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ВЗАЄМИНИ ІВАНА МАЗЕПИ 
З ГОСПОДАРЯМИ ВАЛАХІЇ ТА МОЛДОВИ 

(ЗА НЕДРУКОВАНИМИ ЛИСТАМИ ГЕТЬМАНА 1691-1700 РР.)

Відомі факти про політичні відносини Війська Запорозького часів Івана 
Мазепи з Валашським (Мультянським) та Молдовським (Волоським) князів
ствами свідчать про доволі інтенсивний їх характер, чому не перешкоджала 
й турецька зверхність. Навпаки, господарі прагнули забезпечити політичне 
майбутнє князівств та гарантувати власну будучність у тому разі, коли їхні 
держави будуть відвойовані в Туреччини. Реальними суперниками на оволо
діння князівствами були на той час Австрія та Польща. Певні політичні роз
рахунки існували в господарів й щодо Росії, яка, перебуваючи у війні з Ос
манською імперією, впливала на долю регіону. Піднімалося питання про 
спрямування Москвою сил на допомогу князівствам, що мало б сприяти їх 
звільненню від Стамбула, звучали пропозиції й про підданство Росії.

Важлива роль при цьому відводилася українському гетьману, як прави
телю близької до князівств країни, котрий був посередником у контактах із 
росіянами, добре орієнтувався в справах регіону, мав вагомий політичний 
вплив у Москві та, врешті, розпоряджався значними військовими силами. У 
цій статті ми зробимо спробу розглянути динаміку цих взаємин та викласти 
основні питання, котрі піднімалися під час контактів Івана Мазепи з госпо
дарями Валахії та Молдови з залученням даних недрукованих листів гетьма
на, які знаходяться у Російському державному архіві давніх актів .

Перші відомі нам факти про зазначені взаємини відносяться до 1688 р. 
16 серпня цього року в обоз до Мазепи прибув архімандрит Афонського мо
настиря святого Павла Ісайя. Він їхав до російських царів від валашського 
господаря Шербана Кантакузіно (1678-1688), який звертався до них з про
ханням про допомогу в звільненні його князівства від влади Османської ім
перії. Це була реакція на бажання Австрії заволодіти Валахією, активно під
тримуване Ватиканом. Крім грамоти від господаря архімандрит віз до Моск
ви листи від патріарха Діонісія та сербського патріарха Арсенія. Особливого 
листа від Кантакузіно з проханням про сприяння архімандриту Ісайя передав 
Мазепі1.

20 серпня гетьман писав князю Василю Голіцину про приїзд Ісайї, ін
формуючи, що разом з воєводою Леонтієм Неплюєвим видали архімандриту



262 Н А У К ОВ И Й З БІ Р НИК НА ПО Ш АН У  В А Л Е РІ Я  СТ ЕПАНКОВА

проїжджі листи до Москви. В листі до Голіцина та згаданому в ньому по
сланні до царів Мазепа звертав увагу на плани католиків щодо захоплення 
Царгорода й викорінення православ’я2.

Листом від 31 серпня 1688 р. з табору на Самарі гетьман відповідав на 
послання валашського господаря. Згадавши про укладення договору між Ро
сійською державою та Річчю Посполитою, Мазепа повідомляв про розпоря
дження царів щодо походу російських та українських військ з метою спору
дження укріпленого міста на Самарі, а також про запланований похід 
наступного року на Крим. При цьому гетьман висловлював Кантакузіно по
бажання успіху в справі звільнення християн з турецької неволі3.

20 вересня Мазепа інформував Голіцина про поїздку до Царгорода ку
пця та торгової людини з Ніжина, до яких він додавав двох козаків. Через 
них гетьман пересилав листа, очевидно, вже другого, до валашського госпо
даря. Один з козаків повинен був повернутися з Бухареста. А торгову люди
ну з Ніжина купець мав відпустити аж з турецької столиці, давши йому лис
та з новинами4.

Спеціально для обговорення поточних справ в жовтні 1688 р. Батурин 
відвідав думний дворянин Федір Шакловитий. Основним завданням цього 
посольства було з’ясування питання щодо напряму майбутнього походу ро
сійських та українських військ, що виникло як реакція на звернення, приве
зені Ісайєю: росіяни хотіли почути думку гетьмана щодо можливості випра
ви на Буджак. Однак на переговорах з Шакловитим Мазепа висловлювався 
проти такого походу, виходячи з цілого ряду міркування, і вважав за краще 
йти на Крим. Гетьман говорив, що послав Шербану два листа. В одному, 
який було послано з Самари, йшлося про те, що гетьман разом з Неплюєвим 
звели фортецю, а в другому говорилося про майбутній “генеральний” похід 
царських військ на Крим. До того ж, за словами Мазепи, він відправив до 
Шербана та в Константинополь надійних людей, з метою збору інформації5. 
Ще з одного недатованого епістолярію гетьмана дізнаємося, що листа з Са
мари було послано через ченця Ісайї, який повертався до валашської землі і з 
яким поїхав й челядник архімандрита. А другий лист -  з Батурина -  був від
правлений зі знатним купцем Іллею. При купці перебував і грек з Ніжина, 
котрий за дорученням Мазепи мав їхати до Царгороду, з метою збору інфо
рмації. Разом з Іллею поїхав і батуринський козак Кіндрат Соловей. Цей ко
зак мав дістатися Бухареста й повернутися звідти з відповіддю від господа
ря. На час написання листа до гетьмана надійшла відповідь від нового гос
подаря на два його послання, а про Солов’я ніяких відомостей не було6. Зро
зуміло, що в даному разі йдеться про тих людей, про яких гетьман писав Го- 
ліцину 20 вересня.
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13 лютого 1689 р. до Батурина приїхав грек-челядник Ісайї, який їздив 
до Валахії від архімандрита з Лівобережжя, і привіз листа від господаря. На 
той час Ісайя перебував у гетьманській столиці . Цей приїзд архімандрита до 
Батурина був пов’язаний з його поверненням із Росії. Відомо, що в січні 
Ісайя був відпущений з Москви. Надалі гетьману довелось бути одним з по
середників у справі звільнення архімандрита з австрійського полону. По до
розі у Валахію, в Трансільванії він був заарештований австрійцями й обви
нувачений в підбурюванні Росії проти Габсбургів. Про це за проханням Ісайї 
повідомив Мазепі старець монастиря Синайської гори Аверкій. В березні 
1691 р. російський уряд направив імператору Леопольду І грамоту з прохан
ням звільнити Ісайю. Ця грамота була послана Мазепі, який мав переслати її 
до Відня. Туди був направлений гетьманський посланець Клим Кальниць- 
кий, який повернувся в листопаді разом з Ісайєю та грамотою від імператора 
до російського уряду, після чого Мазепа відправив їх обох до Москви, дода
вши свого листа .

У 1690 р. на контакт з гетьманом вийшов молдовський господар Кос
тянтин Кантемир (1685-1693). В листопаді цього року, у відповідь на ініціа
тиву російської сторони, він направив царям грамоту з пропозицією своїх 
послуг у взаєминах Москви з Портою. Господар написав також окрему гра
моту до Мазепи, в якій містилося прохання сприяти посланцю Івану Белеви
чу, який віз грамоту. В січні 1691 р. Белевич повернувся до Ясс9. Останній 
факт має для нас інтерес, тому що з віднайденого листа гетьмана до царів від 
15 липня 1691 р. * дізнаємося про повернення з молдавської столиці батурин- 
ського козака Василя Полянки, який їздив туди з Белевичем. Полянка по
відомив, що в Яссах зустрівся ще з одним батуринським козаком Оліхвером, 
якого Мазепа посилав разом з немирівським товмачем до волоського прави
теля для збору інформації про тамтешні справи. Господар дав Оліхверу лис
та до Мазепи, а потім обох козаків послав до хана, війська якого в цей час 
йшли проти німців. Хан, у свою чергу, відправив їх в Ягорлик до гетьмана 
“Ханської України” Стецика, потім козаки дісталися до Немирова. Та ко
мендант цього міста, відпустивши Полянку, Оліхвера затримав через подан
ня згаданим товмачем чолобитної, в якій той поскаржився, що через цього 
козака Семен Палій затримав у себе даного йому за царським указом тата
рина.

Констатуючи факт затримки листа від господаря, Мазепа зазначив, що 
в своєму листі до Кантемира не писав про державні справи, а лише про до
помогу господаря в поверненні боргу якомусь греку. Це був формальний

’ Тут і далі курсивом позначено недруковані листи Івана Мазепи.
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привід для контактів. Далі, зі слів Полянки, гетьман пояснював його затрим
ку в Яссах тим, що волоський господар був невдоволений поїздкою від Ма
зепи до хана посланця Пантелеймона Радича теж у справі налагодження ми
рних взаємин Москви зі Стамбулом. Господар сам хотів бути посередником 
у цих переговорах. Крім того, волоський господар чекав повернення Белеви- 
ча з поїздки до Порти, а також радив, щоб у мирних переговорах Росія дома
галася переходу під свою владу земель від Дніпра до Дністра °. Згідно з лис
том гетьмана до царів від 19 липня 1691 р. затриманий козак Оліхвер (Ал- 

повернувся до Батурина 17 числа й передав Мазепі листа від Кантеми-

До 1692-1693 рр. відноситься спроба валашського господаря Костянти
на Бринковяну (1688-1714) залучити лівобережного правителя до воєнної 
акції проти молдовського господаря. Про це Мазепа писав царям в листі від 
24 квітня 1693 р. На початку послання гетьман повідомляв про приїзд з ва- 
лашської землі певної особи -  Марка Костянтинова -  в справах до грецьких 
купців. Він привіз листа гетьману від господаря та розповів про різні міжна
родні новини. Мазепа зазначав, що написав коротку відповідь господарю, 
оскільки Костянтинов має незабаром повертатися до Валахії, список з якої 
пересилав до Москви. Бринковяну через цього посланця нагадував про тає
мну справу, про яку гетьман до цього часу не знав, бо його посланець канце
лярист Самойло Пулверинський, котрий раніше повернувся від валашського 
господаря, хворів, і лише тепер сказав гетьману, що Бринковяну розповів 
про вороже ставлення до себе волоського правителя, прихильного до турків, 
і настроював їх проти нього. Валашський господар звернувся до Мазепи з 
проханням про відправлення своїх збройних сил для захоплення молдовсь
кого правителя, за що обіцяв військовим людям грошову нагороду. Мазепа 
чекав царського указу щодо своїх дій12. Стосовно дій Кантемира канцеля
рист доносив: “Волоський господар, якого не було й немає гіршого неприя
теля й тирана християнам, багаторазово надокучав туркам, щоб дано йому 
турецького й татарського війська, з якими би вибив з волоської землі з міс
течок Нямц, Сучави, Кимпулунгу та з Сороки польських людей, і хочуть ту
рки дещо людей до нього господаря для того прислати”13.

В травні 1693 р. гетьман писав про пропозицію Бринковяну до боярина 
Кирила Наришкіна. Мазепа повідомляв про звернення до нього валашського 
господаря через свою людину, яка приїхала з Бухареста в торгових справах, 
стосовно захоплення волоського володаря. Бринковяну писав і про можли
вість залучення до такого заходу Семена Палія, з’ясовуючи, кому той підпо
рядковується. Гетьман просив Наришкіна поклопотатися щодо монаршого 
указу стосовно пропонованої акції, одразу інформуючи, що вже передав ва-
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датському правителю, що Палій підпорядкований Польщі, й тільки захи
щаючи мирні угоди, буває в спільних промислах з лівобережними війська
ми, а щодо запропонованої справи має бути царський указ. Мазепа не писав 
про цю справу до царів, остерігаючись, щоб з приказу, куди надходили його 
послання, не сталося витоку інформації, бо в Москві перебували різні торго
ві люди, в тому числі й молдовські. Якби ця таємна інформація через них 
стала відома у Молдавії, то міг би постраждати Бринковяну. Сам гетьман 
вважав, що було б добре залучити Палія до акції проти “бусурман”, що по
збавило б останніх можливості “звабити” полковника на свій бік, бо було 
відомо про його контакти з верхівкою Білгородської Орди14. Однак Москва 
не дала дозволу на проведення такої операції, повідомивши, що до волось
кого господаря мають прибути значні турецькі сили, через що козацьке вій
сько могло бути знищене15.

У зв’язку з тим, що Костянтин Кантемир помер у березні 1693 р., а йо
го наступником в травні став Костянтин Дука (1693-1695), може виникнути 
питання: проти кого хотів спрямувати українських козаків Бринковяну. 
Йдеться, безумовно, про Кантемира, оскільки в листі Мазепи до царів вказа
но, що гетьманський канцелярист вже давно повернувся від Бринковяну. 
Крім того відомо, що саме цей молдавський правитель ворогував з валашсь- 
ким господарем, з допомогою Бринковяну група молдовських бояр хотіла 
змістити Кантемира, та й призначення Дуки відбулося при підтримці валаш- 
ського правителя1 .

Незабаром гетьман знову вийшов на зв’язок з валашським господарем.
7 червня 1693 р. Мазепа повідомляв царям про відправлення до Бринковяну 
свого посланця Клима Гички, який раніше, два роки тому, їздив з царською 
грамотою щодо Ісайї до Відня. Посланець мав завдання провідати про хід 
воєнних дій Австрії проти турків17. В цьому ж місяці до гетьмана писав Кос
тянтин Дука, запрошуючи українських купців їздити в молдовську землю, 
що Мазепа й дозволив18. Є дані також про відправлення Дукою в “козацьку 
країну” з торговою метою солі та вина19.

9 вересня 1693 р. гетьман повідомляв царям, як він збирався виконати 
їхнє розпорядження про відправлення разом з людиною молдовського сар- 
даря свого посланця до Дуки і Бринковяну, щоб провідати, з якими пропо
зиціями стосовно миру поїхав до кримського хана польський посол, а також 
дізнатися про дії німецьких і турецьких військ. Оскільки людина сардаря 
була вже відпущена, Мазепа мав посилати посланця іншим способом. Геть
ман очікував повернення від Бринковяну Клима Ючки, якого посилав з ме
тою збору інформації. Мазепа також збирався писати до обох господарів, 
щоб вони схиляли хана до відправлення в Москву посланців для переговорів
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про мир, хоча сумнівався в успіху цієї справи через непоступливість хана, 
яка обумовлювалася загальнополітичною ситуацією та приїздами до “бусу
рман” з метою укладення миру як посередників англійського та голландсь
кого послів, а також послів польського короля20.

Про повернення своєї людини Клима Гички з листом від валашського 
господаря та відправлення його до Москви Мазепа доносив російським мо
нархам 15 вересня 1693 р. Гичці вдалося дізнатися про перебування турець
ких військ на чолі з візиром, а татарських з ханом протягом кількох тижнів 
під Бухарестом, а також з’ясувати, що попередні звістки про незгоди між 
ними виявилися неправдивими. Були суперечки щодо того, куди їм вируша
ти, але врешті було вирішено йти до Белграда, куди прибули німецькі війсь
ка. Господар обіцяв повідомити Мазепі зі спеціальним своїм посланцем про 
подальші події21.

А до Молдови було послано мешканця Ніжина торгову людину Ми
хайла Степанова. Останній був віднайдений військовим екзактором Савою 
Олеферовим і відправлений як купець до молдавського екзактора в справі 
проїзду на Ясси грецьких купців з України. Перед поїздкою Степанов був у 
гетьмана в Батурині й отримав від Мазепи наказ, прибувши до Ясс, збирати 
інформацію про тамтешні, справи. До волоського правителя гетьман написав 
невеликого таємного листа без підпису, аби той повідомив про хід воєнних 
дій між турецько-татарськими і німецькими військами, перебування й дії 
польського посла та, разом з валашським господарем, сприяв справі зами
рення турецької сторони з царями.

Прибувши до Ясс, Степанов віддав господарю листа від Мазепи, а Дука 
повідомив посланцю про звільнення Белграда турецько-татарськими війсь
ками від німецької облоги. Стосовно польського посла Ревуського господар 
сказав, що він посланий для переговорів про мир. Вже 20 жовтня гетьман 
писав царям про повернення свого посланця. Дука надіслав Мазепі код для 
зашифрованого листування. В зв’язку з цим гетьман просив указу щодо про
довження контактів з господарем та щодо використання шифру в цих взає
минах. При позитивному вирішенні питання він просив повернути з Москви 
зазначений код. Також Мазепа повідомив, що незабаром хоче відправити 
людину й до валашського господаря для збирання відомостей22.

Як можна зрозуміти з наступного послання гетьмана до російських ца
рів, вони дали згоду на продовження взаємин з Дукою. 29 грудня Мазепа пи
сав монархам, що знову відправив Михайла Степанова до молдовського, а 
заразом і до валашського господарів зі своїми листами, але насамперед для 
того, аби збирати різноманітну інформацію. Молдовському господарю було 
направлено зашифрованого листа, а Бринковяну “руським письмом”. Остан
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нього гетьман просив про відомості щодо намірів австрійців і венеціанців 
воювати з турками і татарами, а поляків -  укласти з “бусурманами” мир23.

8 червня наступного, 1694 р., Мазепа повідомляв царям про відправ
лення в молдовську та валашську землю того ж Михайла Степанова, який 
мав дізнатися про те, які сили спорядять на війну проти німців турки та 
кримський хан, а також про німецькі війська24.

З листа гетьмана до царя від 29 листопада 1696р. до Петра І дізнаємо
ся про поїздку людини гетьмана -  Петра Волошина до молдавського госпо
даря. Мазепа зазначав, що Волошин, якого він близько року тому посилав до 
Костянтина Дуки з метою збору інформації, разом з присланою людиною 
господаря Славою Перкалавом, повернувся до Батурина. Посланець розпо
вів, що він був затриманий у зв’язку зі зміною правителів, при поверненні на 
нього напали розбійники, а його челядника віддали ханському гетьману, зві
дки передали татарам, а останні продали його туркам. Волошин зумів діста
тися до Ясс, звідки його відпустив новий господар Антиох Кантемир (1695- 
1700), не давши ніяких листів. З гетьманським посланцем приїхав Іван Дра- 
гинич, який був намісником господаря Григорія Дуки в Немирові. Вони обоє 
розповіли про минулорічний бій турецьких та німецьких військ під Тимеш- 
варом, заходи султана, спрямовані на збільшення чисельності яничар, вели
ку кількість полонених, захоплених татарами в польських землях, повідоми
ли, що у волоського господаря є достовірні відомості про наказ кримського 
хана всім кримським і білгородським ордам готуватися до зимового походу 
на Гетьманщину. Волошина Мазепа відправив до Москви, а Драгинича за
лишив у Батурині, бо останній бажав жити на Лівобережжі25. А в посланні 
Мазепи до Петра І від 4 липня 1696 р. згадується про відомості, отримані 
раніше від валашського володаря щодо заходів кримського хана в зв’язку з 
підготовкою до воєнних дій проти українських та російських військ26.

До весни 1697 р. відносяться дані про розвідувальну діяльність гетьма
на у Валахії. Так, в травні Мазепа повідомляв до Москви про повернення 
його людини Степана Євстаф’єва з Бухаресту, який привіз новини про воєн
ні справи турків і татар, зокрема заходи султана щодо оборони Очакова та 
Криму27.

Цього ж 1697 р. до Мазепи приїжджав посланець валашського госпо
даря Георгій Кастріот. Перебуваючи у воєнному поході, гетьман отримав 
царський указ дізнатися від валашського посланця про мету його приїзду 
та переслати до Москви привезені ним листи разом з записами розповіді 
Кастріота. 24 червня, відповідаючи на царське розпорядження, Мазепа пи
сав, що посланець тимчасово залишився в Гадячі, й указ може бути вико
нано після повернення з походу28. А вже 3 жовтня Мазепа повідомив, що,
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повернувшись з походу, розпитав посланця про справи, з якими той при
їхав, та відправив до Москви складену ним записку, а також листи від гос
подаря. Гетьман просив також розпорядження щодо затримки чи відпу
щення Кастріота29.

В листопаді 1697 р. валашський володар написав Мазепі листа, в 
якому висловлював здивування, що близько року немає послань від геть
мана, зазначав, що минуло 8 місяців після відправлення до Мазепи Георгія 
Кастріота, від якого отримано лише одного листа. Господар цікавився 
подорожжю царя у Великому посольстві, писав про перемогу над турками 
при Зенті. Цього листа привіз ще один валашський посланець Федір Кор- 
бя30.

31 грудня 1697 р. з Посольського приказу до Мазепи була надіслана 
грамота з розпорядженням відпустити Кастріота в Москву. Перед від’їздом з 
Батурина Кастріот просив гетьмана поклопотатися перед царем про допомо
гу Валахії. 25 січня Мазепа відправив Петру І листа, яким інформував про 
відомості, отримані від Кастріота, писав про його прохання щодо звільнення 
Валахії та її готовність прийняти зверхність Росії на таких умовах, на яких 
перебуває “Військо Запорозьке і малоросійський народ”31. А вже з Москви 
Кастріот повідомляв гетьману, що до нього писали господар та брати Канта- 
кузіно про важке становище держави, якій загрожували як турки з татарами, 
так і австрійці. Гетьмана просили бути посередником у пошуку підтримки в 
царя щодо прийняття Валахії під російську зверхність. Москву намагалися 
схилити до участі в боротьбі проти Туреччини, а саме до походу на Буджак. 
Відомо, що контакти з Бринковяну підтримувались через людину гетьмана 
Згуру Стиллева32.

У вересні 1698 р. Кастріот, усе ще перебуваючи в Москві, запропону
вав план свого господаря щодо боротьби з турками й татарами. При цьому 
значна увага приділялася можливим діям українців33.

Поки Кастріот був у російській столиці, в квітні 1698 р. за царським 
указом у Валахію був посланий його писар -  секретар канцелярії господаря 
згаданий Федір Корбя з відповіддю останньому, а також для збору різної ін
формації та для найняття на службу корабельних майстрів. За царським 
розпорядженням з цією людиною Мазепа відправив і свого посланця -  
Степана Євстаф’єва. На початку серпня вони обоє приїхали до Києва й 
привезли з собою грека -  корабельного майстра. Тоді київський воєвода 
відправив гетьманського посланця до Мазепи, а валаха і грека до Москви. 
Корбя привіз листа Бринковяну до Мазепи, якого останній переслав до 
російської столиці, про що повідомляв в посланні до царя від 20 серпня. В 
цьому ж листі гетьман писав про відправлення Корбя до Москви34.
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В грудні 1698 р. Федір Корбя знову їхав до Валахії. Мазепі ж була на
правлена грамота з розпорядженням про відправлення з Корбя мешканця 
Ніжина Згури Стиллєва для найняття майстрів з виготовлення кораблів, що 
мало робитися з допомогою Бринковяну. Цього ж місяця гетьману була на
діслана й друга грамота, в якій вказувалося, що в разі укладення миру царя з 
султаном таких майстрів наймати не потрібно. Коли ж мир не вчиниться, то 
потрібно найняти 50 осіб. Гетьман мав надати обом відправленим особам 
проїжджу грамоту, назвавши їх торговими людьми. Коли ж би гетьман 
отримав новину про укладення миру до від’їзду Корбя і Стиллєва, то він не 
повинен був відправляти їх до Валахії. 31 грудня Мазепа відповідав, що хоча 
у нього є певні відомості, що між цісарем і султаном укладено перемир’я, 
але вони мають попередній характер. Тому цього дня гетьман відправив Ко
рбя і Стиллєва до Валахії35. 22 травня 1699 р. Мазепа писав царю про повер
нення Стиллєва і про пересилку, привезених ним листів до Москви36.

У травні 1698 р. у Москві було отримано листа Мазепи з повідомлен
ням про приїзд Сави Костянтинова -  гінця від молдовського володаря Анти
оха Кантемира. Гонець привіз адресованого гетьману зашифрованого листа, 
якого Мазепа переслав до Москви. Йшлося про клопотання господаря, за 
прикладом Бринковяну, щодо підданства Росії, з огляду на відомості про 
планований похід царських сил на Буджак. Тоді ж гетьману було надіслано 
розпорядження щодо відправлення гінця до Москви та своєї людини до Ясс, 
з відповіддю про готовність прийняти Молдову під свою владу. Наступного 
місяця Сава Костянтинов приїхав до Москви і привіз листа від Мазепи про 
свою відправку до російської столиці, а також з повідомленням про те, що 
гетьман невідкладно пошле свою людину до Кантемира. А в серпні до Мос
кви надійшло повідомлення від Мазепи, що до волоського господаря він по
силав мешканця Ніжина Михайла Степанова, який, хоч і бачився з Кантеми
ром, але повернувся без жодних листів і усних послань. Мазепа збирався 
відправити до Кантемира ще одну свою людину, щоб зібрати відомості про 
поведінку противника3 .

В лютому 1699 р. вийшов царський указ про відправлення Костянтино
ва до Батурина, а звідти у молдавську землю. З гінцем, зокрема, передава
лось побажання, щоб господар повідомляв царю через гетьмана тамтешні 
новини. В зв’язку з відправленням гінця до Мазепи була написана спеціаль
на грамота38. В Москві з підозрою поставились до таємного візиту Костян
тинова, допускаючи, що він виконував роль розвідника на користь Туреччи
ни39.

Очевидно, що можливість походу до Молдови та Валахії розглядалася 
на досить високому рівні, до чого був причетний і український гетьман. Так,
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у вересні 1698 р. Мазепа повідомляв царю про повернення свого розвідника 
до цих країн, якому було доручено дізнатися про стан чорноморського узбе
режжя, на предмет наявності зручних пристаней. Вдалося зібрати інформа
цію не тільки про це, а й стосовно сухопутних шляхів. Крім того, Бринковя- 
ну, за пропозицією Мазепи, відправив до царя місцеву людину, знайому з 
цими питаннями. Гетьманський посланець привіз і листи від господаря40.

29-м грудня 1699 р. датується проїжджий лист, виданий Мазепою зна
чному військовому товаришу Зкгурустиновичу. Очевидно, йшлося про Згуру 
Стиллева, який їхав з посланцем від царя сержантом Микитою Варковим до 
волоського господаря. Лист призначався для проїзду по території Речі По
сполитої41. 24 лютого 1700 р. гетьман писав боярину Федору Головіну, що 
цього дня в Калузі він зустрівся зі Стиллевим, якого відправляв разом з цар
ським гінцем до Ясс. Раніше Мазепа вже доносив про його повернення, а 
тепер пересилав до царя привезені Стиллевим листи42. Відомо, що цього дня 
Мазепа виїхав з Москви, а вже 25 лютого в доповідних статтях Головіна Пе
тру І зазначено, що гетьман при від’їзді радив відпустити молдовського, а не 
валашського посланця. Саме так цар і вчинив43.

Також 25 лютого 1700 р. Мазепа писав Головіну про повернення ще 
одного посланця -  Степана Ресновського, якого він восени посилав у Буха
рест до валашського господаря з метою отримання відомостей з турецької 
столиці. Посланець привіз пакет листів, присланих до господаря від Омеля
на Українцева з Константинополя, які Мазепа передавав з ним до Головіна 
та висловлював прохання без затримок переслати їх царю у Вороніж. При 
цьому Мазепа хотів бути в курсі міжнародних справ. Він зазначав, що роз
крив пакет, припускаючи, що там є послання й до нього, але, не знайшовши 
такого листа, просив Головіна повідомити йому про відомості з присланого 
пакету. Окремий лист був присланий Мазепі від господаря, але в ньому не 
було нічого написано про мир чи війну, лише на словах господар сказав 
гетьманському посланцю, що більшими є сподівання на війну. Заразом Ма
зепа нагадував про відпущення посланця від молдавського господаря44.

Наступного дня -  26 лютого 1700р. гетьман знову писав Головіну, за
уважуючи, що валашський господар запитував його посланця, хто нагоро
дить їх за те, що вже так довго вони тримають таємно 10-тис. військо, готове 
до взаємодії, а також додавав, що у Ресновського є відомості про навантаже
ні камінням кораблі, які мали плисти в протоку Чорного моря.

Мазепа знову нагадував про відпущення посланця від молдовського го
сподаря, зазначаючи, що коли посланець прибуде, затримає його в Батурині 
до того часу, поки Стиллев не повернеться з Ясс, а також поки другий по
сланець не принесе відповіді господаря на гетьманський лист, який ще мав
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бути написаний. Мазепа збирався поставити перед господарем питання, з 
яких причин той забороняв його посланцям їздити у молдовську та валашсь- 
ку землі. Гетьман зазначав, що господар недоброзичливо поставився до його 
посланця Ресновського, якого Мазепа 25 лютого відправив до Головіна. Все 
це чинилося всупереч перемир’ю Росії з Туреччиною .

В листі гетьмана від 27 лютого 1700р. до Петра І знаходимо дані про 
його зустріч в Калузі зі Стиллевим, але вже не 24, а 27 лютого. Мазепа інфо
рмував, що царський гонець та Згура не застали господаря в Яссах, і Стил- 
леву довелося тривалий час очікувати його. Тепер Мазепа відправляв Стил- 
лева до царя, а також пересилав листи від валашського та молдовського гос
подарів, а також молдовського підскарбія, адресовані гетьману. Стиллев 
привіз і статті договору між Портою і Венецією. Заразом гетьман клопотався 
про царську милість для Згури, який після поїздки в монарших справах до 
валашського господаря не отримував її. Разом із Стиллевим приїхав царго- 
родський грек, якого зустріли в Яссах. Останній мав листа від Українцева 
щодо повернення собі боргу. Цей грек повідомив, що зустрів царського гін
ця й гетьманського сотника в 20 милях від Царгороду46. Як відомо, Стиллев 
супроводжував царського сержанта Микиту Жерлова, посланого в Констан
тинополь до Українцева. Разом з Жерловим туди поїхав батуринський сот
ник Дмитро Нестеренко47. Згура привіз до Москви листи, адресовані Мазепі 
від молдовського боярина Георгія Росетті і гетьмана Богдана Лупула48.

29 березня 1700р. гетьман повідомляв Головіну, що його посланець, 
який понад півроку був у валашського господаря заради отримання відомос
тей від царського посла, повернувся з листом від господаря до гетьмана. 
Бринковяну сповіщав, що в березні турецький султан наказав робити воєнні 
приготування до морського та сухопутного походів. Про це ж було написано 
в листі дядька валашського господаря стольника Кантакузіно до Згури 
Стиллева. Самого посланця Мазепа не посилав до царя, бо в Немирові, за 
намовами євреїв, місцевий староста чи прикажчик, сприйнявши його за 
шпигуна, забрав коней та всі речі, а самого побив мало не до смерті. “Отакі 
то пани ляхи нам сусіди”, -  наголосив Мазепа і додав, що й надалі в монар
ших справах буде перешкодою те, що “вороги ляхи” всередині між лівобе
режною, молдовською й валашською землями, від Дністра до Дніпра все 
тримають у своєму володінні49.

Вже наступного дня -  ЗО березня 1700р. в листі, адресованому Голові- 
ну, повідомляється, що в цей час Іван Комнін, який кілька років був лікарем 
при Мазепі, служив лікарем при валашському господарі. Він передав посла
нцю гетьмана новини щодо приїзду до Царгорода сержанта, посланого ца
рем, та батуринського сотника, відправленого гетьманом50.
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В посланні Мазепи Петру 1 від 25 травня 1700 р. йдеться про можли
вість звільнення з полону молдованина, який вже тривалий час утримувався 
в гетьманській столиці. Тут же знаходимо згадку про невідомий раніше факт 
поїздки посланця Мазепи до Молдови. Отже, гетьман зазначав, що біля 
п’яти років тому з Москви до Батурина було привезено двох молдован. Один 
з них з людиною гетьмана був посланий в певній справі у молдовську зем
лю, де й утік. А другий продовжував сидіти під вартою. Мазепа просив ука
зу щодо того, як з ним чинити, бо на нього видавалися харчі, одяг, його тре
ба було стерегти, а до того й сам молдованин просив відпустити його в свою 
угорську землю51.

11 червня 1700 р. Мазепа повідомляв Петру І, що після звернень Брин- 
ковяну з проханнями донести царю, що він бажав підтримати Москву у війні 
з турками після приходу царських військ у Буджак, Мазепа, повернувшись з 
російської столиці, відправив до господаря свого посланця з питаннями про 
те, як він зможе допомогти, скільки має військ, коли зможе виступити -  чи 
після приходу царських сил до Дністра чи до Дунаю, тощо. На це від госпо
даря прийшла шифрована неконкретна відповідь. Він залишав всі ці справи 
на майбутнє. Мазепа переслав до Москви листа від валашського, а також 
шифроване послання від молдовського господарів. Про зміст листа від 
останнього гетьман нічого Не написав52.

Цього ж 11 червня 1700р. Мазепа писав Головіну про зміст свого листа 
до царя і просив боярина передати його адресату. Гетьман висловив припу
щення, що Бринковяну був готовий допомагати проти турків, коли поблизу 
була “німецька війна” і “зброя неприятельська на плечах їх висіла”, а після 
укладення мирних договорів ці наміри змінилися53.

22 липня 1700 р. Мазепа повідомляв Головіну, що днями отримав за
шифрований лист від валашського господаря. Після перекладу пересилав 
його до боярина, разом з присланим пізніше від господаря пакетом листів з 
Царгорода від Українцева. Разом з ними гетьман пересилав і запис розпові
дей грецького купця, який привіз листи від господаря54. Цього ж місяця з 
Москви у Валахію до господаря за клопотанням Кастріота відправлялися 
грек Парфеній Іванов з сином та двома челядниками. Ці люди мали їхати 
через Лівобережжя, з приводу чого Мазепі наказувалося сприяти їх поїздці55. 
Ще одну згадку щодо розглядуваних взаємин знаходимо в листі гетьмана від 
22 серпня 1700 р. до невідомого, очевидно, Головіна. Оскільки було необ
хідно відправити посланця валашського господаря, Мазепа запитував, чи 
підтримувати стосунки з господарем, як того бажав останній56.

Є відомості про те, що в архівах збереглося принаймні 4 листа Бринко
вяну до Мазепи за 1700 р.: від 17 і 28 січня, 2 і 15 травня57.
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У вересні 1700 р. з Москви у Валахію відпустили Кастріота58. 29 жов
тня 1700 р. лівобережний правитель повідомляв Петру І, що за його указом 
20 жовтня Кастріот відпущений з Переяслава на Сороки з гетьманськими 
супроводжуючими. З ними поїхав і товмач, якому було доручено їхати до 
Ясс і збирати різну інформацію, особливо зважаючи на те, що в Молдові 
з’явився новий господар5 .
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