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Дорога до гетьмана 

На 9-му кілометрі траси Біла Церква – Фастів покажчик свідчить, що 

неподалік розкинулося село Мазепинці – батьківщина гетьмана України Івана 

Степановича Мазепи, непересічної особистості у вітчизняній історії. 

 

Вишукані біґборди гостинно запрошують відвідати місця, пов’язані з 

народженням славного сина України, його дитячими літами. 

 

Перші писемні згадки про село датуються ХVІ ст., хоч поселення на цьому 

місці існувало здавна. У ХVІ ст. воно називалося Хутором на Кам’янці. Як 

свідчать історичні документи, у 1572 році хутір був подарований польським 



королем Августом предкові гетьмана Миколі Мазепі-Колядинському. У люстрації 

1616 р. про це говориться так: « Поссесоромъ его (села) есть шляхетный Миколай 

Мазепа  Коледынскій, въчнымъ правомъ отъ короля Августа въ 1572 году ему и 

потомству его даннымъ». За це нащадки Миколи Мазепи зобов’язувалися 

«отправлять земскую службу» і «конно военную службу при пань старость 

Бьлоцерковскомъ и повиноватся замковому начальству». 

Згодом, говориться в документі, цей хутір все більше і більше заселявся, став 

багатолюдним селом завдяки родючим чорноземам і був названий Мазепинцями. 

Тут 20 березня 1639 р. і народився майбутній гетьман України Іван Степанович 

Мазепа. 

При в’їзді в село стоїть ошатний знак, увінчаний гербом Мазепинець, який 

тісно пов'язаний з гербом роду Івана Мазепи.  

 

 

Як вважають дослідники, рід Мазеп належав до герба «Курч» 

(Kurcz). До цього герба належало кілька литовсько-польських 

родин, зокрема князів Курцевичів, нащадків Великого князя 

Литовського Гедиміна. З цього часто робиться висновок про 

князівське походження родини Мазеп. На користь цього твердження вказує й 

друга частина прізвища – «Колединський/Колединський», яке, імовірно, походить 

від назви князівства Колединського/Колединського на Волині. У червоному полі 

герба знаходиться золотий хрест з розщепленням угорі, справа розміщена золота 

шестипроменева зірка, зліва – золотий півмісяць. Щит обрамований 



декоративним картушем і увінчаний золотою короною. Цей символ нагадує про 

заснування Мазепинців і народження тут гетьмана Івана Мазепи. 

Древнє замчище 

Далі ми попрямуємо у північну частину села до древнього замчища, де ймовірно 

знаходився маєток Мазеп. У документах кінця ХVІІІ ст. відзначалося, що «в 

селении над рекой есть древнее квадратное замчище», а місцеві жителі завжди 

називали цю місцину «замком Мазепи». 

 

Батьком Івана Мазепи був Степан Адам Мазепа (1609-1665), білоцерківський 

городовий отаман. Як свідчить С.Величко: «Той Мазепа був значний козако-

руський шляхтич; мешкав на Білоцерківщині в своїй маєтності Мазепинцях». Він 

брав участь у переяславських переговорах 1654 р. на боці Б.Хмельницького, а 

згодом належав до оточення І.Виговського. 

Матір’ю була Марія (Марина) з роду Мокієвських (1623-1707) – відомої 

шляхетської родини на Білоцерківщині. У сім’ї було двоє дітей: син Іван та дочка 

Олександра (Олеся). Після смерті чоловіка Марина прийняла чернечий постриг і 

схиму як Магдалена і стала ігуменею Києво-Печерського Вознесенського 

монастиря. 

Як вважають дослідники, будинок Мазеп був споруджений в литовському 

стилі: трьохметрова стіна – фундамент, а верхня частина – дерев’яна. Поряд 

розташовувалися конюшні та підсобні приміщення. З маєтку вів підземний хід. 

Донині в Мазепинцях існують перекази про підземні ходи гетьмана та заховані 

там скарби. 



Після поразки в Полтавській битві за наказом Петра І було знищено все, 

пов’язане з ім’ям Мазепи. Зруйнували і родовий маєток гетьмана. Тепер про його 

існування нагадує лише ось цей пагорб та залишки древнього валу. З цього місця 

відкриваються чудові краєвиди довколишніх луків і річки Кам’янки. 

Пам’ятник Івану Мазепі 

При в’їзді у село Мазепинці розкинувся невеликий ялиновий гай. 6 

листопада 1994 року тут було урочисто відкрито перший в Україні пам’ятник 

гетьману Івану Мазепі. 

 

Він був споруджений за участю Міжнародного освітнього фонду 

ім.Я.Мудрого на кошти мецената Мар’яна Коця – американця українського 

походження. Автор проекту пам’ятника – скульптор Є.Горбань. На гранітному 

постаменті встановлено бронзове погруддя Івана Мазепи, нижче викарбувані роки 

правління гетьмана 1687-1709 та його поетичні рядки: «А за віру хоч умріте і 

вольностей бороніте». 

Пам’ятник розташований в оточенні високих ялин і кущів калини. 

На думку О.Ковалевської, наукового співробітника Інституту історії НАН 

України, відкриття пам’ятника в 1994 р. мало велике значення для українського 

суспільства, оскільки засвідчило офіційне визнання гетьмана видатним 

історичним діячем та визнання його внеску в історію та розвиток української 

культури. 

Мазепинська святиня 

А далі наша дорога пролягає до Храму. Вишукана дерев’яна споруда, що 



рветься округлими банями, увінчаними золотими хрестами у блакить, завжди 

широко відчиняє двері для жителів села і численних гостей. 

 

Це храм на честь святителя Миколая Чудотворця. Він був побудований в 

2007 р. і освячений 14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці. До 

будівництва церкви долучилося українське козацтво, зокрема Білоцерківська Січ, 

Ліга підприємців Білоцерківщини, Благодійний фонд «Наша спадщина». Храм у 

Мазепинцях збудували для увіковічення слави і пам’яті про добрі та благородні 

справи великого земляка – Івана Степановича Мазепи і з нагоди відзначення 320 

роковин з дня обрання його гетьманом. 

Споруда дерев’яна, зроблена у зруб, стоїть на кам’яному фундаменті. Церква 

має три глави, покриті металочерепицею і увінчані хрестами. У середині будівлі 

знаходиться дерев’яний іконостас роботи майстрів з Івано-Франківщини. Стіни 

прикрашають ікони у вишитих рушниках, виконані у різних техніках, серед них і 

старовинні. 

Неподалік розташована дерев’яна дзвіниця.  Храм був освячений Святійшим 

Патріархом Київським і всієї Русі – України Філаретом у співслужінні 

високопреосвященних архієпископів. 

Козацький курган 

В околицях села, на полі за річкою Кам’янкою, височіє древній курган. У 

народі його називають «Мазепина могила». Немає єдиної думки щодо 

походження кургану. Можливо, існує він зі скіфських часів, можливо, з 

козацьких. Історик Ольга Ковалевські зокрема вважає, що назва «Мазепина 



могила» пов’язана з тим, що в Україні кургани часто називали могилами, а 

«Мазепиною» вона стала тому, що знаходилася на землях родини Мазеп. Навесні 

2008 року курган був відновлений. Нині до його вершини ведуть кам’яні східці, 

обсаджені кущами калини. На вершині височіє хрест, який увічнює пам'ять про 

українське козацтво і його славного гетьмана Івана Мазепу. На гранітній плиті 

біля підніжжя хреста викарбувано: «Курган «Мазепина могила» відновлений 

козаками Білоцерківської Січі при наполегливості і особистій активній участі 

Президента України Ющенка Віктора Андрійовича». 

         

Парк козацької слави 

14 жовтня 2009 року в с. Мазепинцях було відкрито Парк козацької слави. 

Його відкриття приурочено до традиційного козацького свята Покрови, адже 

відомо, що Пресвята Богородиця завжди оберігала українських козаків. 

 



У центрі комплексу розташований курган, увінчаний великим кам’яним 

хрестом, який увічнює пам’ять про українське козацтво та його славного гетьмана 

Івана Мазепу. 

 

 До меморіального комплексу входять сторожова вежа, козацька варта, 

млин, криниця – журавель, споруди ринкової площі. Оглядаючи всі частини 

меморіалу, неможливо оминути Музей старожитностей та етнографії, один із 

залів якого, присвячений діяльності гетьмана Івана Мазепи. Хочеться вірити, що 

козацький комплекс у Мазепинцях стане меккою для всіх пошановувачів 

українського козацтва, а також символом патріотизму, соборності та єдності 

України. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


