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Пограбування в 1701 р. грецьких купців з Османської імперії запо-

розькими козаками призвело до розгляду цього інциденту турецьким та 
російським урядами. Оскільки цар прагнув уникнути загострення від-
носин з Туреччиною, то прийняв рішення виплатити купцям компенсацію 
за втрачені товари. Після того, як Петро Толстой став постійним 
російським послом в Туреччині, функція координації цієї справи була 
передана йому від гетьмана Івана Мазепи. Посол отримав низку доку-
ментів з інструкціями, які визначали позицію Москви щодо означеної 
проблеми і дипломатичні способи її розв’язання. Ця стаття присвячена 
аналізу інструкцій, які були передані російському послу.  

Ключові слова: Османська імперія, Росія, грецькі купці, запорозькі 
козаки, Іван Мазепа, Петро Толстой, дипломатія. 

 
The robbery of Greek merchants from the Ottoman Empire by Ukrainian 

Cossacks in 1701 led to the examination of this incident by the Turkish and 
Russian governments. Since the tsar tried to avoid an aggravation in relations 
with Turkey, he decided to pay compensation to merchants for lost goods. 
After Peter Tolstoy became a permanent Russian ambassador in Turkey the 
function of the coordination of this case passed to him from Hetman Ivan 
Mazepa. The ambassador received a the series of documents with instructions 
that determined the position of Moscow on robbery and diplomatic ways to 
solve the problem. This article is devoted to the analysis of instructions that 
were handed over to the Russian Ambassador.  

Keywords: Ottoman Empire, Russia, Greek merchants, Ukrainian Cos-
sacks, Ivan Mazepa, Pyotr Tolstoy, diplomacy. 
 

ограбування грецьких купців зі Стамбула українськими козаками в  
            1701 р., як правило, згадується в історичних дослідженнях, при- 
             свячених історії Запорозької Січі, історії України доби Івана Мазепи, 
а також працях, які розкривають історію російсько-турецьких відносин 
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початку XVIII ст. Д. Яворницький вписав цю подію в увесь складний комп-
лекс тогочасних проблем Війська Низового Запорозького1, М. Костомаров та 
Б. Крупницький — в широке полотно відносин Гетьманщини та Москви з 
Січчю, Кримом і Туреччиною2, М. Плохинський — в історію греків на укра-
їнських теренах3, а російські історики, насамперед М. Устрялов, С. Со-
ловйов, М. Павленко, Т. Крилова, С.  Орєшкова, розглядали напад козаків на 
грецьких купців з точки зору впливу цієї акції на відносини Москви і Стам-
була в складних для Росії обставинах війни з Швецією, більшою чи меншою 
мірою згадуючи факти, які стосувалися інциденту4.  

Загалом з досліджень російських істориків досить чітко виводиться 
висновок, що дане пограбування дуже занепокоїло Москву, оскільки вона 
перебувала у важкій ситуації конфлікту зі Стокгольмом. Тому російське 
керівництво шукало способів усунути напругу у відносинах зі Стамбулом, 
спровоковану нападом козаків. Врешті, йому довелося згодитися на виплату 
повної компенсації, що свідчило про тимчасову слабкість і поступливість 
Москви. У свій час С. Соловйов стисло і чітко сформулював причину значної 
занепокоєності останньої інцидентом: «дратувати султана в цей небезпечний 
час було не можна, щоб до війни шведської не додати ще турецьку»5.  

Окремо згадаємо працю Т. Таїрової-Яковлевої, яка, розглядаючи діяль-
ність І. Мазепи, історію України часів його гетьманування у зв’язку з істо-
рією Росії, приділила більше уваги інциденту, додавши до вже відомих 
матеріалів низку фактів з архівних документів, що розширило вже існуюче 
знання і дало змогу зробити кілька цікавих спостережень6. 

При викладі суті та перебігу справи авторами узагальнюючих праць 
фрагментарно залучалися, чи залишалися поза увагою, матеріали, які стосу-

—————— 
1 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — К., 1991. — Т. 3. — С. 231–237.  
2 Костомаров Н.И. Мазепа и мазепинцы // Костомаров Н.И. Исторические моно-

графии и исследования. — СПб, 1885. — Т. 16. — С. 181–183, 186, 192–193; Круп-
ницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. — К., 2003. — С. 122–124.  

3 Плохинский М.М. Иноземцы в старой Малороссии. Ч. 1: Греки, цигане, грузины // 
Труды двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902. — М., 1905. — Т. 2. — 
С. 291.  

4 Устрялов Н. История царствования Петра Великого. — СПб., 1863. — Т. 4. — 
Ч. 1. — С. 323–324; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. — М., 1962. — 
Кн. VII (Т. 13–14). — М., 1962. — С. 636–638; Крылова Т.К. Русская дипломатия на 
Босфоре в начале XVIII в. (1700–1709 гг.) // Исторические записки АН СССР. — М., 
1959. — Т. 65. — С. 252–254; Орешкова С. Ф. Вступительная статья // Толстой П.А. 
Описание Черного моря, Эгейского архипелага и османского флота / Сост. И.В. Зайцев, 
С. Ф. Орешкова. — М., 2006. — С. 24; Ее же. Немировский конгресс. От двусторонних 
османо-российских отношений к Восточному вопросу. — М., 2015. — С. 56–57; 
Павленко Н.И. Петр Великий. — М., 1994. — С. 311.  

5 Соловьев С.М. Указ. соч. — С. 636.  
6 Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа и Российская империя. История «предатель-

ства». — М., 2011. — С. 125–129, 144.  
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ються її дипломатичної сторони. Ми ж маємо нагоду звернути на цей аспект 
особливу увагу, оскільки цілеспрямовано опрацьовували документи росій-
ського посольства в Туреччині, яке очолював Петро Толстой. Джерельною 
базою для даної розвідки є матеріали статейного списку за 1702 р., зокрема, 
листування Петра Толстого з Іваном Мазепою, Федором Головіним та Пет-
ром І, а також «Виписка про грабіж грецьких пожитків, вчинений запорож-
цями»7, яка була надіслана з Москви своєму резиденту в Туреччині. 
Відібрані для даної статті документи висвітлюють підготовку російської 
дипломатії до обговорення з представниками уряду Османської імперії 
проблеми пограбування українськими козаками грецьких купців. Поряд з 
цим вони дозволяють виявити чимало інших аспектів, а зокрема, оцінити 
роль І. Мазепи на першому етапі ведення справи; побачити вплив гетьмана 
при переході головної координаційної ролі до П. Толстого; розглянути ево-
люцію дипломатичної позиції Москви; простежити позицію турецької влади; 
зауважити використання царем інциденту з купцями в планах розвитку 
торгівлі в Азові.  

Нагадаємо, що купці, яким судилося опинитися в центрі конфлікту з 
козаками, наприкінці весни 1701 р. припливли до Очакова, звідти рухалися 
вверх по Дніпру і Бугу, а потім пристали до берега, де найняли підводи в 
українських рибалок. Їдучи степом у напрямку до Чигирина, біля Інгула,  
1 червня того року караван зазнав нападу запорожців і залучених ними 
городових козаків. Керували нападниками отаман Щербина та осавул Тон-
коног. Забрані товари були привезені на Січ, де їх і поділили. Після цього 
купці звернулися зі скаргами і проханнями про допомогу до українського 
гетьмана, сілістрійського сераскера, єрусалимського патріарха та мультян-
ського господаря. Справа стала відома російському царю та турецькому 
султану і, таким чином, перетворилася на проблему міжнародного рівня8. 
Російському послу довелось витратити чимало часу на її вирішення — аж до 
березня 1704 р., а згадували про справу та спосіб її розв’язання на пере-
говорах протягом усіх наступних років активної роботи російського по-
сольства. Принаймні до 1709 р. про це існують свідчення статейних списків.  

Перший запис в документації російського посольства про пограбування 
1701 р. ми знайшли в посланні П. Толстого до І. Мазепи від 9 серпня 1702 р. 
Тоді російський посол писав з Галаца про чутки стосовно відправки до 
гетьмана турецького повіреного у справі, яка раніше вчинилася у греків з 
запорожцями. В разі, якби такий посланець відвідав гетьмана, посол просив 

—————— 
7 В оригіналі — «Выписка о грабежу греческих пожитков, учиненных от запо-

рожцов…» (Российский государственный архив древних актов (далі — РГАДА). — 
Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 251). 

8 Яворницький Д.І. Назв. праця. — С. 231–232; Костомаров Н.И. Указ. соч. — 
С. 181–182.  
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негайно повідомити про прийняті щодо тієї справи рішення, аби він знав, як 
відповідати туркам, які будуть говорити на цю тему9.  

Як можна зрозуміти з листа українського правителя, що наступного мі-
сяця надійшов до посла і започаткував діяльність російського представ-
ництва щодо інциденту з пограбуванням, справа набула значного резонансу 
після того, як постраждалі купці звернулися по допомогу до Юсуф-паші, 
паша писав до гетьмана, а І. Мазепа до російського уряду, узгоджуючи 
спосіб своїх подальших дій. А вже отримавши певні розпорядження, укра-
їнський правитель відповідав Юсуф-паші та звернувся своїм посланням до 
П. Толстого. Зрозуміло, що паша теж діяв не самостійно, а узгоджував свої 
кроки з центральною османською владою.  

Отже, 19 вересня 1702 р. на посольський двір у Адріанополі приїхав 
посланець І. Мазепи, українець Степан Кунянський. Він привіз листа від 
гетьмана до П. Толстого, датованого серпнем 1702 р., у якому український 
правитель повідомив, що до нього надійшов указ із Москви, щоб він від-
правив до російського дипломата «добру і розумну людину» з листами, і 
писав від себе у справі розбитого і пограбованого своєвольними запорож-
цями каравану грецьких купців. Без жодної затримки гетьман відправив 
належні листи з С. Кунянським — товмачем, який знав турецьку мову. 
І. Мазепа інформував, що сілістрійський сераскер Юсуф-паша три рази при-
силав до нього своїх посланців, згадуючи про винагороду за пограбований 
караван. На це гетьман вже двічі відповів сераскеру через тих посланців і 
збирався це зробити і через третього, що не можна віднайти іншого способу 
для компенсації втрат купців, крім того, який був розглянутий і схвалений 
царем, — аби ті греки приймали платню, яка щорічно дається з царського 
скарбу на жалування запорожцям, допоки повністю відшкодуються їхні 
збитки. Це робилося для того, щоб, по-перше, покарати Низове Військо за 
«супротивний і недобрий вчинок своєвільний» і, по-друге, щоб надалі запо-
рожці не були схильні до такої «безбожної справи». Бо якби компенсацію 
грекам за збитки надали з інших джерел, то запорожці, взявши це за приклад, 
захотіли б за «своїм малим розумом» шкодити ще більше і не тільки на суші, 
а й на морі, що призвело б до серйозних ускладнень у відносинах між 
монархами. Гетьман зазначав, що для запорожців не в новинку так чинити, 
згадавши, що вони навіть кілька разів грабували й царську казну, яка раніше 
надсилалася з Москви до Криму, що залишалося безкарним. Разом з цим 
І. Мазепа клопотався, аби П. Толстой за царським указом говорив великому 
візиру та іншим, кому належало, що непристойно вчинили й купці, коли не 
поїхали звичним шляхом на міста, а «пішли місцями порожніми, де тільки 
ведмеді та вовки плодяться, а ніхто добрий не мав за правило перебувати, бо 
там з усіх сторін, не тільки з Запорожжя, але і з волоської землі і з місць 
польських, а особливо нині, коли після віддання від Порти Оттоманської 

—————— 
9 РГАДА. — Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 78–78 об.  
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краю, який лежить між Дністром і Дніпром, полякам, слободи осіли і пере-
бування своє гулящі та непостійні люди мають, і навіть свого рідного брата 
не пощадять заради грабежу потрібної собі здобичі». Посол мав домагатися, 
щоб купцям було наказано приймати платню з річного жалування, яке 
надсилалося запорожцям. На той час у розпорядженні гетьмана знаходилася 
царська платня для запорожців за два роки у вигляді червоних золотих, 
соболів і сукон. Він вже пропонував першому та другому посланцям від 
Юсуф-паші забрати ту платню, але посланці її не прийняли, а хотіли, щоб 
збитки були відшкодовані повністю і одразу. 

Гетьман також звертався на Кіш до всього Війська Запорозького Низо-
вого, суворо наказуючи, аби запорожці постаралися усякими способами роз-
шукати пограбовані товари між своїм товариством і прислати до Батурина, 
щоб їх можна було передати грекам. Запорожці ж клятвенно запевняли, що 
всі найкоштовніші речі, які були на Кошу, — шаблі, перлини та інші, вони 
там же швидко повернули грекам. А у себе залишили лише мусулбеси, з яких 
зробили каптани, і котрі вже важко було зібрати. Запорожці також обвину-
вачували пограбованих у тому, що ті перевищували розміри своїх збитків10.  

Отже, даний документ засвідчує досить тривалий розгляд питання у 
Батурині та Москві, що стимулювалося зверненнями Юсуф-паші, і обраний 
по тому спосіб його розв’язання російським керівництвом. Цар прийняв 
рішення про матеріальну компенсацію за пограбоване, оскільки росіяни боя-
лися конфлікту зі Стамбулом в умовах війни зі Швецією. Враження від 
поразки у битві з шведськими силами під Нарвою мали породити думки про 
неминучі й величезні втрати держави у разі початку військових дій ще й з 
султаном. При цьому Москва пропонувала спосіб виплати, який би задо-
вольнив турків, не призвів до збідніння скарбниці та одночасно став пока-
ранням для запорожців і застереженням їх від подібних кроків у майбут-
ньому. Що ж до інструкції послу перекласти частину провини у пограбуванні 
на самих купців, то це мало укріпити позицію П. Толстого на перемовинах 
при спробах домогтися прийняття висунутого Москвою способу відшкоду-
вання. В даному разі традиційний торговий шлях представлявся як безпеч-
ний. Однак пропозиція про такий спосіб компенсації одразу ж наштовх-
нулася на неприйняття з боку сераскера, котрий вимагав одночасно усієї 
виплати. Звернемо увагу й на те, що спочатку саме український правитель 
став чи не основною особою, на яку була покладена відповідальність за 
контроль над перебігом справи.  

Вважаємо також, що звернення гетьмана до Низового Війська з кло-
потанням про розшук відібраних речей у купців мало послужити зменшенню 
суми виплати з російського скарбу, а до того ж створити позитивне враження 
активністю російської та української сторін у справі залагодження ситуації. 
Звинувачення ж греків Низовим Військом у перевищенні їхніх втрат, на 

—————— 
10 Там же. — Л. 138–141 об.  
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нашу думку, є цілком реальним. Жодних підтверджень правдивості своїх 
слів вони не надали.  

Дипломат, однак, не впевнився посланням від українського правителя і 
вирішив отримати наказ свого уряду без посередника. 22 вересня 1702 р. 
російський посол відправив Петру І свою відписку, в якій повідомив про 
приїзд гетьманського посланця з листом, в якому було сказано, що за роз-
порядженням царя Іван Мазепа передає монарший указ послу про те, що 
потрібно домагатися в турецьких міністрів видачі наказу про прийом гре-
ками казни, яка щорічно надсилалася запорожцям. Дипломат зауважив від-
сутність у себе прямого царського указу та інформував, що до того часу 
турецькі міністри про ту справу йому не нагадували. Сам же посол остері-
гався без царського розпорядження починати переговори щодо тієї справи11. 
Як бачимо, П. Толстой хотів чіткої відповіді щодо правильності і легітим-
ності переданого І. Мазепою царського указу, що непрямо ставило питання 
про потребу такого посередництва, а також очікував підтвердження меха-
нізму розрахунку з купцями та указу про представлення проблеми на пере-
говорах.  

Того ж числа — 22 вересня 1702 р. російський посол писав і до І. Ма-
зепи, сповіщаючи й про інші обставини затягування обговорення справи, про 
готовність представляти царську позицію на переговорах, свої припущення 
щодо їх перебігу та пропонуючи гетьману координувати з ним свої дії. Так, 
повідомляючи про приїзд С. Кунянського, П. Толстой зазначив, що до того 
часу турецькі міністри не згадували про пограбування, оскільки він ще не 
бачився ні з султаном, ні з великим візиром. Затримка була пов’язана з три-
валою відсутністю нового візира, який мав приїхати до Адріанополя з 
далекої сторони — аж з Багдада. В тих числах він уже прибув, і росіянин 
сподівався, що ближчим часом аудієнція відбудеться. В тому разі, якби 
турки почали говорити про пограбування, посол обіцяв прикласти зусиль, 
аби вони видали указ про прийняття греками щорічної платні. При цьому 
посол висловив стурбованість тим, що не має указу про такі дії з Москви, але 
й зазначив, що впевнюється гетьманським листом, оскільки в ньому вказано, 
що до І. Мазепи такий указ прислано і велено передати послу. Крім цього, 
дипломат дуже непокоївся тим, що в присланих гетьманом документах з 
Посольського приказу було сказано, що до нього відправлено зашифрова-
ного листа, якого він не отримав.  

Про хід справи П. Толстой збирався повідомити гетьману через С. Ку-
нянського. Він вважав, що справа виявиться складною, «оскільки візир но-
вий і хоче швидко багатим бути». А греки, як припускав росіянин, будуть 
обіцяти великі дари за вирішення справи на їхню користь. І через це, 
міркував П. Толстой, він буде мати багато розмов з турками. При цьому 
росіянин радив І. Мазепі не поспішати закінчувати з Юсуф-пашею справу 

—————— 
11 Там же. — Л. 146 об.–148.  
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про пограбування запорожцями грецьких купців, якщо буде важко, а чекати 
від нього відомостей. На думку російського дипломата, часті звернення паші 
до гетьмана пояснювалися тим, що паша був «переконаний від тих греків 
мздою»12.  

Отже російський дипломат був змушений взяти на озброєння настанови, 
переказані українським правителем, бо прямого розпорядження з Москви 
доводилося чекати. З цього документа привертають увагу заяви росіянина 
про бажання великого візира швидко розбагатіти, про те, що найголовнішим 
рушієм у наполегливій позиції Юсуф-паші був хабар від купців, та що справа 
буде складною через те, що вони пообіцяють великі дарунки великому 
візиру. Оскільки посол на той час ще не міг добре знати ані людей, яких так 
характеризував, ані особливостей внутрішнього устрою імперії, бо тільки-но 
там з’явився, то така інформація могла бути йому надана тільки певними 
місцевими помічниками.  

Прямі інструкції від свого уряду П. Толстой отримав у жовтні. 25 липня 
1702 р. Ф. Головін відправив з Архангельська свого листа до дяків По-
сольського приказу у справі пограбованих греків. За наказом цього боярина 
лист потрібно було зашифрувати, використавши код, наданий П. Толстому, і 
негайно переслати до посла. 3 серпня дяки Посольського приказу відправили 
до І. Мазепи такого листа разом з випискою про пограбування. Дублікат 
листа був відправлений до російського посла через Азов, і 16 жовтня Василь 
Кузьмін — робітник торгової людини І. Кадміна — передав ці документи 
послу13.  

Зауважимо надто довгу пересилку інструкцій російського уряду до свого 
посла. Оскільки було відправлено два екземпляри — один через Батурин, а 
другий через Азов, то можна припустити, що з тим з них, який везли через 
Україну, щось трапилось. Певно, саме про цей зашифрований документ 
непокоївся П. Толстой в посланні до І. Мазепи від 22 вересня.  

Зі змісту цього листа від Ф. Головіна дізнаємося, що боярин писав за 
наказом Петра І після того, як цар отримав послання від І. Мазепи. У своєму 
листі гетьман сповіщав, що за указом царя представив його позицію азі, 
присланому від сілістрійського паші. Український правитель оголосив по-
сланцю, що цар заради міцного дотримання умов мирного договору прийняв 
рішення покарати злочинців на смерть. Йшлося про кілька десятків запо-
рожців, які приїхали до Москви. Ще раніше вони були заарештовані і 
розвезені в різні місця ув’язнення. Стосовно ж матеріального відшкодування, 
то все з пограбованого, що можна було знайти, передали грекам. А за інші 
втрати царською стороною пропонувалися щорічні виплати, котрі надава-
лися Низовому Війську. Спочатку грекам або азі можна було віддати запо-
розьке жалування одразу за два роки — близько 2,5 тис. рублів, а далі 

—————— 
12 Там же. — Л. 148 об.–151.  
13 Там же. — Л. 239, 247 об., 250 об.–251.  
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планувалося щороку передавати постраждалій стороні звичайну його суму. 
Однак ага не погодився на такі пропозиції і поїхав. Потім приїхав другий 
посланець від паші, який озвучив прохання турецької сторони отримати 
компенсацію без усяких умов і поінформував про небажаність страти запо-
рожців.  

Виходячи з таких обставин, П. Толстой мав напроситися на зустріч з 
наближеними до султана людьми і повідомити про «суворі присилки» до 
гетьмана від сілістрійського паші, надані посланцям відповіді та оголосити з 
«розлогими доказами» позицію царя. При потребі потрібно було заявити, що 
кримський хан під час численних таємних контактів не тільки не намагався 
втримати «своєвольців», але ще більше спонукав їх до таких грабежів та до 
всяких розбійницьких дій. При цьому посол мав згадати й ситуацію, коли з 
російського боку мир ще не був підтверджений, а Білгородська орда хотіла 
перейти у підданство до царя. Заради цього султан тієї орди багато разів 
присилав від себе людей з листами. Натомість цар, дотримуючись мирних 
домовленостей, не виявив ані найменшої схильності до такої ініціативи і 
наказав гетьману відмовити білгородським татарам. І якщо від таких «непо-
трібних татарських ласк» до тих «своєвольних запорожців» татари не будуть 
вгамовані, то і надалі тих «своєвольних шахраїв» неможливо буде утри-
мувати від таких грабежів.  

В тому разі, якби наближені до султана люди були задоволені царськими 
пропозиціями, П. Толстой мав негайно писати про це до Москви та до 
гетьмана. А якби турецька сторона настоювала лише на тому, щоб була 
виплачена компенсація, то після багатьох відмовок, зрозумівши, що іншого 
виходу немає, посол міг оголосити, що цар повелить оплатити збитки. Заява 
ця мала виглядати, як добровільна поступка: «якщо султанова величність без 
усякої до того причини від сторони царської величності бажає за таких 
злочинців тим грабежем за татарським до них потуранням заплаченим бути, 
то царська величність заплатити їм повелить», тільки би й султан був згоден 
заплатити за грабежі, якщо такі бути вчинені татарами. Про всі новини 
навколо цієї справи посол мусив негайно писати до царя і сповіщати геть-
мана14.  

Отже, в даному посланні бачимо конкретні пропозиції російської сто-
рони щодо механізму розрахунку, його початкової суми. Також звернемо 
увагу на характерне намагання російського керівництва боротися з проявами 
непокори шляхом покарання на смерть. Зовсім недавні по відношенню до 
1702 р. допити та страти стрільців15 показують, що Москва була готова до 
реалізації своєї ідеї розправи над всією запорозькою делегацією. Та ув’яз-
неним запорожцям поталанило через позицію турецької сторони, яка не 

—————— 
14 Там же. — Л. 248–250.  
15 Багато фактичного матеріалу про це див.: Богословский М.М. Петр І: материалы 

для биографии. — М., 1946. — Т. 3.  
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бажала їх смерті, натомість наполягаючи на матеріальній компенсації. 
Можна припустити, що останнє зумовлювалося небажанням Стамбулу, щоб 
страта фігурувала як досягнення росіян на шляху залагодження інциденту.  

До аргументів російської сторони тепер П. Толстой міг додати обвину-
вачення кримського хана у провокуванні розбійницьких дій запорожців і 
нагадування про неприйняття у підданство царя Білгородської орди. Певно, 
для дипломатичних переговорів було дуже доречним мати аргументи обви-
нувачення опонентів. Заява ж про необхідність відшкодування збитків, зав-
даних татарами, найпевніше, була покликана зберегти гідність Петра І в очах 
турків, демонструючи його принципову схильність до справедливості, дотри-
муватися якої цар не збирався. Серйозним здобутком російської сторони в 
таких обставинах ставав лише аргумент про її жертви заради дотримання 
мирних домовленостей.  

Разом з цим зашифрованим листом була прислана «Виписка…» про 
пограбування. У цьому документі в скороченому вигляді подавався весь 
перебіг справи, було зібрано найважливіші, з точки зору Москви, факти, які 
поряд з настановами, що надходили в окремих посланнях, мали стати для 
П. Толстого основою його дипломатичної позиції. Розглянемо цей матеріал, 
а потім спробуємо проаналізувати його в комплексі з іншими посланнями, 
отриманими П. Толстим, саме з такого ракурсу.  

Отже, спочатку у «Виписці…» йдеться про те, як відбулося пограбу-
вання та як гетьманські кінотники їздили на місце події і здійснювали розслі-
дування. 11 червня 1701 р.* про цей випадок до царя писав гетьман. За його 
даними, купецький караван розбили і пограбували запорозькі козаки, з’єд-
навшись з городовими козаками на річці Бог і у гирлі річки Інгул. «На ті 
розбійні місця та до гирла річки Бог» надвірний гетьманський ротмістр Іван 
Ростковський посилав з Чигирина, зі своєї «компанії», 150 «добрих військо-
вих людей». Ротмістр мав намір довідатися про те, хто здійснив той розбій. 
Присланий загін прибув на місце злочину і знайшов там тіла двох убитих 
людей. Потім компанійці поїхали до берега і до гирла р. Бог, де зустріли 
городових ватажних людей, котрі займалися рибальством, і розпитували їх 
про інцидент. За цим розслідуванням з’ясувалося, що коли запорожці, котрі 
рибалили в гирлі Дніпра, дізналися про грецьких купців, то зібралися у групу 
чисельністю в 69 осіб, а потім припливли на човнах через лиман в р. Бог до 
ватажних людей. У цих людей запорожці взяли коней з возами, а також 
загітували певне число рибалок собі на допомогу, після чого наздогнали 
греків у Дикому полі і полонили їх. Потім купців з усіма товарами привезли 
до гирла р. Бог, де їх посадили у човни і відправили до Дніпра і Дніпром до 
Запорозької Січі. Городовим рибалкам запорожці дали за допомогу по два 
кумачі. У ході розслідування городові ватажні люди віднайшли між собою 

—————— 
* Тут і далі у матеріалах «Виписки…», найвірогідніше, дати листів, які надходили 

до Москви, позначають час їхнього надходження, а не відправки.  
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запорозьких помічників — учасників нападу на купців, яких виявилося  
36 осіб, і видали їх компанійцям. Завершивши слідство, компанійці поверну-
лися до Чигирина, а вже звідти учасники розбою були перевезені до гетьмана 
в Батурин16.  

Далі у документі зазначено, що 4 червня 1701 р. до Батурина приїхали 
запорожці та пограбовані греки. Греки названі поіменно: Христофор Юр’єв, 
Рат Янєв та Юрья Янєв. Постраждалі подали гетьману чолобитну, в якій 
обвинувачували запорожців у розбої і в тому, що ті, забравши до Січі їхні 
товари, розділили їх по куренях. Купці свідчили, що серед їхніх товарів були 
дорогоцінні речі, діаманти та перлини на багато тисяч талерів.  

І. Мазепа був готовий сприяти грекам і шукати спосіб віднайти погра-
боване, але, збираючись на царську службу, не мав змоги зайнятися цією 
справою: «не міг з ними запорожцями про той їх злотворний вчинок нічого 
почати». Разом з тим він звернувся до Петра І з клопотанням, щоб цар 
наказав суворо поставитися до запорожців, ліквідувавши таким чином на-
слідки їхнього злочину. Для цього потрібно було змусити їх повернути 
відібрані у греків товари, а за продані вчинити відшкодування. При своєму 
зверненні І. Мазепа надіслав чолобитну грецьких купців та розпис втрачених 
ними товарів17.  

В розписі, поданому І. Мазепі грецькими купцями, пограбованими запо-
рожцями та городовими козаками в 1701 р., вказано, що вони везли з собою 
кумачі, турецький шовк, килими, пояси царгородські та верблюжі, коштовні 
гребені, зброю, частина якої була коштовною, — палаші, шаблі, пищалі, 
пістолі, турецькі луки, а також перли, смарагди, коштовну річ під назвою 
турецький жуждан, в якій був золотий перстень з діамантом, врешті, й 
готівку — левки18.  

18 червня 1701 р. до І. Мазепи було відправлено царську грамоту з 
наказом про суворе розслідування пограбування грецьких купців запорож-
цями: «про злохитрий вчинок, і про розбій греків, і грабіж товарів їхніх». Для 
цього гетьману потрібно було направити на Кіш знатну людину «з досто-
вірним і явним тих непристойних їх вчинків свідченням». Відібрані товари 
мали бути віднайдені і повернуті грекам. А тим із запорожців і городових 
козаків, хто брали участь в тому розбої, треба було вчинити «жорстоку 
кару», аби надалі вони не вдавалися до таких «злочинів, і розбоїв, і зу-
хвальства», як і затримок, бо це суперечило мирним угодам із султаном. 
Стосувалося це проїзду торгових та інших людей з обох сторін19.  

—————— 
16 РГАДА. — Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 251–252.  
17 Там же. — Л. 252–252 об.  
18 Там же. — Л. 253–253 об. Цей перелік товарів опубліковано у статті: Стані-

славський В. Українсько-турецькі торговельні зв’язки початку XVIII ст.: види та поход-
ження товарів // Чорноморська минувшина. — Одеса, 2015. — Вип. 10. — С. 85–86.  

19 РГАДА. — Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 254.  
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Зі спеціальною царською грамотою до запорожців на Кіш був відправ-
лений товмач Посольського приказу Кирило Макидонський. Список з цієї 
грамоти відсилався гетьману. У ній говорилося, що випадок з пограбуванням 
має бути розслідуваний, а пограбовані товари і статки купців віднайдені  
і повернуті власникам згідно з розписом і у присутності К. Макидонського, 
«не очікуючи за те собі його великого государя гніву»20.  

6 серпня 1701 р. гетьман відправив до царя свого листа з К. Маки-
донським, оповівши про перебіг подій у справі. За цими даними, товмач 
їздив на Січ разом з відправленим І. Мазепою ніжинським полковим обоз-
ним, який відвіз гетьманського листа запорожцям. В тому листі теж гово-
рилося, що козаки повинні віднайти і повернути купцям відібрані у них 
товари. На час приїзду царського і гетьманського посланців на Січі було не 
все Військо, однак кошовий і курінні отамани відповіли листом україн-
ському правителю «не так право, як лукаво». За словами гетьмана, верхівка 
Запорозької Січі, склавши свої причини розбійного нападу на купців, нама-
галася виправдатися. Отамани стверджували, що напад був цілком вірним, 
обгрунтованим кроком, що так годилося вчинити через злочинні дії греків. 
Будучи винними, запорожці не виявляли готовності щодо розшуку і збору 
пограбованих товарів, а бажали залишити ті речі собі. Козаки «з удаваною 
покорою» просили, аби їх пробачили, і доносили, що нібито вже повернули 
грекам близько половини їхніх товарів. З приводу цієї заяви гетьман зазна-
чив, що насправді повернуто мало — кошовим отаманом було прислано до 
Переволочної певну кількість перлин, коштовного каміння, 7 турецьких ша-
бель, певну кількість поясів, а зокрема, 10 верблюжих, 20 кумачів. А щодо 
того, що були інші цінні речі, 120 кіп кумачів, які купці оцінювали «на сто і 
кілька 10000 талерів», то на це запорожці мало зважали. Про те, що козацька 
покора, висловлена в їхньому листі, була лукавою, свідчили дії запорожців 
стосовно ще двох купецьких караванів. Так, вони посилали з Коша 200 воїнів 
за одним караваном, який йшов з Криму до Малої Росії, маючи на меті 
силою його повернути назад і пограбувати тим самим способом, що й попе-
редній. Але купці з цього каравану зуміли знайти прихисток у Новобо-
городицькому місті. Не вдалося запорожцям, теж відрядженим з Січі, впо-
лювати й другий караван, який прямував з Очакова до Немирова. Купці 
цього каравану врятувалися, повернувшись до Білгорода21.  

Натомість кошовий отаман Петро Сорочинський з товариством у своєму 
листі до царя виклали власну версію подій. Вони писали, що запорожці не 
—————— 

20 Там же. — Л. 254–254 об. Ця грамота датується 18 червня 1701 р. Вона була 
адресована кошовому отаману Петру Сорочинському з товариством. На відміну від 
зазначеного у виписці, яку розглядаємо, у ній говорилось про п’ятьох царгородських 
греків — Григорія Дмитрієва з товаришами, які припливли з Царгорода до Очакова, далі 
їхали в малоросійські міста (Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских ко-
заков. — Владимир, 1903. — Т. 1. — С. 897–898).  

21 РГАДА. — Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 254 об.–256.  
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винні у тому, що сталося, бо спровокували їх самі грецькі купці. Козаки 
звинувачували греків у тому, що ті вчинили не так, як належить, — «не за 
звичаєм купецьких вчинків», нехтуючи Військом, пішли з Очакова «полями 
дикими» до малоросійських міст, минаючи Запорозьку Січ. І коли про це 
дізналося їхнє товариство, яке було на річках Бог та Інгул, то прийшло 
мирно до купців і стало їм говорити, аби ті не обходили Січ. Але купці у 
відповідь висміяли козаків, лаяли Військо негарними словами та відразу 
наважилися стріляти. В результаті кілька запорожців було вбито і багато 
поранено, а грецькі купці продовжили свій шлях. Козаки ж, «бачачи від 
греків таке вбивство», зібрались у великій кількості й силою повернули 
купців назад. Вчиненого пограбування вони не заперечували, а зазначали, що 
взяли собі «за роботу» малу частину товарів, але жодного з греків не вбили. 
Купців перевезли по Дніпру на суднах до Тавані, а звідти «таванське това-
риство» на тих же суднах перевезло їх до Січі. На Січі відбулося обго-
ворення справи. І запорожці, «пізнавши їх грецьку провину і гордість, що все 
Військо нехтуючи завжди Січ минають, і товариство їх до смерті били і 
багатьох поранили», позабирали у купців лише червоні кумачі і киндяки.  
А займалися грабежем не тільки кошовий отаман зі старшиною, а все 
поспільство. Ці речі були одразу ж розділені між усіма і козаки пошили собі 
з них сорочки та каптани, а «на сторону» нічого не продавали. З цього виду 
товарів козаки не мали чого віддати. А щодо «кращих» товарів — перлин 
більше ніж на 200 рублів, дорогоцінних каменів на 3000 рублів, 7 цінних 
палашів з оправою, 600 верблюжих поясів, хустин та інших дрібних товарів, 
то їх усі віддали грекам. Самих же купців, без завдання їм будь-якої шкоди, 
провели до малоросійських міст. Запорожці вважали, що вони повернули 
грекам більше того, що розділили між собою. Виправдовуючи свої дії, запо-
рожці просили, щоб государ відвернув від них свій гнів і звільнив їх від не-
правдивих нападок і «суєтного чолобиття» греків22.  

28 серпня 1701 р. до гетьмана була направлена царська грамота з роз-
порядженням чинити щодо розшуку і повернення пограбованого грекам 
згідно з попереднім указом і на свій розсуд, як пристойніше, аби надалі 
нікому не кортіло повторювати такі своєвольства23. 7 вересня 1701 р. гетьман 
повідомляв царю, що 26 серпня до нього у Батурин приїхали 5 грецьких 
купців з Царгороду, чиї товари пограбували запорожці, і просив указу про 
свої подальші дії. При своєму листі І. Мазепа переслав і інші документи, які 
стосувалися справи: письмові клопотання про повернення грекам пограбо-
ваних пожитків від єрусалимського патріарха і мультянського господаря, 
адресовані Петру І; лист до гетьмана від російського посла стольника 
Дмитра Голіцина, в якому говорилося про прихід до посла царгородських 

—————— 
22 Там же. — Л. 256–257.  
23 Там же. — Л. 257–257 об.  
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греків зі скаргою на пограбування на 150 тис. левків і проханням про розшук 
і повернення товарів запорожцями24.  

13 листопада 1701 р. в царській грамоті до гетьмана було наказано 
заявити присланому до нього Ібраім-азі, що грецьких купців пограбували на 
Запорожжі розбійники, що гетьману велено уважно розслідувати справу, а в 
тому випадку, якщо знайдуться винні, то їм за той злочин «вчинена буде 
жорстока кара, аби іншим так надалі чинити було неповадно». А що з по-
грабованого вдасться знайти, те буде негайно повернуте грекам. Азі потрібно 
було сказати, аби він передав сілістрійському паші пропозицію прислати до 
І. Мазепи разом з греками спеціального посланця, який би був свідком 
розслідування, бачив покарання злочинців і забрав знайдені в ході розсліду-
вання належні купцям речі. Далі у грамоті пропонувався механізм компен-
сації грекам за товари, вказані купцями у розписах, але не знайдені у гра-
біжників: «і їм велено віддати і річне надання, що запорожцям дається за 
звичаєм із його великого государя скарбу, порічно». Також гетьман мав 
оголосити азі, що в разі, якщо надалі грецькі купці захочуть їхати до 
Російської держави з товарами, то зручніший шлях для султанських підданих 
проходить через Азов та інші міста, котрі належать до того тракту. При 
наступній появі у султанській стороні своєвільних людей і злочинців з цар-
ського боку, з Запорожжя, грамота рекомендувала османському володарю їх 
«побивати». Після оголошення всього цього ага мав бути без затримок 
відпущений до сілістрійського паші з коротким гетьманським листом у від-
повідь на послання паші. Діяти у всій цій справі І. Мазепа мав за царськими 
указами і на свій розсуд так, як би було краще для її вирішення і для міцного 
дотримання мирних угод. За вчинене пограбування царська влада збиралася 
також затримати запорозьких посланців, приїзд яких по річне жалування 
очікувався у Москві25.  

У листі від греків, поданому в приказі Малої Росії товмачем К. Маки-
донським 13 листопада, знаходилися дані про повернуті запорожцями грекам 
речі: 2 фунта перлин, 7 тесаків, 17 кумачів, 270 шерстяних челядницьких 
поясів, 2 пищалі, 2 годинника, 3 пари срібних ножів26.  

—————— 
24 Там же. — Л. 257 об.–258. Гетьманський лист подібного змісту, за винятком 

інформації про Д. Голіцина, був написаний 31 серпня 1701 р. в Батурині (Эварниц-
кий Д.И. Источники для истории запорожских козаков. — С. 917–918).  

25 РГАДА. — Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 258–259 об. Після отримання 
царської грамоти, 22 листопада 1701 р., гетьман відповідав, що не зміг за царським 
указом відправити Ібраіма-агу з Батурина зі своїм листом до сераскера. Ага заявив, що 
не поїде, поки не отримає пограбованих пожитків або не отримає прямої відмови їх 
повертати. Не бажаючи порушувати умови миру, виславши Ібраіма-агу силоміць, І. Ма-
зепа дозволив йому жити в Батурині, але вже своїм коштом (Эварницкий Д.И. Источники 
для истории запорожских козаков. — С. 906–907).  

26 РГАДА. — Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 259 об. Цей перелік товарів 
опубліковано у статті: Станіславський В. Українсько-турецькі торговельні зв’язки по-
чатку XVIII ст. … — С. 87.  
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В лютому 1702 р. гетьману направлявся царський указ у відповідь на 
його запит. Спочатку в посланні зазначалося, що присланому від сілістрій-
ського паші Ібраіму-азі, який проживав у Батурині задля розслідування по-
грабування запорожцями грецьких купців — підданих султана, потрібно 
було оголосити, що російський монарх воліє дотримуватися мирних відно-
син з турецьким султаном. Для утвердження миру цар наказав надалі по всіх 
містах та провінціях у своїх державах, а особливо на рубежах — на укра-
їнських кордонах, а також від Азова і по Дону, всюди, де постійно піддані 
обох сторін контактують і мають спільні справи, суворо заборонити людям 
усіх станів, під страхом смертної кари, чинити підданим султана «прикрощі 
й образи». Цар хотів, щоб і з султанського боку було вжито аналогічних 
заходів. Що ж до безпосереднього факту пограбування, то в грамоті зазна-
чалося, що ще до приїзду аги «за старанним розслідуванням і за важким 
дізнанням» виявилося, що греки самі спричинили напад. Бо те сталося від їх 
«непристойної сміливості і своєвільної злочинності»: посварившись із запо-
рожцями, греки йшли через степ тим шляхом, яким раніше торгові люди до 
Російської держави не ходили, і, поминувши Запорозький Кіш, повбивали і 
поранили багатьох козаків. Однак навіть такі непристойні вчинки купців не 
повинні були призвести до грабежу, що запорожці вчинили своєвільно, 
всупереч царській волі. За такі злочинні дії, за зухвальство і щоб інші надалі 
так не чинили, «задля помсти їх злобі» цар наказав піддати запорожців 
смертній карі у присутності аги. Причому ага міг сам визначити кількість 
страчуваних: «скільки він побажає зі взятих до Москви для того розсліду-
вання з них запорожців». Стосовно товарів грамота обстоювала таку позицію — 
що знайдено, те все наказано повернути грекам, передавши азі, а за те що не 
знайдено й надалі не вдасться знайти, буде надана компенсація з щорічного 
жалування Низовому Війську. Одразу планувалося надати платню за два 
роки, а потім кожного року до повної компенсації втрат купців. Московська 
влада хотіла, щоб Ібраім-ага доніс султану і оголосив сераскеру про вико-
нання нею таким чином умов мирного договору, незважаючи на те, що після 
укладення цього договору царським підданим завдавалися збитки через наїз-
ди, грабежі, вбивства, розорення від кубанців в козацьких містечках під 
Азовом і по Дону. Царське керівництво висловлювало сподівання, що султан 
повелить припинити такі дії кубанців, повернути награбоване і відшкодувати 
втрати. А надалі обидві сторони мали карати на смерть винних у розбоях і 
грабежах. При цьому росіяни користувалися ситуацією для того, щоб спря-
мувати торгівлю з Османською імперією на Азов. В грамоті стверджувалося, 
що «своєвольці (про що відомо всьому світу), хоча по заслугам своїм за 
вчиненне розбійництво і грабіж і покарання приймуть, але від цього роз-
бійництва зовсім вгамуватися не можуть, через постійне їх пияцтво і своє-
вільне життя». А тому цар наказував оголосити азі рішення про торгівлю з 
підданими султана в Азові. Їм обіцяли опікування, безпеку і швидку ком-
пенсацію втрат з царського скарбу. Російський монарх переконував у значно 
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кращих умовах торгівлі в Азові, «тому що таких своєвільників в тамтешніх 
місцях немає, якими є запорожці». Після оголошення азі усіх цих положень 
грамоти, а також після передачі йому знайдених товарів і пожитків грецьких 
купців, як і запорозької платні за два роки, гетьман повинен був, не зво-
лікаючи, відпустити турецького посланця до сілістрійського паші. Ще І. Ма-
зепа мусив написати листа до паші з викладом усього, що оголошувалося 
Ібраіму «для доброго розуміння і султану турецькому донесення»27.  

9 квітня 1702 р. гетьман писав Петру І, що оголосив Ібраіму-азі про зміст 
указу, зокрема, про спосіб повернення втрат купцям, і пропонував, щоб ага 
прийняв дворічне жалування запорожцям або повелів зробити це грекам. 
Однак ага відмовився прийняти те жалування, говорив гетьману «сердиті 
слова», а потім просив відпустити з листом до Юсуф-паші, в якому було би 
пояснено його затримку в Батурині. Це прохання було виконане, і Ібраім-ага 
був відправлений з подарунками та провідниками. Наприкінці ж ага сказав: 
«воля в тому монарша, як хочуть, так і чинять, тільки ж та справа без 
проблем не обійдеться»28.  

Незабаром, 16 квітня 1702 р. до українського правителя було направлено 
царську грамоту з розпорядженням прийняти і тримати в Батурині до на-
ступного указу запорозьке жалування, котре призначалося для компенсації 
втрат грецьких купців. Москва сподівалася на позитивні зрушення у цій 
проблемі у ході роботи стольника П. Толстого, який був відправлений до 
Порти послом. Крім того, в грамоті наказувалось, щоб гетьман відправив 
свого листа з спеціальним посланцем до Юсуф-паші, сповіщаючи про цар-
ську позицію29.  

24 квітня 1702 р. в гетьманському листі до царя повідомлялося про 
прийом дворічного жалування запорожцям, призначеного для передачі гре-
кам. І. Мазепа наказав зберігати це жалування у зручному місці до наступ-
ного монаршого указу30.  

8 липня 1702 р. в своєму листі до царя І. Мазепа повідомляв про приїзд 
до нього Адрінег-аги — посланця від сераскера Юсуф-паші, який тоді зна-
ходився в Білгородчині. Посланець привіз два листа і на словах передав їх 
зміст. В першому листі, який був написаний від Юсуф-паші, згадувалося про 
пограбовані запорожцями у грецьких купців товари. В другому — від паші 
очаківського і кінбурського — говорилося про нещодавні відгони коней та 
худоби в околицях Очакова і Кінбурна. Далі наводиться попередження 
турецької сторони: якщо в результаті приїзду цього посланця не будуть 
відшкодовані втрати купців і повернені їх речі, а також не будуть віднайдені 
та прислані коні та худоба, захоплені біля Очакова і Кінбурна, то турецький 

—————— 
27 РГАДА. — Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 260–263.  
28 Там же. — Л. 263–264.  
29 Там же. — Л. 264.  
30 Там же. — Л. 264 об.  
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султан знайде спосіб “не тільки за своє відібрати, але й невинним людям при 
тому зі збитком буде”. В тому ж листі І. Мазепа висловив побажання, аби 
часті контакти з Юсуф-пашею були припинені, бо це створювало йому 
труднощі. Український правитель не міг відправляти посланців паші без 
царських указів, а утримання їх в очікуванні таких указів вимагало значних 
витрат. Натомість гетьман пропонував, щоб переговорами з турецькою сто-
роною про пограбування зайнявся російський посол при Порті31. Пояснити, 
чому зміст листів був переказаний на словах, ми можемо тільки тим, що їх 
було написано мовою, яку на той час у адресата прочитати не змогли. 

Цією інформацією зміст «Виписки…» завершується.  
Розглянемо ще два документи, які посол отримав після «Виписки…».  

5 листопада 1702 р. до П. Толстого надійшли листи від Ф. Головіна та 
І. Мазепи32. Лист від боярина був написаний 17 вересня у Ладозі. Насам-
перед у ньому відкритим текстом нагадувалася раніше передана російському 
дипломату пропозиція розрахунку з пограбованими купцями: посол повинен 
був оголосити наближеним до султана людям, що в тому разі, якщо султан 
не вдовольниться тим, що грекам повернуті віднайдені залишки їхніх това-
рів, цар віддасть купцям дворічне запорозьке жалування в розмірі  
2400 рублів. А надалі виплати грекам мали проводитися щорічно у Москві 
по 1200 рублів — скільки й складали річні надання низовим козакам. Крім 
того, московське керівництво мало стратити всіх своєвільних осіб, приве-
зених до російської столиці. Далі, у зашифрованій частині листа містилася 
інструкція, як мав діяти російський дипломат у разі, якби попередні про-
позиції щодо розрахунку за пограбування були остаточно відкинуті. «По 
багатьом про те розмовам» він повинен був оголосити наближеним до сул-
тана людям, що цар накаже заплатити грекам «за тих шахраїв» — запорожців 
зі свого скарбу, тільки щоб і султан наказав оплачувати шкоди царській 
стороні, які вже завдані і будуть завдаватися татарами.  

У подальшій — не зашифрованій частині цього послання повідомлялося, 
що запорожці, побачивши, що опинилися у «важкій біді» через свої дії, 
писали до царя з проханням про прощення. Вони заявляли, що вчинили 
напад на купців за настановою і листом очаківського бея. А не отримавши 
прощення, козаки багаторазово писали до кримського хана, відправляли до 
нього своїх посланців, сповіщаючи, що царські війська великою чисельністю 
йдуть війною на Крим. За словами Ф. Головіна, таких намірів у Москви 
ніколи не було, «що відають і самі, які в Кримському острові живуть». Але 
через подібність поведінки татар і запорожців («однак одного і татари зви-
чаю люди, для грабежу, і заради іншого збурення обох держав народів») 
звернення козаків знайшли підтримку. А тому хан писав до султана, що раті 
царя наступають на Крим. Боярин наголошував, що провокують таку ситу-

—————— 
31 Там же. — Л. 264 об.–265 об.  
32 Там же. — Л. 286 об.  
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ацію запорожці, «щоб як не є збурити і зробити війну» між царем і ту-
рецьким султаном, аби уникнути наслідків свого злочину. Виходячи з об-
ставин, П. Толстой мав запропонувати представникам турецького керів-
ництва зустрітися і повідомити, що отримав царський указ, згідно з яким 
заявляє, що запорожці, уникаючи відповідальності за злочин, через затримку 
їхніх товаришів у Москві та передачу їхнього жалування грекам всіляко 
збурюють Крим, коли говорять «легковажним» татарам, що царські війська 
хочуть раптово напасти на османські володіння. П. Толстой мав заявити від 
імені царя, що затіяна запорожцями й татарами справа є неправдивою, та що 
укладений мир з боку російського монарха ніколи не буде порушений.  
А якщо султанова величність має якісь підозри до російської сторони, то 
султан може прислати навзаєм резидента, який завжди буде повідомляти про 
дійсний стан справ33. Вочевидь, така активність запорожців і татар стала 
додатковим аргументом для царя при прийняті рішення про повну компен-
сацію купецьких втрат.  

Певно, зазначення того, що цар може заплатити купцям зі свого скарбу, 
означає, що Петро І був готовий пришвидшити виплати, а не розтягувати їх 
на довгі роки, дозуючи сумами, які виділялися для запорожців. А заува-
ження, що й султан має відшкодовувати збитки царській стороні, спри-
ймаємо як дипломатичний хід, спрямований демонструвати опір Москви і її 
бажання певної справедливості у відносинах, хоча, по-суті, цар йшов на 
поступки.  

Кілька слів про запорозько-татарське співробітництво в той час. Укла-
дення мирного договору між Москвою та Стамбулом в 1700 р. мало велике 
значення і для відносин Запорожжя з Кримом. Заборона прикордонних на-
бігів, російсько-турецька домовленість про зруйнування фортець на пониззі 
Дніпра, будівництво фортеці Кам’яний Затон, негативний досвід участі запо-
рожців у Великій Північній війні сприяли зростанню негативних настроїв на 
Січі щодо Росії в 1701–1702 рр. А спілка з Кримом заради спільного про-
тистояння Москві була одним із виходів, який здавався реальним багатьом 
представникам Низового Війська, котрі прагнули знайти зовнішню під-
тримку. Ув’язнення козацької делегації через пограбування грецьких купців 
додало нових аргументів цій тенденції. А кримські татари, зі свого боку, 
хотіли скористатися такими обставинами, оскільки боялися нового росій-
ського наступу. Зв’язки між запорожцями й татарами стали посилюватися34. 
Ув’язнення згаданої делегації в лютому 1702 р. послужило приводом для 
початку енергійних переговорів Запорожжя з Кримом. Після отримання 
звістки про арешт їхніх людей до хана Девлет-Гірея ІІ поїхало посольство з 
Січі. На переговорах йшла мова про спільний виступ проти Москви. А з 

—————— 
33 Там же. — Л. 289 об.–291 об.  
34 Станіславський В.В. Запорозька Січ у політичних відносинах з Кримським хан-

ством (початок XVIII ст.) // Укр. іст. журн. — К., 1995. — № 6. — С. 4–7.  
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березня 1702 р. хан писав до Стамбула листи зі звинуваченнями росіян в 
порушенні мирного договору 1700 р.35  

В листі українського правителя до П. Толстого від 9 жовтня 1702 р. 
повідомлялося про часткове відшкодування гетьманською столицею турець-
кій стороні втрат грецьких купців. Згідно з цими даними, до Батурина при-
їжджав Асан-ага — представник сераскера Юсуф-паші з нагадуванням про 
винагороду за пограбовані грецькі товари. Коли І. Мазепа пропонував азі 
забрати дворічне запорозьке жалування, той спочатку відмовлявся, а потім, 
по багатьох “контроверсіях”, все ж прийняв, що зробив разом з пограбо-
ваними греками. Азі та грекам було передано жалування на 10000 левів, або 
на 20 мішків турецькою лічбою. Після цього гетьман з честю відпустив 
Асан-агу36. За даними М. Костомарова та Д. Яворницького, І. Мазепа пере-
дав представнику сераскера речі, які були прислані запорожцям у вигляді 
жалування, — різного виду тканини та соболі, які були оцінені в 10 тис. 
левків. До цього гетьман додав 400 рублів, які були зібрані з перевозу через 
Дніпро у Переволочній, та ще своїх 640 рублів37.  

 
* * * 

Коротко підсумуємо зміст розглянутих матеріалів з зазначенням того, як 
вони позначилися на діяльності російського дипломата. Отже, з листа 
І. Мазепи від серпня 1702 р. посол довідався про зносини гетьмана з Юсуф-
пашею, передану паші пропозицію Москви щодо механізму компенсації 
купецьких збитків, доставку до гетьмана дворічної платні запорожцям і 
бажання паші щодо здійснення царською стороною одразу повного розра-
хунку; перекладання на купців частини провини за інцидент (поїздка в обхід 
традиційного шляху); звернення І. Мазепи до Січі щодо розшуку пограбо-
ваних товарів і заяву запорожців про повернення ними коштовних речей та 
завищення купцями розмірів своїх збитків. У цьому ж документі було пере-
дане розпорядження про ініціативу П. Толстого щодо розв’язання проблеми 
на зустрічах з представниками османського уряду.  

Однак з послань П. Толстого до Петра І та І. Мазепи від 22 вересня 
1702 р. зрозуміло, що посол вирішив не починати обговорення інциденту на 
зустрічах з представниками турецького уряду, а очікувати прямого розпо-
рядження від російського керівництва як по суті, так і щодо початку обго-
ворень. При цьому, як бачимо з листа П. Толстого до гетьмана, посол почав 
пильно працювати над тим, щоб зрозуміти позицію турецької сторони, таким 
чином готуючись до майбутніх переговорів, а також, що він перебирав на 
себе ініціативу у веденні справи.  

—————— 
35 Санин О.Г. Антисултанская борьба в Крыму в начале XVIII в. и ее влияние на 

русско-крымские отношения // Материалы по археологии, истории и этнографии Тав-
рии. — Симферополь, 1993. — Вып. 3. — С. 277.  

36 РГАДА. — Ф. 89. — Оп. 1. — 1702. — Д. 1. — Л. 292 об.–294.  
37 Костомаров Н.И. Указ. соч. — С. 186; Яворницький Д.І. Назв. праця. — С. 237.  



СТАНІСЛАВСЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ  188 

Лист Ф. Головіна (зашифрований), який датується липнем 1702 р. і на-
дійшов у жовтні, приніс послу багато нового у порівняні з листом від 
українського правителя: це інформація про рішення царя стратити запорож-
ців, котрі прибули до російської столиці; припинення спроб знайти ще якісь 
пограбовані речі у запорожців; спонукання кримським ханом козаків до 
нових розбійницьких дій; згоду царя на повне відшкодування за купецькі 
товари; рішення про розгляд повернених запорожцями речей як часткової 
компенсації за пограбоване. Вочевидь, звинувачення хана не тільки давало 
дипломату можливість робити закиди в бік татар, але й дозволяло розширити 
поле дискусії з турецькою стороною. Також у цьому листі зустрічаємо пов-
торну інформацію про пропонований Москвою механізм розрахунку, від-
мову Юсуф-паші від цієї ідеї, незгоду паші на страту запорожців. На відміну 
від інформації у гетьманському листі, у цьому документі не бачимо звину-
вачення купців у зміні шляху та пербільшенні збитків.  

У жовтні 1702 р. разом з листом Ф. Головіна посол отримав «Ви-
писку…». Завдяки цьому документу він дізнався про нападників, час і місце 
пограбування; провідну роль І. Мазепи у веденні справи від її початку та 
успішні зусилля українців, спрямовані на розслідування справи; важливі 
деталі, як візит купців до українського правителя, поділ пограбованого. 
Список відібраних козаками речей мав допомогти П. Толстому краще зро-
зуміти масштаб купецьких втрат. До відома посла було доведено багато 
інформації про запорожців. Вони були визначені як організатори та основні 
виконавці пограбування. Їх звинувачували в небажанні повертати більше 
того, що вже віддали з забраного у купців, та в нових спробах пограбувань. 
П. Толстого поінформували, що справа розглядалася в Туреччині й раніше, а 
купці приходили до російського посла Д. Голіцина (1701 р.). Вже тоді була 
названа сума збитків, і на бік купців були залучені єрусалимський патріарх 
та мультянський господар.  

Далі П. Толстой довідувався, що в листопаді 1701 р. цар уповноважив 
гетьмана оголосити турецьким представникам пропозицію про механізм 
розрахунку за пограбоване, про зручність сухопутного шляху на Азов. Вже 
тоді Петро І мав намір затримати козаків, які приїхали за жалуванням. Він 
був налаштований на суворе покарання грабіжників, повернення пограбо-
ваного, намагався переконати турків у своїх мирних намірах, демонструючи 
зусилля щодо залагодження інциденту. Наведений у «Виписці…» список 
повернутих запорожцями речей мав засвідчити, що повернули вони надто 
мало.  

В лютому 1702 р. цар, при посередництві І. Мазепи, передавав пред-
ставнику сілістрійського паші інформацію про свої заходи, спрямовані на 
дотримання миру. Тоді Петро І сприйняв, як вигідну йому, аргументацію 
запорожців по звинуваченню купців у провокуванні нападу на самих себе. 
Він висловлював бажання, щоб султан здійснював аналогічні заходи щодо 
відшкодування втрат, завданих розбійницькими нападами його підданих. 
Також Петро І пропонував смертну кару для запорожців і закликав засто-
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совувати цей метод покарання обом сторонам надалі. А інцидент з грець-
кими купцями продовжував використовувати як аргумент задля розвитку 
торгівлі в Азові.  

П. Толстому було повідомлено і про те, що в квітні 1702 р. представник 
Юсуф-паші відмовився від пропонованого царем механізму відшкодування. 
Тим не менше, царське жалування для запорожців за два роки було надіслано 
до Батурина. Також з «Виписки…» посол довідувався, що в липні 1702 р. 
І. Мазепа ініціював припинення своїх взаємин з Юсуф-пашею у справі про 
пограбування, вказуючи на П. Толстого як на особу, що має вести її надалі.  

Тепер про документи, отримані після «Виписки…». У незашифрованій 
частині листа Ф. Головіна П. Толстой ще раз читав про підтвердження про-
позиції про механізм розрахунку і про плановану страту винних у погра-
буванні. Натомість таємно сповіщалось про готовність царя здійснити повне 
відшкодування, про що дозволялося оголосити, але з дипломатичними по-
бажаннями симетричних дій з боку султана. У цьому ж документі повідом-
лялося про збурювання запорожцями татар і, відповідно, про провокативні 
звернення татар до султана. А лист від українського правителя знаменував 
для російського посла початок виплати компенсації. Загалом зрозуміло, що 
реальне залагодження справи розпочав саме І. Мазепа ще тоді, коли була 
повернута частина товарів, і пізніше, коли він передав дворічне запорозьке 
жалування. А П. Толстой ставав ключовою фігурою у веденні справи з часу 
приїзду до Туреччини.  

Отже, посол мав відстоювати запропоновану ще з початку схему роз-
рахунку, говорити про покарання грабіжників на смерть, але бути готовим, 
при необхідності, оголосити про згоду Москви на повну і одночасну виплату. 
Прийняття турецькою стороною частини відшкодування в українського геть-
мана мало додати П. Толстому впевненості в тому, що справа завершиться 
добре. Одночасно він повинен був особливу увагу приділяти загрозі, яку 
могла принести активність татар і, по-можливості, просувати ідею розвитку 
торгівлі через Азов. Всі надіслані послу документи дозволили йому побачити 
справу у розвитку — від самого інциденту до часу свого приїзду в Туреч-
чину. Тепер П. Толстой знав позиції всіх основних сторін, причетних до 
справи про пограбування козаками грецьких купців, — Туреччини, Росії, 
Української держави, Запорозької Січі та Кримського ханства, а діяти мав 
згідно зі своїм вмінням орієнтуватися в ситуації, яка постійно змінювалася.  

Такими були матеріали, котрі отримав П. Толстой від свого уряду і які 
стали основою його позиції на переговорах з представниками верхівки Ос-
манської імперії. Переговори були досить тривалими і відбувалися протягом 
правління кількох великих візирів. Першим великим візирем, який контро-
лював проходження справи про пограбування купців під час перебування в 
Туреччині П. Толстого, був Далтабан Мустафа-паша. Матеріали про кон-
такти з російським дипломатом під час перебування при владі цього візира 
будуть представлені в наступній розвідці. 


