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Пограбування грецьких купців зі Стамбула українськими козаками в 
1701 р., як правило, згадується в історичних дослідженнях, присвячених 
історії Запорозької Січі, історії України доби Івана Мазепи, а також 
працях, які розкривають історію російсько-турецьких відносин початку 
XVIII ст. Д. Яворницький вписав цю подію в увесь складний комплекс 
тогочасних проблем Війська Низового Запорозького1, М. Костомаров та 
Б. Крупницький – в широке полотно відносин Гетьманату та Москви з 
Січчю, Кримом і Туреччиною2, М. Плохинський – в історію греків на 
українських теренах3, а російські історики, насамперед, М. Устрялов, 
С. Соловйов, М. Павленко, Т. Крилова, С. Орєшкова, розглядали напад 
козаків на грецьких купців з проекції його впливу на відносини Москви  
і Стамбула в складних для Росії обставинах війни зі Швецією, більшою 
чи меншою мірою згадуючи факти, що стосувалися інциденту4.  

Загалом з досліджень російських істориків досить чітко виводиться 
висновок, що дане пограбування дуже занепокоїло Москву, оскільки вона 
перебувала у складній ситуації конфлікту зі Стокгольмом. Тому царська 
———————— 
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Крылова Т.К. Русская дипломатия на Босфоре в начале XVIII в. (1700–1709 гг.) // Там 
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влада шукала способів усунути напругу у відносинах зі Стамбулом, спро-
воковану нападом козаків. Врешті Росії довелося згодитися на виплату 
повної компенсації, що засвідчило її тимчасову слабкість і поступливість. 
У свій час С. Соловйов стисло і чітко сформулював причину значної 
занепокоєності Москви інцидентом: «дратувати султана в цей небезпеч-
ний час було не можна, щоб до війни шведської не додати ще турецьку»5. 
Окремо відзначимо працю Т. Таїрової-Яковлевої. Розглядаючи діяльність 
І. Мазепи, історію України часів його гетьманування у зв’язку з історією 
Росії, дослідниця приділила більше уваги інциденту, додавши до вже 
відомих матеріалів низку фактів з архівних документів, що розширило 
знання про хід справи і дало змогу зробити кілька цікавих спостережень6.  

У контексті нашого дослідження зауважимо, що при викладі суті, 
перебігу справи та її наслідків авторами узагальнюючих праць зали-
шалися поза увагою або ж залучалися лише фрагментарно матеріали, які 
стосуються її дипломатичних аспектів. Натомість маємо нагоду звернути 
на них особливу увагу, оскільки нам вдалося цілеспрямовано опрацювати 
документи російського посольства в Туреччині, яке на початку XVIII ст. 
очолював Петро Толстой. Перш за все розглянемо інструкції, які отримав 
посол від свого уряду, а потім перейдемо до аналізу його переговорів з 
представниками Османської імперії, відповідно до часу правління певних 
великих візирів. 

 
Інструкції, надані Петру Толстому 

Нагадаємо, що купці, яким судилося опинитися в центрі конфлікту з 
козаками, наприкінці весни 1701 р. припливли до Очакова, звідти руха-
лися вверх по Дніпру і Бугу, а потім пристали до берега, де найняли 
підводи в українських рибалок. Прямуючи степом у напрямку до Чиги-
рина, біля Інгула 1 червня того року караван зазнав нападу запорожців  
і залучених ними городових козаків. Керували нападниками отаман Щер-
бина та осавул Тонконог. Забрані товари були привезені на Січ, де їх  
і поділили. Купці ж після пограбування звернулися зі скаргами і прохан-
нями про допомогу до українського гетьмана, сілістрійського сераскера, 
єрусалимського патріарха та мультянського господаря. Справа стала відо-
ма російському царю та турецькому султану і, таким чином, перетво-
рилася на проблему міжнародних відносин7. Російському послу довелось 

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

ства». Москва, 2011. С. 125-129, 144.  
7 Яворницький Д.І. Вказ. праця. С. 231-232; Костомаров Н.И. Указ. соч. С. 181-182. 

Наявні у статейному списку за 1703 р. переліки пограбованих товарів, переданих 
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витратити чимало часу на її вирішення – аж до березня 1704 р., а 
згадували про справу та спосіб її розв’язання на переговорах протягом 
усіх наступних років активної роботи російського посольства. Принаймні 
до 1709 р. про це існують свідчення статейних списків.  

Перший запис в документації російського посольства про пограбу-
вання 1701 р. віднайдено в посланні П. Толстого до І. Мазепи від 9 серпня 
1702 р., ще коли посол їхав до Туреччини. Тоді цей дипломат писав з 
Галаца про чутки стосовно відправки до гетьмана певного турка «у 
справі, яка раніше вчинилася у греків з запорожцями». В разі, якби такий 
посланець відвідав гетьмана, посол просив негайно повідомити про прий-
няті рішення щодо тієї справи, аби він знав, як відповідати туркам, які 
будуть говорити на цю тему8.  

Як можна зрозуміти з листа українського правителя, котрий датувався 
серпнем, а 19 вересня 1702 р. надійшов до посла в Адріанополь, запо-
чаткувавши діяльність російського представництва щодо інциденту з 
пограбуванням, справа набула значного резонансу після того, як по-
страждалі 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, український 
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.  

І. Мазепа інформував, що сілістрійський сераскер Юсуф-паша три 
рази присилав до нього своїх посланців, згадуючи про винагороду за 
пограбований караван. На це гетьман вже двічі відповів сераскеру через 
тих же посланців і збирався це зробити і через третього, що не можна 
віднайти іншого способу для компенсації втрат купців, крім того, який 
був розглянутий і затверджений царем, – аби ті греки приймали платню, 
яка щорічно надається 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 запорожці не були схильні до такої 
«безбожної справи». Бо якби компенсацію грекам за збитки надали з 

                                                                                                                                                             
П. Толстому в Стамбулі 30 і 31 грудня від купців Христа Георгієва, Родіона, Георгія 
Риги, Дмитра Солоника, Курпана Катергана, Григорія, Євстафія та Івана Япи, датовані 
17 травня 1701 р., дають підстави сумніватися в тому, що пограбування сталося 1 червня 
(Российский государственный архив древних актов (далі – РГАДА), ф. 89, оп. 1, 1703, 
д. 3, л. 499 об.-500 об., 502-505 об.). Втім, можна припустити й помилку в датуванні, 
зроблену купцями, оскільки після інциденту минуло півтора роки. Остаточна відповідь 
на питання потребує нових документальних свідчень. 

8 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1702, д 1, л. 78-78 об.  
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інших джерел, то запорожці, взявши цей випадок за приклад – «що за їх 
вчинок хтось інший буде нагороджувати», захотіли б за «своїм малим 
розумом» шкодити ще більше – і не тільки на суші, а й на морі, що 
призвело би 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 царський скарб, який раніше 
надсилався з Москви до Криму, що залишалося безкарним9.  

Заразом 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 по-
прямували місцями, де збиралися з різних сторін розбійники. Посол мав 
домагатися від турецьких можновладців, щоб купцям було наказано 
приймати платню з річного жалування, яке надсилалося запорожцям. На 
той час у розпорядженні гетьмана знаходилася царська платня для запо-
рожців за два роки у вигляді червоних золотих, соболів і сукна. Він вже 
пропонував першому та другому посланцям від Юсуф-паші забрати ту 
платню, але посланці її не прийняли, а хотіли, щоб збитки були від-
шкодовані повністю і одразу10.  

Гетьман також звертався на Кіш до всього Війська Запорозького 
Низового, суворо наказуючи, аби запорожці постаралися у будь-який 
спосіб розшукати між своїм товариством пограбовані товари і прислати 
до Батурина, щоб їх можна було передати грекам. Запорожці ж з клятвою 
відповідали, що всі найкоштовніші речі, які були на Кошу, – шаблі, 
перлини тощо вони там же швидко повернули грекам. А у себе залишили 
лише мусулбеси, з яких зробили каптани і котрі вже важко було зібрати. 
Запорожці також обвинувачували пограбованих у тому, що ті «даремно 
вигадують», перевищуючи розміри своїх збитків11.  

Отже, даний документ засвідчує досить тривалий розгляд питання у 
Батурині та Москві, що стимулювалося зверненнями Юсуф-паші, і обра-
ний по тому спосіб його розв’язання російським керівництвом. Цар 
прийняв рішення про матеріальну компенсацію за пограбоване, оскільки 
росіяни боялися конфлікту зі Стамбулом в умовах війни зі Швецією. 
Враження від поразки у битві зі шведськими силами під Нарвою мали 
породити думки про неминучі й величезні втрати держави у разі початку 
війни ще й з султаном. При цьому Москва пропонувала спосіб виплати, 
який би задовольнив турків, не призвів до збідніння скарбниці та одно-
часно став покаранням для запорожців і застереженням їх від подібних 

———————— 
9 Там же, л. 139-140.  
10 Там же, л. 140-140 об.  
11 Там же, л. 140 об.-141.  
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кроків у майбутньому. 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 висуну-
того Москвою способу відшкодування. В даному разі традиційний торго-
вий шлях представлявся як безпечний. Однак пропозиція про такий 
спосіб компенсації одразу ж наштовхнулася на неприйняття з боку се-
раскера, котрий вимагав усієї виплати одразу. Зауважимо й те, що спо-
чатку 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 змен-
шенню суми виплати з російського скарбу, а до того ж створити пози-
тивне враження активністю російської та української сторін у справі 
залагодження ситуації. Звинувачення ж греків Низовим Військом у пере-
вищенні їхніх втрат, на нашу думку, є цілком реальним – жодних під-
тверджень правдивості своїх слів вони не надали.  

Московський дипломат, однак, не впевнився посланням від україн-
ського правителя і вирішив отримати наказ свого уряду без посередника. 
22 вересня 1702 р. П. Толстой відправив Петру І відписку, в якій пові-
домив про приїзд гетьманського посланця з листом. У ньому було 
сказано, що за розпорядженням царя І. Мазепа передає послу указ про 
потребу домагатися в турецьких міністрів видачі наказу про прийом 
греками скарбу, який щорічно надсилався запорожцям. Дипломат заува-
жив відсутність у себе прямого царського указу та інформував, що до 
того часу турецькі міністри про ту справу йому не нагадували. А само-
стійно ініціювати такі переговори він остерігався12. Як бачимо, П. Толс-
той хотів чіткої відповіді щодо правильності і легітимності переданого 
І. Мазепою царського указу, що непрямо ставило питання про потребу 
такого посередництва, а також очікував підтвердження механізму роз-
рахунку з купцями та указу про представлення проблеми на переговорах.  

Того ж числа – 22 вересня 1702 р. – російський посол писав і до 
І. Мазепи, сповіщаючи про готовність представляти царську позицію на 
переговорах, свої припущення щодо їх перебігу та пропонуючи гетьману 
координувати з ним свої дії. Він зазначав далі, що до того часу турецькі 
міністри не згадували про пограбування, оскільки він ще не був на 
аудієнції у султана і не бачився з великим візиром. Затримка була 
пов’язана з тривалою відсутністю нового візира, який їхав до Адріа-
нополя з далекої сторони – аж з Багдада. В тих числах він уже прибув, і 
росіянин сподівався, що ближчим часом аудієнція відбудеться. В тому 

———————— 
12 Там же, л. 146 об.-148.  
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разі, якби турки почали говорити про пограбування, П. Толстой 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, водночас підкреслив, що впевнюється гетьман-
ським листом, оскільки в ньому вказано, що такий указ прислано до 
І. Мазепи, якому й велено писати до посла13.  

П. Толстой думав, що справа буде складною, «оскільки візир новий і 
хоче швидко багатим бути». А греки, за його припущенням, будуть 
обіцяти великі дари за вирішення справи на їхню користь. І через це, 
міркував росіянин, він буде мати багато розмов з турками. При цьому 
посол радив І. Мазепі не поспішати закінчувати з Юсуф-пашею справу 
про пограбування запорожцями грецьких купців, якщо й буде важко, а 
очікувати від себе відомостей. Російський дипломат вважав, що часті 
звернення паші до гетьмана були спричинені тим, що паша був «пере-
конаний від тих греків мздою»14.  

Прямі інструкції від свого уряду П. Толстой отримав 16 жовтня. Це 
був зашифрований дяками Посольського приказу лист боярина Ф. Голо-
віна з Архангельська від 25 липня15.  

Зі змісту листа від Ф. Головіна дізнаємося, що боярин писав за нака-
зом Петра І після того, як той отримав послання від І. Мазепи. У своєму 
листі гетьман сповіщав, що за указом царя представив монаршу позицію 
азі, присланому від сілістрійського паші. Український правитель оголосив 
посланцю, що цар заради міцного дотримання умов мирного договору 
прийняв рішення покарати злочинців на смерть. Йшлося про кілька де-
сятків запорожців, які приїхали до Москви. Ще раніше вони були за-
арештовані і розвезені для утримання в різні місця. Стосовно ж мате-
ріального відшкодування, то все з пограбованого, що можна було знайти, 
вже передали грекам. А за ще не компенсовані втрати російська сторона 
пропонувала щорічні виплати, котрі надавалися Низовому Війську. 
Спочатку грекам або азі можна було віддати запорозьке жалування одразу 
за два роки – близько 2,5 тис. рублів, а далі планувалося щороку пере-
давати грекам звичайну суму річного жалування. Однак ага не погодився 
на такі пропозиції і поїхав. Потім приїхав другий посланець від паші, 
який доніс прохання турецької сторони отримати компенсацію без усяких 
додаткових умов: «просячи без усякого до того розмірковування, тільки 

———————— 
13 Там же, л. 148 об.-150. 
14 Там же, л. 150-151.  
15 Там же, л. 239, 247 об., 250 об.-251.  
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платежу, не бажаючи ні страти, ні іншого чого». Москва ж вважала, що її 
виплати з царського скарбу цілком відповідають запитам турків16.  

П. Толстой мав напроситися на зустріч з наближеними до султана 
людьми і поставити питання про «суворі присилки» до гетьмана від 
сілістрійського паші, говорити, що відповіді посланцям надано І. Мазе-
пою за царським указом, та оголосити з «розлогими доказами» про 
позицію російського монарха. При потребі слід було заявити, що крим-
ський 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. З цією метою султан тієї Орди 
багато разів присилав людей зі своїми листами. Натомість цар, дотри-
муючись мирних домовленостей, не показав ані найменшої схильності до 
такої ініціативи і наказав гетьману відмовити білгородським татарам.  
І якщо від таких «непотрібних татарських ласк» до тих «своєвольних 
запорожців» татари не будуть вгамовані, то і надалі тих «своєвольних 
шахраїв» неможливо буде утримувати від таких грабежів17.  

В тому разі, якби наближені до султана люди були задоволені цар-
ськими 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. Це мало виглядати як добровільна поступка: «якщо султанова 
величність без усякої до того причини від сторони царської величності 
бажає за таких злочинців тим грабежом за татарським до них потуранням 
оплаченим бути, то царська величність заплатити їм повелить», тільки би 
й султан був згоден платити за грабежі, якщо такі бути вчинені татарами. 
Про всі новини щодо цієї справи посол мусив негайно писати до царя  
і сповіщати гетьмана18.  

Отже, в даному посланні бачимо конкретні пропозиції російської сто-
рони щодо механізму розрахунку, його початкової суми. Тут же вперше 
зустрічається згода російського монарха на повну компенсацію купець-
ких втрат – без поділу її на частини, які відповідали щорічним виплатам 
запорожцям. Також звернемо увагу на характерне намагання російського 
керівництва боротися з проявами непокори шляхом покарання на смерть. 

———————— 
16 Там же, л. 248-248 об.  
17 Там же, л. 248 об.-249 об.  
18 Там же, л. 249 об.-250.  



Політичні та соціально-економічні практики взаємозалежностей суспільства і влади 145 

Зовсім недавні щодо 1702 р. допити та страти стрільців19 показують, що 
Москва була готова до реалізації своєї ідеї розправи над всією запо-
розькою делегацією. Та ув’язненим запорожцям поталанило через пози-
цію турецької сторони, яка не бажала їх смерті, натомість наполягаючи на 
матеріальній компенсації. Стосовно того, що турецька сторона була проти 
страти козаків, можна припустити, що це було зроблено тому, що вона не 
хотіла, аби страта була зарахована до зробленого росіянами задля зала-
годження інциденту замість виплат.  

До аргументів російської сторони тепер П. Толстой міг додати обви-
нувачення кримського хана у провокуванні розбійницьких дій запорожців 
і нагадування про неприйняття у царське підданство Білгородської орди. 
Зрозуміло, що для дипломатичних переговорів було дуже доречним мати 
аргументи обвинувачення опонентів. Заява ж про необхідність відшко-
дування збитків, завданих татарами, найпевніше, була покликана зберегти 
гідність Петра І в очах турків, демонструючи його принципову схильність 
до справедливості. Серйозним здобутком російської сторони в таких об-
ставинах 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 викладався весь 
перебіг справи, було зібрано найважливіші з погляду Москви факти, 
котрі, поряд з настановами, що надходили в окремих посланнях, мали 
стати для П. Толстого обгрунтуванням його дипломатичної позиції.  

«Виписку…» посол отримав у жовтні 1702 р. разом з листом Ф. Голо-
віна. Завдяки цьому документу посол дізнався про нападників, час і місце 
пограбування; провідну роль І. Мазепи у веденні справи від її початку та 
успішні зусилля українців, спрямовані на розслідування інциденту; такі 
важливі деталі, як візит купців до українського правителя, поділ погра-
бованого. Запорожці 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 рані-
ше, а купці приходили до російського посла Д. Голіцина (1701 р.). Вже 
тоді була названа сума збитків, і на бік купців були залучені єруса-
лимський патріарх та мультянський господар20.  

Список відібраних козаками речей мав допомогти П. Толстому краще 
зрозуміти масштаб купецьких втрат. В переліку, поданому І. Мазепі 

———————— 
19 Багато фактичного матеріалу про це див.: Богословский М.М. Петр І: материалы 

для биографии. Москва, 1946. Т. 3. 502 с. 
20 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1702, д. 1, л. 251-252 об., 254-258.  
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грецькими купцями, вказано, що у них було відібрано кумачі, турецький 
шовк, килими, зокрема, турецькі, пояси царгородські та верблюжі, кош-
товні 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 – левки21.  

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 жалу-
ванням. Він був налаштований на суворе покарання грабіжників, повер-
нення пограбованого, намагався переконати турків у своїх мирних намі-
рах, демонструючи зусилля щодо залагодження інциденту22.  

Наведений у «Виписці…» список повернутих запорожцями речей мав 
засвідчити, що повернули вони надто мало. У листі від греків, поданому в 
приказі Малої Росії товмачем К. Макидонським 13 листопада, знахо-
дилися дані про повернуті запорожцями грекам речі: 2 фунта перлин,  
7 тесаків, 17 кумачів, 270 шерстяних челядницьких поясів, 2 пищалі,  
2 годинника, 3 пари срібних ножів. Після цього переліку у «Виписці…» 
зазначено: «а більше того нічого козаки грекам не віддали»23.  

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 під-
даними. Також Петро І пропонував смертну кару для запорожців і закли-
кав застосовувати цей метод покарання обом сторонам надалі. А інцидент 
з грецькими купцями продовжував використовувати як аргумент задля 
розвитку торгівлі в Азові24.  

П. Толстому було повідомлено і про те, що в квітні 1702 р. пред-
ставник Юсуф-паші відмовився від пропонованого царем механізму від-
шкодування. Тим не менше, царське жалування для запорожців за два 

———————— 
21 Там же, л. 253-253 об. Цей перелік товарів опубліковано у статті: Станіслав-

ський В. Українсько-турецькі торговельні зв’язки початку XVIII ст.: види та походження 
товарів // Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. 
Одеса, 2015. Вип. 10. С. 85-86.  

22 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1702, д. 1, л. 258-259 об.  
23 Там же, л. 259 об. Цей перелік товарів опубліковано у статті: Станіславський В. 

Українсько-турецькі торговельні зв’язки початку XVIII ст. … С. 87.  
24 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1702, д. 1, л. 260-263.  
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роки було надіслано до Батурина. Також з «Виписки…» посол дові-
дувався, 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 надалі25.  

Після «Виписки…», 5 листопада 1702 р., до П. Толстого надійшли ще 
два документи – листи від Ф. Головіна та І. Мазепи. У незашифрованій 
частині листа Ф. Головіна від 17 вересня з Ладоги П. Толстой ще раз 
читав про підтвердження пропозиції про механізм розрахунку і про 
плановану страту винних у пограбуванні. Натомість таємно сповіщалось 
про готовність царя здійснити повне відшкодування, про що дозволялося 
оголосити, але з дипломатичними побажаннями симетричних дій з боку 
султана. У цьому ж документі повідомлялося про збурювання запорож-
цями татар і, відповідно, про провокативні звернення тих до султана26.  

В листі українського правителя до П. Толстого від 9 жовтня 1702 р. 
повідомлялося про здійснене у Батурині часткове відшкодування ту-
рецькій стороні втрат грецьких купців. Згідно з цими даними, до геть-
манської столиці приїжджав Асан-ага – представник сераскера Юсуф-
паші, з нагадуванням про винагороду за пограбовані запорожцями грецькі 
товари. Азі та грекам було передано жалування на 10000 левів, або на  
20 мішків турецькою лічбою27. За даними М. Костомарова та Д. Явор-
ницького, І. Мазепа передав представнику сераскера речі, які були при-
слані 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 рублів28. Можна узагальнити, що 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.  

Таким чином, посол мав відстоювати запропоновану ще з початку 
схему розрахунку, говорити про покарання грабіжників на смерть, але 
бути готовим, при необхідності, оголосити про згоду Москви на повну  
і одночасну виплату. Прийняття турецькою стороною частини відшко-
дування в українського гетьмана мало додати П. Толстому впевненості в 
тому, що справа завершиться добре. Одночасно він повинен був особливу 

———————— 
25 Там же, л. 253-265 об.  
26 Там же, л. 286 об.-287 об., 289 об.-291 об.  
27 Там же, л. 292 об.-294.  
28 Костомаров Н. Указ. соч. С. 186; Яворницький Д.І. Вказ. праця. С. 237.  
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увагу приділяти загрозі, яку могла принести активність татар і, по-мож-
ливості, просувати ідею розвитку торгівлі через Азов. Всі надіслані послу 
документи дозволили йому побачити справу у розвитку – від самого 
інциденту до часу свого приїзду в Туреччину. Тепер П. Толстой знав 
позиції всіх основних сторін, причетних до справи про пограбування 
козаками грецьких купців, – Туреччини, Росії, Української держави, Запо-
розької Січі та Кримського ханату, 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 
Османської імперії. Переговори були досить тривалими і відбувалися 
протягом правління кількох великих візирів, а саме Далтабана Мустафа-
паші (вересень 1702 – січень 1703 рр.), Рамі Мехмед-паші (січень 1703 – 
серпень 1703 рр.), Каваноза Ахмед-паші (серпень 1703 – листопад 
1703 рр.), Морали Дамат Хасан-паші (листопад 1703 ‒ вересень 1704 рр.). 
Першим великим візирем, який контролював проходження справи про 
пограбування купців під час перебування в Туреччині П. Толстого, був 
Далтабан Мустафа-паша. 

  

Перемовини при урядуванні Далтабана Мустафа-паші 

Цей великий візир зробив добру кар’єру військового, розпочавши її 
від рядового яничара, і зріс аж до аги, але як державний діяч себе не 
виявив. Показово, що Далтабан Мустафа-паша не вмів читати і писати. 
Він був прибічником військового вирішення зовнішньополітичних пи-
тань. Відповідно, незважаючи на мирний договір між Стамбулом і 
Москвою, продовжував готуватися до збройного протистояння, а в 
1702 р. намагався спровокувати війну з Російською державою, до чого 
спонукав і кримських татар29. Відгуки ж російського посла про Далтабана 
Мустафа-пашу дуже критичні, а стосовно його політичної вправності  
й зовсім негативні. Так, приміром, П. Толстой називав великого візира 
«неполітичною», а «служивою» особою, зазначав, що він «був мало 
тямущий, і в справах політичних не вправний»30.  

———————— 
29 Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. Москва, 1971. 

С. 52-53; Арунова М.Р., Орешкова С.Ф. Примечания // Русский посол в Стамбуле (Петр 
Андреевич Толстой и его описание Османской империи начала XVIII в.). Москва, 1985. 
С. 127; Özcan A. Daltaban Mustafa Paşa // Diyanet İslam Ansiklopedisi. Istanbul, 1993.  
Vol. 8. P. 433-434.  

30 Документы: «Тайные статьи» и «отписка» на них П.А. Толстого; Выдержки из 
донесений П.А. Толстого Ф.А. Головину // Русский посол в Стамбуле… С. 40, 42. 
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Записи статейного списку про переговори у справі пограбування 
починаються від 16 листопада 1702 р., коли на двір до російського посла 
приїжджав Александрос Маврокордатос, названий у статейному списку 
державним секретарем, разом зі своїм сином Ніколаєм, названим пере-
кладачем31.  

Протягом перемовин на цій зустрічі значну увагу П. Толстой при-
святив справі про пограбування, виклавши точку зору московського 
керівництва на причини цієї події, можливості відшкодування втрат, 
понесених купцями, а також ініціативу запорожців, яку підтримали та-
тари, щодо провокування напруження і конфлікту між Росією і Осман-
ською імперією, що слідувала за каральними заходами Москви стосовно 
Низового Війська.  

Насамперед він говорив, що греки «невідомо для якого задуму, 
залишивши здавна звичайну і безпечну велику проїжджу дорогу, поїхали 
порожніми і небезпечними степами, де як диким звірам постійне суть 
перебування злим людям буває, котрі там від різних сторін, так від 
сторони царської величності, як і від польської сторони, і від волоської 
землі стікаються, не маючи в батьківщинах своїх мешкань і прогоду-
вання, і залишаючись без денної їжі, шукають в тих пустелях вище-
сказаних собі ловительства, себто, де би могли вчинити кому яке роз-
грабування». Затим у контексті оповіді про тих розбійників були згадані 
запорозькі козаки: «і якщо щось там знаходять по своїй силі, роз-
грабовують під іменем запорозьких козаків, і розносять нарізно, а деякі 
частини розграбування і на Кіш запорозьких козаків приносять». Греки ж, 
мовив він далі, знаючи, що на тих порожніх місцях проїжджим людям 
стається біда від своєвольців, набравшись сміливості, добровільно себе 
занапастили, а до того ж наважилися вбити кількох запорожців. Коли ж 
про пограбування дізналися запорозькі начальники, то вони, хоч і своє-
вольні, але, маючи страх і заборону на злі справи від гетьмана, невдовзі 
повідомили йому про той випадок. Гетьман же, як вірний царський слу-
житель, дбаючи про збереження миру, швидко віднайшов грецькі товари, 
які було можливо, та повелів повернути їх власникам. Після повідом-
лення від І. Мазепи про пограбування купців цар наказав затримати і 
помістити під арешт у Москві та в інших місцях кілька десятків тих 
запорожців, котрі без волі своїх старших взяли на себе сміливість вчи-
нити такий злочин. І, розглядаючи справу, російський монарх зволив, 
«змішавши милосердя зі страхом», насамперед стратити всіх запорожців-
злочинців, котрі здійснили пограбування і були заарештовані. Це мало 
бути зроблено як для покарання винних, так і для залякування інших 

———————— 
31 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1702, д. 1, л. 314 об.-315.  



Частина ІІ 150 

своєвольців, щоб надалі вони «боялися супротивних справ починати». 
Йдучи назустріч султану заради збереження миру, постраждалим грець-
ким купцям цар наказав за товари, які не вдалося знайти, незважаючи на 
їх провину – самовільне спричинення пограбування нерозсудливим і 
самовпевненим приїздом у пустинні місця, щорічно віддавати звичайне 
запорозьке жалування, аж поки не буде покрита ціна, яку греки самі 
визначили своїм товарам. Причому цар не став з’ясовувати правдивості 
оголошеної ціни, а вірячи грекам «як суть християнам», зволив сприйняти 
їхнє свідчення за істину32.  

Отже, з даної частини заяви російського посла чітко виділяється 
позиція щодо звинувачення купців у діях, які спричинили пограбування, – 
поїздці нетрадиційним і небезпечним шляхом, а також у вбивстві кількох 
запорожців. Що ж до створення образу запорожців у інциденті, то тут 
виклад П. Толстого містить протиріччя. Спочатку він говорить про те, що 
іменем запорозьких козаків прикриваються різні волоцюги, які приносять 
якусь частку пограбованого на Січ, а запорозька верхівка, побоюючись 
негативної реакції гетьмана, сповістила його про пограбування. Вже з 
цього виходить, що грабіжниками були все-таки запорожці. Та й купці 
вбили запорожців, а не просто розбійників. Відповідно, цар наказав 
заарештувати запорожців – учасників пограбування. Аргументами ви-
правдання запорозької верхівки було те, що напад стався без її відома і 
що вона повідомила про інцидент. Але в такому випадку не зрозуміло, 
яким чином до складу відправленої до Москви делегації увійшли ті, хто 
брав участь у нападі. Оббілює посол і українського правителя, який, за 
його описом, зробив все необхідне в тій ситуації.  

Можна сказати, що непереконливо виглядає заявлена великодушність 
Петра І, якого навіть не цікавила справжня вартість пограбованого у 
купців, і він просто вирішив виплатити те, що вони внесли у список 
втраченого. Зіставляючи цей факт з реальною і відкрито заявленою метою 
рішення відшкодувати втрати купців, яка полягала в прагненні зберегти 
мир з Туреччиною, приходимо до висновку, що російському монарху 
стан справ у його країні видавався критичним. А тому він був готовий йти 
на значні поступки, аби лише не провокувати султана. Загалом в цій 
картині верхівка всіх рівнів – Січі, Батурина та Москви представлена як 
налаштована на дотримання миру зі Стамбулом.  

Далі П. Толстой говорив про заходи Січі у відповідь на рішення 
стратити членів їхньої делегації. Згідно з цим викладом, запорожці, від-
чуваючи «у важкій себе біді», багато разів писали до царя з проханням 
пробачити їхніх засуджених на смерть товаришів, виправдовуючись тим, 

———————— 
32 Там же, л. 317 об.-319 об.  
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що наважилися вчинити те пограбування за настановою очаківського 
паші. Коли ж такі численні прохання не дали позитивного для них 
результату, «ті своєвольці» вдалися до ще гіршого починання. Знаючи 
«однієї вдачі з собою і кривавої війни бажаючих, на Кримському острові 
мешкаючих татар», вони «задумали сплести брехню». За її допомогою 
запорожці розраховували зініціювати конфлікт між царем і султаном, 
який би призвів до війни, щоб таким чином уникнути «біди своєї». 
Козаки відправляли до татар своїх посланців і «брехливо» писали, ніби 
царські раті підступають у близькі до Криму місця і хочуть раптово 
напасти на державу султана. «Легковажні ж і одного норову» з запо-
рожцями татари, хоч і знали достеменно, що справа є неправдивою, 
однак, зауваживши, що вона є вельми придатною для використання у 
власних інтересах, передали отриману інформацію, з доданням своїх 
вигадок, до верхівки імперії: «ту брехню, видаючи за істину і додаючи від 
свого вимислу багато до того брехні, писали ті брехливі відомості до 
султанової величності, як істину». З запорожцями ж татари «клятву 
затвердили», що мають усякими засобами, не припиняючи, чинити сварки 
між Російською державою та Османською імперією, аби якимось чином 
призвести до війни «для свого звичайного облову». П. Толстой звертав 
особливу увагу на те, що запорожці, «шукаючи собі знову своєвільного 
існування, з’єднуються з татарами», і від імені царя висловлював впев-
неність, що султан не дозволить цьому здійснитися, згадуючи при цьому 
відмову російського монарха щодо клопотання про перехід під його 
зверхність Білгородської орди. Посол вказував, що кримський хан не 
тільки не намагається втримати запорожців, але й сам «до всякої злої 
справи спонукає», говорив, що потрібно султанською владою припинити 
підтримку козаків татарами, бо інакше і надалі не вдасться стримати 
запорожців від таких грабежів і усяких поганих дій33.  

Після цього значну увагу П. Толстой приділив прикордонним напа-
дам з боку Османської імперії: говорив про набіги, які здійснювали 
«кримці, і кубанці, і черкеси, та багато інших татар» під міста по річці 
Волзі до Саратова, під містечка донських козаків, в «сторони мало-
російські», під Азов, найперше згадавши про калмицьких мурз, які перей-
шли з-під царської влади на Кубань. Йшлося про відгін худоби, а також 
про захоплення і продаж людей34. У ході свого виступу росіянин кілька 
разів запевняв, що жодних агресивних задумів щодо османських володінь 
Москва не має35.  

———————— 
33 Там же, л. 319 об.-322. 
34 Там же, л. 322 об.-328.  
35 Там же, л. 320-320 об., 322-322 об., 328 об.-330.  
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З цієї частини заяви російського посла бачимо, що його спроба відок-
ремити позицію верхівки Низового Війська від тих, хто вчинив погра-
бування, виглядає непереконливо. Адже тут йдеться про настанови запо-
рожцям від очаківського паші. А якщо б такі настанови були, то вони 
давалися б не волоцюгам, а певним лідерам запорожців, швидше, що 
верхівці Січі. На користь цього припущення говорить те, що саме Низове 
Військо писало російському уряду про такі впливи. Також бачимо, що 
проблема запорозько-татарських домовленостей і посилення впливу 
Криму на Стамбул, як наслідку інциденту з купцями, стала другою за 
величиною для Москви, поряд з витратами на відшкодування за товари.  

Варто зауважити, що є чимало фактів про запорозько-татарські 
зв’язки в той час, які мали виразно антиросійську спрямованість36. 
Відомо, що в жовтні 1702 р. на Січ їздили посланці кримського хана з 
закликами до запорожців перейти під владу Криму, обіцяли їм допомогу 
військами і щорічну платню. Козаки ж прийняли на раді рішення ви-
магати від царя зруйнувати Кам’яний Затон та виплачувати щорічне 
жалування, а при невиконанні цих запитів погрожували перейти під 
зверхність хана. Реагуючи, російський уряд був вимушений звільнити 
ув’язнене запорозьке посольство і надіслати на Січ своє жалування.  
В грудні 1702 р., довідавшись про заходи Девлет-Гірея ІІ, спрямовані на 
підготовку до воєнних дій, султан наказав змістити його з ханської 
посади і призначив лояльнішого наступника – Селім-Гірея І. У відповідь 
вибухнуло татарське повстання, яке було придушено вже після страти 
Далтабана Мустафа-паші37.  

Реакція А. Маврокордатоса на пропозицію російської сторони, як її 
зафіксував посол, виглядала так: великий візир звелів переказати, щоб цар 
наказав виплатити грекам компенсацію за їх збиток зі свого скарбу весь і 
одразу; порічне прийняття грошей греками Порту не задовольняло; пи-
тання про страту запорожців цар мав вирішити на свій розсуд. Наприкінці 
ще раз була підкреслена необхідність повної і разової виплати, з вка-
зівкою на додаткові обставини такої вимоги: «тільки обов’язково нале-
жить тим грекам платіж вчинити весь одразу, а без того дружба утри-
муватися в міцності не може, оскільки ті греки багатьом тут повинні, і всі 
про те волають до Порти безперервно»38.  

———————— 
36 Станіславський В.В. Запорозька Січ у політичних відносинах з Кримським 

ханством (початок XVIII ст.) // Український історичний журнал. 1995. № 6. С. 7-10.  
37 Санин О.Г. Антисултанская борьба в Крыму в начале XVIII в. и ее влияние на 

русско-крымские отношения // Материалы по археологии, истории и этнографии 
Таврии. Симферополь, 1993. Вып. 3. С. 277-278. 

38 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1702, д. 1, л. 330 об. 



Політичні та соціально-економічні практики взаємозалежностей суспільства і влади 153 

П. Толстой же наприкінці обговорення цієї проблеми рішуче відкинув 
можливість запропонованого турецькою стороною варіанту розрахунку. 
Він заявив, що таку виплату вчинити неможливо та й не варто, аргу-
ментувавши свою точку зору тим, що греки самі винні у пограбуванні, а 
до того ж та образа вчинилася їм за татарською настановою. «І про це не 
належало було і говорити, не тільки того бажати», – резюмував дип-
ломат39.  

Відповідь А. Маврокордатоса щодо механізму розрахунку та страти 
запорожців, по суті, повторює відповіді, які давав Юсуф-паша під час 
контактів з І. Мазепою, про що П. Толстой дізнався з гетьманського 
листа, отриманого 19 вересня 1702 р. Вперше ж тут зустрічається пояс-
нення, чому Порта наполягала на виплаті відшкодування всього і одразу. 
Цікавою є позиція російського дипломата. Не відмовляючись від відшко-
дування, він продемонстрував непоступливість у питанні способу роз-
рахунку. Отже, маючи таємну настанову при необхідності  дати згоду на 
виплату всієї компенсації одразу, П. Толстой ще випробовував, чи ту-
рецька сторона не поступиться в цьому питанні, погодившись на щорічні 
виплати за рахунок жалування, яке надавалося запорожцям. Намагання ж 
посла наполягати на своєму варіанті відшкодування, з посиланням на 
вину греків і татар, виглядає не зовсім доречно. Ці аргументи пасували би 
до даної дискусії, якби Москва відмовлялася від надання компенсації 
купцям.  

Насамкінець стосовно зустрічі 16 листопада 1702 р. зауважимо, що 
російські дослідники бачили та оцінювали зв’язок між утвердженням 
П. Толстого у статусі постійного посла і розглядом справи про погра-
бування 1701 р. Варто погодитися з точкою зору Т. Крилової, яка писала, 
що потреба в переговорах у справі про пограбування грецьких купців в 
1701 р. сприяла посиленню позицій П. Толстого як постійного пред-
ставника Москви в Османській імперії, та й загалом інцидент допоміг 
встановленню мирних відносин між Москвою і Стамбулом. При цьому 
наголошувалося на користолюбстві Далтабана Мустафи-паші40.  

Ця позиція близька й С. Орєшковій41. Однак в її новій монографії 
згода П. Толстого на виплату компенсації підданим султану грецьким 
купцям зараховується до «хитрощів і поступок», на які довелося піти 
послу заради продовження свого перебування при султанському дворі42. 

———————— 
39 Там же.  
40 Крылова Т.К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны.... С. 257; Её 

же. Русская дипломатия на Босфоре... С. 252-253. 
41 Орешкова С.Ф. Вступительная статья. С. 23-24.  
42 Орешкова С.Ф. Немировский конгресс… С. 56. 
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Треба уточнити, що згода на виплату виходила від царя, а диктувалася 
вона потребою продемонструвати мирні наміри Москви, яка на той час не 
могла воювати ще й з Османською імперією, бо спрямовувала максимум 
сил на протистояння з Швецією. Одночасно переговори про інцидент з 
купцями сприяли згоді османської верхівки на продовження терміну 
перебування посла в Туреччині.  

20 листопада 1702 р. П. Толстой відправив листи до І. Мазепи та 
Ф. Головіна при посередництві єрусалимського патріарха43. У листі до 
українського правителя посол зазначив, що той вчинив дуже добре, від-
давши грекам 20 мішків грошей у рахунок їхніх втрат. Але при цьому ж 
зауважив, що Порта тим не вдовольняється, а бажає всієї виплати одразу. 
Сам П. Толстой, за його словами, був проти такого вирішення проб-
леми44. Однак далі – у одній з трьох цидулок до листа – він оповів про 
великі старання кримського хана своїми письмовими донесеннями схи-
лити Порту до конфлікту з Москвою, з посиланнями на свідчення запо-
розьких козаків; відмову османської влади від порушення миру через 
брак грошей у імперії, незважаючи на інформацію про прагнення запо-
рожців з’єднатися з татарами; наполягання перших осіб Османської дер-
жави на одноразовій і повній виплаті за пограбування та висловив думку, 
що без виплати грекам справа не обійдеться. Своє припущення посол 
пояснив великою небезпекою погіршення стосунків з турками, у разі 
відмови російської сторони піти їм назустріч – «щоб не слідувало тому 
яке зло». П. Толстой також інформував І. Мазепу, що має відповідне 
розпорядження московської влади, покликане не допустити негативного 
розвитку подій, однак при цьому він мусить зробити заяву турецькій 
стороні про бажану їй виплату лише у самому крайньому випадку. Дуже 
цікавим є зауваження посла про причини великої турботи представників 
верхівки імперії щодо пограбованих купців: «у тих греків то все пропаде і 
увійде в руки других сильних осіб, які про те старанно дбають не для тих 
греків, але для свого прибутку»45.  

Отже, в цьому посланні російський дипломат вказує на дві причини, 
які призводили до необхідності повної і одноразової виплати: загроза 
погіршення відносин з Туреччиною та бажання керівництва цієї держави 
скористатися коштами, які призначалися купцям. І ці дві причини були 
прямо пов’язані. Кримські ж татари розглядалися як важливий чинник у 
налаштуванні Порти проти Москви.  

———————— 
43 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1702, д. 1, л. 334-334 об.  
44 Там же, л. 335 об.  
45 Там же, л. 335 об.-336.  
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До Ф. Головіна посол відправив зашифрованого листа, в якому при-
ділив багато місця справі про пограбування. У ньому знаходимо інфор-
мацію про зустріч П. Толстого з великим візиром, яка відбулася  
12 жовтня. Насамперед російський дипломат відзначив брак поваги до 
нього як до офіційної особи. У порівнянні з іншими послами до росіянина 
поставилися «з великим у повазі поменшанням». При цьому П. Толстой 
сповіщав, що новий візир «безмірно наполягає» на одноразовій і повній 
виплаті, аргументуючи це тим, що греки були винні його попереднику 
багато левків, а новий посадовець хотів ті гроші забрати собі. З цією 
метою, тиснучи на боржників, Далтабан Мустафа-паша тримав у в’язниці 
багатьох греків разом з дружинами та дітьми. А зрозумівши, що їм нічим 
платити, вирішив домагатися одноразового і повного відшкодування від 
російської сторони. Критично ставлячись до розумових здібностей вели-
кого візира та враховуючи його прагнення до збагачення – «і бачачи його 
візира легкого розумом і багатства бажаючого», і в зв’язку з цим запо-
бігаючи тому, щоб він «від зухвалості» не вчинив чогось супротивного 
миру, посол вирішив зробити певні поступки. «По багатьом пересилкам і 
розмовам» П. Толстой оголосив через А. Маврокордатоса, що цар заради 
нього – великого візира, накаже оплатити зі свого скарбу грекам одразу 
половину їхніх збитків. При цьому висловив умову, щоб і султан наказав 
платити зі свого скарбу за татар і кубанців, які чинили образи царським 
підданим. А решту компенсації турки повинні були повеліти грекам 
приймати порічно, на що мало передаватися жалування Низовому Вій-
ську. Стосовно запорожців – злочинців, які без дозволу своїх старших 
наважились на пограбування, то їх цар збирався піддати смертній карі. 
Малися на увазі всі затримані у Москві козаки. За словами дипломата, 
таке вирішення справи видавалося найбільш справедливим46.  

З цього маємо пряме свідчення про особисту зацікавленість Далта-
бана Мустафа-паші в якнайшвидшій виплаті за пограбовані товари, 
оскільки до нього певним чином перейшло право на борг грецьких купців 
попередньому великому візиру Амджазаде Кепрюлю Хусейн-паші (вере-
сень 1697 – вересень 1702 рр.). Причому Далтабан Мустафа-паша не 
гребував насильницькими методами стосовно членів родин купців. 
М. Павленко, вочевидь, справедливо припускає, що «швидше всього пре-
тензії візирів були актом свавілля над беззахисними грецькими куп-
цями»47.  

П. Толстой побоювався непродуманих і різких кроків Далтабана 
Мустафа-паші, а тому вважав за краще йти на поступки. Однак здавав 

———————— 
46 Там же, л. 336 об.-338.  
47 Павленко Н.И. Петр Великий. С. 311. 
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позиції російський дипломат поступово і з опором. Вважаємо, що заява 
про повну оплату одразу половини вартості товарів була маневром, бо 
посол вже знав, що буде змушений відступити й далі. Але такий маневр, 
разом з умовою про оплату Мустафою ІІ збитків царської сторони, до-
зволяв П. Толстому відступати повільно – з суперечками, висловленнями 
невдоволення чи тимчасовими ультиматумами. Це принаймні дозволяло 
демонструвати гідність держави, яку він представляв. Що ж до чергової 
заяви про страту козаків, до чого турецька сторона й раніше не виявила 
інтересу, то, певно, це був додатковий, але не виграшний аргумент 
російського дипломата.  

На заяву П. Толстого А. Маврокордатос відповів, що великий візир не 
схиляється до такої пропозиції, а хоче повної і швидкої виплати всієї 
суми золотими червоними, цісарськими або венеціанськими монетами за 
турецьким курсом або соболями за «належною московською ціною». 
Загалом, османська сторона нарахувала, що їй має бути виплачено  
120 турецьких мішків грошей по 500 левків у кожному. При тому, що 
левок прирівнювали до полтини, всього мало бути виплачено 30000 руб-
лів. Від гетьмана на той час вже було віддано грекам компенсації на  
20 мішків48. Вважаємо, що дана відповідь представника османської 
сторони свідчить про те, що в нього з’явилася впевненість у тому, що 
росіянин згодиться на вимогу Далтабана Мустафа-паші. Саме тому 
А. Маврокордатос повів мову про спосіб розрахунку та оголосив загальну 
суму відшкодування.  

Далі П. Толстой писав Ф. Головіну, що грекам, які на той час пере-
бували у Москві чи у гетьмана, нічого виплачувати непотрібно, бо якби 
вони отримали компенсацію і, не заплативши візирського боргу, витра-
тили ті кошти, то це б не вирішило проблеми: «і в тому, государ, знову 
буде трудність, і візир тому не повірить». З’явилася серед турків і думка 
про те, що російська сторона відтягує оплату грецького позову через те, 
що вона має намір навесні розпочати війну. І тому представники ос-
манської влади «з великим примусом» говорили П. Толстому, щоб 
швидко і одразу усе їм виплатити. Сам дипломат вважав, що цього уник-
нути не вдасться, зауважував, що одразу повідомить про оголошення 
туркам про таку виплату, і вказував валютні курси: червоні золоті вене-
ціанські чи цісарські турки хотіли приймати по 40 алтин, турецькі – по 
рублю, а левок після багатьох суперечок оцінили у 15 алтин. Усього 
потрібно було виплатити 120 мішків: левками – 60000, а московськими 
грошима – 27000 рублів. Гетьманом було вже виплачено 20 мішків, тобто 
10000 левків, або 4500 рублів. Крім того, було віднайдено і повернуто 

———————— 
48 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1702, д. 1, л. 338-338 об.  
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товарів на 1308 левків, що складало московськими грошима 588 рублів  
і 20 алтин. До цього російська сторона повинна була ще додати  
21911 рублів, 13 алтин і 2 деньги, щоб виплатити всю суму позову 
пограбованих купців. Наприкінці оповіді про цю справу російський посол 
просив, щоб у разі, коли він буде вимушений оголосити про виплату всієї 
суми компенсації, ті кошти були негайно прислані до великого візира, аби 
в нього не виникло якихось ускладнень з турецькою стороною. За сло-
вами П. Толстого, про цю справу він написав до українського гетьмана 
тільки те, що можна було написати49.  

Отже, бачимо, що російський дипломат переконався в необхідності 
зробити розрахунок саме в Туреччині, щоб виплату могли засвідчити 
представники влади Стамбула. Оскільки ж питання про повну виплату 
Москва вже вирішила в принципі, а П. Толстой бачив, що з оголошенням 
цього довго затягувати не вдасться, то тепер він дуже турбувався про 
пришвидшення присилки коштів.  

Через 10 днів після попереднього листа російський посол знову писав 
Ф. Головіну про питання, яке ставало для нього нагальним. 30 листопада 
1702 р. П. Толстой у зашифрованому листі інформував Ф. Головіна, що 
турецькі міністри не припиняють говорити про «грецьку справу», однак 
він ще не оголошував про згоду російського керівництва на виплату 
всього відшкодування одразу, очікуючи наказу від боярина. Він збирався 
зробити це лише за крайньої потреби – «як сама прийде нужда». При 
цьому знову просив, щоб скарб для того платежу був негайно присланий 
у вигляді золотих червоних. Наприкінці П. Толстой зазначив, що оголо-
шення про повну оплату усього позову одразу ніяк не уникнути50.  

8 грудня 1702 р. датуються листи П. Толстого до І. Мазепи та 
Ф. Головіна. Вони були відправлені з греком, який мав певні справи до 
запорожців, вочевидь, пов’язані з пограбуванням. На початку послання, 
адресованого українському правителю, посол писав про потребу якнай-
швидшої пересилки, зі спеціальним посланцем, дуже важливого листа до 
Москви, до Посольського приказу, до боярина Ф. Головіна. А після цього 
просив розпорядитися про супровід греків, яким віддано всякі речі вар-
тістю у 20 турецьких мішків, на підводах до міста Сороки. Це треба було 
зробити, аби ображені купці були тим «звеселені». Він також інформував, 
що справа про пограбування наближається до кінця, але «з тягарем», чого 
неможливо було уникнути, бо з’явилися «нові речі», про які П. Толстой 
обіцяв незабаром написати. Після цього російський дипломат повідомив, 
що османська влада не задовольнила прохання татар про зруйнування 

———————— 
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миру – хана, котрий того бажав, відправили з Криму в ув’язнення, а на 
ханське місце поставили його батька – колишнього хана, з наказом дбати 
про збереження мирних відносин і стримувати татар від супротивних до 
царської сторони дій; що новий ставленик Стамбула клятвенно запри-
сягався виконувати висунуті перед ним вимоги51.  

Опікування безпекою купців одночасно з контролем над ними (а саме 
так можна оцінити супровід купців зі значними коштами до кордонів 
Османської імперії) було потрібне насамперед для того, щоб турецька 
сторона не могла висловити сумнівів у виплаті їм частини компенсації. 
Можливо, були зовнішні причини, які раптом змусили П. Толстого звер-
нути на це увагу, або він сам вирішив, що треба мати достатні аргументи 
для того, аби переконати турків у здійснені гетьманом виплати.  

Лист до боярина Ф. Головіна має відкриті і зашифровані частини. 
Спочатку відкрито йшлося про згадану вище відмову Порти виконати 
бажання татар зруйнувати мир і зміну на ханській посаді; про інфор-
мування реіс-ефенді на зустрічі 5 грудня щодо збитків, які татари зав-
давали царським підданим52. А вже в зашифрованій частині повідом-
лялося про «нові запити» турецької сторони, а саме: про відведення флоту 
з Азова та Таганрога до Воронежа або його спалення, також про зруй-
нування розпочатих споруд біля Очакова. «А все те чинить візир», – 
зауважував П. Толстой. Така позиція високого турецького чиновника 
змусила російського дипломата піти на поступки в справі про пограбу-
вання: «І я, втішаючи його, платіж грекам весь одразу оголосив». За 
свідченням П. Толстого, це мало значний ефект: османське керівництво 
жорстко відмовило татарам, усунуло з посади кримського хана і стало 
менш наполегливим у зазначених претензіях. Наприкінці листа, знову 
шифром, росіянин просив негайно прислати золоті червоні для платежу, 
аби він міг уникнути нових ускладнень – щоб йому «через те не 
страждати»53.  

Отже, посол недовго зумів відкладати виголошення заяви про повне і 
одноразове відшкодування, а зробив її в момент значного напруження в 
переговорах з турецькою стороною, зумівши знівелювати на певний час 
нові і масштабні претензії Стамбула до Москви. З точки зору Росії це 
було поступкою, бо доводилося йти на матеріальні витрати, а також 
засвідчити свою слабкість на міжнародному рівні. Але для царя на той 
час дотримання мирних відносин з Туреччиною було вкрай важливим. 
Тож Петро І міг вважати повідомлену в листі від П. Толстого реакцію 

———————— 
51 Там же, л. 374 об.-375.  
52 Там же, л. 375 об.  
53 Там же, л. 375 об.-376.  
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Порти на заяву про відшкодування значним успіхом. Залишалося здійс-
нити виплату.  

24 грудня 1702 р. П. Толстой у листі до Ф. Головіна знову повідомляв, 
що після того, як він за наказом боярина оголосив про готовність виплати 
грекам одразу всієї суми компенсації, ослабли запити від великого візира, 
зроблені під впливом татар, щодо спалення росіянами свого флоту на 
Азовському морі та зруйнування Кам’яного Затону. Представники ту-
рецької влади більше не говорили про кораблі та місто, але висловлювали 
бажання, щоб платня надійшла вже невдовзі. Тому й він просив негайно 
прислати той скарб венеціанськими або цісарськими золотими червоними 
чи соболями. Турки збиралися рахувати один золотий за 40 алтин на 
московські гроші, а левок оцінювали у 15 алтин. Дипломат непокоївся 
тим, щоб у разі з затримкою виплати у османської влади не виникло 
якихось сумнівів, і візир знову не вдався до певних ворожих дій щодо 
Росії54. Як бачимо, російський дипломат знову звернувся до свого керів-
ництва з проханням пришвидшити надіслання коштів, цілком логічно 
попереджуючи його про можливі ускладнення у відносинах з Туреч-
чиною у випадку затягування з реалізацією справи.  

Однак пройшов місяць після оголошення згоди на повну виплату, а 
втішних відомостей про надходження необхідної суми посол ще не мав. 
11 січня 1703 р. в листі до Ф. Головіна знаходимо його емоційне звер-
нення з цього приводу: «і нині, государ, дуже мене до того змушують, 
щоб негайно той скарб до візира прислати, змилосердься, государ, накажи 
ту казну без затримок прислати, щоб мені через те від них не страж-
дати»55.  

На тлі такого звернення несподіваною виглядає інформація про те, що 
вже за кілька днів Далтабан Мустафа-паша позбувся і посади, і життя.  
У записі статейного списку за 13 січня 1703 р. зафіксовано, що султан 
викликав до себе великого візира і звинуватив його у відправці тієї зими 
на Дунай надмірної кількості військ, мотивуючи це тим, що для вти-
хомирення татар можна було використати значно менші сили. Дії вели-
кого візира, як їх оцінював султан, призвели до ускладнень та збитків для 
Османської держави й султанських підданих, а тому він змістив візира з 
посади та наказав заарештувати його. Новим візиром став колишній реіс-
ефенді Магмет-паша56.  

30 січня 1703 р. посол писав до Ф. Головіна про зміщеного з посади 
візира, що ця людина була «яра серцем, але мало тямуща і нерозсудлива», 
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яка намірялася почати війну з царською стороною. Але, побачивши, що 
султан цього не допустить, спробував здійснити свій намір «лукавим 
способом» – таємно спонукав кримського хана до звернень до Порти з 
проханнями дозволу почати воєнні дії проти Росії. Після провалу і цього 
плану великий візир налаштовував татар на бунт, з наміром використати 
ситуацію для об’єднання татарських і турецьких військ для походу на 
Азов чи на Київ. Однак коли про цей задум довідався П. Толстой, то 
повідомив про нього матері султана через наближених до неї людей, а 
також муфтію. За султанським указом 13 січня Далтабан Мустафа-паша 
був узятий під варту, вночі задушений, а вранці наступного дня його тіло 
викинули на міську площу, «як непотрібну скотину в попрання всьому 
народу»57.  

Підсумовуючи розвиток справи про пограбування під час правління 
цього великого візира, бачимо, що саме тоді П. Толстой піддався тиску 
влади Османської імперії і вирішив оголосити виплату повної разової 
компенсації за збитки грецьких купців. Позиція ж царя, налаштована на 
переконання турків у мирних намірах і одразу оголошена на переговорах, 
аргументувалася, насамперед, готовністю стратити винних у пограбу-
ванні і виплатити компенсацію зі щорічного запорозького жалування.  
У дипломатичній риториці П. Толстого спостерігається намагання пере-
класти вину в пограбуванні на самих купців і представити нападників 
розбійниками, не підвладними навіть Січі. Посол був вимушений досить 
швидко здавати позиції, оскільки турецька сторона твердо дотримувалася 
своїх вимог. Спочатку він оголосив про рішення виплатити одразу поло-
вину компенсації, а незабаром згодився і на повну суму. При цьому 
П. Толстой звертався до турецької сторони з клопотанням про стриму-
вання татар від співпраці з українськими козаками, що викликало значну 
тривогу Москви.  

На російсько-турецькі переговори з питання відшкодування купець-
ких втрат великий вплив мала особиста позиція великого візира. Можна 
припустити, що саме зацікавленість Далтабана Мустафа-паші спричинила 
значний дипломатичний тиск на П. Толстого і прискорила оголошення 
послом рішення про повну виплату. Але ця поступка хоч і пом’якшила 
ставлення османського верхівки до Москви загалом, однак не змусила 
Далтабана Мустафа-пашу відмовитися від його планів застосування сили 
проти Російської держави. Далі потрібно було вирішити питання про 
здійснення виплати, що російського дипломата теж надзвичайно турбу-
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вало, бо він остерігався нових ускладнень у відносинах з владою імперії у 
разі виникнення затримок. Вже у січні 1703 р., коли до влади прийшов 
новий великий візир Рамі Мехмед-паша, переговори було продовжено. 

  
Перемовини при урядуванні Рамі Мехмед-паші 

Отримання компенсації за пограбування купців стало першорядним 
питанням, яке висувалося російській стороні Рамі Мехмед-пашою. 
Щоправда, це сталося на зустрічі, зініційованій послом. 20 січня 1703 р. 
за запрошенням нового великого візира Петро Толстой їздив до нього на 
розмову. На клопотання посла про детальні перемовини з представниками 
османської влади візир пообіцяв наступного дня прислати до нього 
А. Маврокордатоса58. І 21 січня 1703 р. той приїжджав на двір до П. Толс-
того. Спочатку розмова точилася навколо тем, заданих російським дип-
ломатом, зокрема, П. Толстой висловив бажання, щоб султанським ука-
зом татарам було суворо заборонено вступати у з’єднання з запорожцями 
чи якимось способом їх захищати. Посол наголошував на тому, що 
татарське збурення наблизило руйнування мирних угод, бо татари можуть 
спільно з низовими козаками прийти війною на царську сторону. А якби 
такий напад і не було здійснено, то навіть дозвіл Порти на з’єднання 
запорожців з татарами перекреслив би мирний стан. У відповідь на це 
А. Маврокордатос сказав, що доповість великому візиру про запорожців, 
але достеменно знає, що Порта тих козаків не прийме і з’єднатися їм з 
татарами не дозволить59.  

Після цього А. Маврокордатос звернувся до проблеми виплати від-
шкодування постраждалим купцям: він сказав, що потрібно негайно 
видати пограбованим грекам усю суму компенсації «і тим би більше 
звеселити» великого візира. На це П. Толстой відповів, що буде писати до 
царя, і якщо той скарб буде присланий, то, не зволікаючи, оголосить про 
це візиру60. Певно, така відповідь не давала підстав сподіватися на 
швидке сповнення бажання османської сторони. Тому вже наступного 
дня, 22 січня 1703 р., за пропозицією А. Маврокордатоса, переданою його 
посланцем, російський посол посилав до нього перекладача Мойсея Ар-
сеньєва. Повернувшись, перекладач розповів, що А. Маврокордатос реко-
мендував П. Толстому у будь-який спосіб добитися негайної виплати 
грекам, пограбованим запорозькими козаками, компенсації у повному 
розмірі. Це потрібно було зробити для того, щоб «сповільненням того 
платежу і цього візира не привести в супротивні думки». Поки ж візир 
———————— 
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«противності ніякі не мислить», очікуючи, що платіж незабаром буде 
здійснено. Проте якщо з виплатою буде затримка, то «буде від того знову 
багато зла, і увійде те і в султанські вуха», а вже тоді «буде дуже 
погано»61.  

Сказані А. Маврокордатосом слова можна сприймати по-різному: або 
як безпосередню його пораду, або як непряме попередження від візира, 
передане через секретаря. Відповідно А. Маврокордатос міг бажати уник-
нення загострення у відносинах, а Рамі Мехмед-паша висловити погрозу, 
пом’якшену тим, що її висловлював секретар як нібито своє особисте 
передбачення розвитку подій. В обох випадках на тлі занепокоєння 
П. Толстого відносинами з імперією, які видавалися йому критичними 
через події у Кримському ханаті, таке попередження повинно було значно 
активізувати російську дипломатію і владу. Загалом факт засвідчення 
прямого зв’язку між реалізацією Москвою своєї обіцянки про відшко-
дування та станом двосторонніх турецько-російських відносин свідчить 
про значущість справи.  

Вочевидь, роздуми про те, як пояснити туркам затримку з виплатою і 
підготувати їх до того, що компенсації доведеться очікувати ще певний 
час, призвели до зародження у посла ідеї щодо необхідності офіційної, 
санкціонованої Портою відправки спеціального посланця від П. Толстого 
до російського уряду. Вже 23 січня 1703 р. він відправив до А. Мавро-
кордатоса свого перекладача Мойсея Арсеньєва, який, у відповідь на 
рекомендацію секретаря негайно виплатити грекам всю суму відшкоду-
вання, мав переказати, що російський посол ще не писав до царя про 
присилку того «скарбу», оскільки не було з ким передати таке послання. 
Коли ж Порта дозволить послу відправити свою людину до Москви, тоді 
він і напише, а про отримання тих матеріальних ресурсів без затримки 
повідомить великому візиру. Повернувшись, перекладач повідомив, що 
А. Маврокордатос вислухав його і сказав, що П. Толстой має докласти 
всіх зусиль, аби той скарб був швидко присланий, бо для цього настав 
дуже придатний час62.  

Змальовуючи ситуацію, яка склалася, 30 січня 1703 р. в листі до 
Ф. Головіна П. Толстой інформував, що новий великий візир, враховуючи 
оголошення при колишньому візирі про повну та одночасну виплату 
компенсації пограбованим грекам, висуває претензії щодо затримки з 
негайною реалізацією цього зобов’язання. На той час уже й до самого 
султана дійшла інформація про рішення російської сторони оплатити 
збитки греків, яке він сприйняв з «великою надією». В таких обставинах 
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дипломат просив негайно прислати ті гроші, аби через затримки з ви-
платою турецька влада не почала знову сумніватися в добрих намірах 
Москви63. Варто зауважити, що характеристика цього візира російським 
послом була зовсім інакшою – дуже позитивною, на відміну від харак-
теристики його попередника. У цьому ж листі П. Толстой писав, що Рамі 
Мехмед-паша «вступив в урядування дуже до усіх ласкаво і розсудливо, 
оскільки людина вельми розумна»64.  

Відомо, що до призначення великим візиром Рамі Мегмед-паша двічі 
займав посаду реіс-ефенді й у цьому статусі брав участь у Карловицьких 
переговорах, а під час перебування на посаді великого візира пробував 
здійснити часткові адміністративні реформи, які були спрямовані на впо-
рядкування фінансово-економічного становища держави, значну увагу 
приділяв розвитку мануфактурного виробництва, будівництву флоту65.  

Узагальнену характеристику ситуації знаходимо в посланні до Івана 
Мазепи від 30 січня 1703 р., у якому П. Толстой повідомляв, що справа 
про пограбування визначилась тим, що російська сторона пообіцяла 
виплатити одразу всю компенсацію за збитки греків. Обіцянка ця була 
зроблена при правлінні колишнього великого візира як вимушений і 
крайній захід, спрямований на те, щоб відвернути його від ворожих 
планів щодо царської сторони. «Однак Бог зруйнував його злий намір 
своїми праведними судьбами припиненням життя його», – зауважив 
посол. А після цього продовжував, що про «грецьку справу» і новий 
візир, і всі турецькі «міністри» не припиняли говорити. І вже й до самого 
султана було донесено про повне розорення купців. Порта наполягала на 
негайній і повній виплаті грекам, «чого вже й оминути неможливо», 
резюмував російський дипломат66.  

Тим часом турецька сторона заявила про дотримання мирних домов-
леностей, запевняючи, що не має намірів привернення на свій бік Війська 
Запорозького Низового. 4 лютого 1703 р. на двір до П. Толстого приїж-
джав А. Маврокордатос, який переказав султанську відповідь на звер-
нення посла стосовно запорожців: «тих козаків султанова величність у 
підданство прийняти не зволив і указав їх зовсім відкинути, і татарам 
кримським і ногайським захищати їх не указав»67. Зрозуміло, що така 
позиція укріплювала й рішучість турків у вимогах у справі про погра-
бування.  
———————— 

63 Там же, л. 46-46 об.  
64 Там же, л. 45 об.; Документы: «Тайные статьи» и «отписка» на них П.А. Толстого; 

Выдержки из донесений П.А. Толстого Ф.А. Головину. С. 106. 
65 Арунова М.Р., Орешкова С.Ф. Примечания… С. 127-128. 
66 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1703, д. 3, л. 48 об.  
67 Там же, л. 49-49 об. 
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8 лютого 1703 р. до П. Толстого надійшов лист Федора Головіна з 
Москви від 16 грудня 1702 р., у якому містилися вже явно застарілі 
настанови у справі по пограбування: вони стосувалися пропозицій цар-
ської сторони про виплату грекам компенсації за рахунок запорозького 
жалування, страти заарештованих козаків. Разом з тим, у зашифрованій 
частині листа містилася інформація про можливу згоду царя, «у самому 
крайньому разі і по багатьом розмовам» посла з наближеними до султана 
людьми, на оплату збитків зі свого скарбу. А далі йшлося про безре-
зультатне звернення запорожців до Петра І з проханням пробачити їхню 
провину, подальші підбурювання низовими козаками кримського хана, 
інформування ханом султана про російську загрозу. Ф. Головін знову 
зазначав, що першопричиною неспокою стало бажання запорожців уник-
нути наслідків свого розбійництва шляхом провокування війни між царем 
і султаном. На переговорах з представниками османської влади дипломат 
мусив запевнити їх, що російська сторона міцно дотримується мирних 
відносин68.  

Вже наступного дня, 9 лютого 1703 р., у відповідь на це послання в 
листі до Ф. Головіна російський посол інформував, що багато разів 
говорив з представниками турецького уряду про запорожців, які, зло-
чинно діючи, з’єдналися з татарами і хотіли перейти під зверхність 
султанської держави, аби під захистом татар і спільно з ними приходити 
війною на царські сторони. За словами П. Толстого, він з просторими 
доказами говорив туркам, що від усього світу буде їм велике безслав’я, 
«якщо такого малого числа людей, а більше того, і не потрібних ні до 
чого шахраїв порадіють придбанню не на довгий час, і з царською 
величністю постановлений мир порушать». А нещодавно заледве отримав 
від Порти відповідь, усно оголошену через А. Маврокордатоса, що сул-
танова величність наказав зовсім «відкинути» запорожців і повелів тата-
рам їх не захищати69.  

Згадуючи ж грецьких купців, П. Толстой використав два способи 
передачі інформації. Спочатку він зазначив відкритим текстом, що вже 
багато разів писав боярину про пограбованих запорожцями греків і поки 
нічого нового повідомити не може. А далі, в зашифрованій частині 
тексту, висловив велике прохання, аби весь «скарб», призначений для 
виплати купцям, був негайно присланий, «оскільки теперішній час того 
вимагає»70. Таким чином, з погляду посла, російське керівництво могло 
не турбуватися поточним станом відносин з турками, але мирний стан 

———————— 
68 Там же, л. 49 об.-51 об.  
69 Там же, л. 53. 
70 Там же, л. 53 об. 
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належало стверджувати, одним із способів чого була вже задекларована 
виплата за збитки купців.  

25 лютого 1703 р. від єрусалимського патріарха Досифея ІІ Нотари до 
посла надійшов зашифрований лист Ф. Головіна з Москви, датований  
20 січня. Боярин повідомляв, що цар, заслухавши листи від посла від  
2 листопада та 18 грудня попереднього року, наказав писати до 
П. Толстого, що оголошений послом платіж за запорожців буде реалізо-
ваний і вже підготований. Причому рішення було прийнято без досте-
менного з’ясування того, чи дійсно греки втратили задекларовану ними 
кількість товарів. Тут же робилася й обмовка в дужках – «хоча було і не 
годилось царській величності за таких своєвольців і шахраїв таке велике 
число платити». Також Петро І хотів, щоб і султан навзаєм звелів опла-
тити збитки, вчинені татарами його підданим. Але проголошувати таке 
побажання рекомендувалося лише у разі впевненості, що воно не за-
шкодить російсько-турецьким відносинам. Інакше з розмовою на цю тему 
треба було зачекати до сприятливого часу. Платню за греків рекомен-
дувалося передати в Україні у І. Мазепи або десь на кордоні царських 
володінь уповноваженим Мустафою ІІ людям. Виплата мала відбутися 
соболями «по самій справжній ціні без усякого применшення і прибавки 
або іншою м’якою рухлядью», якою забажають турки, «без усякого ціною 
обтяження», або «московською монетою російськими грошима» з додат-
ком левків, скільки їх знайдеться. Щодо виплати червоними золотими, 
зазначалося в листі, то це буде дуже важко зробити, оскільки неможливо 
знайти одразу потрібної їх кількості. Червоні золоті пропонувалися як 
додаток до соболів чи російських грошей. Саме такий спосіб оплати мав 
відстоювати дипломат на перемовинах з представниками османської 
влади. Що ж до негайної присилки платежу, як того просив П. Толстой, 
то поки невідомо було, як і з ким посилати ті матеріальні цінності. По-
перше, існувала небезпека пограбування їх татарами, які могли вчинили 
так само, як запорожці, за чиєюсь наукою. По-друге, ризик був і у зв’язку 
з «замішанням у задніпровських козаків». У листі ці козаки, які асо-
ціювалися з Палієм та Самусем, прирівнювалися до запорожців. Також 
говорилося про загрозу від «своєвільних шахраїв ще всіх гірше поляків, у 
котрих, якщо щось зроблять, ніколи ні на кому знайти можливо буде».  
У крайньому разі, якби османська сторона не погодилася на викладені 
пропозиції російської влади, П. Толстой мав позичити необхідне у грець-
ких купців, а відшкодування купці отримали б у Москві. Підставою стало 
те, що раніше Омелян Українцев багато позичав у греків. Російський 
дипломат мусив заспокоювати турків, докладно доводячи, що царська 
сторона діє без затримки, але на другий раз не хоче мати даремного 
збитку. Також він мав інформувати представників османської влади, що в 
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разі приїзду від них посланця по жалування у межі царських володінь, цій 
людині буде забезпечено достатнє утримання та надані підводи71.  

Невдовзі російський дипломат отримав пакет документів від свого 
уряду, які містили інформацію й вказівки з цілого блоку проблем: про 
позицію Петра І щодо збитків на кордонах, які завдавалися людьми з 
османського боку, що підкріплювалося міцним фундаментом зводу даних 
про ті шкоди; про дії запорожців задля створення союзу з татарами 
Кримського ханату, розпорядження про з’ясування цієї інформації та 
представлення Мустафі ІІ побажання Москви щодо дій турецької влади в 
разі її підтвердження; про передачу українським гетьманом турецькому 
представнику царської платні, яка надавалася запорожцям за два роки, та 
пропозиції І. Мазепи щодо продовження такого способу розрахунку; про 
переговори запорозьких козаків з татарами й досягнення ними домов-
леностей про спільні дії проти Росії; погіршення ставлення до російських 
купців у Керчі. Розглянемо їх у тій послідовності, як вони представлені в 
документації посольства.  

Отже, 6 березня 1703 р. з Москви до П. Толстого приїхав піддячий 
Іван Антонов з низкою документів. У одній з привезених ним царських 
грамот, датованій 5 жовтня 1702 р., нагадувалося попереднє розпоряд-
ження про представлення великому візиру та наближеним до султана 
людям претензій про «образи та грабежі», які вчинили «кримці та 
кубанці» царським підданим після укладення мирного тридцятилітнього 
договору. Основою аргументації російського дипломата мали стати 
прислані з цим же піддячим «книги про образи». У грамоті зазначалося, 
що «кримці» і «ногайці» безперервно чинять образи, під царські «міста  
і місця підходять по-розбійницьки і розорюють, і грабують, і б’ють, і 
людей в полон захоплюють, і скотину відганяють». Посол мусив напо-
лягати, аби султан повелів розслідувати ті випадки, покарати винних та 
повернути полонених без викупу і майно, а також видав укази про забо-
рону таких дій72.  

Коментуючи пересилку копій листів від І. Мазепи «про запорозьку 
поведінку», російське керівництво давало розпорядження послу таємно 
провідати, чи дійсно від козаків приїжджали посланці до кримського хана 
і уклали з ним союз. Якби інформація з гетьманських листів підтвер-
дилася, П. Толстой мав домагатися, щоб Мустафа ІІ заборонив хану 
приймати запорожців під свою зверхність і заступатися за них73.  

———————— 
71 Там же, л. 63-64.  
72 Там же, л. 68 об., 70 об.-71 об. 
73 Там же, л. 71-72. 
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І. Антонов передав послу також копії двох листів українського геть-
мана, які стосувалися справи про пограбування. У першому листі І. Ма-
зепи, адресованому царю, який було отримано у російській столиці  
8 жовтня 1702 р., оповідалося про передачу турецькій стороні запорозької 
платні в рахунок пограбованих товарів у греків та велася мова щодо того, 
як продовжувати цей процес. Гетьман писав, що вів справу щодо грець-
ких пожитків з Асан-агою так само, як раніше з двома його попе-
редниками, які приїжджали з того ж питання. А при від’їзді Асан-ага 
виявив бажання побачитися з українським правителем. На тій зустрічі, по 
багатьох розмовах, ага зволив прийняти запорозьке жалування за два 
роки в рахунок купецьких втрат, але з умовою меншої оцінки цього 
жалування у порівнянні з оцінкою, яка була вказана у розписі, зробленою 
в приказі Малої Росії. Гетьман же, хоча і з немалими труднощами, зумів 
віддати запорозьке жалування за вартістю в 10 тис. левків, а за грецьким 
рахунком – 20 мішків. При цьому до царського скарбу «за вірністю 
своєю» І. Мазепа додав 640 рублів74.  

Тоді Асан-ага також висловив бажання, щоб було прислане жалу-
вання і за третій рік, але не такими товарами, як за ті два роки, а грошима – 
2,5 тисячі рублів, або «м’якими товарами» на цю суму. Він був готовий 
протягом двох місяців чи довшого часу зачекати на наступне жалування, 
однак гетьман відправив Асан-агу з тим, що вже було надано. При цьому 
І. Мазепа дозволив, щоб ага залишив у Ніжині очікувати на наступне 
жалування двох своїх людей – турка та грека. В зв’язку з таким ходом 
справи він звертався до Петра І з клопотанням про швидку присилку того 
жалування, остерігаючись, щоб за тим від сераскер-паші не приїхав ще 
якийсь посланець, бо на них вже було витрачено багато грошей з вій-
ськової скарбниці. Український правитель просив, щоб жалування було 
надане грошима чи «м’якими товарами»75. Тобто, в такому вигляді, як 
забажав Асан-ага.  

В другому листі – до боярина Ф. Головіна – гетьман теж писав про 
передачу Асан-азі жалування і грошей, зазначаючи, що додаткові гроші, 
які він віддав за грецькі пожитки, були зібрані з перевозу у Переволочні. 
І. Мазепа просив донести Петру І, аби в наступні роки з царського скарбу 
замість «сукон, отласів, камок» жалування присилалося готівкою або 
«якимось м’якими товарами». До того ж, на думку гетьмана, перевезення 
сукон з Москви до малоросійських міст завдавало збитків царському 
скарбу. Крім цієї проблеми, керуючись настановами царської грамоти, 
гетьман виговорював Асан-азі про порушення мирного договору з 

———————— 
74 Там же, л. 72-72 об. 
75 Там же, л. 72 об.  
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османського боку – про збитки, які кримські татари завдали мешканцям 
великоросійських слобідських міст76.  

Наступні документи стосувалися запорозько-кримських відносин. 
Першим подано лист І. Мазепи до царя від 20 вересня 1702 р., в якому 
гетьман писав, що запорожці доносили про свою доброзичливість, а за 
своїм злим наміром чинили інше. Все це мали достеменно висвітлити 
додані до гетьманського послання папери77. Другим подано коротенький 
лист полтавського полковника Івана Іскри до українського правителя від 
14 вересня 1702 р., який сповіщав про пересилку відомостей про наміри 
запорожців і кримчан78. Третім є запис розповіді полтавського купця 
Антона Шарпеленка від 14 вересня. Купець приїхав з Криму і розповів 
про прибуття в той час до хана запорозьких отаманів з проханням про 
допомогу проти Москви, яка нібито хотіла захопити Січ; укладення 
договору між козаками і Ордою, зокрема, про те, щоб спільно діяти проти 
російських сил у Кам’яному Затоні та спільно йти на великоросійські 
слободи після замерзання річок; обіцянку хана платити запорожцям, які 
будуть з ним у поході, та забезпечувати їх харчуванням; дозвіл хана на 
заснування нової Січі у Прогноях в разі вимушеного відступу козаків з 
тодішнього запорозького центру79. Ці показання були повністю повторені 
виходцем з полону, товаришем Полтавського полку на прізвище Шеста-
ковський, який долучився до А. Шарпеленка десь у полі за Дніпром80. 

Четвертим документом є лист кошового отамана Костянтина Гор-
дієнка до гетьмана з вибаченням за злочин Низового Війська; з прохан-
ням повідомити, чи варто очікувати звільнення запорозьких посланців, 
які їздили по звичайне монарше річне жалування до Москви, і за яких 
клопоталося Військо, а на той час перебували при І. Мазепі; з запе-
реченням інформації про перехід Війська під ханську зверхність і заклики 
запорожців до татар спільно воювати проти російських сил, які направ-
лялися до Кам’яного Затону81. При цьому в додатку до листа кошовий 
писав про занепокоєння запорожців через прихід князя Івана Кольцова-
Масальського зі значними силами до згаданої фортеці, козацькі збори у 
зв’язку з цим та загострення відносин з князем через збитки, які він 
вчинив запорожцям, та вбивства кількох козаків. К. Гордієнко просив у 
гетьмана заступництва та одночасно попереджав про помсту князю, якби 
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той не захотів зняти свою варту, яку поставив на запорозькому перевозі у 
Кодаку82.  

П’ятим – лист з Полтави до І. Мазепи з повідомленням про розповідь 
полтавчанина Пархома, який на свято Воздвиження повернувся з торгової 
поїздки до Криму. Той розповів, що після тижневої наради в полі під 
Карасевим татарами було ухвалене одноголосне рішення про прийняття 
під ханську оборону Війська Запорозького Низового. Тоді три пред-
ставники Січі від імені всього товариства присягнули Кримській державі 
у своїй постійній вірності чи у підданстві, чи у союзі, а хан пообіцяв 
надавати запорожцям щорічно продовольство та гроші. Козаки й татари 
мали намір вигнати росіян з Кам’яного Затону і розорити слобідські 
міста, на які збиралися йти після того, як замерзнуть польові річки. В разі 
наступу російських сил на Низове Військо орда мала негайно прийти 
йому на допомогу83.  

Ще одним документом у справі про прикордонні шкоди з осман-
ського боку була царська грамота від 5 листопада 1702 р., адресована 
І. Мазепі. Грамота апелювала до восьмої статті мирного договору, в якій 
говорилося про покарання підданих султана з «татарських народів і орд», 
якби вони шкодили у російських володіннях, та повернення награбова-
ного. Султанській стороні закидалося, що «від кримських і від ногайських 
татар, і від кубанців» чинилися безперервні образи царським підданим: 
«під наші царської величності міста і місця підходять по-розбійницькому 
і розорюють, і грабують, і б’ють, і людей в полон захоплюють, і скотину 
відганяють». Обвинувачення ж у бездіяльності спрямовувалося на Бахчи-
сарай: «а зі сторони його ханової величності стримування тим злочинцям 
і розслідування немає»84.  

Для засвідчення масштабності порушень з вказівками, «які і кому, і в 
який час, і від кого які образи вчинені», були складені «книги про образи» 
(в оригіналі – «обидные книги»), які й відправлялися до гетьмана. Такі ж 
матеріали відправлялися з І. Антоновим до російського посла для пред-
ставлення їх Мустафі ІІ. П. Толстой уповноважувався, згідно з супутньою 
до «книг про образи» царською грамотою, говорити візиру і наближеним 
до султана людям про потребу розслідування тих злочинів, повного по-
вернення всього забраного та покарання злочинців на смерть для при-
кладу іншим. І. Мазепі наказувалося відправити з достойною людиною 
отримані ним екземпляри «книг про образи» до кримського хана. 
Причому український правитель мав не просто переслати ці матеріали, 
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але й написати до Селім-Гірея І свого листа, а гетьманський посланець 
повинен був аргументовано говорити хану і його ближнім людям про 
необхідність пошуку і покарання своєвольців; повернення полонених, 
худоби та людського скарбу; заборону татарам, які жили при кордонах, 
діяти у такий спосіб надалі85. В статейному списку за 1703 р. «книги про 
образи» повністю скопійовано. Це великий матеріал, який займає понад 
160 аркушів, враховуючи звороти. Тут є дані з липня 1699 р. до жовтня 
1702 р.86  

Той же посланець – І. Антонов, який приїхав 6 березня 1703 р., 
передав П. Толстому цікаву для нашої теми царську грамоту від  
27 жовтня 1702 р., адресовану І. Мазепі. Звертаючи увагу на вільну 
дворічну торгівлю в Азові підданих обох государів – російського і 
турецького, грамота відзначала погіршення ситуації в цьому плані, вка-
зуючи на непривітне ставлення, з яким зустрілися того року російські 
купці, які приїжджали з Азова до Керчі. Російська сторона припускала, 
що такі ускладнення викликані підозрами турків щодо намірів Москви, 
які розголошували запорожці. Через своїх посланців до Криму вони по-
ширювали інформацію, що нібито царські війська великими силами йдуть 
на османські володіння, незважаючи на мир. Москва твердила, що так 
козаки намагалися збурити Крим, аби уникнути наслідків своїх розбій-
ницьких дій, «збуваючи свого злочину» – пограбування підданих султану 
греків, під час якого, як свідчили самі потерпілі, вони втратили багато 
товарів87.  

Далі грамота запевняла, що цар не має намірів порушувати мир, та 
інформувала, що П. Толстому наказано говорити наближеним до султана 
людям про реальні причини активності запорожців. Він повинен був 
казати, «що таку брехню ті шахраї заради порятунку свого сплітають». 
Тут же роз’яснювалося, що поява трьох суден в Азові не має непокоїти 
турків, бо вони призначені для звичайних прикордонних завдань. 
І. Мазепі доручалося донести зазначену позицію Москви своїм листом до 
кримського хана, а азовський воєвода, якому доносилася така ж інфор-
мація, мав відповідно писати до кафинського паші88.  

Тож розглянутий пакет документів значно збільшував арсенал дип-
ломатичної аргументації П. Толстого на майбутніх переговорах з пред-
ставниками імперії. Цілий масив фактів міг бути використаний у ході 
розмов, інші дані поглиблювали обізнаність посла щодо того, як вини-
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кали і розвивалися проблеми, які він мав обговорювати, в тому числі і в 
комплексі зі справою про пограбування. Найбільш масштабними були 
матеріали про прикордонні конфлікти, а саме: про образи, завдані цар-
ським підданим від султанських. Непересічне значення мали дані про 
запорозько-татарське зближення і можливі наслідки їхніх спільних дій. 
Прикладний характер мала інформація про переговори в Батурині і ви-
плату там частини компенсації за втрати купців. Особливу увагу при-
вертають матеріали, які показують причинно-наслідковий зв’язок між 
пограбуванням грецьких купців і погіршенням стану торгівельних від-
носин Росії з Османською імперією, що проявилося в Керчі, підґрунтям 
чого були підозри турецької влади щодо намірів Москви розпочати війну.  

Вже незабаром російський дипломат ініціював зустріч з представ-
ником Порти. Оскільки перебування П. Толстого мало за основну мету 
збереження мирних відносин Росії з Туреччиною, то і в цьому випадку 
при змалюванні стану справи про пограбування він спрямував всі аргу-
менти на те, щоб представити позицію царя максимально миролюбною. 
Навіть дії запорожців мали виглядати, як зумовлені чи спровоковані 
зовнішніми обставинами – діями людей, підвладних султану. Крім того, 
важливо було не тільки довести справу до завершення, але й використати 
її на користь Москви, усуваючи інші несприятливі чинники або запо-
бігаючи утворенню нових ускладнень.  

15 березня 1703 р. до посла за його запрошенням знову приїжджав 
А. Маврокордатос як представник Рамі Мехмед-паші. Тоді П. Толстой, 
виконуючи вимоги отриманого ним царського указу, повів мову про те, 
що царські піддані – запорозькі козаки «бачачи себе у важкій біді» через 
монарший гнів, який вилився на них «за непотрібну їх, зухвалу справу», 
що вони «намовою очаківського паші і кримських татар, без волі на-
чальних своїх» вчинили образи підданим султану грекам. І, не маючи 
можливості жодним чином уникнути того гніву, запорожці схилилися до 
ще більшого злочину – «з подібними собі легковажними кримськими 
татарами утвердившись клятвою», вирішили йти війною на царську сто-
рону. А реалізація цього задуму, за словами П. Толстого, була б з боку 
Порти прямим порушенням мирних договорів, які цар завжди міцно 
оберігав89.  

Тому, продовжував російський дипломат, якщо султан бажає збе-
рігати мирні відносини, то належить запорожців «відкинути» від Порти 
«як непотрібних шахраїв», не приймати їх у підданство, не допускати до 
з’єднання з татарами і не веліти татарам їх захищати. Під захистом малася 
на увазі ситуація, коли б внаслідок рішення царя якось «вгамувати» 
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запорожців вони стали шукати притулку під владою султана. В такому 
випадку Москва була зацікавлена в тому, щоб цим козакам «заради 
уникнення царської величності гніву ніде ніяке місце ні на малий час не 
далося»90.  

Порта не повинна була виявляти жодної прихильності до запорожців 
особливо тому, що від початку цар спрямував свій гнів на низових козаків 
за пограбування греків, вдовольняючи сторону султана. Посол наголосив, 
що, бажаючи, аби «дружба і любов» між обома монархами зростала і 
множилась, цар надмірно вдовольняє сторону султана, наказавши погра-
бованим грекам за їх же пропозицією, не з’ясовуючи її правдивості, 
оплатити одразу усі збитки зі свого скарбу «соболями і московською 
монетою російськими грошима». 20 мішків того платежу вже було від-
дано, а інше незабаром мало бути прислане до Києва. Що ж до безпечного 
перевезення того скарбу до Туреччини, то для цього ще потрібно було 
спільно віднайти придатний спосіб91.  

Після цього П. Толстой знову акцентував увагу на тому, що цар не 
шкодує свого скарбу заради дотримання мирних угод. Монарх здійснив 
такий крок, не приділяючи значної уваги розслідуванню справи, незва-
жаючи на злочин самих греків; не відкидаючи запит османської сторони, 
з покликом на те, що «пройдисвіти» запорожці вчинили пограбування за 
настановою очаківського паші; ігноруючи багато інших обставин, які 
заперечували можливість такої виплати. Так само, наголошував дипло-
мат, належало чинити й стороні султана, вдовольняючи російську сто-
рону: відшукати і повернути скривдженим підданим царя, без затягування 
часу, награбоване у них кримськими і ногайськими татарами, кубанцями 
та іншими. А за те, чого б не вдалося віднайти, мала бути здійснена 
аналогічна виплата з султанського скарбу. При цьому П. Толстой за-
значив, що має прислати до Порти письмовий опис «кривд і грабежів», 
завданих татарами у різні часи після укладення миру92.  

Про все заявлене російським представником А. Маврокордатос пообі-
цяв донести великому візиру, за чим би послідувала відповідь, а також 
поцікавився, чи запорожці одні чинять супротив царю і з татарами об’єд-
нуються, чи вся Мала Росія, і з яким ханом об’єднуються – з колишнім чи 
теперішнім. На це П. Толстой заявив, що супротив іде лише від запо-
рожців, вся ж Мала Росія вірно служить царю, а об’єднувалися низові 
козаки з колишнім ханом. Тоді секретар зауважив, що того хана вигнали з 
Криму, а тому об’єднуватися козакам уже ні з ким. Але росіянин не 
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погодився, зазначивши, що в Криму залишилися мурзи і татари, які 
потурали запорожцям, і він не знав, чи будуть вони слухати нового хана, і 
чи новий хан не буде прихильником їхнього злого починання93.  

Запис цих переговорів чітко показує занепокоєння Москви можли-
вістю втілення запорозько-татарських домовленостей у реальні воєнні дії 
чи без згоди, чи зі згоди вищої влади імперії. Обидві ж сторони природно 
сприймали будь-які негаразди у володіннях потенційного противника як 
дуже бажані, оскільки негаразди послабляли, зменшували як можливості 
для його агресії, так і його опору при обороні. Перехід же Січі під 
зверхність хана і султана призвів би до значної кризи у російсько-
турецьких взаєминах. Інша справа, що Порта не бажала таких змін. Але у 
російської сторони не могло бути повної впевненості у цьому. А новий 
можливий військовий конфлікт під час протистояння зі Швецією вида-
вався царській владі критично небезпечним.  

Це занепокоєння не пройшло повз увагу А. Маврокордатоса. Його 
запитання про потенціал спротиву царській владі в Україні було обу-
мовлене, вочевидь, тим, що й Порта зважала на небезпеку з боку Росії, 
спостерігаючи її військові приготування на Азовському морі та отри-
муючи відомості про перебіг збройного конфлікту на теренах Речі Пос-
политої. Рішення ж Петра І про покарання запорожців, виплату компен-
сації пограбованим ставали аргументами для запевнення в його прагненні 
до миру. Заговорив посол і про можливість доставки царського скарбу до 
Туреччини.  

Зі свого боку до швидшого розрахунку за пограбовані козаками 
товари підштовхував посла патріарх. 17 березня 1703 р. до П. Толстого 
надійшов лист Досифея ІІ Нотари, написаний попереднього дня. Патріарх 
зазначав, що затягування справи про пограбування грецьких купців як 
самому послу не додавало честі – «і там, де ім’я твоє чесне є – і в Порті, і 
у християн, і в самого султана – від того починається деяке засудження і 
деяка й огуда», так і не було на користь царським справам. При цьому 
патріарх писав, що не знає, чому проблема не вирішується, і відкидав 
думку про свою особисту, зокрема, матеріальну, зацікавленість94.  

Тим не менше, зусиллями російського дипломата справа рухалася.  
25 березня 1703 р. П. Толстой взяв у Адріанополі в борг у підданого 
султану грека Павла Іванова 1520 левків турецькими монетами «на 
справи великого государя». За розрахунком грек мав особисто їхати до 
Москви, а там зайти з листом від російського дипломата у Посольський 
приказ до боярина Ф. Головіна з товаришами. За царським указом 

———————— 
93 Там же, л. 179 об.-180.  
94 Там же, л. 182. 



Частина ІІ 174 

П. Іванову мали видати гроші «московською монетою» за узгодженим з 
П. Толстим курсом – за левок по 45 копійок. Наданий греку лист був 
завірений підписом і печаткою російського посла95. У такий спосіб посол 
готував ресурси для виплати пограбованим купцям.  

Згідно з записом статейного списку, розрахунок з пограбованими 
купцями відбувся 29 березня з підданими султану греками Христом 
Георгієвим та Мануїлом Івановим з товаришами. Загалом грекам була 
компенсована половина вартості втрачених ними товарів – 60 турецьких 
мішків, в кожному з яких було по 500 левків, а всього 30 тис. левків. При 
цьому малися на увазі всі здійснені відшкодування, а не тільки виплата, 
що відбулася того дня. Як зазначено у документі, спочатку, після погра-
бування, було віднайдено і повернуто постраждалим частину їхніх речей 
загальною вартістю 1308 левків, а також гетьман І. Мазепа надав їм 
10 тис. левків. А вже 29 березня 1703 р. для доповнення до половини 
греки отримали від російського посла 18692 левка. П. Толстой передав 
купцям ті левки, які він отримав з продажу царського «скарбу». Серед 
цих товарів названо різні види хутра, а також ікла моржів. Після роздачі 
грошей на інші цілі залишилося 17172 левка, які, як зазначено в доку-
менті, за царським указом віддано турецьким «міністрам» як платіж за 
пограбованих запорожцями греків. Для того ж, щоб вистачило грошей 
для половини виплати, російський посол позичив 1520 левків у грека 
Павла Іванова96.  

На знак завірення здійсненої виплати П. Толстой отримав листа від 
Порти за підписом і з печаткою кази-аскера. Цей лист в статейному 
списку відсутній, бо він був написаний турецькою мовою, перекладача з 
якої російський дипломат не мав. Натомість є отриманий послом за 
султанським указом лист від Христа Георгієва з товаришами з їх під-
писами і печатками, написаний грецькою мовою, який було перекладено і 
внесено до списку97.  

На початку цього документа зазначено, що піддані султану купці-
греки Христ з усіма товаришами за указом від Порти передали його 
російському послу 27 березня 1703 р. Дата, як бачимо, на два дні роз-
ходиться з датою розрахунку, наведеною послом, що, вочевидь, є меха-
нічною помилкою або обумовлювалося якимось усними домовленостями. 
В загальних рисах у документі описано хід розрахунку з повернення 
вартості пограбованого запорожцями, що оцінювалася в 120 мішків: з 
дозволу султана греки їздили у царську сторону, де за указом російського 
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монарха отримали у Малій Росії від гетьмана І. Мазепи 20 мішків грошей – 
10 тис. левків; а того дня в Адріанополі П. Толстой дав їм 40 мішків –  
20 тис. левків (до чого зараховувалися віднайдені й раніше передані 
грекам речі). Загалом це складало половину домовленої компенсації. За 
другою половиною купці мали їхати з однією людиною від російського 
посла і з його ж листом до Малої Росії. Виплата мала бути здійснена 
«московськими» грошима, тобто копійками, або соболями, в залежності 
від царського указу; вона мала реалізуватися по курсу, домовленому 
раніше, – один левок оцінювався в 45 копійок. Після повної виплати купці 
зобов’язувалися не бити чолом і не докучати ані султану, ані царю. Лист 
був підписаний та завірений печатками Х. Георгієва та М. Іванова98.  

В історичній літературі існує коментар щодо здійсненого дипломатом 
в березні 1703 р. розрахунку. Пишучи про виплату тоді за розпоряд-
женням Ф. Головіна 18,5 тис. левків, що разом з уже наданим відшко-
дуванням склало 30 тис., Т. Крилова називала її компромісом з турками, 
на який пішов П. Толстой, відкинувши кілька перших з інших їхніх вимог – 
ліквідації Азовського флоту, знищення фортеці в Кам’яному Затоні, при-
значення змішаної комісії для уточнення російсько-турецького кордону99. 
На це варто зауважити, по-перше, що рішення про відшкодування за 
пограбовані у греків товари було прийняте Петром І, а не послом, а, по-
друге, що це рішення було прийняте ще в 1701 р., і тоді ж про нього 
повідомили турецькій стороні.  

За даними цієї ж дослідниці, гроші на виплату в березні 1703 р. 
П. Толстим пограбованим запорожцями грекам частини відшкодування 
були отримані з продажу соболів, привезених послу російськими купцями 
з Азова до Стамбула восени 1702 р.100  

2 квітня 1703 р. дипломат відправив листа в Азов до думного дво-
рянина Степана Ловчикова, в якому згадав про оголошення від пред-
ставників османської адміністрації, що запорожці не будуть прийняті під 
султанську владу і татари їх обороняти не будуть; про страту Далтабана 
Мустафи-паші; про зняття з посад і ув’язнення кримського хана та калги. 
Причому П. Толстой недвозначно приписував собі важливу роль у цих 
змінах, які забезпечили збереження миру101.  

А далі бачимо дві сентенції про виникнення ускладнень, які могли 
призвести до протистояння Туреччини з Росією, і про заходи, за допо-
могою яких небезпека  конфлікту була ліквідована. В першій запорожцям 
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відведено ключову і провідну роль як супротивній силі, яка проявляла 
активність, зрозуміло, більшою мірою через конфлікт з Москвою, що 
виник як наслідок пограбування 1701 р.: «всі минулі збурення і против-
ності вчинилися злочинними діями запорозьких козаків». А в другій 
вирішальне значення віддано російському уряду, реалізувавши рішення 
якого про оголошення відшкодування за постраждалих грецьких купців 
Порті, посол посприяв знищенню серцевини конфлікту, що набирав 
значної сили і по якому ще залишалися невеликі рештки: «і як я роз-
судливий великого государя указ про ту справу прийняв, за премудрим 
донесенням боярина Федора Олексійовича Головіна, і Порті про те 
запропонував, аби ту грецьку з запорозькими козаками справу закін-
чувати з задоволенням бажання їхнього тим, як насиллям води загасився 
згаданий вогонь, який розгорівся великим полум’ям, і молю Господа 
Бога, щоби допоміг мені і останні іскри притоптати, які затаїлися в 
печалі, аби від обох сторін безпека мирного життя і тиші зростала і 
процвітала»102.  

Таким чином, справа про пограбування була представлена П. Толстим 
як причина конфлікту між Російською державою та Османською імпе-
рією, який міг призвести і до масштабного зіткнення, а тому відповідно з 
розв’язанням проблеми зникли й підстави для протистояння обох сторін і 
знову переважили мирні взаємини. Свою ж роль у справі дипломат подав 
доволі вміло – як обов’язок, який він ретельно намагається виконати: 
«оскільки майстерність посольська, щоби між великими монархами ви-
клопотати мир, а підданим їх спокійне життя влаштовувати, чого нехай 
допоможе десниця Божа і мені зробити»103.  

4 квітня 1703 р. П. Толстой написав Ф. Головіну про здійснений 
розрахунок з купцями. Передамо найважливіше з написаного, за мож-
ливості уникаючи повторів з уже викладеною інформацією. Отже, посол 
доповідав, що оплатив половину позову, а за другу половину домовився, 
що її видадуть соболями у Києві, за котрими незабаром мали їхати люди 
від Порти. Причому П. Толстой був за те, щоб турецькі посланці довго в 
Києві не затримувались. Приймати соболів вони мали по московській ціні 
при вартості левка у 15 алтин. Для вже здійсненої виплати купцям посол 
грошей не займав (за виключенням взятої у П. Іванова безпроцентної 
позики, за що мало бути виплачено цьому купцю у Москві за левок по  
15 алтин московськими копійками), бо це призвело б до великих збитків 
через необхідність виплати процентів. Натомість постраждалим було 
видано гроші, виручені з продажу товарів, присланих від Федора Апрак-
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сіна. Тримати тривалий час у себе ті гроші послу не було сенсу і не-
безпечно, а відіслати їх до Москви не видавалося жодної можливості, бо 
існували певні перешкоди на шляху. Через це П. Толстой просив 
Ф. Головіна поговорити з Ф. Апраксіним, аби той не гнівався на нього104. 
Ближче до кінця свого великого листа посол помістив дуже оптимістичну 
для царя звістку про обіцянку турецького уряду знову дозволити купцям з 
царських володінь вести торгівлю через Чорне море, що мало стати 
наслідком завершення справи про пограбування: «як я в грецькій справі 
вчинив закінчення, по тому і московським торговим людям обіцяли дати 
свободу їхати через моря в Азов»105.  

В цьому ж документі російський дипломат сповіщав про зусилля 
османського уряду, спрямовані на підтримання мирних взаємин з Моск-
вою, а саме: про відправку Портою суворих указів на кордони до пашів та 
начальників інших рівнів з розпорядженнями про ретельне дотримання 
угод. Більше того, були схоплені та посаджені до в’язниці в Адріанополі 
підлеглі тих пашів, про яких П. Толстой доповідав Порті, що вони 
«живуть необачно і чинять певні образи» царським підданим106.  

За словами російського посла, він говорив представникам турецького 
уряду, аби султан навзаєм наказав виплатити зі свого скарбу компенсацію 
за всякі шкоди, які були вчинені татарами й кубанцями царським під-
даним. І на це він отримав відповідь через А. Маврокордатоса, що за 
прикладом царської сторони буде діяти й сторона султана. Але на той час 
П. Толстой вважав недоречним наполягати на таких виплатах, оскільки 
мав розпорядження свого уряду про недопущення сварок з турками107.  

Дипломат чув, що татари вже втихомирилися, але ще достеменно не 
знав, чи зайняв свою посаду новий хан. На той час османські азійські 
війська, котрі колишній візир спрямовував на Дунай нібито проти татар, 
вже були повернуті додому, а османські європейські раті, які дисло-
кувалися на Дунаї, за чутками, мали бути незабаром розпущені чи від-
правлені проти іновірців після прибуття хана до Криму і набуття ним 
своєї влади108.  

Треба згадати також про заходи російського керівництва, спрямовані 
на те, щоб, як писав Микола Костомаров, «умиротворити Україну».  
В умовах війни з Швецією, повстання на Правобережній Україні, налаш-
тованості Січі на союз з татарами «нерозсудливо було залишати запо-
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рожців у роздратуванні проти московської влади». Тому до Низового 
Війська було направлено стольника Федора Протасьєва, який мав ого-
лосити догану, а заразом й сповістити про царське прощення за без-
чинства козаків. У той же час було відпущено запорозьку делегацію на 
чолі з Герасимом Крисою та Лук’яном, затриману раніше в Москві за 
вчинене Військом пограбування купців. 5 травня 1703 р. стольник був на 
Січі, де роздав царське жалування109.  

Не знаючи про здійснений послом розрахунок, український правитель 
робив свої кроки, спрямовані на виплату компенсації. 12 квітня 1703 р. до 
П. Толстого надійшов лист від І. Мазепи, написаний 24 лютого у Бату-
рині. Гетьман інформував, що царгородські греки домовилися з ним, що 
вдовольняться компенсацією за пограбовані товари і витрати на харчу-
вання протягом тривалого часу в розмірі 100 мішків левків. Вони вже 
прийняли 20 мішків у вигляді царського жалування запорожцям за два 
роки, і їм залишалося прийняти з царського скарбу виплату за 80 мішків 
соболями та іншими товарами, а залишок левками. При отримані усього 
відшкодування греки зобов’язалися надати І. Мазепі вірчий лист зі своїми 
підписами та зазначенням імен «усього свого товариства», яке перебувало 
в Царгороді. В тому документі мало бути вказано, що самі пограбовані 
купці, як і їхні близькі та далекі грецькі родичі, і володарі Оттоманської 
Порти надалі не будуть бажати й нагадувати про більшу винагороду. 
Український правитель зазначив, що він вчинив з греками таку постанову 
на своїй території тому, що в той час на Правобережній Україні діялося 
велике «замішання» між Палієм, Самусем та поляками. І в таких об-
ставинах не видавалося можливим не тільки когось так далеко посилати зі 
значними матеріальними цінностями, а й одному гонцю на коні проїхати. 
А от грекам з товарами і грошима з монаршого скарбу потрапити до 
кордону з Османською імперією було легше. Наприкінці листа І. Мазепа 
пропонував П. Толстому за царським указом і при потребі говорити про 
ці нові обставини справи про пограбування при Порті110.  

Всі ці кроки, зрозуміло, робилися і мали робитися надалі за узгод-
женням з московською владою. Відомо, що в листі Ф. Головіна від  
16 квітня 1703 р. зі Шліссельбурга до гетьмана згадувалося про виплату 
грекам «копійками за товарним числом» з умовою, що греки нададуть 
достеменне свідчення про дозвіл прийняти ту виплату. В цьому ж листі 
говорилося про листи до П. Толстого щодо прийняття пограбованими 

———————— 
109 Яворницький Д.І. Вказ праця. С. 243-247; Костомаров Н. Мазепа и мазепинцы. 

С. 191-193.  
110 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1703, д. 3, л. 215-217.  
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купцями компенсації в Україні111. 5 квітня 1703 р. боярин писав звідти ж 
дякам Посольського приказу, аби вони негайно повідомили, якщо буде 
інформація стосовно греків, які домовилися з гетьманом про сплату  
за пограбування, уступивши 10 мішків, і поїхали до нового візира112.  
А 6 травня 1703 р. Ф. Головін наказував дякам у іншому посланні: «Як 
гетьман буде писати про прислання за запорожців платежу чи кому 
повелить прийняти своєму на Москві, чинити за тим його листом 
негайно»113.  

Отримавши інформацію від українського правителя, російський дип-
ломат вирішив довести її до відома турецької влади задля коригування 
стратегії своїх дій. Через кілька днів – 17 квітня 1703 р. П. Толстой 
зустрічався з А. Маврокордатосом, якому говорив, що отримав повідом-
лення про домовленість греків, «котрі на пустих степах від недбальства 
свого розграбовані», з І. Мазепою, згідно з якою вони були згодні вдо-
вольнитися отриманням за всі свої збитки 50 тис. левків, що складало  
100 турецьких мішків. А йому – П. Толстому – від Порти представляли, 
нібито купці втратили товарів на 120 мішків, тобто на 60 тис. левків. За 
словами дипломата, таке розходження було явною ознакою того, що 
греки вчинили неправдиво – написали значно завищену ціну своїм това-
рам. І за цю брехню вони удостоїлися не нагороди, а дуже жорстокого 
покарання. Однак цар, бажаючи мати непорушну «любов і дружбу» з 
султаном, наказав до виданої платні у 60 мішків додати за бажанням 
греків ще 40 мішків. Для отримання виплати султан не мав нікого 
відправляти до визначеного раніше місця – до Києва, бо все мало бути 
виплачено згаданим грекам. Потрібен був лише лист від Порти для 
завірення того надання. Вислухавши росіянина, А. Маврокордатос сказав, 
що передасть слова посла Порті та повідомить про її реакцію114.  

І вже наступного дня – 18 квітня 1703 р. А. Маврокордатос сповістив 
П. Толстому про відповідь від Порти. Від неї було заявлено про не-
прийняття домовленості, укладеної з гетьманом, бо греки, які були в 
І. Мазепи, «не суть сущі пани тих розграбованих товарів, але раби тих 
панів». І вони не могли укласти ніякої постанови чи договору у тій справі, 
бо Порта заборонила це робити не тільки тим «рабам», а й власникам 
товарів. А це було зроблено тому, що греки багато заборгували великому 
візиру та іншим вельможам. Відповідно той скарб не має бути переданим 
———————— 

111 Батуринский архив и другие документы по истории Украинского гетманства 
1690–1709 гг. / Рук. проекта и сост. Т.Г. Таирова-Яковлева. Санкт-Петербург, 2014. С. 49.  

112 Письма и бумаги императора Петра Великого. Санкт-Петербург, 1889. Т. 2: 
(1702–1703). С. 514. 

113 Там же. С. 545. 
114 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1703, д. 3, л. 218-218 об.  
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до рук греків, а його належить віддати Порті. В тому ж разі, коли «грецькі 
робітники», тобто представники власників товарів, учинять під примусом 
в царській стороні якийсь договір, Порта вірити тому не буде, оскільки 
послу вже давно сказано, що грекам не слід давати того скарбу. І якщо від 
царської сторони відбудеться якесь зменшення виплати, то це призведе до 
погіршення відносин – «і те буде більше схилятися до неприятельства». 
Надалі Порта відмовлялася вести розмови на цю тему і заявляла, що в разі 
неповної виплати другої частини компенсації їй «нанесеться озлоблення» 
з царського боку. Тому якщо цар зволить повністю вдовольнити Порту, то 
другу половину – 60 мішків – слід віддати негайно без усякого запе-
речення115.  

Виклавши все це, А. Маврокордатос зауважив, що більше ні про що 
Порта не наказувала йому говорити з російським послом, і покинув місце 
зустрічі, не вислухавши відповіді П. Толстого116.  

За таких обставин російський дипломат мусив узгодити свої подальші 
кроки з українським гетьманом. 21 квітня 1703 р. П. Толстой відправив 
листа до І. Мазепи. Спочатку схваливши домовленість гетьмана з погра-
бованими греками про вичерпність компенсації з наданням їм ста мішків, 
він, однак, висловлював прохання, щоб грекам, які на той час перебували 
при українському правителі, не давати жодного левка. А пояснював це 
тим, що хоча греки були раді взяти й 50 мішків і укласти договір, але 
Порта тим не вдовольниться, а тому користі з переданого грекам скарбу 
не буде. Зацікавленість купців хоча б у частковій, а турецького керів-
ництва – у повній виплаті пояснювалася, за словами російського посла, 
тим, що те керівництво вирішило забрати її собі: «і вже цей скарб входить 
у руки міністрів турецьких, мимо тих греків, а тому ті греки і малому 
числу раді». Незважаючи на це, за словами П. Толстого, він представив 
справу Порті згідно з гетьманським посланням, з ґрунтовними доказами, 
що збирався робити й надалі, хоча й вважав, що Порта не схилиться до 
нового варіанту розрахунку, оскільки ще до отримання послання від 
І. Мазепи, в березні, вчинив з турками постанову щодо повної виплати за 
пограбоване117. Російський дипломат мав на увазі розрахунок за першу 
половину компенсації, здійснений 29 числа того місяця.  

Як вказано далі, посол отримав від Порти вірчого листа щодо прий-
няття половини виплати в розмірі 60 мішків, що дорівнювало 30 тис. 
левків, за підписом руки кубе-візира. Також, за наказом турецьких 
«міністрів», свого вірчого листа дали греки. Причому в цьому випадку 

———————— 
115 Там же, л. 218 об.-219.  
116 Там же, л. 219.  
117 Там же, л. 219 об.-220 об. 
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свої підписи й печатки поставили саме власники товарів – «котрі в тій 
справі сущі пограбованим товарам пани». Для отримання другої поло-
вини виплати – ще 60 мішків у вигляді соболів по «московській ціні» при 
курсі за 1 левок по 45 копійок «московської монети» від Порти до Києва 
вже мала поїхати певна людина. Але сталася затримка, спричинена про-
позицією російського дипломата за листом від І. Мазепи118.  

В таких обставинах П. Толстой просив гетьмана відправити до Моск-
ви запит «кому належить», чи стверджуватися йому у тій позиції, щоб 
більше 100 мішків не давати. При позитивній відповіді посол став би 
говорити турецькій стороні про додачу 40 мішків. При цьому П. Толстой 
підкреслив, що Порта «вельми на тому наполягає», аби було надано ще  
60 мішків, і навів аргументацію османського уряду, яку назвав відмов-
ками, про те, яким саме грекам насправді належать пограбовані товари. 
Турки говорили навіть, щоби грекам, які були в гетьмана, не віддавати й 
тих 20 мішків, які їм були видані раніше, а передати тій людині, яка буде 
прислана для прийняття скарбу від Порти до Києва. Однак П. Толстой 
цим не переймався, бо в листі від Порти було записано, що 60 мішків уже 
прийнято. Тому якби І. Мазепа зволив віддати грекам 20 мішків, то за це 
не потрібно було турбуватися. Але, на думку російського дипломата, 
більше того гетьман не мав давати, і користі з того би не було119.  

Наприкінці листа посол просив негайно сповіщати про те, що йому 
буде звелено чинити у справі. До надходження листа від українського 
правителя він не збирався робити подальших кроків, навіть якби його 
стали примушувати, а мав намір за можливості відбуватися відмов-
ками120.  

У одній з доданих до листа цидулок П. Толстой звернув увагу геть-
мана на справжні причини готовності Москви компенсувати втрати 
грецьких купців: «ця справа чиниться не для того, аби вдовольнити 
греків, але щоб стан миру був неушкодженим, заради того належить 
вдовольнити Порту, а не греків». Тому посол дуже просив І. Мазепу чітко 
сповістити про це тим, кому належить. Спеціального листа до Москви 
П. Толстой тоді не відправляв через труднощі проїзду та навіть не спо-
дівався, що й це його послання надійде до гетьмана121.  

———————— 
118 Там же, л. 220 об. 
119 Там же, л. 220 об.-221.  
120 Там же, л. 221.  
121 Там же, л. 221 об. Можливо, саме цей лист згадується у виписці змісту листа 

П. Толстого до І. Мазепи за квітень 1703 р., опублікованій у вже згаданому виданні 
«Батуринский архив и другие документы по истории Украинского гетманства 1690–
1709 гг.» (с. 50): «про справу греків, які пограбовані, і що в тій справі вчинив з ними 
мир».  
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4 травня 1703 р. у своєму листі П. Толстой сповіщав боярина Ф. Го-
ловіна про надходження до нього в Адріанополь 12 квітня листа від 
українського гетьмана з інформацією про домовленість з греками щодо 
передачі їм за втрачені товари та інші збитки 100 мішків, тобто 50 тис. 
левків, та пропозицією повідомити Порті про досягнуту угоду. Окремо 
додавався запис про те, як саме була сформульована послом ця пропо-
зиція, і як відреагував османський уряд122.  

Далі російський дипломат висловлював прохання негайно прислати 
указ щодо його позиції на переговорах з представниками турецької влади 
про видачу лише 100 мішків. Посол був готовий відстоювати таку по-
становку питання, але зауважував, що за налаштованістю турків він 
бачив, що вони жодним чином з таким підходом не погодяться. Тим не 
менше, після отримання гетьманського листа П. Толстой притримав лю-
дину, яку турки призначили в поїздку для прийняття скарбу до Києва. Він 
вважав, що ту людину не відправлять до того часу, поки з Москви не 
надійде указ у справі. При цьому П. Толстой повторював клопотання, 
щоб грекам, які тоді перебували при гетьмані, не давали жодного левка, 
зазначаючи, що користі з того не буде. Наприкінці дипломат зауважив, 
що йому з великими клопотами вдалося добитися згоди від турецького 
уряду на включення до загальної суми виплати і тих 20 мішків – 10 тис. 
левків, які були надані грекам від гетьмана123.  

В шифрованій цидулці до цього ж листа російський дипломат про-
понував розглянути підступний задум пограбованих греків. Отже, поба-
чивши, що виплачувана їм компенсація переходить «у руки міністрів 
турецьких», купці наче уступали 20 мішків, що московськими грошима 
складало 4500 рублів. Однак цю уступку вони частково компенсували 
собі грою на обмінному курсі, оцінюючи один левок як полтину. При 
такому підході 100 мішків московськими грошима оцінювалися у 25 тис. 
рублів. А при оцінці левка у 15 алтин 120 мішків дорівнювали 27 тис. 
рублів. Таким чином виходило, що греки уступали всього 2 тис. рублів. 
Але й тих дві тисячі купці відшкодовували з великим прибутком това-
рами, оскільки хотіли брати ленські лисиці по 15 рублів за десяток. А в 
Туреччині на той час таких лисиць могли купити по 5 левків за одиницю. 
Також значний прибуток греки мали отримати і за соболів124.  

Найбільше ж значення мало те, що виконання пропозиції купців 
призвело б й до ускладнень у відносинах з Портою, оскільки П. Толстой 
домовився з нею, що при виплаті й 120 мішків левок буде коштувати  

———————— 
122 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1703, д. 3, л. 229 об.  
123 Там же, л. 229 об.-230.  
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15 алтин, а виплата мала здійснюватися московськими копійками чи 
соболями – як вирішить цар. Така умова була зініційована російським 
послом для того, щоб купці не бажали брати соболів за низькою ціною. 
Якби вони захотіли взяти соболів задешево, то цар наказав би здійснити 
виплату копійками. Брати ж московські гроші було ризиковано, бо греки 
не змогли б ними скористатися в тому разі, якби їх не пустили до Москви. 
Тому купці були б змушені брати виплату соболями, але за реальною 
ціною. Таким чином, сподівався дипломат, і цар не зазнав би збитків, і 
Порта була б задоволена. А якби скарб, котрий греки хотіли тоді взяти, 
був присланий до посла, то він розраховував би на немалий прибуток для 
царя з його продажу, як зробив це з раніше надісланим скарбом. При 
закінчені опису проблеми П. Толстой ще раз просив звеліти нічого грекам 
не давати, бо вони б все витратили, а Порта тому не повірить. Вже тоді 
товариші пограбованих купців почали говорити, що ті були примушені до 
поступки125.  

А 9 травня 1703 р. П. Толстой відправив листа до Ф. Головіна, в 
якому шифром повідомлялося, що Порта негативно поставилася до дого-
вору, укладеного греками з І. Мазепою, і бажала, щоб виплата була 
здійснена саме їй, а грекам ані малого, ані великого надання не було, а 
також хоче, щоб для прийняття скарбу була відправлена людина від 
Порти до Києва, як про те вже було домовлено з російським послом. 
Менше 120 мішків турецьке керівництво брати не хотіло, натомість греки 
на той час були «і мале число раді взяти», бачачи, що виплата має 
потрапити не до них, а до рук турецьких «міністрів». А що греки візьмуть 
і витратять без узгодження з Портою, зазначав посол, то Порта в те не 
повірить, і виникнуть нові труднощі. Дипломат просив негайного розпо-
рядження щодо подальшого ведення справи126. З цим листом П. Толстой 
надсилав копію листа з цидулкою від 4 травня, оскільки попередній лист 
був відправлений з московськими торговими людьми, а вони могли затри-
матися в дорозі, і донесення про зустріч з А. Маврокордатосом 17 квітня 

та відповідь секретаря, надану наступного дня127.  
Тим часом вирішив отримати відшкодування за свою позику грек 

Павло Іванов. 12 травня 1703 р. посол відпустив цього грека до Москви, 
аби той отримав гроші замість позичених П. Толстому. П. Іванов їхав з 
двома робітниками та певною кількістю товарів. Він мав заїхати до 

———————— 
125 Там же, л. 231 об.-232.  
126 Там же, л. 350-350 об.  
127 Там же, л. 351.  
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І. Мазепи з окремим листом, у якому російський дипломат висловлював 
прохання без затримок відправити грека до російської столиці128.  

У листі до Ф. Головіна, який повіз П. Іванов, було зазначено, що за 
взяті у займ у грека 1520 левків той має отримати розрахунок у російській 
столиці московськими копійками – по 15 алтин за левок. П. Толстой 
підкреслював, що по такій ціні зайняти левки було б неможливо, якби не 
допомогла та єдина обставина, що на той час, згідно з царським указом, 
грекам було заборонено їздити до Москви у торгових справах. Тож 
П. Іванов і дав послу гроші по зазначеному курсу, щоб мати можливість 
поїхати до російської столиці за товарами. Однак, наголошував дипломат, 
він грека «в тому не обнадіював, і слова про те ніякого не було». І якби 
цар виявив милість, то наказав би дозволити П. Іванову купити товари 
заради того, щоб надалі за його прикладом при необхідності й інші купці 
давали послу гроші. А при відмові царя надати дозвіл купцю на покупку 
товарів той не мав надокучати, бо «жодного слова він про те зі мною не 
говорив», зазначав посол, а лише просив надати проїжджого листа до 
Москви129. Певно, мета купця була настільки зрозумілою, що її можна 
було й не обговорювати. Однозначною виглядає й позиція П. Толстого, 
який хотів, щоб П. Іванов отримав дозвіл на придбання російських 
товарів.  

Дещо про те, як складалася подорож грека-позичальника, дізнаємося з 
листа Ф. Головіна до Петра І від 31 серпня 1703 р., в якому інформація 
про П. Іванова займає значне місце. Ф. Головін писав про приїзд до 
Москви цього грека від посла з листом про позику 1520 левків і з 
зазначенням вартості левка в 15 алтин. Дяки Посольського приказу про-
понували П. Іванову гроші, але той їх не взяв, а висловив прохання, щоб 
за надану позику йому дозволили купити товари в російській столиці; 
щоб його товари були пропущені з українських міст до Москви (боярин 
зазначив, що ті товари були затримані гетьманом згідно з царським 
указом стосовно греків); щоб після здійснення торгівельних операцій 
його пропустили назад без податків. Це російська сторона мала зробити, 
«аби йому та іншим грекам це чинити в Царгороді допомогу послу 
нашому і давати гроші в борг було звичайно». Причому грек, всупереч 
свідченню посла, стверджував, що П. Толстой його обнадіяв у такому 
способі вирішення питання. Ф. Головін просив розпорядження царя про 
дії в такій ситуації. Він сумнівався, що грека варто пропускати без 
податків, бо це могли взяти за приклад інші. А з іншого боку, його 
турбувало й становище посла, який в майбутньому міг знову потребувати 

———————— 
128 Там же, л. 353-353 об.  
129 Там же, л. 353 об.-354 об.  
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допомоги від грецьких купців: «А не пропустити і не дати в торгівлі 
дозволу, – щоб надалі їх не відігнати від Петра Толстого»130.  

Про дотримання османським урядом зобов’язання в справі усунення 
причин для непорозумінь на кордонах свідчить розпорядження, яке спря-
мовувалося до правителя ханства. 28 травня 1703 р. посол писав Ф. Го-
ловіну, що після звернення до Порти за листом з Азова від воєводи 
С. Ловчикова щодо нападу кубанців на калмиків з Адріанополя до хана 
було відправлено указ, щоб «беззастережно кримців і кубанців, і всякий 
рід татарський від таких непотрібних справ утримувати»131.  

30 травня 1703 р. до П. Толстого надійшов зашифрований лист від 
Ф. Головіна зі Шліссельбурга, датований 10 квітня. Боярин запитував, чи 
посол отримав надіслані йому в двох попередніх листах векселі, по яких у 
царській стороні вже було здійснено виплату. Він також повторював 
попереднє повідомлення про готовність до виплати компенсації, реалі-
зації якої перешкоджали незгоди між поляками, татарами і козаками у 
Правобережній Україні, – «відправити її жодним чином не можна»132.  

В цьому ж документі знаходимо свідчення використання ситуації з 
пограбуванням 1701 р. задля аргументації на переговорах про фортецю у 
Кам’яному Затоні. За інструкцією Ф. Головіна щодо позиції П. Толстого 
на зустрічах з представниками османського уряду з даного питання, 
посол мав стверджувати, що нові укріплення призначалися виключно для 
контролю над Низовим Військом, а аргументом було саме пограбування: 
«Про будівництво нового місця поблизу, вище Січі по Дніпру, біля 
Кам’яного Затону, почате ні в який інший образ, але для своєвільних 
запорожців, щоби втримати їх від шалених грабіжницьких справ під-
даним же султанової величності, що і недавно вчинили, і тим було в обох 
сторонах призвели до порушення миру». При цьому мало бути згадано, 
що російський монарх повелів виплатити компенсацію постраждалим, 
незважаючи на збитки свого скарбу і на те, що цього робити було не 
слід133. Тобто поява нового міста мала виглядати цілком закономірною у 
світлі такої аргументації: постраждали піддані султана, завдано втрат 
царському скарбу, та й загалом ситуація зашкодила мирним відносинам 
між обома державами. А загрожувати османській стороні, як твердила 
Москва, фортеця аж ніяк не могла. Та й розміщалася вона не на забо-
роненому мирним договором місці.  

———————— 
130 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2. С. 648-649. 
131 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1703, д. 3, л. 360. 
132 Там же, л. 360 об.-361. 
133 Там же, л. 361 об. 
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Від російського керівництва ж були надіслані вказівки, які передба-
чали два можливих способи передачі пограбованим грекам компенсації – 
товарами в Україні або грошима в Стамбулі. 2 червня 1703 р. до 
П. Толстого надійшов шифрований лист від Ф. Головіна із Шліссель-
бурга, датований 17 квітня. Боярин писав, що було б дуже добре передати 
грекам компенсацію в Україні; найбільше підходили для передачі товари, 
а не гроші. Переправити скарб до П. Толстого аж ніяк не видавалося 
можливим через небезпеки від козаків, поляків і татар. Ф. Головін пози-
тивно оцінював можливість виплати послом грошей, взятих у борг у 
мультянського господаря. А надалі, у разі виникнення такої потреби, 
боярин радив робити так, як раніше чинив О. Українцев – брав у борг у 
греків і давав перевідні листи навіть з деяким перевищенням взятої суми. 
Позичальникам могли бути видані гроші за договором, якби вони не 
захотіли отримати борг товарами134.  

Ще одним окресленим у листі питанням, яке мало відношення до 
справи про пограбування, було питання про будівництво нової фортеці в 
Кам’яному Затоні. Першим доказом правомірності такого будівництва з 
боку московського керівництва було те, що вона розташовувалася на 
давніх землях запорозьких козаків, вище Січі, далеко від турецьких 
володінь і не в обумовлених мирним договором незаселених місцях; 
другим доказом – те, що «не для них (турків – Авт.) та маленька фортеця 
чиниться, але заради своєвільних запорожців, що такі грабежі чинять їх 
же підданим, що й нині змушені ми платити це даремно»135.  

Разом з цим листом до П. Толстого надійшли інструкції – «статті», 
написані шифром, про те, що він мав говорити представникам турецької 
влади з приводу зведення фортеці у Кам’яному Затоні. У них зазначалося, 
зокрема, що цю будову почали робити на віддалі від кордону, ви-
значеного мирним договором, що вона потрібна лише для утримання від 
своєвільної поведінки «старих шахраїв» запорожців, аби вони не могли 
чинити обом державам великих збитків своїми грабіжницькими діями, як 
це трапилося недавно з підданими султану греками, за що цар зволив 
заплатити. При цьому підкреслювалося, що від запорожців могли очіку-
ватися не тільки такі, але й «державні великі до ворожнечі зруйнування 
миру» справи. Якби ж вже почате будівництво залишити без діла, то 
надалі такі грабежі стримати би не вдалося. Як приклад на користь 
закладання нової фортеці згадувався збудований раніше, при польській 
владі, поблизу Січі замок Кодак, призначений для «вгамування запо-

———————— 
134 Там же, л. 365-365 об. 
135 Там же, л. 364 об.-365.  
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розького розбійництва»136. Цієї настанови російський посол і дотриму-
вався під час перемовин з А. Маврокордатосом 5 і 27 червня 1703 р. (при 
урядуванні Рамі Мехмед-паші), з Асан-пашею 20 і 25 лютого та з А. Мав-
рокордатосом 19 березня 1704 р. (при урядуванні Морали Дамат Хасан-
паші). Детальніше на тому, як обговорювалася поява фортеці і як вона 
пов’язувалася з пограбуванням, зупинимося далі, притримуючись при 
цьому хронології подій.  

5 червня 1703 р., коли на посольський двір приїжджав присланий 
великим візиром А. Маврокордатос, мова йшла спочатку про надто 
велику затримку російської сторони з відповіддю на турецькі запити, 
серед яких одним з основних був пункт про нову фортецю. Отже, сек-
ретар нагадував П. Толстому, що за перебування діючого великого візира 
на посаді реіс-ефенді той мав зустріч з російським послом, від часу якої 
вже йшов сьомий місяць. Тоді послу були запропоновані статті, важливі 
для дотримання мирних взаємин, – про розмежування кордонів, москов-
ські кораблі та новозбудоване місто на Дніпрі, а через чотири місяці ці 
запити були передані йому у письмовому вигляді. Турецька сторона 
висловлювалася за те, щоб П. Толстой звернувся до Петра І за негайною 
відповіддю, однак досі жодної реакції від російської влади не було. Візир 
знову вимагав відповіді137.  

На це посол відповідав, що після отримання згаданих письмових 
пропозицій і надання Портою дозволу відправити свою людину до Моск-
ви він одразу відіслав листа до царя, а тривале зволікання з відповіддю, 
припускав росіянин, могло бути пов’язане з труднощами проїзду через 
волоську землю, через збурення в тамтешніх народів та великі відстані. 
Тим не менше, П. Толстой очікував на швидке надходження царського 
указу138.  

Далі дипломат заявляв, що нова маленька фортеця будується не на 
заборонених мирним договором місцях, а у глибині царської держави, по 
Дніпру вище Січі та інших місць, на землях, якими здавна володіли 
запорожці, де й раніше, під час польської зверхності, була фортеця Кодак, 
призначена для стримування запорозьких козаків. На тих же місцях і 
тепер, твердив П. Толстой, споруджується мала фортеця не для чого 
іншого, а з тією ж метою: «щоб запорожців стримати від своєвольства, 
аби підданим султанової величності не чинили (яких образ і грабежів, як і 
недавно від них діялося, за що царська величність не як належало, але 
вдовольняючи сторону султанової величності, указав заплатити зі свого 

———————— 
136 Там же, л. 365 зв.-366.  
137 Там же, л. 372 об.-373. 
138 Там же, л. 373 об., 375 об. 
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царської величності скарбу, і тим зробився царській величності великий 
збиток)»139.  

До цього дипломат додав і функцію стримування татар від розбій-
ницьких наїздів на царську сторону, охарактеризувавши обидві – запо-
розьку і татарську – спільноти як порушників миру, що прагнуть до 
розбійництва, а тому й виступають проти існування фортеці у Кам’яному 
Затоні: «і заради того ті обидва народи, як запорозькі козаки, так і 
кримські татари, усіляко стараються, щоб у тому місці ніякої фортеці не 
було, аби вони без перешкоди могли розбійницького свого звичаю вжи-
вати». Отже, будівництво цього укріпленого осередку – «царської велич-
ності премудре діло» – не може викликати підозри через те, що належить 
до зусиль, спрямованих на дотримання миру140.  

Стосовно ж ставлення турецької влади до греків, які були у гетьмана, 
і до місця майбутнього розрахунку П. Толстой написав Ф. Головіну 
шифром 4 червня 1703 р., що ті, хто уклав договір з І. Мазепою, дозволу у 
Порти на те не запитали, а Порта хоче завершити справу за попередньою 
домовленістю – прийняти другу половину компенсації у Києві. Через це 
посол просив негайного розпорядження про свої дії у такій ситуації141. 

Невдовзі, 12 червня 1703 р., до П. Толстого надійшов лист з Азова від 
воєводи С. Ловчикова з описом кривд, завданих підлеглими османській 
стороні татарами в цьому і в минулому роках: взяття в полон рибалок, 
солдата, інших людей; пограбування російських посланців, які їздили до 
Криму142. Вочевидь, така інформація могла згодитися дипломату як доказ 
нових негараздів на кордонах з вини підданих султана, що продов-
жувалися й після заборон, які туди надсилалися.  

За кілька днів сама Порта ознайомила росіянина з інформацією 
подібного роду, хоча й зроблено це було ніби й ненавмисно. 16 червня 
1703 р. А. Маврокордатос звертався до П. Толстого з проханням про 
допомогу в перекладі листа І. Мазепи, присланого до кримського хана і 
пересланого до Порти. За сприяння людей, відправлених послом, того 
листа було перекладено, а відповідно й посол довідався про його зміст. 
Йшлося про те, що азовський воєвода та воєводи інших міст багато разів 
писали в різні місця імперії, в тому числі й до хана в Крим, щодо 
розслідування образ, завданих татарами, ногайцями та кубанцями меш-
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канцям великоросійських та малоросійських міст, але розслідування не 
було проведено143.  

Певно, за проханням посла 16 червня єрусалимський патріарх напи-
сав, а 17 червня адресат отримав листа з порадами про те, що говорити 
туркам щодо нової фортеці. П. Толстой мав твердити, що у зведенні 
фортеці винні самі татари, котрі «вивели козаків запорозьких з розуму», 
через що ті «вчинилися відступниками». Тому цар вжив заходів для 
їхнього втихомирення, зволивши побудувати місто перед самою Січчю 
(«перед самим Запорогом»), яке миру не шкодить, а «тільки є вуздечкою 
запорожцям»144.  

Російський посол використав запропоновану схему в своїй заяві 
турецькій стороні, щоправда, значно її розширивши і прикрасивши. Вже 
невдовзі, 27 червня 1703 р., А. Маврокордатос завітав до П. Толстого і 
сказав, що присланий великим візиром з запитанням, чи отримав посол 
указ від царя на передані турецькою стороною письмові пропозиції. 
Посол відповів, що хоча прямого указу на ті пропозиції не має, але має 
розпорядження щодо позиції російської влади. Ця відповідь стосувалася 
трьох піднятих турками питань – фортеці в Кам’яному Затоні, кораблів в 
Азові і Таганрозі та розмежування кордонів. Першим пунктом у відповіді 
було питання саме про фортецю. Почавши з того, що місто зведене не в 
заборонених мирними договорами місцях, посол звинуватив в його появі 
кримських татар. Така позиція пов’язувалася зі справою про пограбу-
вання. Ланцюжок подій було вибудувано російською стороною у такій 
послідовності: запорозькі козаки свавільно пограбували підданих султану 
греків; цар, міцно дотримуючись мирних угод і вдовольняючи султанську 
сторону, вилив на запорожців свій гнів, наказавши багатьох з них 
покарати на смерть, чим водночас бажав утримати їх від подальших 
розбійництв; кримські татари скористалися ситуацією і «багатьма своїми 
до запорозьких козаків посилками звабили їх і вчинили бути їм царській 
величності у непокорі»; цар, аби стримати своєвільників-запорожців від 
тієї «злотворної їх непокори», щоб їх супротивні дії не зашкодили миру і 
щоб дружба з султаном була непорушною, наказав побудувати на березі 
Дніпра, в Кам’яному Затоні, фортецю і ввести в неї певну кількість своїх 
військ. Тож, фортеця була призначена для того, щоб «запорозькі козаки, 
бачачи поблизу себе царської величності раті, своєвольного свого звичаю 
і всякого неподобства не могли застосовувати». Після цього знову гово-
рилося про зведення фортеці на значній віддалі від кордону, а також 
згадувалася Кодацька фортеця. Все це означало, продовжував П. Толстой, 
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що спорудження нового укріпленого осередку не може викликати 
підозри, а достойне великих похвал. До цього додавався аргумент про 
великі витрати царського скарбу на будівництво і на виплату погра-
бованим грекам. Використовуючи образний вислів Досифея ІІ Нотари, 
П. Толстой підсумовував: «І щоб надалі таких даремних платежів не було, 
зволив царська величність на тих своєвільних накласти міцну вуз-
дечку»145.  

7 липня 1703 р. російський посол отримав листа від Ф. Головіна, 
датованого 22 травня. Боярин повідомив про надходження до нього 
листів П. Толстого з Адріанополя від 4 і 7 квітня, негайне донесення про 
них царю і про те, що у справі виплати грекам вирішено діяти за реко-
мендацією посла. Незабаром до Києва мали бути відправлені царський 
указ і соболі для здійснення платежу. Боярин також рекомендував, аби 
посол при зручній нагоді, вже після того, як буде здійснена повна ком-
пенсація, говорив наближеним до султана людям, що виплата – «недо-
стойний платіж» за греків, «явних шахраїв» – зроблена з немалими 
витратами, на що не варто було йти, але це здійснено задля утримання 
миру. При цьому посол мав запропонувати, щоб турецька сторона зро-
била аналогічний крок – заплатила за збитки від татар як за своїх під-
даних146. Того ж дня в листі до Ф. Головіна П. Толстой просив надати 
царський указ щодо його подальших дій у справі про пограбування, бо 
турецькі міністри постійно говорили, що її потрібно негайно завер-
шувати147.  

Вочевидь, інформація від боярина сприяла тому, що вже за кілька 
днів російським дипломатом і турецькою стороною знову було узгоджене 
питання про передачу другої половини компенсації на території України. 
12 липня 1703 р. П. Толстой писав Ф. Головіну, що незабаром від Порти 
до Києва буде відправлений певний грек для прийняття соболів, в 
рахунок компенсації за пограбування148.  

Тим часом нова політична ситуація змусила російського представника 
просити Москву про завершення справи. Він також повідомляв про зміну 
ставлення турецької влади до способу розрахунку. 25 липня 1703 р. посол 
писав Ф. Головіну в зашифрованому листі про сум’яття в Турецькій 
державі, під час якого «всі міністри їх повсякчас в смертному страху 
перебувають», та зазначав, що турецька влада дуже тисне на нього, аби 
друга половина компенсації була невідкладно виплачена ображеним 
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грекам. П. Толстой не знав, що з цим робити, оскільки турки підозріло 
ставилися до того, що для прийняття скарбу комусь потрібно було їхати 
до Києва. Грека, який раніше був призначений у цю поїздку, вони 
утримали. Разом з тим дипломат збирався працювати над проблемою, аби 
вирішити її без збитку для царя, і просив, щоб скарб у Києві був готовий 
для передачі149.  

Вочевидь, труднощі з розрахунком у Києві змусили росіянина кло-
потатися про допомогу правителя Валахії, для чого вже створилися 
сприятливі передумови. Того ж дня – 25 липня 1703 р. – П. Толстой 
відправив листа до мультянського господаря Костянтина Бринковяну з 
проханням про переправлення 60 мішків левків. Аби здобути ці гроші, 
посол вирішив скористатися побажанням господаря, почутим від Спі-
ліота, про отримання певних речей з Росії. Посол повідомляв господарю, 
що має проблему з невідкладною виплатою Порті вказаної суми, просив 
по можливості її прислати, а також пропонував вигідний для господаря 
спосіб повернення позиченого. Господар міг сповістити П. Толстому про 
те, що і у який спосіб бажає отримати з російського боку. За словами 
дипломата, на той час він вже коротко написав Петру І про пропоновану 
господарю угоду, а з надходженням письмового повідомлення від гос-
подаря обіцяв писати ще раз, більш детально. П. Толстой був готовий  
«з усякою радістю» надати такий документ про взяту позику, який був 
потрібний господарю150.  

Ще один контакт з представником Порти щодо виплати відшко-
дування при правлінні Рамі Мехмед-паші відбувся 18 серпня 1703 р., коли 
за наказом великого візира до П. Толстого приходив посольський пристав 
Асан-ага говорити «з великим примусом» про негайну виплату грекам 
другої половини компенсації, бо Порті, як це мав бачити й сам дипломат, 
«безмірно» потрібні гроші. На це посол відповів, що має домовленість з 
Портою про передачу зазначеного скарбу в Києві соболями чи москов-
ськими копійками. І, згідно з цією угодою, скарб приготовано, а турки 
можуть відправити до Києва своїх людей, щоб забрати його, коли захо-
чуть. В Туреччині ж віддавати його послу не належить, і турецьких монет 
у нього немає, і домовленості порушувати він не буде151.  

Розглянувши хід дипломатичних зносин та заходи, вжиті російськими 
посадовцями щодо виплати постраждалій стороні компенсації за пограбо-
ваних підданих Османської імперії, яка з попередніми виплатами склала 
50% від визначеної суми збитків, зупинимось на коротких висновках 
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щодо політичної складової проблеми. При цьому виходитимемо з поло-
ження, що дії російської дипломатії в даному питанні визначалися стра-
тегічними напрямами політики Москви і корегувалися тодішніми реа-
ліями.  

Найперше про позицію турецької сторони. Питання про негайну 
виплату було одразу поставлене турецьким урядом при початку правління 
Рамі Мехмед-паші. Ця вимога супроводжувалася застереженням щодо 
можливого погіршення двосторонніх відносин. Російський посол не був 
готовий до настільки швидкого завершення справи, як того хотіла ту-
рецька сторона, і в зверненнях до свого керівництва просив якнайшвидше 
посприяти її залагодженню шляхом відправки необхідних матеріальних 
цінностей.  

Російська сторона, виплачуючи компенсацію, намагалася ліквідувати 
можливий привід для війни з Османською імперією. Одночасно вона 
намагалася переконати Стамбул у своїй налаштованості на мирні взає-
мини. За вказівками свого уряду російський посол твердив, що цар 
демонструє добру волю, здійснюючи виплату компенсації, робить це без 
з’ясування, чи реальним є розмір задекларованого купцями збитку. Навіть 
частина вини у пограбуванні греків перекладалася росіянами на пред-
ставника регіональної влади імперії – очаківського пашу та на кримських 
татар, за намовою яких нібито й стався той інцидент.  

Велику увагу російська влада спрямовувала на ліквідацію загрози, яка 
могла виникнути внаслідок домовленостей Січі і Бахчисарая. За наста-
новами Москви і з подачі П. Толстого справа про пограбування виглядала 
як причина міжнародного конфлікту. Запорожців обвинувачували у під-
бурюванні кримського зверхника заради уникнення наслідків свого зло-
чину шляхом провокування війни, що призвело до звернення хана до 
султана щодо загрози з боку Москви. При цьому російська сторона 
переконувала турків, що сама міцно дотримується миру, а свій гнів цар 
спрямував на запорожців для того, щоб вдовольнити султанську сторону 
щодо пограбування.  

У зв’язку з цим до Стамбула висувалися претензії щодо політичного 
майбутнього Запорозької Січі, що мали нагальний характер, оскільки їх 
реалізація сприяла збереженню вкрай потрібного тоді Москві миру. 
Російський уряд хотів, аби султан не приймав запорожців у підданство, 
заборонив татарам взаємодіяти з запорожцями і надавати їм захист чи 
допомогу.  

Водночас низку претензій можна оцінити як такі, що носили сим-
волічний характер, мали репутаційне значення для російського уряду. 
Такими виглядають обвинувачення прикордонного населення Османської 
імперії в завдані шкоди царським підданим, підкріплені великим фактич-
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ним матеріалом. Таким виглядає бажання царя отримати компенсацію за 
збитки, завдані людьми з османського боку його підданим. Відповідно 
султан мав розпорядитися про розслідування цих нападів, покарання 
винних, повернення захоплених людей та матеріальних цінностей і 
загалом заборонити такі дії надалі, а також здійснити аналогічні царській 
виплати за втрачені матеріальні цінності з султанської скарбниці.  

Реакція турецької влади виявилася, насамперед, у запевненні про 
відсутність у неї планів прийняття у підданство запорозьких козаків, а 
відповідно, і про заборону чинити це Бахчисараю. Сам російський посол 
сповіщав в Москву про накази Стамбула своїм підданим на прикордонні, 
зокрема, кримському хану, про дотримання мирних угод.  

Поряд з проблемами, які створило для неї пограбування, Москва 
спромоглася здобути з ситуації й певні політичні зиски. Представлення 
запорожців як слабко контрольованої спільноти, здатної на грабежі, стало 
одним з суттєвих аргументів для доведення османському керівництву 
необхідності спорудження на південному кордоні царських володінь 
нового укріпленого осередку. При тому, що Стамбул цілком резонно 
розглядав фортецю в Кам’яному Затоні як ще одну базу для наступу на 
османські землі. Можна припустити, що й контакти з господарем Валахії 
теж були для російської влади позитивним моментом, з перспективи 
підтримання сталих відносин з цим залежним від султана правителем.  

 

Перемовини при урядуванні Каваноз Ахмед-паші  
та Морали Дамат Хасан-паші 

 

Каваноз Ахмед-паша прийшов до влади в результаті «інциденту в 
Едірне», чи інакше – «Адріанопольського інциденту», проте протримався 
на посаді зовсім недовго, а після усунення був засланий на острів Хіос152. 
Особисто з цим великим візиром російський дипломат не проводив пере-
говорів стосовно пограбованих купців, натомість з донесень П. Толстого 
відомо про звернення до нього турецького уряду по гроші, які мали бути 
надані Москвою для компенсації пограбованим грекам. Також збереглися 
записи посла, зроблені ним після зустрічі з Каванозом Ахмед-пашою, які 
містять дуже цікаву характеристику цього політичного діяча.  

27 серпня 1703 р. П. Толстой писав Ф. Головіну, що новий султан 
Ахмед ІІІ та великий візир з усіма військами 16 серпня виступили з 
Адріанополя і стали в обозі за дві версти від міста, а до нього присилали 

———————— 
152 Витол А.В. Османская империя (начало XVIII в.). Москва, 1987. С. 43; 

Эмеджен Ф. От создания Османского государства до Кючук-Кайнарджийского договора 
// История Османского государства, общества и цивилизации. Москва, 2006. Т. 1. С. 45.  
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людей з вимогою негайної виплати пограбованим грекам другої половини 
компенсації. Свою реакцію на цю вимогу нової турецької влади посол 
описав такими словами: «скільки можу відговорююся, а що вчиниться, 
Бог відає»153. Після цього зауважимо перерву у взаєминах османської 
влади з російським представником з даного питання до жовтня.  

А тим часом у вересні П. Толстой отримав послання від свого керів-
ництва, які стосувалися двох проблем – доведення до кінця самої справи 
про пограбування шляхом остаточного розрахунку та використання її 
заради утвердження московської позиції в переговорах про спорудження 
фортеці в Кам’яному Затоні.  

20 вересня 1703 р. грек Андрій Леонтьєв, який приїхав з Москви, 
передав П. Толстому шифрований лист Ф. Головіна від 3 липня з 
«Петрополя» та лист від І. Мазепи з Батурина від 29 липня. В посланні від 
боярина говорилося, що соболі, призначені для передачі грекам, вже 
давно відправлені до Києва з піддячим Іваном Грамотіним. Їх було велено 
віддати тому, хто приїде від П. Толстого з надійним свідченням. А без 
відомості від посла виплата заборонялася, навіть якби греки зробили 
велику поступку. Російське керівництво побоювалося, що виплата без 
належного засвідчення могла виявитися даремною, і зрештою довелося 
би платити ще раз. Саме через це один з греків, які приїжджали по 
виплату, був відправлений до Порти. Але навіть якби греки принесли указ 
від Порти, все одно виплата без листа від посла не була би здійснена. 
Ф. Головін зазначав, що П. Толстой може сміливо оголошувати, що 
платня соболями по їх справжній ціні, без усякої надбавки, вже давно 
надіслана до Києва154. Український же гетьман у своєму листі повідомляв, 
що царський скарб, призначений для виплати грекам, вже 4 тижні зна-
ходиться у Києві155.  

Наступного дня – 21 вересня 1703 р. – російський посол отримав 
шифрованого листа від Ф. Головіна, в якому боярин рекомендував при 
нагоді, між іншими справами, сказати представникам турецької влади, що 
Кам’яний Затон будується для стримування запорожців від грабежів, бо 
«не завжди їх нам оплачувати». При цьому ставилося риторичне питання 
про те, чи при вчинені наступного збитку або грабежу запорожцями 
турецька верхівка буде з ними розбиратися сама і чи не буде згадувати 
про них Москві156. Разом з цим листом були прислані статті від 16 липня, 
———————— 

153 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1703, д. 3, л. 426 об.-427; Документы: «Тайные статьи» и 
«отписка» на них П.А. Толстого; Выдержки из донесений П.А. Толстого Ф.А. Головину. 
С. 110.  

154 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1703, д. 3, л. 434-434 об.  
155 Там же, л. 435 об.  
156 Там же, л. 436 об.-437 об., 439.  
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в 3 пункті яких також вказувалося, що те містечко «ні для якої іншої 
справи будується, тільки заради стримування своєвольних запорожців»157.  

Вельми цікавими є особисті враження від Каваноза Ахмед-паші, 
записані в листі П. Толстого до єрусалимського патріарха Досифея ІІ 
Нотари, датованого 1 жовтня 1703 р. 30 вересня посол був викликаний на 
переговори з цим османським високопосадовцем. Вже з початку діалогу 
він зауважив різкість і непослідовність великого візира, а тому вирішив, 
що багато говорити не варто, бо все одно це не буде мати позитивного 
результату: «оскільки розглянув добре, що всі від першого до останнього 
сліпотою недоумства вражені суть, і хоча би тьмами слів говорити, не 
було би користі». Те ж, що мовив Каваноз Ахмед-паша, також було 
негативно оцінене, бо, як написав посол, жодне слово візира не сто-
сувалося актуальних справ. Відповідною була й прикінцева заувага за 
результатами зустрічі. П. Толстой вважав марним своє подальше пере-
бування в Туреччині через те, що з такими урядовцями вирішення справ 
не мало ніяких перспектив: «і не можуть такі дурні жодного діла 
управити»158.  

Проте адресат вважав, що в цьому ситуація незабаром зміниться.  
2 жовтня Досифей ІІ писав російському послу, що тодішній великий візир 
не затримається на своїй посаді, а якщо й затримається, то московським 
справам це не зашкодить, бо турки були не в стані розпочати війну через 
відсутність грошей – «оскільки не мають навіть полушки»159. Зауважимо, 
що вказівка на фінансовий стан нового керівництва імперії пояснює його 
активність в зверненнях до П. Толстого – вже згаданому в листі посла до 
Ф. Головіна від 27 серпня та поданому далі – від 20 жовтня 1703 р.  

На той час російський представник не бачив можливості реалізувати 
попередній план передачі останньої частини компенсації турецькій 
стороні, про що Ф. Головін писав у своєму листі від 29 липня. Передати 
гроші потрібно було на місці, а отже привезені до Києва соболі вико-
ристати не вдавалося. Необхідну суму грошей П. Толстой розраховував 
отримати від мультянського господаря Костянтина Бринковяну160.  

З боку ж османського уряду не припинявся тиск на російського пред-
ставника щодо остаточного розрахунку. 20 жовтня 1703 р. П. Толстой 
знову писав Ф. Головіну, що від Порти дуже йому надокучають, дома-
гаючись, щоб пограбованим грекам невдовзі була виплачена грошима 
друга половина заявленого відшкодування, бо османському керівництву 

———————— 
157 Там же, л. 440-440 об.  
158 Там же, л. 450-450 об. 
159 Там же, л. 452. 
160 Там же, л. 454 об.  
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на той час були дуже потрібні гроші161. Тоді ж посол знову згадав про 
свою коротку зустріч з Каванозом Ахмед-пашою, яка відбулася 30 ве-
ресня. Він писав, що не міг багато говорити з візирем, бо, по-перше, не 
було добрих перекладачів, а по-друге, той на першій розмові не виявив 
майстерності, «а інші міністри їх ще дурніші»162. Звертав П. Толстой 
увагу і на очевидну бідність, «безмірну грошову убогість» імперського 
скарбу через нестачу грошей на виплату людям, які перебували на 
державній службі, та у зв’язку з можливістю початку турками війни з 
якоюсь стороною163.  

Поки ж вирішувалася проблема з налагодженням контактів з муль-
тянським господарем, надійшов край урядуванню Каваноза Ахмед-паші, а 
великим візиром став Морали Дамат Хасан-паша. Про цього великого 
візира є досить позитивна згадка, хоча і з елементом невизначеності, в 
листі П. Толстого до Ф. Головіна від 1 грудня 1703 р.: «Нововчинений 
візир, султанський зять, людина добра і розум має вільний, а яким 
способом до мене чинити буде, про те ще не відаю»164. Загалом же 
Морали Хасан-паша відомий тим, що очолив переслідування учасників 
виступу 1703 р., внаслідок чого тисячі яничар було страчено. Після вико-
нання цієї місії султан усунув візира і відправив у «почесне» заслання з 
визначеним жалуванням, а в 1707 р. той зайняв високу посаду в Єгипті. 
Під час перебування Морали Дамат Хасан-паші на посаді великого візира 
були збудовані фортеці на теренах Грузії та Сирії, а також великий склад 
в столичному арсеналі, матроські казарми, мечеті, бані, хлібопекарні та 
інші споруди суспільного значення в Стамбулі165. 

Невдовзі були доставлені гроші від мультянського господаря:  
13 грудня 1703 р. племінник єрусалимського патріарха грек Спіліот при-
ніс П. Толстому листа від Костянтина Бринковяну, датованого 25 лис-
топада, в якому повідомлялося про виконання прохання російської 
сторони166. А 15 грудня 1703 р. Спіліот доставив П. Толстому гроші, при-
везені ним від Костянтина Бринковяну, – 46 мішків, що складало 23 тис. 
левків, і сказав, що з присланих грошей у нього залишилося ще 14 мішків, 
тобто 7 тис. левків, але їх принести послу неможливо, не викликавши 
підозри у турків. Ті гроші мали тимчасово зберігатися у приятеля Спі-
ліота, грека Христа, якому належало взяти за пограбовані у нього товари 

———————— 
161 Там же, л. 460 об.  
162 Документы: «Тайные статьи» и «отписка» на них П.А. Толстого; Выдержки из 
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165 Витол А.В. Указ. соч. С. 43-44, 110. 
166 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1703, д. 3, л. 489 об.-490.  
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30 з лишком мішків. У випадку, коли б Порта стала вимагати від посла ті 
гроші, Христ зобов’язувався їх принести167. За взяті гроші купець передав 
П. Толстому документ, датований 15 грудня, в якому говорилося, що він – 
Христ Георгієв, один з товариства пограбованих купців-греків, узяв у 
московського посла у свій пай 14 мішків грошей, тобто 7 тис. левків. Ті 
14 мішків належали до другої половини, з 60 мішків, царської виплати, і 
Христ хотів їх отримати для себе. Але в тому разі, якби посол під час 
розрахунку з іншими пограбованими з якоїсь причини чи через сварку 
грецьких купців – товаришів Христа попросив би ті гроші, то він мав 
невідкладно їх віддати. Документ було завірено підписом і печаткою 
купця168. За кілька днів – 18 грудня 1703 р. – П. Толстой передав Спіліоту 
позикового листа на ім’я мультянського господаря169.  

Того ж дня Спіліот сказав послу, що незабаром поїде до мультян-
ського господаря, а господар відправить його до Москви для прийняття 
згаданого скарбу. Користуючись такою нагодою, російський дипломат 
передав Спіліоту листи до Костянтина Бринковяну, І. Мазепи та Ф. Го-
ловіна170.  

В листі до боярина П. Толстой повідав про взяття грошей у борг у 
мультянського господаря, умови, на яких їх було отримано, та доставку 
тих коштів племінником патріарха. При цьому посол пояснював, чому 
вирішив проблему саме у такий спосіб. За словами росіянина, він був 
змушений Портою здійснити виплату саме грошима, оскільки на той час 
вона їх дуже потребувала, до того ж турки з підозрою ставилися до 
затримки з виплатою, бо очікували порушення миру з царського боку171.  

30 грудня 1703 р. османська влада вирішила знову нагадати про 
пограбованих купців. Того дня до П. Толстого приходив його пристав 
Асан-ага, присланий великим візиром. Морали Дамат Хасан-паша хотів 
знати про причини затягування з закінченням справи про пограбування 
греків, чи буде посол її завершувати, та висловлював побажання, щоб при 
позитивній налаштованості той зробив це негайно. При цьому великий 
візир переказав, що греки постійно йому надокучали і подали перелік 
відібраних у них товарів. За наказом візира Асан-ага передав згаданий 
перелік послу172.  

У ньому були вказані товари, які відібрали козаки, із зазначенням цін 
на них, а завершувався він позначенням загальної суми в 50 тис. єфимків, 
———————— 

167 Там же, л. 490.  
168 Там же, л. 490-490 об.  
169 Там же, л. 490 об.-491.  
170 Там же, л. 491.  
171 Там же, л. 492.  
172 Там же, л. 499 об.  
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що дорівнювало 60 тис. левків. Далі в матеріалах російського посольства 
зазначено, що, прийнявши список у аги, П. Толстой сказав, що накаже 
перекласти його слов’янською мовою, а потім, зрозумівши зміст доку-
мента, перекаже великому візиру своє розуміння того, як завершити 
справу. Одразу ж росіянин нічого візиру передати не міг, бо перелік був 
складений незрозумілою йому грецькою мовою173.  

31 грудня 1703 р. П. Толстой викликав до себе пристава Асан-агу і 
через нього переказав до Порти, що отриманий минулого дня перелік 
перекладено, але розрахунку за ним вчинити не може, оскільки потребує 
окремого переліку від кожного з пограбованих греків: «а належить йому 
послу взяти у тих греків, які того розрахунку бажають, у кожного 
особливий перелік, скільки в кого яких товарів було і пропало, і що якому 
товару ціна порізно». У разі, якби ті переліки не містили якоїсь не-
прийнятної інформації, посол обіцяв здійснити розрахунок174. І вже того 
дня грек Христ Георгієв приніс йому свій перелік, а потім Асан-ага 
передав переліки від кожного купця. Згідно з цими документами, по-
грабованих було восьмеро, і їхні втрати підсумовувалися так: Христ 
Георгієв – 23338 левків і 48 денежек (у списку, який приніс ага, ця сума 
трохи інакша – 23327 левків і 12 пар), Родіон – 12372 левка, Георгій Рига – 
12205,5 левків і 12 аспр, Дмитро Солоник – 3343 левка, 3 урти і 6 аспр, 
Курпан Катерган – 3273 левка, Григорій – 2664,5 левка і 12 аспр, 
Євстафій – 2516 левків, 3 урта і 6 пар, Іван Япа – 298,5 левків і 12 пар175.  

Та навіть маючи кошти на компенсацію і, по суті, оголосивши про це 
османському уряду, посол не поспішав їх передавати пограбованим 
купцям. Вочевидь, він мав певні дипломатичні розрахунки, пов’язані з 
фактом виплати відшкодування цим грекам. Нам же, зі слів дипломата, 
відомо про плани переговорів з турками після здійснення виплати.  
В листі до Ф. Головіна від 15 січня 1704 р. П. Толстой писав, що справа 
пограбованих греків скоро завершиться. Після цього він мав намір 
говорити Порті про образи царських підданих від кримських, ногайських 
та кубанських татар і просити навзаєм компенсації з визначенням її 
розміру. При цьому посол не збирався наполягати на запиті про ком-
пенсацію, вважаючи це небезпечним, бо турки могли подумати, що 
починається розбрат, чого вони постійно очікували від царської сторони. 
Але сказати про це вважав доречним, аби продемонструвати турецькій 
стороні, що заради збереження мирних взаємин з султаном російський 
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монарх нехтує великими образами, завданими його підданим176. В цьому 
ж листі знаходимо коротку позитивну характеристику очільника осман-
ського уряду: П. Толстой зазначив, що «візир людина розумна і чинить 
порядно в управлінні»177.  

Далі, наприкінці січня – на початку лютого 1704 р., відбувся обмін 
кореспонденцією П. Толстого з Досифеєм ІІ, під час якого з боку патрі-
арха йшла мова про необхідність втаємничення їхніх взаємин від турків 
та потребу невідкладного здійснення розрахунку, давалися настанови 
щодо документального оформлення цієї події та висловлювалися клопо-
тання про одного з купців178.  

За цим посол отримав і використав можливості для представлення 
справи про пограбування в комплексі з іншими важливими для Москви 
питаннями, що виглядає як реалізація певного дипломатичного плану.  
20 лютого 1704 р. П. Толстой їздив на зустріч з призначеним для 
переговорів з ним румельським Асан-пашею, якому й висунув претензії, 
згадані у листі до Ф. Головіна від 15 січня. У розлогому записі статейного 
списку наводилося кілька випадків, коли російська влада, бажаючи збе-
регти мир зі Стамбулом, діяла всупереч інших своїх інтересів – не 
погодилась на підданство Білгородської орди, не прийняла на прожи-
вання татар з Кубані та Криму. А левову частку претензій займає реєстр 
порушень умов миру підданими султану кримськими, ногайськими і ку-
банськими татарами, у якому зазначено вбивства, захоплення в полон, 
грабежі, напади окремих загонів під царські міста, а також прийняття на 
проживання людей з російського боку179.  

У контексті зусиль російської сторони задля підтримання миру було 
згадано й рішення про покарання на смерть за пограбування греків 
кількох десятків винних запорожців, і про компенсацію з царського 
скарбу. Але причини пограбування, у викладі посла, подавалися так, що 
комплекс обставин, в яких грабіжники-козаки здійснили свій злочин, був 
створений саме підданими султана. Це аргументувалося тим, що, по-
перше, греки, їдучи до Російської держави, «залишивши здавна проїжджу 
безпечну дорогу, невідомо для якого задуму, поїхали пустими і небез-
печними степами, де самовільно і розграбування товарів своїх зазнали»;  
а по-друге, своєвільні запорожці наважилися вчинити таку недобру 
справу «за намовою кримських татар». П. Толстой наголосив також на 
тому, що рішення про відшкодування цар прийняв без огляду на нега-
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тивні вчинки греків і не з’ясовуючи правдивості заявленої ними суми 
втрат180.  

Далі, ведучи мову про правомірність будівництва фортеці в Кам’я-
ному Затоні, російський дипломат використав як аргумент необхідність 
контролю над низовими козаками – «без тієї фортеці своєвільні запо-
розькі козаки від зловольних і шкідливих своїх справ втриматися не 
можуть»181. Пограбування купців було яскравим фактом для підтверд-
ження даної політичної позиції, і це розуміли обидві сторони.  

При наступній зустрічі з румельським Асан-пашею, яка відбулася  
25 лютого 1704 р., російський посол мусив вислухати заяву про різко 
негативну реакцію султана на спорудження фортеці в Кам’яному Затоні, 
який поставив чинність мирних угод з Москвою в залежність від існу-
вання цього укріплення. У відповідь П. Толстой, використавши настанови 
свого уряду, говорив про необхідність стримування запорозького розбій-
ництва, випадки якого цар не мав наміру завжди компенсувати зі свого 
скарбу. За цією логікою нова фортеця мала сприяти тому, щоб надалі не 
виникали причини для порушення миру зі Стамбулом, а, отже, її існу-
вання було корисне самим туркам: «а якщо уважно розглянете, і це 
новозбудоване місто воістину більше вам на користь, бо царській велич-
ності не завжди чинити даремні платежі зі свого скарбу за своєвольство 
запорозьких козаків, як нині від сторони царської величності вчинено, але 
й тим не задоволено, а тим новозбудованим містом усякі непотрібні 
своєвольства козацькі стримаються і ніякої від них причини до зруй-
нування мирних договорів не буде»182.  

Тим часом намагання російського посла пов’язати поступку Москви у 
питанні виплати компенсації купцям з іншими проблемами не миналися 
без результату. 10 березня 1704 р. в листі до єрусалимського патріарха 
П. Толстой, оповідаючи про переговори з представником Порти, зазна-
чив, що отримав обіцянку про відправку зі спеціальним агою ферману до 
Криму, Буджаку і на Кубань щодо розслідування конфліктів і визначення 
винагороди за збитки, при чому мала бути присутньою і одна людина від 
посла183. Вочевидь, такі заходи османського керівництва варто розглядати 
у зв’язку з поступливістю Москви у справі про пограбування.  

Врешті, 12 березня 1704 р. П. Толстой розрахувався з пограбованими 
грецькими купцями і взяв від Порти хюджет, складений кадієм Хасаном-
ефенді і завірений великим візиром. В хюджеті говорилося, що будинок 
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московського посла в Константинополі відвідали мешканці цього міста – 
османські піддані греки-купці Георгій Рига Іванов, Ірал Іванов, Стоман 
Дмитрієв, Пан Катергаров, Дмитро Мануїлов, Фома Антоньєв, Ритас 
Дементьєв і Христ Георгієв. Коротко повідомлялося про їхню торгову 
поїздку, пограбування на 60 тис. левків, звернення купців до Порти, указ 
османської влади до бабинського сераскера Юсуф-паші про взяття зі 
«сторін козацьких» купецьких пожитків, поїздку купців з цією метою до 
І. Мазепи, отримання від гетьмана 10 тис. левків, від російського посла в 
Адріанополі 20 тис. левків, а також компенсування того дня в Констан-
тинополі останньої частини суми – 30 тис. левків. Наприкінці документа 
говорилося, що купці отримали повне відшкодування і надалі не вима-
гатимуть ні від кого жодної доплати. На підтвердження кожний купець 
розписався на власному переліку втрачених товарів184.  

Через тиждень відбулася ще одна зустріч з представником осман-
ського уряду, де знову обговорювалися питання прикордонних конфліктів 
та російської фортеці в Кам’яному Затоні. 19 березня 1704 р. на зустрічі з 
російським послом А. Маврокордатос, у відповідь на запит П. Толстого 
про «образи» від татар, запропонував написати латиномовний реєст усіх 
кривд і надіслати його до Порти. Порта ж могла відправити агу, при 
якому поїхала би й людина від посла, для розслідування та повернення 
постраждалим того, що вдасться відшукати. Також керівництво Турецької 
держави збиралося суворо заборонити подальші подібні дії стосовно 
царських підданих185.  

А коли представник Морали Дамат Хасан-паші запропонував П. Толс-
тому викласти свої пропозиції щодо шляхів вирішення проблем між 
Стамбулом і Москвою, росіянин говорив, що вельми корисним для роз-
витку двосторонніх відносин було б офіційне висловлення Портою вдяч-
ності за царське рішення про будівництво міста в Кам’яному Затоні. Цар 
бо, ретельно дотримуючись мирних угод «і не жалкуючи скарбу свого, 
без усякої іншої потреби, тільки заради стримування своєвільства запо-
розьких козаків, той побудувати указав»186.  

21 березня 1704 р. у зашифрованому листі до Ф. Головіна П. Толстой 
так написав про завершення справи: «Справа, государ, грецька зовсім 
закінчилася і в нагороду всього збитку взяв я від Порти листа турецькою 
мовою з приписом руки візирської і кези аскерської, і з печаткою кези 
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аскерською, і від греків взяв розписи за руками з підтвердженням, щоб 
надалі про те не згадувати»187.  

І деякі узагальнення та міркування насамкінець щодо ходу справи при 
правлінні двох великих візирів – Каваноза Ахмед-паші та Морали Дамат 
Хасан-паші. З викладеного матеріалу спостерігаємо, що недовге уряду-
вання першого з них відзначене настійливими зверненнями до росій-
ського посла у справі про пограбування щодо невідкладної виплати 
другої частини обіцяної компенсації. Джерела пояснюють таку наполег-
ливість складним фінансовим станом тодішнього османського уряду. 
П. Толстой був налаштований задовольнити ці вимоги без значного 
затягування часу, а тому, враховуючи бажання турків отримати розра-
хунок якнайшвидше, без зволікань, які неминуче би виникли при поїздці 
за виплатою у царські володіння, продовжив клопотання перед прави-
телем Валахії щодо позики грошей.  

Дієва допомога послу в цьому питанні з боку єрусалимського пат-
ріарха та згода Костянтина Бринковяну надіслати гроші П. Толстому 
свідчать, насамперед, про підтримку політичних стосунків з Москвою з 
розрахунком на їх можливий розвиток в разі рішення російської влади 
про нове протистояння з Османською імперією. В той же час участь 
господаря у справі забезпечила йому змогу отримати деякий матері-
альний зиск, оскільки за передані дипломату кошти він жадав отримати 
соболі. Стосовно надзвичайно активної позиції єрусалимського патріарха, 
то вважаємо, що ситуація навколо інцинденту з пограбуванням була 
доброю нагодою для Досифея ІІ Нотари продемонструвати свою прихиль-
ність до Росії, а також його прагнення підтримувати з нею зв’язок, маючи 
за стратегічну мету спрямування царського уряду на нове збройне про-
тистояння з Туреччиною. 

Враження посла від інтелектуальних якостей Каваноза Ахмед-паші та 
його оточення було різко негативним. Не вбачаючи через це перспектив 
для плідної співпраці з османським урядом, П. Толстой, можливо, не 
бачив і способів для реалізації свого сценарію обговорення справи про 
пограбування, коли вона вже наближалася до завершення шляхом оста-
точного розрахунку, а зокрема – способів для обґрунтування необхідності 
будівництва фортеці в Кам’яному Затоні задля контролю над запо-
рожцями.  

Ставлення П. Толстого до Морали Дамат Хасан-паші було зовсім 
інакшим, ніж до його попередника. Цей візир також виявив зацікавленість 
у пришвидшенні розрахунку. В грудні 1703 р., вже при його урядуванні, 
П. Толстой отримав бажану позику від валашського господаря. Можна з 
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високим ступенем вірогідності припустити, що візир знав про доставку до 
посла коштів, призначених на виплату купцям. Вочевидь, саме тому 
наприкінці грудня 1703 р. послу було передано від Морали Дамат Хасан-
паші перелік пограбованих товарів із зазначенням цін на них.  

За нашими спостереженнями, виплата відшкодування від пограбу-
вання була досить ефективно використана російською стороною для про-
сування своїх інтересів у інших питаннях відносин з Османською імпе-
рією. Так, П. Толстой ґрунтовно представляв шкоди, які завдавали цар-
ській стороні піддані імперії. Виплата відшкодування грекам стала також 
важливим аргументом для Москви при намаганні виправдати будівництво 
нової фортеці на Запорожжі.  

Таким, яке не вдалося розкрити через брак джерельних даних, 
залишилося питання про те, яку матеріальну вигоду для себе мала влада 
імперії від отримання купцями відшкодування. Маємо ж бо прямі вка-
зівки про велику зацікавленість османського уряду в коштах, які мали 
надійти купцям від російського уряду. Разом з цим, бачимо й значну 
настійливість греків у компенсації, що є явною ознакою їх розрахунків на 
отримання великої частки, а можливо, більшості усієї суми, навіть при 
тому, що вони жодним чином не могли проігнорувати бажання верхівки 
Османської імперії. На правах гіпотези висловлюємо думку про те, що від 
початку звернень купців та офіційних осіб імперії до представників 
українського керівництва чи російської влади щодо відшкодування за 
пограбування існувало розуміння того, що частина суми компенсації буде 
передана османській верхівці. 

 


