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П’ятдесять чотири листи гетьмана Івана Мазепи до Адама Миколи 
Синявського, белзького воєводи і коронного польського гетьмана, 1704- 
1708, що їх опрацював і опублікував д-р Орест Субтельний у вище зга
даній праці, є цінним вкладом у дослідах не тільки до польсько-укра
їнських, українсько-російських, але загалом до політичної історії Схід- 
ньої Евроіпи першої половини XVIII ст., зо,крема відносно вирішальних 
моментів у т. зв. Великій Північній Війні (1700—1721).

Щоби краще зрозуміти глибину подій в часі Великої Північної Вій
ни, треба їх розглянути не тільки з українського, але теж з польсько
го, російського, ба навіть з міжнароднього аспекту.

Вибір саксонського курфюрста Августа II на польського короля 
(1697) створив нову -ситуацію в Польщі, що вже тоді робила враження 
відсталої політично і ооціяльно середньовічної держави. Новий поль
ський король, щоб зломити опозицію польських панів, удався до царя 
за піддержкою, який радо пішов йому на зустріч, і наприклад, не ва
гався дати Авґустові II 20.000 рублів, щоб підкуіпити тих польських 
сенаторів, які опонували б підписати Біржанську угоду (1701). З того 
часу Петро І нримінює випробувану римську засаду «діли і пануй». І 
так з одного боку він остерігає польську шляхту перед намаганням по
збавити корони їхнього легітимного короля, як з другого боку запев
няє її, що вона завжди може покладатися на піддержку царя, на ви
падок коли б король хотів обмежити її вольності.

Дальше, цар спритно використав рішення шведського короля іти 
в глибину Польщі на те, щоб Авґуст II формально підписав воєнний 
союз з Росією проти Швеції. Хоч на основі того союзу Петро І був 
зобов’язаний допомагати польському королеві, який розпучливо про
сив у нього помочі, але цар не спішився з поміччю, запевняючи його, 
що чим довше він затримає шведів у Польщі, тим ліпші будуть ви
гляди на остаточну перемогу. Щоб одначе показати добру волю, в 
1704 році, цар висилає Авґустові II кілька полків під командуванням
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некомпетентного у воєнних справах лівонського шляхтича, Йогана 
Паткуля.

У тому ж  самому році цар рівнож приказує Мазепі вирушити зі 
своєю 40.000 армією на поміч своєму польському союзникові.

Гетьман Мазепа — зручний політик, що знаменито орієнтувався у 
тогочасній міжнародній політиці й який побіч Богдана Хмельницько
го найдовше (20 років) кермував Українською Державою, «вважав за 
можливе співжиття з Москвою на засадах Переяславської угоди Бог
дана Хмельницького, бо така була реальна дійсність, яку він одержав 
у спадщині від -своїх попередників і, здавалося, це була єдина мож
ливість, у союзі і за допомогою Москви, здійснити головні українські 
національні цілі — супроти Польщі й супроти Туреччини (і Криму)»
— пише проф. О. Оглоблин.1

Одначе під час Великої Північної Війни, російсько-українські вза
ємини ввійшли в нову фазу. З одного боку, в рямцях російського аб
солютизму, речником якого був Петро І, не могло бути місця для 
козацької республіки, як з другого боку, в пляні російського імперія- 
лізму не могло бути місця для осібної української держави.

Українським (козацьким) кругам було ясно, що який би не був 
вис лід Великої Північної Війни, він значно погіршив би положення 
Гетьманщини. Коли б цар виграв війну, він був би на стільки силь
ний, що міг би знищити автономію України, коли б виграв Карло XII, 
то тоді Україна, як активний союзник Москви, попала б на ласку чи 
неласку Польщі, як союзника шведського короля.

«Мазепа був тринадцять років найльояльнішим підданим царя», 
пише Субтельний, :і виконуючи царські накази, висилав українське 
військо від самого початку воєнної кампанії всюди, куди цього цар 
вимагав.2 Автор подає докладні цифри козацьких полків, що брали 
участь у різних боях, так що влітку 1708 р. Мазепа нарікав, що з 
його 40.000 армії залишилося при ньому всього 5.000 козаків. Козаць
ке військо, 'проти 'Своєї волі, мусіло брати участь в численних боях і 
фортифікаційних працях і не тільки, що не діставало за це винаго
роди, але мусіло терпіти всякі невигоди, образи до побоїв від мос
ковських та найманих офіцерів включно. В Україні російські війська 
«своїми грабунками, підпалами, биттям, насильствами та здирствами 
пригадували радше каральну експедицію як союзне військо», пише 
англійський історик JI. Р. Лєвіттер.3

Характеризуючи відношення царя до гетьмана, д-р Субтельний між 
іншим пише, що Мазепа « . . .  все, що він мав і кожний уряд, який 
він виконував, був повністю залежний від настрою царя».4

1 О. Оглоблин, Гетьман Іван Мазепа та його доба. Записки Наукового 
Товариства ім. Шевченка (ЗНТШ), I960, т. 170, стор. 5.

2 О. Subtelny, op. cit., p. 20.
3 L. R. Lewitter, ,,Mazeppa“, H istory Today, 1957, Vol. VII, No. 9, pp. 593—4.
4 O. Subtelny, op. cit., p. 21.
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Висловлюючи такий погляд, автор •применшує становище гетьма
на — як Голови автономної Української Військової (Козацької) Рес
публіки, що від 1654 р. знаходилася під протекторатом Москви. До 
речі, державна форма автономії була звичайним явищем у тодішній 
Европі, згадати б хоча, що Прусія була під польським, Голляндія під 
еспанським, Ліфляндія під шведським, .а балканські народи під ту
рецьким протекторатом. Тож слушно заввважив німецький історик, 
Ганс Шуман, що хоч Україна була спочатку під польським, турець
ким та московським протекторатом, вона мала власну територію, свій 
нарід, свій, як на тодішні часи, демократичний уряд, своє військо — 
тобто 'козаків, а. навіть деякий час дипломатичні зв’язки з чужими 
державами, так що творець Гетьманщини, Богдан Хмельницький, де 
факто був суверенним володарем.5 (

Мазепу гетьманом вибрала Козацька Рада (4 «серішя 1687) і хоч 
його прерогативи були обмежені т. зв. «Коломацькими статтями», все 
ж  таки він виконував в Україні найвищу цивільну і військову владу. 
Гетьманський уряд респектовано в Москві. Як подає совєтський ро
сійський історик, М. Богословський, у Москві було окреме міністер
ство для українських справ («Особый Малороссийский Двор»), через 
який царський уряд комунікувався з гетьманом, для самого ж  геть
мана був побудований «Особый Гетманский Двор», тобто окрема па
лата. Цар приймав Мазепу в «Посольському приказі», (тобто сьогод
нішньому міністерстві закордонних справ), .подібно як інших чужи
нецьких державних мужів чи дипломатів.6 Тож не дивно, що тодіш
ній французький дипломат у Москві, Ж ан де Балюз (1648—1718), від
відуючи в 1704 р. ігєтьмана в Батурині, писав: «. . .  з Москви я при
їхав в Україну, країну козаків, де я був гостем принца Мазепи, кот
рий виконує у цій країні найвищу владу».7

Не тільки Балюз, але й інші дипломати, як наприклад, англійсь
кий посол у Москві, лорд Чарлз Вітворт (1675—1725), писав у своєму 
звіті з 21 листопада 1708 p., що « . . .  Гетьман, людина під сімдесятку, 
користувався великою пошаною і довір’ям царя, бездітний, крім од
ного сестріїнка, довго володів цією багатою країною, де він мав владу 
дещо меншу від суверенного володаря».8

Визначний тогочасний англійський журналіст і письменник, відо
мий автор «Робінзона Крузо», Даніел Дефо (1661—1731), у своїй книж

5 Н. Schumann, Der Hetmanstaat, 1654—1764, (Dissertation), Breslau 1936, 
p. 4.

6 М. М. Богословский, Петр I, Материалы для биографии, ОГИЗ, Москва 
1948, т. IV, стор. 391—2.

7 Листа Балюза знайшов I. Борщак у Bibliotheque Nationale, Paris, „Fonds 
Baluze“, Vol. CLI, та помістив його в українському перекладі як додаток до 
своєї праці п. н. «Мазепа. Людина й історичний діяч», ЗНТШ, (1933), т. 152, 
стор. 28—ЗО.

8 Public Record Office, S tate Papers 91, Vol. 5.
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ці про царя Петра І, писав: « .. .Мазепа не мав королівського титулу, 
але він був рівний королеві відносно влади, й у всякому відношенні 
був рівний, якщо в даних обставинах не перевищував короля Авгу
ста . . .  »9 Мазеїпа, як слушно завважує д-р Субтельний, був цього 
вповні свідомий й уважав себе «мало що менше польського короля».

Молодий цар шанував і цінив досвід Мазепи й у доказ своєї по
шани відзначив гетьмана тодішнім найвищим орденом св. Андрея 
Первозванного (8 лютого 1700 p.). У ісічні того ж  року на запрошення 
царя, Мазепа прибув до Москви, де його приймали з великими поче
стями у «Посольському Дворі».10

Тож не даром писав Отто Плеер, австрійський посол у Москві 
(1692—1718), у своєму звіті з 8 лютого 1702 p.: « . . .  Мазепа є тут, яко
го приймають з великими почестями, а цар відноситься до нього з 
респектом і пошаною».11

До речі, за старанням царського уряду, цісар Йоеиф І надав Ма
зепі титул князя «св. Римської Імперії» (1 вересня 1707 р.)-12

Твердження д-ра Субтельного, що «. . .  Мазепа не міг бути певним 
свого становища, зокрема тому, що на нього постійно сипалися доноси 
до Москви»,13 можна поважно оспорювати. Цар не тільки не вірив чи
сельним доносам на Мазепу (« . . .  я  не віїрив би й янголові, якщо до
ніс би про надужиття Гетьмана»14), але довіряв йому, шанував його і 
допомагав йому, як це було у випадку повстання Петра Іваненка. У 
суті речі, цар був зацікавлений у стабільному, сильному гетьмансько
му уряді для успішного адміністрування Гетьманщини, тим більше, 
що його це ніщо не коштувало. Навіть коли б цар міг впровадити ро
сійську адміністрацію, то в тому часі не хотів цього робити, хоч би 
тому, щоб вороже не настроювати проти себе українське військо та 
населення загалом.

Таємниця, чому Мазепа міг удержати владу понад двадцять років, 
лежить у тому, що він своєю льояльністю знєвтралізувавши доноси, 
«осягнув довір’я Москви, яка давала йому змогу переводити в життя 
свою політику в Україні», пише Борщак.15 Своєю вмілою політикою 
гетьман не тільки осягнув довір’я царя, але скріпив свою владу і по
зицію так в Україні, як і в Москві і не мав причини боятися за своє 
життя чи своє становшце.

9 D. Defoe, An Im partial H istory of the Life and Actions of Peter A lexo - 
w itz, the present Czar of M u scovy . . . ,  London 1728, p. 208.

11 Haus, Hof, u. Staatsarchiv, Russica 1—20.
10 М. М. Богословский, op. cit., p. 332.
12 Докладніше про це див. мою статтю «Гетьман Іван Мазепа — князь 

священної Римської Імперії», Український Історик, т. III, ч. З—4, (1966), стор*
33—40.

13 О. Subtelny, op. c it ,  p. 21.
14 О. Оглоблин, op. cit., p. 297.
is I. Борщак, op. cit., p. 16.
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Коли б Мазепа справді боявся доносів, то мав нагоду перейти до 
Польщі, тим більше, що Станислав Лещинський не раз намагався 'пе
ремов ити його на свою сторону.16

Можна теж сумніватися що до слушности погляду д-ра Субтель- 
ного відносно того, « . . .  що коли б Україна добровільно прилучилася 
до Речі-Поіополитої, то гетьман одержав би рівнорядне становище до 
йоіго попереднього й яке було б більше забезпеченим».17

Мазепа, будучи ще пажем на королівському дворі у Варшаві, мав 
добру нагоду пізнати Польщу і добре визнавався в польських внут- 
рішних відносинах.

Правильно оцінюючи повільний внутрішний розклад Польщі з од
ного боку і знаючи з минулого, що польський уряд багато обіцював, 
але, звичайно, не додержував своїх обітниць (напр., не ратифікував 
Зборівського договору, Гадяцької угоди і т. д.) з другого боку, Мазепа 
ставився до унії з Польщею в найкращому випадку з великою резер- 
вою. Ось як характеризує проф. Оглоблин відношення гетьмана су
проти про-польської концепції:

«Мазепа добре знав історію Гадяцької унії й пам’ятав її фатальні 
наслідки для України. Він краще, ніж  будь-хто з української стар
шини, розумів велику відміну між українською й польською концеп
цією Гадяцької унії, й знав, що балачки про Велике Князівство Русь
ке збоку польсько-литовських магнатів — принаймні більшости їх, 
були звичайнісінькою принадою для української старшинської аристо
кратії, й що переможна Польща ніколи не погодиться навіть на ф ік
цію «Великого Князівства Руського». Він знав також, що будь-яка 
польська орієнтація була абсолютно непопулярна серед широких ук
раїнських ма с . . .  Та й особливо Гетьман не був зацікавлений у реа
лізації ідеї Великого Князівства Руського, як частини Речі Посполи
тої, в рямцях конституції якої гетьманська влада, супроти політичних 
прав старшинської аристократії, була б незрівняно менша, ніж у рям
цях гетьманату Війська Запорозького, навіть підлеглого цареві».

Коли ж  Мазепа переконався, що цар хоче зліквідувати Гетьман
щину, він вирішив зреалізувати свою політику і -своє відношення су
проти Москви. Гетьман ясно бачив, що на випадок перемоги царя та 
його союзника саксонсько-польського короля, ще раз повториться 
Андрусівський договір, який розділив би Україну на довгий час.

У таких умовинах Мазепа рішився укласти договір зі Станисла
вом Лєщинським, бо коли б війну вилрали шведи (а на це вказували 
початкові перемоги шведського короля), то тоді Україна опинилася б 
у ролі підсудного і була б видана на ласку чи неласку Польщі.

Договір Мазепи з Лєщинським треба уважати як тактичний ма
невр, що в першу чергу забезпечував би українську територію від

16 С. М. Соловьев, История России с древнейш их времен, т. XV, стор. 
1490—3.

17 О. Subtelny, op. cit., p. 21.
18 О. Оглоблин, op. cit., pp. 267—8.
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воєнної руїни на випадок шведської перемоги з одної сторони, а з 
другої ж  давав мінімум прав для України в системі Речі Посполитої. 
Заключуючи договір зі шведським королем, «гетьман діставав швед
ську Гарантію забезпечення політичних прав, що йому давав Лєщин- 
ський у договорі з Польщею, що знову давало значні користі так у 
зовнішній, як і внутрішній політиці. Словом, Мазепа приготовлявся 
на можливість шведської перемоги над царем, але був при тому дуже 
обережний.

Коли у вересні 1705 р. Лєщинський вислав свого агента в особі 
шляхтича Вольськсіго з пропозицією перейти на його сторону, Мазе
па не іповірив йому і передав його цареві, щоб засвідчити свою вір
ність. Одначе місяць пізніше, будучи постоєм в околиці Дубна, кра
ківський воєвода, князь Януш Вишневецький запросив Мазепу на 
христини, де він -стрінув іншого представника Лєщинського в особі 
княгині Анни Дольської, матері князя Вишневецького, яка перекона
ла гетьмана покинути царя та приєднатися до короля Станислава. Во
на рівнож запевнила його, що якщо гетьман перейде на сторону Лє- 
щивського, він зробить його князем Чернігова, а козакам запевнить 
їхні привілеї. Від того часу Мазепа переписується з кн. Дольською і 
коли Лєщинський післав до нього іншого представника в особі єзуїта, 
о. Залеськоіго, гетьман цим разом його цареві не видав. Від тепер ціль 
Мазепи була переконати Сандомирську конференцію та коронного 
гетьмана Синявського покинути царя і перейти на шведську сторону.

На політичну арену в Польщі того часу висунувся белзький воєво
да, Адам Микола Синявський, якого влада як коронного гетьмана пе
ревищувала королівську, а політичні впливи тільки тому не були на 
висоті* бо його особисті кваліфікації не все ішли в парі з фантастич
ними обставинами, пише С. Томашівський.19

Д-р Субтельний, покликуючись на працю відомого польського істо
рика, Й. Фельдмана, пише, що Синявський був типічним представни
ком авґустівської доби, «в якій люди відзначалися заникненням інди
відуальності наслідком браку політичної однолінійності, дволичності 
й інтриґанства». Синявський був чоловіком індиферентним, без вся
ких принципів та ідеалів, вирахування, який докладно обчислював всі 
«за і проти», щоби врешті не переходити на нічию сторону. Під час 
Великої Північної Війни, він був одним з тих польських магнатів, 
який одверто не переходив на нічию сторону, але не було ні одної 
інтриґи, в яку він не був би замішаний. Синявський ніколи нікого від
верто не зраджував, бо він зраджував усіх нараз», цитує за Фельд
маном д-р Субтельний.20 Синяв'ський хотів бути вірний Авґустові II,

із с. Томашівський, «Листи Петра Великого до А. М. Сінявського», ЗНТШ, 
1909, т. 92, стор. 195.

20 О. Subtelny, op. cit., pp. 16—17.
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але рівночасно переговорював з Лєщинським, який робив усі мож
ливі заходи, щоб його потискати на свою сторону.21

До речі, до політичних успіхів Синявського причинилася у вели
кій мірі славна і ексцентрична «воєводина белзька», як звикли тоді 
називати дружину коронного гетьмана, Єлисавету Синявську з дому 
Любомірська, яка не тільки була посередничкою поміж Лєщинським 
та Мазепою, але рівночасно старалася переконати свого мужа, щоб 
він покинув царя.

Аналізуючи положення Синявського, слід звернути увагу на те, 
що він уперто тримався царя, тому що Петро І не тільки мав на ньо
го великий вплив, не щадив рублів та всякого роду подарунків, але 
обіцяв йому королівську корону. Хоч «полтавська перемога, до котрої 
немало причинився сам Синявський, та повернення Августа II до 
Польщі заходами самого царя, поклали кінець амбітним мріям, все ж  
таки коротаний гетьман не '.перестав стояти на становищі «общих ин
тересов» зі своїм царським кумом, будучи головним -стовпом першої 
русофільської партії серед польського панства», пише С. Томашів- 
ський.22

Щоби краще координувати бойові дії, цар доручив Мазепі нав’я
зати листування з Синявським, а в січні 1708 р. обмінятися резиден
тами. Мазепа вислав до Синявського свого резидента в особі Григорія 
Новицького, а від коронного гетьмана до Батурина прибув Франці- 
шек ІІрабія.

У своїх листах до Синявського, Мазепа пише відносно постою ко
заків на Правобережжі, подає -причини чому не може його передати 
Польщі, просить не вірити в сплетні, неначе б він, під впливом кн. 
Дольської, хоче відступити від царя і запевняє його у своїй до нього 
вірності. Назагал Мазепа писав багато слів, висловлюючи мало ду
мок. Листи Мазепи писані архаїчною польською мовою, часто пере
плітані латинськими висловами та приповідками. Як згадано, ціллю 
Мазепи було перетягнути коронного гетьмана з його військом на сто
рону проти московської коаліції. Чого Мазепа не міг відверто напи
сати, то за нього це зробив Ґрабія. Через нього Мазепа перестерігав 
Синявського, щоб він не вір р ів , що цар схоче віддати Польщі Право
бережжя. Мазепа рівнож запевняв Синявського, що він готовий злу
читися з Річ Посполитою і що підтримає його у всіх його плянах. 
Врешті Мазепа просив його зберегти все в таємниці, без огляду, яке
б він не схвалив рішення.

І справді, «Синявський, хоч вирішив не йти разом з Мазепою, збе
ріг таємницю, може з розрахунку на власну безпеку, коли б цей илян 
був би увінчався успіхом», завважує д-р Субтельний.23

21 J. Feldman,Polska w  dobie W ielkiej W ojny Północnej, 1704—1709, Kra
ków 1925, pp. 299—301.

22 с. Томашівський, op. cit., стор. 201.
23 O. Subtelny, op. cit., p. 25.
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З уваги на це, твердження Й. Фельдмана, що Мазепа доносив ца
реві на С иіняв'Сь к о г о  і навпаки,24 у світлі аналізи листів Мазепи і 
Ґрабії не витримує критики.

Д-р Субтельний опублікував вісім листів Ґрабії до Синявського. 
Його листи написані 'простішим стилем, без великої домішки латин
ських висловів. У своїх листах Ґрабія пише про справи, які Мазепа
з уваги на безпеку -свого життя не важився сам .писати Синявському.

Д-р Субтельний знайшов листи Мазепи й Ґрабії у бібліотеці Чар- 
торийських при Народному Музеї в Кракові. Ці листи не були ска- 
талоговані і тому дослідники цієї доби не звернули на них уваги, ду
маючи, що вони відносяться до приватних справ родини Чарторийсь- 
ких.25 Тим часом, як пише проф. Оглоблин, ці листи мають немале 
значення для вивчення цієї доби, тим більше, що не тільки листи Си- 
нявськоіго та Новицького, але загалом увесь архів Гетьмана згорів 
при знищенні Батурина Меншіковим у листопаді 1708 р.

З уваги на це, знахідка листів Мазепи та Ґрабії до Синявського, 
їх опрацювання й публікація не тільки що заслуговують на окрему 
увагу і -признання, але дають можливість дослідникові запізнатися з 
атмосферою того часу.

На закінчення слід сказати, що д-р Субтельний опрацював Листи 
Івана Мазепи до Адама Синявського, 1704—1708, речево й -об’єктивно. 
Тексти подано з чисельними поясненнями та коментарями. Автор по
дає не тільки покажчик імен та географічних назв, але також порт
рети Мазепи і Синявського та чотири факсіміле листів Мазепи. Шко
да, що автор не включив до своєї цінної праці відповідної мапи, яка 
була б своєрідним дороговказом для подій того часу. Віньєта Петра 
Холодного (молодшого) причинилася до мистецького оформлення пра
ці проф. Су б тельного.

24 J. Feldman, op. cit., p. 305, („Mazepa wbrew rozkazom wzbraniał się 
wysłać posiłki dio Polski Sieniavskiemu, oskarżając go iprzed carem o porozu
m ienie z Leszczyńskim, czemu chętnie dawano wiarę, natomiast denuncjacje 
Sieniawsikiego i innych, skierowane przeciw Mazepie, do ostatku nie znajdowały 
posłuchu").

25 Про існування 54-ьох листів Мазепи до Сєнявського написав був о. Др. 
П. Хрущ статтю п. н. «Незнані, ориґінальні листи Гетьмана Івана Мазепи 
до Адама Сєнявського, воєводи белзького з 1704—1708 pp.». Записки Чину св. 
Василія Великого, Львів 1935, т. VI, стор. 219—223. (« ... Не мавши змоги ви
дати ці листи в цілости, хочу принаймні звернути на них увагу наших 
істориків. Усіх листів, як сказано, є 54. Вони розміщені в одній книзі in 
folio, оправленій в шкіру. Збірка є власністю Архіву кн. Чарторийських у  
Кракові і переховується між рукописами під ч. 5890 . . .  Щодо дат написання, 
то всі вони відносяться до 1704—1708 pp.»). До речі, о. Др. Хрущ опублікував 
при тому три листи Мазепи, цебто два з 27 січня 1708 та з 10/21 березня 
1708 р. (У Др. Субтельного — стор. 64—66 та 70).


