг  (іезііпёе  й  сеііе  сіе  1а  Киззіе.  Нз  сісѵ гопі 

зе  гепсіге  а  іоиіез  Іез  гёсіатаі іопз  (іе  іа  Киззі е 

(іапз  1а  сгаіпі е  сіие  1е  допѵ егиетепі  ітрёг іа і 

пе  гепопсе  а  ропгзиіѵ ге  1а диегге  аѵ ес  І^ароіёоп 

еі  пе  зопде  а  сопсіиге  аѵ ес  Іи і  ип  ассог(і  збрагё. 

Сеііе  сгаіпі с  (Гип е раіх  зёрагбе  епіге  Іа  Киззі е 

еі  1а Егапсе  Ьапіаі і с о т те  ип  8і)ссіге Іе  доиѵ ег

петепі  апдіаіз.  (Каррог і  сіи сот іе  йе Ьіеѵ еп  йи 

25  т а г з  (6  аѵ гі і)  1813). 

Бап8  сез  соп(ііііоп8  1е  доиѵ егпетепі  ап^Іаі з 

(іеѵ аіі  пёсеззаігетепі  іаіг е  сіез  сопсеззіопз  еі 

гесоипаііг с  дие  8І   1а  Кпззі е  геіепаіі  зиг  зез 

ігопіібге з  іа  та гсЬе сіе зез  ігоирез  еі  з^епдайеаіі 

сіапз  ип  ассогсі  зёрагё  аѵ ес  Кароіёоп,  іоиз  Іез 

засгійсез  зиррогісз  репсіапі  потЬг е  сі'аипёе8  раг 

Іе  реиріе  апдіаіз  роиг  Іа йиегге  аѵ ес  І а Егапсе 

(іеѵ аіепі гезіег зіёгііез.  Аиззі Іе доиѵ егпстепі ап

§ІаІ 8 сгиііІ(Іеѵ оіг  аиіогізег іог(І   СаіЬсаг і ,атЪа8

8а(іеиг (ГАпдіеіегг о й, Іа Соиг  (1с Киззіе, гёзі(Іаиі 

аи  (іиагііе г  ёбиёгаі  (іе  Гагтб е  гиззе,  сіе  зідпег 

ипе  соііѵ спііои  зрссіаіе  ^иап і  апх  зиЪзі^іез  (іие 

Англіііско е  правнтельство  сопротнвлялось всі 

мп  силами  такому  справедлпвому  требова

ніі о  Россіп:  оно  настаивало  на  невозмож

пости  платить  такі я  оіромныя  суммы.  Но 

въ  тоже  самое  время  оно  нросило  разрі 

I шенія  Императорскаго  кабпнета вкліочитьсуда 

^  русской  эскадры,  задержанпыя  въ  апглій. 

ских ъ  иортахъ  по  силѣ  .Іиссабопскоі" і  коивеиціц 

1808  года  (ЛІ  411),  временпо  въ  свой  иоен

ный  флотъ  для  военныхъ  дѣ нствій  противт, 

общихъ  враговъ. 

Таку ю  иолитик у  англіііскаг о  нравительства 

гр .  .Тивенъ  старался  объяснить  чрезвычайно 

шатким ъ  иололіеніемъ  тогдаіинлго  министер

ства,  во  главѣ   котораго  стоялъ  лордъ  .Інвер

иуль.  Это миинстерство  составилось  изъ  остат

ков ъ отъ  ирежнихъ  мииистерствъ  и  отлпчалось 

иолнымъ  отсутствіемъ  въ  его  срсдѣ  поліітнче

ских ъ  талантовъ.  Оно  навѣ рпо  иало бывъса

момъ  скоромъ  времени,  еслибъ  не  случилпсь 

русскі я  побѣ ды  падъ  Наподеономъ  I .  Эти 

побѣ ды  возбудили  въ  аигліГіском ъ  народѣ  ос

новательную  надежду  наконецъто  одержать 

верхъ  надъ  императоромъ  Фраицузовъ. Апглііі 

ское  министерство  имѣ ло  настолько  ловкостн, 

чтобъ  экснлуатировать  иоралгеиіе  Фраицузовъ 

для укрѣ иленія своего  собственпаго  положевія: 

оно  должно  продолжать  своо  суи;ествоваиіс 

для  нанесенія  окончательнаго  удара  ІІапо

леону. 

Вотъ  иочему,  по  словамъ  гр . Ливепа, анг.іій

] скі о  міінистры  связали  свою  судьбу  съ  судь

і бами  Россіи:  оііи  дол;кны  будутъ  псиолпііть 

всѣ   требоваиія  Россіи  изъ  онасенія,  что Импе

раторское  правительство  откажется  иродол

жать  воГіпу  противъ  Наиолеона,  съ  которымі 

оно  легко  ыожстъ  встунпть  въ  сенаратное  со

глашеніе.  Эта  боязиь  отдѣ лыіаго  нримиреііія 

Россіи  съ  Франціеіо,  как ъ  иризракъ,  иостоянно 

преслѣ довала  англіГіско е иравительство. (Доне

сеніе  гр .  Ливена  отъ  25го  ыарта  (6  анрѣ ля) 

1813  г.) . 

При таких ъ обстоятельствахъ апгліііскоепра

вительство  доллшо  было  уступить  п  созиатьея, 

что  если  Россія  остановитъ  свои  арыіи на сво

ихъ  границахъ  или  войдетъ  въ  отдѣ льиое со

глашеніе  съ  Наиолеономъ,  тщетно  нропадугь 

всѣ   жертвы,  принесенныя  англійскиы ъ  иаро

доыъ,  въ  продолженіи  ыногпх ъ  лѣ тъ,  на воГіну 

съ  Франціеіо.  Поэтоыу  апгліГіско е  ііравитель

ство  уполноыочііло  лорда  Каткарта ,  находпв

шагося  въ  качествѣ   всликобританскаго  иосли 

нри  С.Пстербургскоыъ дворѣ  въ  главиой квар

тіір ѣ   русскоГі  армііі ,  иодиіісатьособеииуювон
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ГАпйІеіегг е  5'епда8еаіЬ  рауег  І \  1а  Киззі е 

413). 

Еп  ѵ ие  сГёѵ ііег  йей  таіепіепсіиз  Іогсі  СаіЬ

сагі  ргёзепіа  8Ітиіигп6теп1 ;  аѵ ес  Гёсііапёе 

(іез  гаіійсаііоп 8  ипо  поіе  а)ап1  роиг  оіуеі  сіе 

(Іёіегтіпег  аѵ ес  ргссізіоп  1а паіиг е  сіез  епдаее

шеп5 ік^сипіаігс в  сіие  ГАп^,'1с1егг е  ргепаіЬ  а  ва 

сііагде.  (№414). 

№ 413. 

Аіі  п от  (1е  1а  1г6.^8аііі1е  е1  іпйі
тІ8ІЫе  Тг1піі<5. 

8.  М.  1'Етрегеиг  сіе  Іоиіез  Іез Ки8

8Іе8  еі  8.  М.  1е  Коі  с1е8 Коуаитез  ииІ 8 

(Іе  Іа  бгапсіе  Вгеіадие  еі;  (І'1г1апс1е, 

п'оп1;  ераг^пё  аисип  басгійсе,  п'опІ 

пе̂ Іійо  аисип  еіТогі,  роиг  теи ге  ип 

Іегте  аих  ргоіе<;8  безігисіеигз  сіе Геп

петі  (іе  ГЕигоре.  Сезі;  аи  т о т е пі  оіі 

іа  Ргоѵ ісіепсе  а  ѵ І8ІЫетепі;  ргоіё ё̂ 

іеигз агтез,  ^ие  Ь е и г 8  Ма^езіёз,  апітёез 

(1и (Іёзіг  (іе  геи(іге  аих  Е Ш 8  1'іпсІё

репсіапсе,  Іа  раіх,  еі  1е  ЬопЬеиг,  опі 

гезоіи  аііп  йе  те і і ге  еп  оеиѵ ге  Іоиз 

Іез шоуепз  ^иі  зопі  еп  Іеиг  роиѵ оіг 

роиг  аііеіисіге  се  Ъиі  заіиіаіге,  (1е  гё

і̂ег  раг  ипе  сопѵ епііои  ехргеззе  Іе 

^епге  еі;  1а  ІаШисіе  с1е8  8 е с о и г8  рёси

піаігез еі  сіе 1'а88І8І;аисе дие  зе ргёіегопі 

іез йеих Соигоипез репсіапі; сеііе ̂ пегге. 

Еп соп8ё̂ иепсе  ЕИез опі; поштё  роиг 

Іеигз р1(іпіроі;еиі;іаіге8  гезресІіГ̂   8аѵ оіг: 

8. М. ГЕшрегеиг  сіеіоиіез  ІезКи^^іез 

іез  8Іеиг8  СЬаг1е8  сот іе  сіе  N08801

іо{1е, СоизеіПег  ргіѵ е,  ^есгеіаіге й'ЕІаі, 

СІіашЬеІІап  асіиеі,  сЪеѵ аІіег  сіе Гогсіге 

(1е 81;. АѴ ІасІітіг  (іе  1а  3те  сіаззе, 

61;  Деап  сІ^Апзіеи,  СопзеіИег  ргіѵ ё, 

сііеѵ аііег  ^гапсі^сгоіх  (іе  1'ог(іге  (іе  81. 

^Ѵ ІасІітіг  Де  1а  зесопсіе,  сіе  сеіиі  сіе 

8іе  Аппе  (1е  1а  ргетіёге  сіаззе,  еі  (1е 

81;.  іеап  сіе  ^ёгизаіет; 

венцію  объ  уплагѣ   Россіп  со  стороны  Апглі п 

опредѣ ленныхъ  денежпыхъ  субсидіп  (.ЛІ'   413 ). 

Съ  дѣ лью предунредпть недоразумѣ піл,  лордъ 

Каткарт ъ  представплъ,  въ  моментъ  размѣ на 

аіітовъ  ратікііпкацій ,  особепную  ноту  (.ЛІ;  414), 

пмѣ віпую  цѣ лью  точнѣ е  опредѣ лнть  приняты я 

Апгліе ю  на  себя  денежпыя  обязательства. 

Ь 413. 

Во  имя  пресвятоіі  и  нераздѣ льпоіі^ 
Троицы. 

Е.  В .  Иыператоръ  ВсероссіГіскій и 

Е.  В . Коро.іь  соединеннаго Королевства 

Великобританіи  и  Ирландіи  не  отсту

пали  ни  передъ  какими  жертвами,  пе 

іцадили  накакихъ  усилій,  чтобъ  поло

жить  предѣ лъ  разрушительныыъ  пла

памъ  врага  Европы.  Въ  то время  какъ 

Провидѣ піе видимо  покровительствуетъ 

ихъ  оружііо,  Ихъ  Величества,  одушев

ляясь  желаніемъ  возвратить  государ

ствамъ  независимость,  миръ  и  б.іаго

денствіе, съ цѣ лью приложить всѣ  нахо

дящіяся  въ  ихъ  власти  средства  къ 

достиженііо  сеп  спасительной  цѣ ли, 

рѣ шили  опредѣ лить  въ  особой копвен

ціи  родъ  и  объемъ  депежныхъ вспомо

ществованіи  и  союзноп  помощи,  кото

рыя  обѣ  Короны  окажутъ  другъ  другу 

въ  продолліепіи  настоящей  войны. 

Вслѣ дствіе  сего  они  назначили  сво

ими  уполномоченпымп,  а  имепно: 

Е.  В .  Императоръ  Всероссійскій 

графа  Карла  Нессельроде,  Тайнаго 

Совѣ тника, СтатсъСекретаря, Дѣ іістви

тельнаго  Каммергера,  кавалера  ордена 

св.  Владиміра  3й  степени,  и 

Ивана  Анштета,  Тайпаго  Совѣ тника, 

кавалера  орденовъ  св.  Владиміра  2й: 

степени,  св.  Анны  1й  степенп  и  св. 

Іоанна  Іерусалимскаго; 
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еі  8.  М.  1е  Коі  (іез  Коуаіітез  ипІ 8 

сіе  1а  Огап(іе  Вгеіа^пе  еі; й'Іг1ап (іе, 

іе  8Іеиг  виіПаите 8Ьалѵ, ѵ ісотіе Саііі

сагі,  е1 Ьагоп  СаіЬсагІ  Сггееиоск,  Раіг 

сіи Рагіетепі, СопзеШегргіѵ ё, Ѵ ісеАті

гаі  ( і 'Есо88е,  §ёпёгаі еп  сЬе ,̂ соіопеі  сіи 

8есоп(і  гё^ітепі  (іез  §аг(іе8  (іи  согрз 

еі  сЬеѵ аІіег  (іи  І гё з  аБСІеп еі  ігёз поЫе 

ог(іге  (іи  СЬагсІоп  е і с,  АтЬа58а( іеиг 

ехігаог^ііпаіге  е1  МіпІ8Іг е  ріёпіроіеи

Ііаіг е  ргёз  8.  М.  1'Етрегеиг  сіе  іоиіез 

Іев  Ки88 Іе8; 

1е8диеІ8  аргёз  аѵ оіг  ѵ ёгійё еі; ёсЬапё̂ 

1еиг8  р1еіироиѵ оіг8  опі; аггёіё  Іез а г 
іісіез  биіѵ аиз: 

А Е Т І С Ь Е  I . 

8.  М.  1'Етрегеиг  (іе  іоиіе̂   1е8 К и 8 
8іе8  іегтетепі  йёсісіё  а  сопііпиег  іа 

ргёзепіе  §иегге  аѵ ес  іоиіе  1а  ѵ і^иеиг 

ро88ІЫе,  8'еп§а§е  й  етріоуег  іоиіоигз 

160.000  Ьоттез  е&сіі1" 8  (іе  іоиіез  аг

т е8  (іе  зез  ігоирез,  поп  сотргіз  іез 

§агпІ8ои8  (іез  ріасез  і^огіев,  а  (іе8 

орёгаііопз  асііѵ е8  сопіге  і 'е ітеті 

сотишБ. 

А Е Т І С Ь Е  П. 

Роиг  сопсоигіг, де  80п  сбіё, аи  т ё те 

Ьиі  (іе  1а  тапіёге  іа  ркіз  еШсасе  еі 

1а  р1и8  іттё( і іа іе, 8.  М.  1е  Коі  йе  1а 

Сгап(іе  Вгеіа̂ п е  8'еп§а§е  а  те і і ге  а 

1а  йІ8ро8І і іо п  сіе  8.  М.  і 'Етрегеиг  сіе 

іоиіе8  Іе8  Ки88Іе 8  роиг  1'аппёе  1813 Іез 

8 о т т е8  зиіѵ апіез: 

1.  1.333.334 Иѵ гез  8Іег1ііі§8  рауаЫез 

а  Ъоікігез. 

2.  Ь'Аи§1еіегге  80  сЬаг е̂  йе 1'епіге

ііеп  (іе  1а  йоііе  ги85е  еі  (іе  8е8 

ё^иіра^ез  диі  зе  ігоиѵ е  (іап8  іез  рогі 8 

йе  1а  Сггапсіе  Бгеіа̂ пе,  сіёрепзе  диі е8І 
ёѵ аіиёе  а  500.000  Ііѵ гез  8іег1іп§8. 

а  Е.  В .  Король  соединеннаго  коро

левства  Великобританіи  и  Ирландіц 

Вильгельма  ПІо,  виконта  Каткарта 

барона  Каткарта  и  Гринока,  пера 

парламента,  тайнаго  совѣ тника,  вице

адмирала ІПотландіи,  генералъаншефа, 

полковника  второго лейбъгвардейскаго 

полка  и  кавалера  древняго  и  почтен

нагоордена  Репьяипр.,  своего чрезвн

чайнаго посла  и полномочнаго  министра 

при  Е. В . Императорѣ  Всероссійскомъ, 

которые, по удостовѣ реніи и размѣ ві 

своихъ  полномочій,  постановили нпже

слѣ дуюпі,ія  статьи: 

СтАтья  I . 

Е.  В .  Императоръ  Всероссійскій, 

имѣя  твердое  намѣ реніе  продоляѵ ать 

настоят,уіо  войну  со  всевозможною 

энергіеіо,  обязуется  содержать  посто

янно  160.000  человѣ къ  дѣ йствуіощихі 

своихъ  войскъ  всѣ хъ  родовъ  оружія, 

не  считая  гарнизоповъ  въ укрѣ пленіяхъ, 

для  активныхъ  операцій  противъ  об

щаго  врага. 

СтАтья  I I . 

Для  содѣ йствія  той  же  цѣ ли  наи

болѣе  дѣ йствительнымъ  и  прямымі 

способомъ  Е.  В .  король  Великобри

танскій  обязуется  съ  своей  сторовн 

предоставить  въ  распоряженіе  Е.  В. 

Императора  Всероссійскаго  на  1813  г. 

слѣ дующія  суммы: 

1.  1.333.334 ({)унта  стерлинговъ, пла

тимыхъ  въ  Лондонѣ. 

2.  Англія  принимаетъ  на  себя со

держаніе  русскаго  флота  и  его  эки

пажа,  находяіцихся  въ  Великобрп

танскихъ  портахъ,  каковой  расходг 

псчисляется  въ  500.000  ф.  стерл. 



А Е Т І С Ь Е  I I I . 

Ьа  зотше  1.333.334  Ііѵ гез  йіегііп^з, 

вега рауаЫе  сіе  тоів  еп  тоіз,  йе  т а

піёге  ди'е11е  яега асдиіиёе  Іоиіе  епііёге 

аи ргетіег  сіе  ^апѵ іег 1814. 

А Е Т І С Ь Е  IV . 

Роиг  виЪѵ епіг  аи  сІёГаиІ; сі^езресез 

гаё{а11ідие8 диі  зе  1"аі<;  іоиз  Іез  ^оигз 

5епІіг  с1'аѵ ап1а§е  сіапз  1а  сігсиіаііоп 

йи сопііпепі;,  роиг  сотЬіпег  с1ап8 сеііе 

г̂апйе  Іиіі е  іоиз  іез  тоуеп8  диі  реи

ѵ еііі  еп  аззигег  1е  зиссёз,  іез  сіеих 

Ііаиіез  Раг1іе8  сопігасіапіей,  сі'ассогй 

аѵ ес  8.  М.  1е  Коі  сіе  Рги88е, зопі; соп

тепиез  сіе  сгёег  с1е8 ей^еіз  аи  рогіеиг 

8ои81а сіёпотіиаііоп  сіе раріег ^'ёсіёгаііі'. 

а)  Ье  тоиіаиі;  сіе  се  раріег  топоуб 

пе (іёра88ега  раз  1а  8 о т те  йе  сіп^  т і і 

1І0П8  (1е  1іѵ ге8  зіегііп^з  роиг  Іа^иеііе 

іез  ІГ0І 8  РиІ88апсе8  соиігасіапіез  зопі 

сопіоіпіетепі;  §'агап1е8.  Ьез  сіеих  Ііегз 

(1е сеііе  8 о т те  зопі  т і з  а  1а  сіізро

зіііоп  сіе 1а  Ки88Іе  еі  ип  Ііегз  й  сеііе 

йе 1а Рги88е. 

Ь)  Ье  гетЬоигзетепІ  (іе  сеііе  з о т те 

іе  сіпд  гаі11іоп8  сіе  ііѵ гез  8<;ег1іп̂ 8  зе 

йга  раг  Іез  Ігоіз  РиІ88апсе8  сіапз  іез 

ргорогііои̂   зиіѵ апіез  еі  (іе  тапіёге  ^ 

се ^ие; 

1'Ап§1е1;егге  пе  8е  сЬаг^ега  ^ие  (1е 
ІГ0І 8  8Іхіёте8, 

1а Ки88іе  (іе  йеих  8 Іх іёте8. 

1а Ргиазе  сі'ип  зіхіёте. 

с)  Се  гетЪоиг8етепі  пе  роигга  сот

тепсега8'ей"ес1иег аѵ апі 1е  І іиіПеиЗІб 

ои Ьіеи  8Іх  т о І 8  а р г ё8  1а сопсіизіоп  сіе 

1а раіх  (іеИіііІіѵ е. 

С Т А Т Ь Я  I I I . 

Сумма  въ  1.333.334  ({).  стерл. будетъ 

вносима  номѣ сячно,  такъ что  полностью 

будетъ  унлачена  къ  1  января  1814  г. 

СтАтья  IV . 

Для  облегченія  недостатка  въ  .звон

кой  монетѣ,  которын  съ  каждымъ 

днемъ  все  болѣе  даетъ  себя чувство

вать  въ  денежныхъ  оборотахъ  након

тинентѣ,  высокія  договариваюш,іяся 

стороны,  по  соглашенію  съ  Е.  В . Ко

ролемъ  Прусскимъ,  не  упуская  изъ 

вида  въ  этой  великой  борьбѣ   всѣ хъ 

средствъ,  могущихъ  обезпечить  ея 

успѣ хъ,  условились  0  выпускѣ   денеж

ныхъ  знаковъ  на  предъявителя,  подъ 

наименованіемъ  федеративной  бумагп. 

а)  Количество  сихъ  бумажныхъ  зна

ковъ  не  должно  превышать  5.000.000 

(][).  стерл.,  гарантируемыхъ  совмѣ стно 

тремя  договариваіощиыися  державами. 

Двѣ   трети  этой  суммы  предоставля

ются  въ  распоряженіе  Россіи  и  одна 

треть  Пруссіи. 

Ъ) Погашеніе упомянутыхъ  5.000.000 

ф.  стерл.  будетъ  произведено  тремя 

державами  въ  слѣ дуіощей  соразмѣ р

ности: 

Англія  беретъ  на  себя уплату  только 

трехъ  шестыхъ  этой  суммы, 

Россія  . . . .  двухъшестыхъ 

и  Пруссія.  .  .  одной  шестой 

части. 

с)  Означенное  погашеніе  начнетъ 

производиться  не  ранѣе 1  іюля  1815 г. 

илп  же  шесть  мѣ сяцевъ  снустя  по 

заключеніи  окончательнаго  мира. 



й)  Ьа  й о т т е  сіе  сіп^   тіИіопз  і і ѵ г ез 

з іе г і іп^ з  йе  р а р і ег  і^ёсІёгаІі Г диі  ѵ а  е і г е 

ё т і зе  аи  п о т  (іез  І го і з  Риівзапсез,  пе 
з е га  (іап8  аисии  с аз  аррі і^иё е  ^и'аих 

1'гаІ 8  сіе  1а  § и е г г е  еі  а  1'еп1;геі;іеп  сіез 

агтёе8  ас1іѵ е8. 
е)  ІТие  с о т т і з з і о и,  и о г о т ёе  р аг  Іез 

І го і в  Риіззапсев, г ё ^ І е г а  1;оиі; се  диі  Ііеиі ; 

а  1а  с1І8І;гіЬиІ;іо и  сіе  с е і іе  зотпіе.  1̂ 08 

р а у е т е пз  8е  і"егоп1;  р го8те88 Іѵ етеи1; (іе 

т о І 8  еп  то І8 .  Тоиі ;  се  ^иі  Ііеиі; аи  г ез іе 

а  1а  Г о г т е ,  а  1а  ^а гаи і і е ,  й  Г ё т і з з і о и, 

а  Гетріоі,  а  1а  с і г си іа і і оп ,  еі;  аи  г е т 

Ъоиг8етеп1,  сіе  се  рар іе г,  з е га  гё^ і ё 

с1'ипе  т а и і ё г е  р1и8  р г ё с і зе  епсоге  р аг 

ип е  сопѵ еп і іоп  зрес іа іе  (іопі;  1е8  зііри
Іаѣ іопз  аигопі;  Іоиіе  1а  і^огсе  еі;  ѵ а і е и г, 

с о т т е  8І   е і іез  ( і̂аіепі;  іп^ёгёез  піоі ;  а 
то і ;  аи  ргёзеиі;  Тгаііе. 

АктісьЕ  V . 

Ье  ^оиѵ егпешеп і;  В г і і а і ш і ^ и е  ^'ёіапі ; 

с Ъ а г де  (1е  Г е п і г е і і е п  сіе  Іа  йо і і е  г и з зе 

аи  шоуеп  сіе  1а  з о т т е  (іе  с іп^   сепі 

т і і і е і і ѵ г ез  з і е г І і п ^ з ё п о п с ё е с І а п з Г а г І і с І е 

II ,  8.  М . ГЕшрегепг  (іе  І ои іез  іез  К п з з і ез 

соп8еп1;  р аг  соп і г е  а  се  ^и е  8.  М .  В г і 

Іапп і^и е  е т р і о уе  1а  ( і і і е  йо і і е  сіапз  іев 

т е г 8  ( і 'Еи горе ,  (1е  1а  ш а п і ё г е  ди 'Е І І е 

Іи^ег а  іа  р іи з  и Ш е  а пх  орёга і іопз 

соп і г е  Геппеп і і  с о т т и п . 

А Е Т І С Ь Е  VI . 

^иоі^ие  1а  ргёзепіе  соиѵ епііоп  пе 
зіірпіе  дие  Іез  зесоигз  а  і̂ опгпіг  раг  1а 
Сггапсіе  Вгеіа^пе  роиг  іоиіе  Гаппёе 
1813,серепсІап1; сотте Іеигз  еи^айетепз 
гесірго^иез  (іоіѵ епі;  рогіег  зпг  Іопіе  1а 
йигёе  сіе  1а  ^иегге  асіиеііе,  Іез  сіеих 

(I)  Выпускаемая  отъ  имени  трехі 
державъ  сумма  въ  5.000.000  ф.  стер.і, 
(|)едератипной бумаги назначается исклю
чительно  на  расходы  военные  и  аа 
содержаніе  дѣ йствуіощихъ войскъ. 

е)  Три  державы  учредятъ  коммиссію, 
которая  займется  всѣ ми  вонросами, 
касаіощимися  распредѣ ленія  означен
ной  суммы.  Платежи  будутъ  ііроизво
диться  безъ  перерывовъ—ноыѣ сячно. 
Все,  что  относится  къ  (|)ормѣ,  къ га
рантіи,  выпуску,  расходованііо,  обра
щенію  и  погашенііо  этой  бумаги,  бу
детъ  онредѣ лено  болѣе  подробно ві 
особенной  конвендіи,  постановленіл 
которой  будутъ  имѣ ть  такую  же  сиду 
и  дѣ йствіе,  какъ  еслибъ  они  былн оп 
слова  до слова включены  въ  настоящіі 
трактатъ. 

СтАтья  V. 

Въ  виду  того,  что  Британское  нра
вительство  принимаетъ  на  себя содер
жаніе  русскаго  флота,  въ  размѣ рі 
упомянутой  въ  статьѣ   I I  суымы  ві 
бОО.ОООф, стерл.,Е. В . Иыператоръ Все
россійскій,  во  взаиыство  сего,  даеи 
свое  согласіе,  чтобъ  Его  Британское 
Величество  пользовался  этимъ  ({)лотомі 
въ  Европейскихъ  моряхъ  тѣ мъ спосо
бомъ,  какой  будетъ  имъ  признанг 
наиболѣе  полезпымъ  для  дѣ ііствій про
тивъ общаго врага, 

СтАтья  VI , 

Хотя  настоящая  конвенція  содер
житъ  въ  себѣ   только  постановленія о 
помощи,  которую  Великобританія обя
зана  доставить  на  весь  1813 годг, 
тѣ мъ  не  менѣ е,  такъ  какъ  взаимныя 
обязательства  высокихъ  договариваю



Ьаиіез Рагііез  соиігасіапіез  ргошеііепі; 

(огтеііетепі;  сіе  8'епЬеп(іге  (1е поиѵ еаи 

зиг І^аззізіапсе  а  8е ргёіег  тиіиеііетепі; 

8І,  а  се  ди'а  Віеи  пе  ріаізе,  1а  ^иегге 

іепіі  80 ргоіоп^ег  аи  (іеіа  (іе  се іегте, 

еі  сеіа  ргіпсіраіетеиі  роиг  (іоппег 

йе ріиз  дгап(І8  (1ёѵ еіоррепіеп(;8 а  Іеигз 

еЙогіз.  і 

Акт ісь Е  V I I . 

Ьез йеих  Ііаиіез  Рагііез сопігасѣ апіез 

а̂ ігопі;  сіапз  1е  р1и8  рагГаіІ  сопсегі; 

щпі  аих  орёгаііопз  тііііаігез,  еі;  зе 

соттипі^иегопі; ^гапсЬетепІ; се  ^иі соп

сегпе  Іеиг  роШідие.  ЕИез  ^'еп^а^епі 

зигіоиі  гёсіргодиетепі  а  пе  роіпі;  пё

{,'осіег  зёрагётепі;  аѵ ес  іепгз  епиетіз 

еоштипз,  а пе  8І§аег  пі  раіх,  пі  Ігёѵ е, 

пі сопѵ епііоп  ^исісопдие  аиігетепі  дие 

(1'иіі  соштип  ассогсі. 

Акт і сь Е  V I I I . 

Вез  оШсіег8 роиггопі  ёіге  ассгёсіііёз 

аиргёз  сіез  §ёпёгаих  еп  сііеГ  (іез  йі

ѵ ег8е8  а гтёе8  а^іззапіе ;̂  іі з  апгопі;  1е 

(ІГ0І1 :  сіе  соггезропсіге  аѵ ес  Іеигз  С о и г 8 

еі (1е 1е8  Іепіг  сопзіаттепі  іпГогтёез 

(Іев ёѵ ёпётеп8  ті і і іаігез  диі  апгопі  еи 

Ііеи, аіпзі^пе  сіе  ІоиЬ  се  ^иі  ѣ іепі;  аих 

орегаііопз  сіе  сез  а г т ё е 8. 

Акт ісь Е  I X . 

Ііа  ргезеиіе  сопѵ епііои  зега  гаііііёе 

йаи8  Іез  ріиз  соигіз  (іёіаіз ро88ІЫе8. 

Еп  йі  (іе  ^поі  еіс. 

РаііаКеісІіепЬасІі, 1е 3 (15}іиі и 1813. 

(Ь. 8.)  СЬагіез сот іе  (іе Мс88е1го(іе. 

(Ь.  8.)  ^еап  сГАи^іеІі;. 

(Ь.  8.)  СаіЬсагі;. 

щихся  сторонъ  должны  оставаться  въ 

силѣ   въ  продолженіи  всего  времени 

настоящеіі  воііны,  онѣ   положительно 

обѣ щаіотъ  снова  войти  въ  соглашеніе 

объ  обоюдно  оказываемой  помощи  въ 

случаѣ,  еслибъ,  Боже  упаси,  война 

продолжалась  долѣе  этого  срока,  при 

томъ  главнымъ  образомъ  съ цѣ лью  при

дать  наибольшее  развитіе  ихъ  силамъ. 

СтАтья  VI I . 

Бысокія  договариваіощіяся  стороны 

будутъ  дѣ йствовать  въ  военныхъ  опе

раціяхъ  въ  совершеннѣ йшемъ  едино

мысліи  и  откровенно  обмѣ пиваться 

сообщеніями  на  счетъ  своей политики. 

Въ  особенности же  онѣ   обязуіотся  вза

имно  не  входить  въ  отдѣ льные  пере

говоры  съ  нхъ  общими врагами  и  не 

подписывать  ни  мира,  ни  перемирія, 

ни  какойлибо  конвенціи  иначе,  какъ 

съ  общаго  согл;асія. 

С Т А Т Ь Я  VI I I . 

Разрѣ шается  назначать  къ  генералъ

аншефамъ  различныхъ  дѣ йствующихъ 

армііі офицеровъ,  которые  будутъ  имѣ ть 

право  сноситься  съ  своими Дворами  и 

постоянно  увѣ домлять ихъ  0  происхо

дящихъ  военныхъ  событіяхъ,  равно  и 

обо  всемъ, относящемся  къ  операціямъ 

сихъ  армій. 

СтАтья  I X . 

Настоящая  конвенція  будетъ  рати

(|)икована  въ  возможно  кратчайшій 

срокъ. 

Бъ  удостовѣ реніе  чего  и  т.  д. 

Бъ  Рейхенбахѣ,  3  (15)  іюня  1813 г. 

(М.  П.)  графъ  Кардъ  Нессельроде. 

(М.  П.)  Иванъ  Анштетъ. 

(М.  П.)  Каткартъ. 
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Агіісіе  зёрагё  еі  зесгеі. 

8.  М.  ГЕтрегеиг  (іе  Іоиіез  Іез  Еиз
8Іе8,  ауапі  (іап8  808  ігапзасііоиз  аѵ ес 
іа  Рги88е  т І 8  ехргеззётепі  еп  гёзегѵе 
Іе8  йгоііз  (іе  1а  таізоп  сіе  Вгип8 \ѵ іс
ЬипеЪоиг̂   8иг   1е  Напоѵ ге,  8'у  еп
§а§е  епсоге  (1'ипе тапіёге  р1и8 розШѵе 
раг  1е  ргёзепі;  агіісіе  8ёрагё  еі  зесгеі 
I I  рготеі; еи  оиіге  (іе  8'етр1оуег еі"ііса
сетеиі  аи  тотепі;  (іе  1а  раіх  айп  (іе 
ргосигег  еи  А11етап§е а  1а сіііе  таізоп 
ип  аггопсІІ88етеи1; іеггііогіа і  й'ипе  ро
риіаііоп  (іе  (іеих  сеиі;  сіидиаиіе  а  Ігоіз 
сепі;  тШ е  атез.  8.  М.  1'Етрегеиг  (1е 
Іоиіез  іез  Киззіез  рготеЬ  сіе  т ё те  сіе 
8'етр1оуег роиг  дие  (1аи8 сеі; аггоп(1І88е
тепі  80ІІ;  поттётепі;  сотргіз  1'ёѵ ёсЬё 
(іе  НікІезЬеіт,  Ъіеп  епіеи^іи  дие  8.  М. 
1е  Коі  (іе  Ргиззе  зоіі;  (іёс1отта§ё  аіі
іеигз  сіе  сеііе  сеззіоп. 

Сеі  агіісіе  зёрагё  еі;  8есге1;  аига  іа 
т ё те  Гогсе  еі;  ѵ аіеиг  дие  8'і1  ё<;аіі 
іпзёгё  тоі  а  тоі;  сіапз  іа  сопѵ епііоп 
8І§пёе  аи̂ оигсГЪиі  еі  зега  гаіійё  еп 
т ё те  іетрз. 

Еп  Ы  йе  диоі  еіс. 

Еаіі а КеісЪепЪасЬ,  іе  3 (15)  іиіп  1813. 

(Ь,  8.) СЬагІез  сотіе  (1е ^еззеігоііе. 
(Ь.  8,) Теаи  й'Ап8іеи. 
(Ъ,  8.) СаіЬсагі, 

№  414. 

Ъе  зоиззі^пё,  атЪаззайеиг ехігаогсіі
паіге  еі  ріёиіроіепііаіге  йе  8.  М. Вг і 
іаипісіие  ргё8  8. М. 1'Етрегеиг сіе  іоиіез 

Отдѣ льная  секретная  статья. 

Е,  В.  Императоръ  ВсероссійсЕій, 
особо  оговоривъ  въ  своихъ  соглаше
ніяхъ  съ  Пруссіею  права  дома Браун
швейгъЛюпебургскаго  на  Гановерг, 
принимаетъ  на  себя  еш,е  болѣе  поіо
жительное  по  сему  предмету  обяза
тельство  въ  настояш,ей  отдѣ льной  н 
секретной  статьѣ.  Онъ  обѣ ш,аетъ, кроаі 
того,  дѣ іЗствовать  рѣ шительно  во вреім 
заключенія  мира  въ  нользу  предостав
ленія  названпому  дому  въ  ГерманІЕ 
территоріальнаго  округа съ населеніемі 
отъ  250.000  до  300.000  душъ.  Е. В. 
Императоръ  Всероссійскій  равнымі 
образомъ  обѣ щаетъ  свое  содѣ йствіе, 
чтобы  въ  этотъ  округъ  вошло  именно 
енископство  Гильдесхеймское,  подх 
усіговіемъ, чтобъ  Е. В , Прусскій Еороль 
бы.![ъ  вознагражденъ  за  такую  уступЕу 

въ  другомъ  мѣ стѣ. 

Настоящая  отдѣ льная  и  секретная 
статья  будетъ  имѣ ть  такую  же  силуи 
дѣ йствіе,  какъ  еслибъ  дословно  бы.іа 
включена  въ  подписанную  сего числа 
коявенцію, и будетъ ратификована одно
временпо  съ  оною. 

Въ  удостовѣ реніе чего  и  пр. 
Въ  Рейхенбахѣ,  3  (15) іюня  1813  г. 

(М.  П.)  Графъ  Карлъ  Нессельроде. 

(М,  II. )  Иванъ  Анштетъ. 

(М.  П.)  Каткартъ. 

№  414. 

Нижеподписавшійся  чрезвычайный и 
полномочный  посолъ  Его  Британскаго 
Величества  при  Е. В. Императорѣ  Бсе



Іев Ки88Іе8,  аи тотепі  сГёсІіаи^ег аѵ ес 

8.  Ехс  М.  1е  сотіе  сіе  Кез^еігосіе, 

СопзеіИег  ргіѵ ё  еі;  Зесгёіаіге  с1'Еі;а1; 

(1е 8.  М.  Ітрёгіаіе,  Іез гаіііісаііопз сіи 

ігаііё  сіе  8иЬ8ІсІе  еі  сіе  сопсегі,  8щпё 

а КеісЬеиЬасЬ  1е  3  (15)  ,іиіп  1813 раг 

1е 8ои88Іёпё  аи  пот  сіе  8.  М.  Вгііап

ішіие, еі  раг  М. 1е сотіе  (іе ̂ ез^еігосіе, 

аи пот  (іе  8.  М.  Ітрёгіаіе,  а  геди  іез 
огсігез  йе  8.  А.  Коуаіе  іе  Ргіпсе  Кё

е̂пі;  (іи  Коуапте  ІІп і  (іе  1а  Огап(іе 
Вгеіа§ие  еі  (І'1г1апс1е  (аи  пот  еі;  (іе 
1а рагі  сіе  8.  М.  Вгііаппі^ие),  сіе  сіё

сіагег,  айп  (1'ёѵ іі;ег  1а  ро88ІЬі1іі;ё  (і'аи

еші шёзепіепсіи  дпі  роштаіі  зигѵ епіг 

еп ехёсиіапі  1е  сііі  ігаііё,  цпе  8.  А. 

Коуаіе  1е  Ргіпсе  Кё^епі,  зе  гёзегѵ апі 

(1'аітап!5ег  раг  ипе  сопѵ епііоп  зёрагёе 

Іез сіёіаііз  (і'ехёсиііоп,  пе  репі;  гесот

тапііег  аи  Рагіетепі  сіе  гепсіге  1е 

Коуаите  ІІп і  сіе  Іа  Сггапсіе  Вгеіа^пе 

еі;  (і'Іг1апс1е  ге^ропзаЫе,  80Іі;  раг  зоп 

егМіі  ои  аиігетепі,  роиг  ппе  8отте 
ркіз Гогіе дие сеііс сіе  2.500.000,  рагііе 

(1е 1а  8отте  сіе  5.000.000  сіе  раріег 

(̂Іізгаііі" ди'оп  а  ргорозё  йе  теиге  еп 
сігсаіаііоп. 

Сеііе  зотте  еп  у азоиіапі  1е 8иЪ8І(іе 

іе  2.000.000  еЬ  1а  8отте  сіезііпёе  д, 
Гепігеііеп  (іе 1а Яоие  Ки^зе,  500.000 

іаіі  топіег  Гаі(іе  Гопгпіе  аих  йепх 

РиІ8запсе8  а  5.000.000. 

8.  А.  Коуаіе  а  аи88І  сЬаг ё̂  Іе 8ои8
8І?пё (іе  сіоппег  (іізііпсіетепі  ГехрИ

саііои  ^ие  1'аі(іе  ресипіаіге  сіе  ІадпеІІе 

І1 езі  диезііоп  (іапз  1е  Ігаііё,  п'ёіапі; 

йіриіё  ^пе  роиг  йез  орёгаііопз  асііѵ ез, 

пе роигга  сіогёпаѵ апі  ёіге  рауёе  реп

россійскомъ,  во  время  обмѣ на  съ  Его 

Превосходите.зьствомъ Тайнымъ  Совѣ т

никомъ  и статсъсекретаремъ Его Импе

раторскаго  Величества  графомъ  Нес

сельроде  ратификацій  трактата  суб

сиднаго  и  0  сог.ііашеніи,  подписаннаго 

въ  Рейхенбахѣ  3го  (15го)  іюня  1813 

года  нижеподппсавшішся  отъ  имени 

Его Британскаго  Беличества, а  графомъ 

Нессельроде  отъ  имени  Его  Император

скаго  Величества, получилъ  приказаніе 

отъ  Е.  К .  Бысочества  принцарегента 

соединеннаго  королевства  Великобри

таніи  и  Ирландіи  (отъ  имени  и  со сто

роныЕго  Брптанскаго  Величества) объ

явить,  во избѣ жаніе могуш,ихъ  быть  при 

исполненіи  сказаннаго трактата  какихъ

либо недоразумѣ ній, что Е  К .В . принцъ

регентъ,оставляя за собоіо право опредѣ

лить подробности  сего исполненія  въ  от

дѣ льной  конвенціи, не  можетъ  предло

жить  Парламенту  сдѣ лать  соединенное 

королевство  Беликобританіи  и  Ир

ландіи  отвѣ тственнымъ,  его  креди

томъ  или  инымъ  образомъ,  на  сумму 

свыше  2.500.000,  составляюш,ую  часть 

предположенной  къ  выпуску  въ  об

раіценіе  на  5.000.000  федеративной 

бумаги. 

Сумма  эта,  съ  прибавленіемъ  къ  ней 

субсидіи  въ  2.000.000  и  предназна

ченныхъ  на  содержаніе  русскаго флота 

500.000  фунт.  стерл.,  дѣ лаетъ размѣ ръ 

предоставляемаго  двумъ  державамъ 

вспоможенія  равнымъ  5.000.000  фунт. 

стерл. 

Его  Королевское  Бысочество  воз

ложилъ  также  на  нижеподписавша

гося  въ  точности  изъяснить,  что  де

нежное  вспоможеніе,  о  коемъ  гово

рится  въ  трактатѣ,  будучи  назначено 

исключительно  на  активныя  операціи. 
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(Іапі  1е соигапі; сіЧиіе поиѵ еііе агтізіісе 

пі  т е те  (іапз  сеііе диі ехізіе  8І іе  іегте 

еп  бШі   с1аи8  іе  саз  (і'ёі;ге  ргоіоп^ё. 

Ье  8ои88І§пе ргойіе  сіе сеііе оссазіои 

роиг  гепоиѵ еііег  а  8.  Ехс. М. 1е сотѣе 

(іе  ^е8зе1го(іе  і^аззигапсе  (іе  за  Ьаиіе 

сопзісіёгаііоп. 

Реіегз^ѵ аі^іаи,  1е  31  зиШеі  (12  аойі) 

1813. 
СаіЬсагі. 

Ь  415. 

1813,  24 іиіп  (6 ^иіііеі;).  Оопѵ епііоп, 

8І§пёе  а  Реіегз^ѵ аИаи,  аи  зи^еі; йе  1'еп

і;ге1;іеп  й'ипе  Іё^іоп  аііешапйе  аих  Ггаіз 

сіе ГАп^Іеіегге. 

Ь 416, 

1813,  17  (29)  зерѣ ешЪге.  ^оіе  йе 

Ьогй  Оа1;Ь,саг1;,  АшЪабзайеиг  й'АБ§1е

Іегге,  аи  ви^еі;  йе  1'ехёси1;іоп  йе  1а 

оопѵ епііоп  зизтепііоппёе. 

№ 417. 

1813,  18 (30) зеріешЪге. Оопѵ епііоп, 

сопсіие  а  Ьопіігез,  аи  зизеі  йе  1'ётІ88Іоп 

раг  1е  ^оиѵ егпетепі; Ап^іаіз  йе  ЪіИеів 

(іе  сгёіііі;  рагіісиііегз  роиг  соиѵ гіг  Іез 

йёрепзез  йе  1а  ^иегге. 

Ь'Етрегеиг  Аіехапйге  I  пе  ве  июиігаі і  раз 
рагіісиіібгстеиі ,  заіізіаіі  сіе  Г аггаидешепі;, 
соисіи  а  ЕеісііеиЬасІі,  аи^иеі  і1  пе  сіопиа  8ои 
.а(11іейіои  ^ие  сіаив  1с  Ьиі  сіе  ісгт іие г  ріиз 

не  можетъ  быть  впредь  уп.іачиваемо 

въ  продолженіи  новаго или  даліе суще

ствуіощаго  перемирія,  если  срокъ сего 

послѣ дняго  былъ  бы  продолженъ. 

Нижеподписавшійся  пользуется  на

стоящимъ  случаемъ,  чтобы возобновить 

Е.  П.  графу  Нессельроде  увѣ реніе ві 

глубокомъ  почтеніи. 

Въ  Петерсвальдау,  ііоля  31го (авг, 

12го)  1813  года. 
Каткартъ, 

№ 415. 

1813  г, ,  іюня 24го  (іюля 6). Конвен

ція,  подписанная  въ  Петерсвальдау, 

относительно  содержанія  германскаго 

легіона  на  счетъ  Англіи. 

Ь  416. 

1813  г, ,  сентября 17го (29го). Нота 

англійскаго  посла  лорда  Каткарта от

носительно  исполненія  вышеприведен

ной  конвенціи. 

Ь 417. 

1813  г.,  сентября 18го (30го). Кон

венція,  заключѳ нная въ Лондонѣ, отно

сительно  выпуска  въ  обращеніе  Ан

глійскимъ  правительствомъ  особенныхъ 

бумажныхъ  денегъ  для  покрытія  из

держекъ  войны. 

Иыиераторъ Алексапдръ  I  ие  особеппо былі, 

доволепъ  Гснхеибаховскоіо копвенціеіо  1813 г., 

по  опъ  далъ  па  пее  свое  согласіс  изъ жеданія 

скорѣ е  покончит ь  цереговоры  по  этому  иред


