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Юлія Сабадишина 

 

ВИСВІТЛЕННЯ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ТА ІСТОРИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 

ХОЛОДНОЯРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 

 

Холодноярська організація в українській історії – явище важливе і значуще, хоча й 

недостатньо вивчене на сучасному етапі. Вже саме її виникнення та існування протягом 

1917-1922 років є прикладом того, як «невеликі числом, але незламні духом, можуть 

успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом» [1; 5]. 

Інтерес до Холодноярщини ХХ століття сьогодні збільшується. Нечисленні, але по-

справжньому віддані справі історики-науковці, дослідники, літератори, громадські 

діячі, журналісти та просто небайдужі громадяни роблять все можливе, щоб українська 

історична спадщина мала менше білих плям. Результат їхньої діяльності – це невідома 

раніше інформація, розсекречені архівні дані, безцінні спогади очевидців та учасників 

подій. Праця усіх цих людей буде марною, якщо нова, часто шокуюча, правда про наше 

минуле не дійде до свого адресата – українського народу. Це зумовлює необхідність і 

важливість висвітлення дослідницьких здобутків у засобах масової інформації, 

щонайперше – в інтернет-ЗМІ. 

Популярність всесвітньої мережі невпинно зростає. Цьому сприяє значна кількість 

переваг: швидкий обмін інформацією всередині мережі; можливість ознайомлення з 

протилежними точками зору щодо різноманітних суспільно важливих явищ, подій; 

легкий пошук публікацій на тему, що цікавить користувача; високий рівень довіри 

інтернет-ЗМІ, відносна відсутність цензури тощо. Аналіз сучасного українського 

інтернет-простору і саме таких його окремих сегментів як: засоби масової інформації, 

соціальні мережі, блогосфера, сторінки «Вікіпедії» допоможе краще оцінити стан 

висвітлення визвольної боротьби та історичного значення Холодноярської організації 

1917-1922 років.  

Варто зазначити, що хронологічні межі проведеного аналізу – це часовий проміжок, 

відколи були опубліковані перші ґрунтовні матеріали, де згадується Холодноярська 

організація (імовірно, серпень 2002 року), до квітня 2011 року включно. Результати 

такого дослідження – своєрідний підсумок діяльності істориків, науковців, журналістів 
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та їхніх напрацювань у цій сфері, а висновки зможуть зацікавити усіх небайдужих 

громадян, що мають бажання внести особистий вклад у процес переосмислення 

української історичної спадщини, зокрема – розкриття правди про Холодноярську 

організацію. Як зазначив Роман Коваль, автор більше десятка книг про Холодноярщину 

ХХ століття, президент історичного клубу «Холодний Яр», досліджень «під таким 

ракурсом» (а саме: аналіз інтернет-середовища на наявність відповідних публікацій) ще 

не було1. 

Кількість науковців та літераторів, котрі б різносторонньо висвітлювали у власних 

творах період існування Холодноярської організації, є незначною. До них можна 

зарахувати не так вже й багато авторів, серед яких: Микола Негода (роман «Холодний 

Яр»), Михайло Дорошенко (збірник спогадів «Стежками холодноярськими»), Юрій 

Горліс-Горський (роман «Холодний Яр»), отаман Іван Лютий-Лютенко (книга «Вогонь 

з холодного Яру»), Василь Шкляр (роман «Залишенець. Чорний ворон»), Денис 

Красносілецький (наукова стаття «Антибільшовицький рух повстанських загонів 

«Холодного Яру» в 1221-1922 роках»), Павло Стегній (дисертація «Селянські повстання 

у Правобережній частині УСРР у 1921-1922 роках»).  

Окрему дослідницьку ланку складає історичний клуб «Холодний Яр». Обов’язки 

президента клубу з 2007 року й понині виконує Роман Коваль – автор низки книг про 

Холодноярську республіку: «Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії», «Багряні 

жнива української революції», «Повернення отаманів Гайдамацького краю», «Героїзм і 

трагедія Холодного Яру», «Кость Блакитний, отаман Степової дивізії»,  «Ренесанс 

напередодні трагедії», «Коли кулі співали» та інші. За сприяння історичного клубу 

«Холодний Яр» створено цикл радіопередач «Отамани Гайдамацького краю», знято два 

документальних фільми «І повіяв огонь новий…» (Чернігівська державна 

телерадіокомпанія, 1996 р.) та «Незгасимий огонь Холодного Яру» (Кіровоградська 

державна телерадіокомпанія, 2001 р.), а також організовуються щорічні меморіальні 

заходи біля місць поховань та бойової слави холодноярців. Друкованим вісником клубу 

є газета «Незборима нація», на сторінках якої надруковано чимало статей, що 

висвітлюють невідомі сторінки визвольних змагань українців, у тому числі – й період 

існування Холодноярської організації. 

                                                            
1 Примітка: особиста переписка з Р. Ковалем 
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Також  про  це  історичне  явище частково йдеться і в наступних працях: О. Кучер 

«Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні в 1921-1923 рр.» (1971 рік); 

М. Пономаренко «Холодноярська республіка» (культурологічний збірник «Черкаський 

край – земля Богдана і Тараса», 2002 рік); Ю. Ляшко «Холодноярська республіка 1918-

1922 рр.» (історико-економічний нарис, 1999 рік); О. Солодар «Червоний терор на 

Чигиринщині в 1920-х роках» (збірник наукових праць «Черкащина в Новітній історії 

української нації та держави», 1999 рік); Н. Гуля та Н. Лаврієнко «Холодноярська 

республіка у контексті регіональної історії» («Вісник Черкаського університету», 2003 

рік); Р. Павленко «Боротьба за українську державність  на  Черкащині  в  першій  

половині  ХХ  століття»  (2004 рік); В. Лазуренко «Історія Чигиринщини (з найдавніших 

часів до сьогодення)» (2004 рік); В. Коротенко «Документи державного архіву 

Полтавської області про селянський повстанський рух на території Кременчуцької 

губернії (Холодний Яр) у 1921 році» (матеріали Всеукраїнської наукової конференції 

«Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність», 1995 рік); М. Іванченко 

«Кошовий отаман Семен Гризло» («Катеринопільський вісник», 2001 рік); В. Щербатюк 

«Історія регіонів України: Лисянщина» (2002 рік) та інші. 

Перераховані вище дослідження передусім торкаються історії Холодноярської 

республіки. Через недостатню джерельну базу в цих працях знаходимо чимало 

суперечливих, а часом і сфальсифікованих, заплутаних фактів [6; 140].  

Не зважаючи на певні зрушення, тема українського повстанства у 1917-1920-х рр. 

вивчена недостатньо, що в певній мірі відображають підручники, енциклопедії та 

словники, де вона розкривається надто схематично [8]. 

Шукаючи інформацію про дослідження висвітлення Холодноярщини ХХ століття в 

медіаресурсах, не вдалося натрапити на жодну працю. Цілком імовірно, що таких 

наукових розвідок поки що взагалі не було. 

 

Короткі історичні відомості про Холодноярську організацію 

«Все коштовне має свою передісторію», – такими словами розпочинається «Начерк 

до історії Холодноярської організації 1917-1922 років» Романа Коваля. Саме ця праця 

дослідника найбільш повно розповідає не лише про причини виникнення і передумови 

історичного явища. Опираючись на опрацьовані джерела, яких близько сотні, автор 
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систематизує всю наявну інформацію про визвольну діяльність холодноярців та її 

наслідки. 

Козаччина, Хмельниччина, Коліївщина, «Чигиринська змова», «Таємна дружина», 

«Чігірінскіє аґрарниє волнєнія» – це все передісторія Холодноярської організації доби 

Визвольних змагань початку ХХ століття. Цікавим є те, що Холодноярська республіка 

творилася на тих самих землях, у тих же селах, містечках і містах, що й Коліївщина: 

Медведівці, Мельниках, Буді, Жаботині, Чубіївці, Білозір’ї, Смілі, Черкасах, Умані… 

Не дивно, що більшовицькі окупанти, як свідчать архівні дані, називали Холодноярську 

організацію «чем-то вроде петлюровской «Запорожской Сечи», тобто самі вбачали 

зв’язок поколінь борців за свободу рідного краю [5; 195]. 

Як зазначають дослідники, початки зародження Холодноярської республіки варто 

шукати у відродженому Вільному Козацтві. Об’єднані повстанські загони чинили 

активний опір окупантам: як «червоним», так і «білим». Вільне Козацтво та 

партизансько-повстанський рух настільки переплетені, що часом грань між ними є дуже 

тонкою, і її тяжко відшукати. 

«Визначаючи дату зародження Холодноярської організації – формації наскрізь 

козацької, слід брати за відлік саме березень-квітень 1917 року, тобто час творення 

перших відділів Вільного Козацтва на Звенигородщині та Чигиринщині. Другою 

відправною датою можна вважати 3 (16) – 7 (20) жовтня 1917 року, коли в колишній 

гетьманській столиці – м. Чигирині – відбувся Перший з’їзд Вільного Козацтва, який не 

лише задекларував на всю Україну відродження козацтва, але й дав потужний імпульс 

стихійному творенню українських збройних сил. Найсильнішим він був у центрі його 

виникнення, тобто на Чигиринщині. Однією з перших клітин Холодноярської 

організації став відділ самооборони с. Мельники, який на прохання ігумені Мотриного 

монастиря створив і очолив місцевий вчитель Олекса Степанович Чучупак. Мета 

формування – захист скарбів Мотриного монастиря від російських дезертирів, які 

тікали із фронтів Першої світової додому. Чисельність першого мельничанського 

відділу самооборони становила 22 козаки» [5; 197]. 

Це не був поодинокий випадок, коли вчитель як представник нової генерації 

інтелігенції ставав на чолі загону повстанців. Так, як рушійною силою визвольної 

боротьби було українське селянство, то сільська інтелігенція відіграла роль 
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національного провідника. Саме вона була соціальною базою так званої «отаманщини», 

новосформульованого об’єднання борців за визволення України. «Розчинившись» серед 

мас після припинення повстанського руху, отаманщина стала «ферментом 

націєтворення» [8]. 

З часом селяни Мельників та навколишніх сіл звернулися з проханням створити 

новий відділ до старшого брата Олекси Чучупака – Василя, колишнього прапорщика 

царської армії. До новоствореного відділу ввійшло 400 осіб. Через певний час, а саме в 

1919 році, загін перетворився на полк, а Василя Чучупака було обрано полковником. 

Його брат Петро Чучупак зайняв посаду начальника штабу. Щоразу поповнюючись, 

чисельність полку сягала 2000 чоловік. Згодом військове об’єднання перетворилося в 

спражнє повстанське угрупування, що мало 15-тисячну армію та контролювало понад 

25 навколишніх сіл.  

Так постала Холодноярська організація, часто звана ще й як Холодноярська 

республіка. Справжні межі «Холодноярської держави» ще належить з’ясувати. Точно 

відомо тільки те, що територія і вплив не обмежувалися лише Черкащиною й 

Кіровоградщиною. Авторитет Холодного Яру визнавало й чимало інших отаманів, які 

йому не підпорядковувалися. 

У другій половині 1919 року повстанці виступили проти непроханих гостей із 

півдня – озброєних Антантою білогвардійців. У листопаді до Холодного Яру прибув 

отаман Катеринославщини і Херсонщини Андрій Гулий-Гуленко, організатор одного з 

найбільших повстань в історії Визвольних змагань українського народу у ХХ ст. Окрім 

полку гайдамаків Василя Чучупака, йому підлягало й чимало навколишніх отаманів. На 

той час, що вважається періодом розквіту повстанства, збройні сили під проводом 

Андрія Гулого-Гуленка нараховували до 20 тис. коліїв [5; 201]. 

З різноманітних причин керівництво організації часто зазнавало змін. Посаду 

Головного отамана після смерті Василя Чучупака почергово займали такі непересічні 

особистості як: Іван Деркач, Кость Пестушко (Степовий-Блакитний), Іван Ґонта 

(Лютий-Лютенко), Пилип Хмара, Іларіон Завгородній. Творили вони організацію не 

навколо свого імені, а навколо національної ідеї. Варте подиву те, що вік провідників 

був зовсім молодим, тобто найвищу й найвідповідальнішу посаду зазвичай займали 

юнаки віком 22-24 роки.  
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На початку 1921 року до Холодноярського краю прибув Микола Бондарчук – 

представник від уряду УНР. На з’їзді отаманів саме він був визнаний «старшим» усього 

повстанського руху Чигиринського повіту. Дані тогочасної військової розвідки свідчать 

про те, що сумарна чисельність трьох гайдамацьких полків, що підпорядковувалися 

Бондарчуку, становила 850 шабель і піхоти. Існували також й інші загони повстанців, 

зокрема у Чорному лісі [5; 204]. 

Останнім Головним отаманом був Герасим Нестеренко-Орел. На той час територія 

Холодноярської організації об’єднувала два округи: «Єлисаветградсько-

Олександрійський» та «Чигиринсько-Звенигородський плюс Чорний ліс на 

Єлисаветградщині». Головною метою було підготовити населення до загального 

повстання. Новостворені маленькі оборонні відділи у кожному селі конспіративно 

проводили агітацію та вербування до своїх лав [5; 205]. Але справжня конспірація 

закінчувалася там, де з’являлися зрадники. Легко допустити, що у такій структурі, як 

Холодноярська організація, було місце і для «донощиків», адже у своїй більшості це 

були прості селяни, котрі переживали перш за все за власні сім’ї та майно. 

Аналізуючи архівні документи, стає зрозумілим, що ворожа сторона була добре 

поінформована. Що врешті-решт і похитнуло міць республіки. Ось фрагмент з одного 

такого документу – «Обвинувачувального висновку» проти холодноярських отаманів 

від 24 січня 1923 року (мовою оригіналу):  

«…на этом фоне, на фоне бешеного бандитского разгула, захлёстывавшего 
государственный аппарат, выделялись отдельные очаги, игравшие роль идейных, 
политических и тактических центров повстанчества. Эти центры вдохновляли 
повстанчество на дальнейшую борьбу и руководили его во всех отношениях. Из числа 
этих центров особенно выдаётся пресловутый Холодный Яр, который в результате 
своей долгой и упорной борьбы, стал в глазах к.-р. элементов символом борьбы против 
сов. власти. Бывали моменты, когда Холодный Яр, представлял собой жёлто-
блакитный остров, среди бушующего моря гражданской борьбы, располагая 
огромными, хотя и не организованными, вооруженными силами» [5; 209]. 

 
Останнім випробуванням, що призвело до краху «бандитского очага» стала так 

звана операція «Заповіт»: завчасно спланована чекістами, добре обдумана, підступно 

реалізована з допомогою зрадників. Нещодавні «петлюрівці», полковник Петро 

Трохименко та сотник Юхим Терещенко-Васильєв, завербовані ворожою стороною, під 

виглядом керівників новоствореної «Чорноморської повстанської групи» зуміли увійти 
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в оточення холодноярців та завоювати їхню довіру. Головними завданнями 

«полковника генштабу Гамалії» (псевдонім Трохименка) та «сотника Завірюхи» 

(псевдонім Терещенка-Васильєва) було: 1) змусити повстанців повірити у те, що 

війська Петлюри (котрий перебував на той час в еміграції) готуються перейти кордон та 

розпочати всенародне повстання; 2) переконати холодноярців у необхідності з’їзду 

головних отаманів для обговорення й узгодження подальших дій. ЧК успішно втілила в 

життя операцію «Заповіт». І вже 30 вересня 1922 року на з’їзді «для вирішення плану 

руху та інших справ», що відбувся у місті Звенигородка, усіх присутніх отаманів 

заарештували без жодного пострілу [5; 204].  

9 лютого 1923 року о 8 год. 30 хв. у камері № 1 Лук’янівської в’язниці  м. Києва, де 

утримувалися чотирнадцять холодноярців, під час роздачі вранішнього окропу 

повстанці заволоділи револьвером охоронця і, проникнувши з камери до коридору, а 

звідти – до канцелярії в’язниці, захопили зброю [5; 143]. 

Художньо описав кульмінацію цього епізоду Юрій Горліс-Горський у своєму 

документальному романі-спогаді «Холодний Яр»:  

 «Розцілувавшись із тими, що залишилися, та між собою — ставали посеред коридору 
парами, один проти одного. Похмурий проти Загороднього, біля них — інші отамани 
Холодного яру, за ними козаки-холодноярці та інші повстанці.  

Кожний держав однією рукою свою рушницю, іншою –  направляв цівку товаришевої 
рушниці собі в серце. 

  — Ну, готово? — радів чогось похмурий, — Увага! Живе Україна! Один! Два! Три! 
Шістнадцять тіл впало на підлогу.  
Ті, що залишилися, забрали повстанські рушниці. Тільки чекісти й червоноармійці вдерлися 

на поверх — кинулися їм назустріч…» 
 
Ті, що не загинули під час повстання, були розстріляні катами ГПУ [2; 323-324]. 
 
 
Важливість медіависвітлення як суспільно значущого історичного явища 

Можна із впевненістю сказати, що Холодноярщина в літературі висвітлена 

недостатньо. Така ситуація склалася ще за життя Юрія Городянина-Лісовського, автора 

роману «Холодний Яр», більше відомого під псевдонімом Юрія Горліс-Горського. Його 

книга, що вперше побачила світ на початку 90-х років у львівському видавництві 

«Червона калина», була єдиним ґрунтовним описом тих подій. Ненабагато становище 

покращилося й тепер, у роки незалежної України. Зусилля поодиноких дослідників 
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дають можливість донести до аудиторії лише мозаїчне відтворення фактів, що 

передбачає чисельні прогалини, неточності, двозначності [4; 4].  

«Не пам’ятаючи минулого – неможливо впевнено дивитися у  майбутнє», – саме за 

таким принципом повинні діяти і творити сучасні історики-науковці. Період 1917-1920-

х років перенасичений подіями та непересічними постатями настільки, що можна було 

б написати сотні, а то і тисячі книг. Роман Коваль, зокрема, підкреслює, що останнім 

часом прокидається зацікавленість до цієї теми як серед дослідників, так і просто серед 

небайдужих людей. Захищено декілька дисертацій про Холодноярщину ХХ століття, 

але написані вони, у своїй більшості, «безсердечно» і не про Визвольну боротьбу 

власного народу, а банально про війну громадянську [4; 395]. 

Завдання журналістів – донести правду про Холодний Яр до аудиторії. Найменші 

відомості, роздобуті істориками та дослідниками, мають знаходити своє відображення у 

засобах масової інформації. Без наполегливої та відданої роботи працівників медіа 

ланцюг «історик – журналіст – аудиторія» залишиться без посередника. Звісно, часто 

відбувається так, що науковець власноруч публікує результати своїх досліджень. Добре, 

коли йому вдається писати загальнозрозумілою мовою. Інакше – необхідна допомога 

працівника ЗМІ, котрий знається на тому, як найкраще донести ту чи іншу інформацію. 

Популяризація важливості Холодноярської республіки в українській історії має 

відбуватися усіма можливими методами: через телеекрани, радіохвилі, газети, журнали, 

наукову літературу, кінематограф. Надважливість висвітлення цього явища в інтернет-

просторі пояснюється тим, що, перш за все, молоді українці (котрі складають найбільшу 

частину інтернет-користувачів) матимуть доступ до важкоконтрольованого та відносно  

нецензурованого потоку інформації. Наявність протилежних думок, поглядів, 

переконань призводитиме до дискусій та суперечок, що неодмінно стане поштовхом до 

аналізу історичного явища, пошуку інформації та ще більшого зацікавлення ним з боку 

користувачів. 

Необхідність достовірного висвітлення – це вимога часу. Період з 1917 року по 

1920-ті роки – складний і суперечливий епізод нашої історії. Повстала у цей час 

Холодноярська республіка набула ознак своєрідного «острівця свободи» та надії для 

тих, хто ще вірив у незалежну і непокірну українську Україну. Холодноярщина як 

явище, безперечно, важливе і значуще викликає щораз більшу зацікавленість з боку 
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сучасних дослідників, але і сьогодні таїть у собі безліч загадок, невстановлених фактів 

та білих плям. Неупереджений погляд та ґрунтовне занурення істориків у цю тему 

відкриває нові перспективи для переосмислення та аналізу минувшини нашого краю. 

Надважлива місія журналіста – донести нову правду про Холодний Яр до кожного 

українця. 

 

Опрацьовуючи усі доступні матеріали інтернет-середовища, які загалом були 

присвячені Холодноярській організації або ж в котрих мимохідь згадувалося про неї, 

вдалося натрапити на величезну різноманітність. Варто зазначити, що український 

онлайновий простір насичений інформацією про це історичне явище.  

 Аналіз вітчизняного Інтернету як засобу комунікації мільйонів дає можливість 

з’ясувати, наскільки українці розуміються у тому чи іншому питанні, що їх найбільше 

цікавить, що викликає суперечки та сумніви. 

Насамперед, варто зорієнтуватися, чи український інтернет-простір став для 

сучасників загальновживаним і звичним засобом комунікації та чи можна сьогодні його 

назвати джерелом довіри. У цьому допомагає розібратися «всезнаюча» статистика. 

 Протягом 2000-2011 років Центр Разумкова проводив соціологічне опитування «Чи 

довіряєте Ви ЗМІ України?» Результатом опитування за квітень 2011 року є наступні 

показники: 10,8% респондентів повністю довіряють українським ЗМІ, 54,9% відповіли 

«скоріше довіряю», 20,8% – «скоріше не довіряю», «повністю не довіряю» – 7,4%, 6% 

опитуваним було важко визначитися. Отже, сумарно маємо: на квітень-місяць 2011 року 

пропорція тих, що «повністю довіряють» або «скоріше довіряють» становить 65,7% 

опитуваних. Цікаво, що у попередні роки така пропорція виглядала дещо інакше, що 

свідчить про нижчий рівень довіри до українських ЗМІ за попередні роки (середнє 

арифметичне тих, що «повністю довіряють» та «скоріше довіряють»: 2009 р. – 54, 07%, 

2007 р. – 59,4%, 2005 р. – 59,98%, 2003 р. – 53,9%, 2000 р. – 60,9% респондентів) [9]. 

Не вдалося натрапити на жодне соціологічне опитування, що допомогло б з’ясувати, 

які засоби масової інформації, а саме інтернет-ЗМІ, користуються найбільшим 

авторитетом серед українців. Відсутність таких даних зумовило необхідність проведення 

опитування серед студентів Львівського національного університету імені Франка. На 

запитання відкритого типу «Якому українському інтернет-ЗМІ Ви надаєте перевагу?» зі 
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152 респондентів 58 найчастіше відвідують «Українську правду» (www.pravda.com.ua), 

42 – «ТСН» (tsn.ua), 27 – сайт УНІАН (www.unian.net), 25 осіб не дали однозначної 

відповіді або ж вказали інший сайт інтернет-ЗМІ, що не увійшов до «трійки лідерів». 

Інтернет-портал «LiveInternet», імовірно, є чи не єдиним, де подано обширні та 

вичерпні статистичні дані про рейтинги сайтів українських засобів масової інформації. 

До п’ятьох найвідвідуваніших сайтів входять: «Обозреватель» (obozrevatel.ua), 

«Українська правда», «Сегодня» (www.segodnya.ua), сайти ТСН та УНІАН. 

Середньодобова кількість переглядів зазначених вище сайтів за квітень 2011 року сягала 

від 403 233 кількості разів до 1 085 201 кількості разів [10]. 

У зв’язку з тим, що рух інформації ніколи не припиняється, в Інтернеті відбувається 

безперервний процес видалень, копіювань, переопублікувань та надходжень нових 

статей. Саме тому з’ясувати точну кількість матеріалів, де в цілому або опосередковано 

згадується Холодноярщина ХХ століття, практично неможливо. Однак виникає 

необхідність у класифікації отриманих результатів, тобто об’єднання окремих 

публікацій, в котрих йдеться про діяльність та значення Холодноярської організації, у 

певні групи за спільними ознаками. 

Тож беручи до уваги лише оригінальні та змістовно наповнені публікації, 

найдоцільнішим, цілком можливо, буде наступний поділ: 

 
1) Журналістські твори, повністю присвячені Холодноярській організації. 

 
Наприклад, такі публікації: 
 

 «Пастка для отаманів», інтернет-версія газети «Дзеркало тижня», автор 

Володимир Кравцевич-Рожнецький, 24 серпня 2002 року (імовірно, саме цей 

матеріал був одним з перших журналістських творів, що детально описував 

останній період існування Холодноярської республіки. На більш ранні 

публікації в Інтернеті натрапити, на жаль, не вдалося). 

«Повстанці вирішили загинути в бою, а не від рук катів. Ті втрати, про які засвідчив 
у рапорті начальник в’язниці, не витримують критики, бо бій тривав чотири години, 
а повстанці стріляти вміли. Прорвавшись до виходу з в’язниці, вони наразилися на кулемет, 
поставлений біля дверей надвір. Тоді вони повернулися в камеру й продовжували вести 
вогонь, доки вистачало боєприпасів. Потім ті, у кого залишалося ще кілька патронів, 
за запорізьким звичаєм, вистрілили одне в одного. (…) Так загинули українські повстанці, які 
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воліли бути вільними й померти в бою, а не від рук катів. Але не всім судилося померти 
в бою. Так розпорядилася доля» [11]. 
 

  «Україна… Чому це слово таке болюче?!», інтернет-версія газети «Кримська 

світлиця», 3 березня 2006 року (передруковане вступне слово Романа Коваля до 

книги Юрія Горліса-Горського «Холодний Яр»). 

   «Випадкова хвороба змінила життя Юрія Городянина-Лісовського: в Холодному Яру 
торкнувся він серця України, знайшов друзів, бойовою дружбою з якими пишався все життя; 
тут він відчув гіркий щем втрат і поразок та щастя продовження боротьби за свободу 
Батьківщини. А Холодний Яр знайшов у ньому захисника і вдячного літописця. Холодний Яр 
повністю заполонив Юрія. Все своє подальше життя він марив ним, мріяв повернутися на ці, 
за його висловом, «святі місця»... Отож, вилікувавшись, він залишився серед гайдамаків 
Холодного Яру. Під псевдонімом Залізняк був призначений осавулом 1-го (основного) куреня 
Холодного Яру і взяв участь у численних боях за свободу нашої Батьківщини (…) Чимало 
віднайшов я документів, які підтверджують правдивість роману «Холодний Яр». В тому 
числі і документів із Державного архіву СБУ, зокрема з особистих справ холодноярських 
отаманів та козаків» [12]. 
 

 «Лжебратерство», «Українська Правда», автор Назар Гриник, 13 жовтня 2008 

року (наголошення на тому, що холодноярські партизани – ідейні попередники 

упівців). 

   «Саме у Холодному Яру було започатковане повстанське вітання «Слава Україні!», з 
відповіддю «Україні Слава!», яке потім УПівці змінили на «Героям Слава!» (…) Адже саме 
вони вперше висунули ідею, оформлену у гасло Холодного Яру: «Воля України - або смерть!» 
[13] 

 
 «Край отаманський», «Український тиждень», автор Костянтин Раковський, 10 

квітня 2009 року. 

«Півгодини їзди повз села з оптимістичними назвами Топилівка та Погорільці – й ось 
вона, омріяна Холодноярська Республіка! Місце, де безвісти зникали регулярні частини 
Червоної армії, а життя багатьох уповноважених ЧК нагло обривалося одразу ж після 
першого поставленого ними контркультурного запитання: «скажите, товарищи, а бандиты 
в селе есть?» (…) Прикметно, що на згадки про повстання в Медведівці й Мельниках 
радянська влада наклала цілковиту заборону. Прізвища інших повстанців, від Махна до 
отаманів Зеленого, Григор'єва та Орлика, хоч і в специфічній інтерпретації, все ж таки 
з’являлися на сторінках радянських історичних праць, у популярних кінофільмах. Водночас 
про бої на Чигиринщині, які тривали до 1923 року, немає згадки навіть у фундаментальній 
енциклопедії «Революція та громадянська війна в СРСР» [14]. 

    

   
2) Статті, що лише частково торкаються теми Холодноярщини ХХ століття. 

 
 
Наприклад, такі публікації: 
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 «На Черкащині відбувся молодіжний табір «Холодний Яр-2009», «Освітній 

портал», 7 грудня 2009 року 

«Протягом 1919-1922 років у Холодному Ярі існувала так звана Холодноярська 
республіка, що була організована селянськими повстанськими загонами під проводом 
отаманів. До республіки входили 25 сіл, що розташовані довкола лісового масиву. Головним 
отаманом повстанців був Василь Чучупака, котрий загинув тут у 1920 році в бою з 
більшовиками» [15]. 

 «Яким був рейд УПА в 1944-му до Холодного Яру?», інтернет-версія газети 

«Україна молода», автор Володимир Ковальчук, 29 жовтня 2009 року. 

«Можна сказати, що УПА розглядала себе спадкоємицею задумів, за які боролися 
отамани–холодноярці. Псевдоніми, криївки, методи підпільної роботи — все це лише 
дещиця із запозиченого у співвітчизників із Центральної України. (…) Як відомо, район 
Холодного Яру в період 1920 — 1922 рр. був базою петлюрівських загонів у їхній боротьбі з 
радянською владою за самостійну Україну. Щоб надихнути людей на боротьбу і зберегти 
зв’язок з тією боротьбою, яка велася у 1920—1922 рр., з’єднання назвали «Холодний Яр» 
[16]. 

 
 «Холодний Яр – пуповина козаччини», сайт «Клич Нації», автор Павло 

Вакулюк, 19 лютого 2010 року. 

«В 1918-22 рр. «повіяв новий огонь з Холодного Яру». Боротьбу за незалежність 
України очолили брати Чучупаки з села Мельники. (…) Останнім часом прогресивні 
українські газети та журнали опублікували деякі матеріали про героїв Холодного Яру, а 28 
жовтня 1995 року з ініціативи Всеукраїнського політичного об'єднання "Державна 
самостійність України" відкрито меморіальну дошку, на якій викарбовано: «Тут, в 
Холодному Яру, в 1918-22 рр. українці на чолі з отаманами Чучупаками підняли повстання 
за свободу українського народу. Вічна слава Холодноярським Героям!» [17]. 

 

3) Висловлювання українських політиків та громадських діячів, що знайшли своє 

відображення в журналістських публікаціях. 

Наприклад, такі матеріали: 

 «Олег Тягнибок: Влада сама розпалює новий вогонь з Холодного Яру», прес-

служба ВО «Свобода», 17 квітня 2011 року. 

Олег Тягнибок: «Століттями українці боролися за право вільного життя на своїй 
землі. Земля і Свобода – завжди були ключовими цінностями нашої нації. Це особливо 
гостро проявлялося тут, у серці України, в Холодному Яру. Звідси розпочиналося героїчне 
повстання Гайдамаків проти соціального гніту та національної несправедливості у ХYІІІ 
столітті. Тут в обороні рідної землі гинули, але не здавалися, молоді отамани Холодного 
Яру під час визвольних змагань у 20-х роках XX століття» [18]. 
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 «Холодний Яр живий…», інтернет-версія газети «Літературна Україна», автор 

Станіслава Больбат. 

Василь Шкляр: «У пошуках прототипу головного героя роману «Чорний Ворон» я 
насамперед звернув увагу на близьке і дороге мені ім’я Миколи Скляра. І не став він моїм 
прототипом тільки з однієї причини — цей лицар лісу загинув 1920 року, а мене цікавив 
найтяжчий період тієї боротьби. Бо до 1920 року ще була велика надія на перемогу, 
повстанство мало широку підтримку місцевого населення, без чого неможлива 
партизанська боротьба. А вже після 1921-го — у той найчорніший період — діяв інший 
Чорний Ворон (Іван Чорновус). Та головне, що вони залишилися в нашій пам’яті символами 
і взірцями любові до України» [19]. 

 
 «Чернігівці відвідали Холодний Яр», інтернет-версія газети «Сіверщина», 21 

квітня 2011 року 

Валентин Наливайченко: «Ми вшановуємо сьогодні пам’ять героїв Холодного Яру, 
які любили свій край і поклали життя у боротьбі за те, щоб Україна була самостійною”, – 
сказав він. – Тут у травні 1768 року повстав гайдамацький рух, а у 1919 – 1922 рр. діяла 
Холодноярська республіка. Тут українці найдовше чинили опір комуністичному ярму, 
накинутому з Москви, прагнучи жити у своїй незалежній країні» [20] . 

 
 «Історичний клуб «Холодний Яр»: Тріумф Холодного Яру», сайт «Майдан», 21 

квітня 2011 року. 

Степан Брацюнь (голова КУН): «Холодноярські повстанці були взірцем служіння 
Україні. Їхній чин боротьби за незалежну Україну підхопили ОУН та УПА. І саме завдяки 
жертовному служінню українських вояків різних земель ми сьогодні живемо в суверенній 
Українській державі» [21]. 

 
 

4) Сайти, що інформували про квітневе вшанування холодноярців у 2011 році: 

  а) лише попередньо інформували  

(«Афіша Канева» (www.kaniv.net/news), портал «Мета» (blog.meta.ua), сайт Спілки 

офіцерів України (portsou.at.ua),  громадсько-політичний портал «Воля народу» 

(www.volianarodu.org.ua), сайт «Весь Кіровоград» (www.kirovograd.net) тощо); 

 

  б) попередньо інформували та висвітлювали меморіальні заходи в Холодному Яру  

(«Майдан» (maidan.org.ua), «Народна правда» (www.narodnapravda.com.ua), «Український 

Центр» (www.ukrcenter.com), Українська правда (forum.pravda.com.ua), офіційна сторінка 

ВО «Свобода» (www.svoboda.org.ua), інформаційна служба «Український погляд» 

(www.ukrpohliad.org) тощо). 
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5) Опубліковані інтернет-версії документального роману Юрія Горліс-Горського 

«Холодний Яр», роману Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон», а також 

численні книги та праці дослідника Романа Коваля. 

 

  Україномовна версія відкритої вікі-енциклопедії «Вікіпедія» також містить 

відомості про Холодноярську організацію. Сторінка під назвою «Холодноярська 

Республіка» трактує історичне явище як «короткочасне державне утворення на 

території України в районі Холодного Яру» 1918-1922 рр.2 Стаття складається з 

декількох розділів: «Короткі відомості», «Падіння Республіки», «Холодноярська 

Республіка в літературі» та, опираючись зокрема на праці Романа Коваля, дає 

можливість користувачам більш-менш повно зорієнтуватися в історичному відтинку. 

Цікавим є те, що перший запис на сторінці «Холодноярська Республіка» датується 18 

лютим 2006 року. З року в рік стаття редагувалася та доповнювалася новими даними, 

що свідчить про чималу зацікавленість цією темою з боку користувачів вікі-

енциклопедії. Станом на кінець травня, останній запис датується 15 квітня 2011 року. 

«Вікіпедія» також містить інші сторінки, що тематично перегукуються й 

містять стислі відомості про Холодний Яр як історичне явище. Зокрема, у статті 

«Холодний Яр (урочище)» знаходимо: «Відстоюючи незалежну Україну, організувавши 

за козацьким принципом повстанські загони під керівництвом отаманів, холодноярці під 

гаслом «Воля України — або смерть» з 1918  3 по 1922 роки утримували незалежність 

самопроголошеної Холодноярської Республіки»; а на сторінці «Мотронинський 

монастир»: «Мотронинський монастир став осередком українського повстанського руху, 

який очолили отамани брати Чучупаки. Після революції в селі Мельники жителями було 

створено загін самооборони Мотронинського монастиря, оскільки ігуменя боялась 

пограбування. До складу загону входили 22 особи» [22]. 

Також в Інтернеті опубліковано чимало відеоматеріалів, у котрих згадується 

Холодноярська республіка. Найчастіше зустрічаються репортажі, що розповідають 

про вшанування пам’яті героїв-холодноярців 16-17 квітня 2011 року. Однак, в 

популярних соціальних мережах «YouTube» та «ВКонтакте» натрапляємо на 

незначні за кількістю, але глибокі за наповненням документальні фільми. 
                                                            
2 примітка: насправді – 1917‐1922 рр. 
3 примітка: насправді – з 1917 року 
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Щонайперше варто виокремити: «Отамани Холодного Яру», «Отаман Зелений», 

«Юрій Горліс-Горський» (виробництва державної телерадіокомпанії  «Культура», 

авторства Романа Коваля), а також фільми «І повіяв огонь новий…» (Чернігівська 

державна телерадіокомпанія, 1996 р.) та «Незгасимий огонь Холодного Яру» 

(Кіровоградська державна телерадіокомпанія, 2001 р.)  

Окрему ланку становлять сторінки «LiveJournal» («Живого Журналу»), що на 

сьогодні є одним з найпопулярніших блоґ-сервісів у світі. Тут натрапляємо на 

згадки про Холодноярську республіку у двох варіаціях: 

1)  Подорожні нотатки користувачів, насичені фоторепортажами та коментарями до 

них. Прослідковується закономірність, що саме авторські коментарі до світлин 

містять якнайбільше пізнавальної інформації та свідчать про обізнаність чи 

необізнаність користувача в суспільно важливих подіях історичного відрізку. 

Наприклад: 

 «Урочище "Чорний ліс", розташований між Знам'янкою та Цибулево, - частина території 
Холодноярської республіки, що існувала протягом 1918 - 1922 року. Краєвиди тут 
зачаровують: висока місцевість, порізана різноманітними ярами, пагорби, з яких 
відкриваються панорами на десятки кілометрів. (…) Мотронинський монастир, 
заснований ще до монгольської навали, був духовним осередком Коліївщини і повстанського 
руху часів громадянської війни. (…) Центр повстання холодноярців 1918 – 1922 років – село 
Мельники. (…) Місце останнього бою українських повстанців з більшовицькими бандами у 
1922 році. (…) Могила головного отамана війська Холодноярської республіки Василя 
Чучупаки» (13 квітня 2009 року) [23]. 
 

  «По дорозі натрапляємо на пам’ятний знак героям Холодного Яру. Я так зрозумів, що це 
героям Холодноярської республіки, яка певний час опиралася владі більшовиків. Опиралася, 
мабуть, до 1921 року, бо 21-й – це рік кончини останнього з отаманів Чучупак, які 
згадуються у Вікіпедії на сторінці села Мельники. Сабж цікавий, треба буде почитати 
про нього побільше» (14 квітня 2009 року) [24]. 

 
 «Холодний Яр – це те місце, де споконвіку пробуджуються і надихаються на Чин душі 

українців. Холодний Яр пробуджує національну пам'ять українців, розбурхує людей, в 
жилах яких тече кров Залізняка, Хмельницького та отаманів Холодного Яру, які ще зовсім 
нещодавно боронили рідну землю» (18 липня 2009 року) [25]. 

 

 «А трохи раніше, в роки громадянської війни, була тут Холодноярська республіка (1918–
1922 р.р.) на чолі з Василем Чучупакою. Під гаслом «Воля Україні або смерть» боровся він 
проти більшовизму, тут-таки і похований» (13 травня 2009 року) [26]. 
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 «У 1918—1922 роках на території Чигиринського краю діяла Холодноярська Республіка. 
Центром її було село Мельники, а потім Мотронинський монастир. Повстанців очолив 
прапорщик царської армії Василь Чучупака. Сили бійців Холодноярської Республіки були 
знищені військами Червоної армії. Проте боротьба в Холодному Яру тривала до початку 
30-х років» (21 вересня 2009 року) [27]. 

 

2) Враження від прочитаних книг: «Чорний Ворон» Василя Шкляра та «Холодний Яр» 

Юрія Горліса-Горського.  

 

Аналізуючи публікації, помічаємо те, що в деяких користувачів «Живого 

Журналу» прочитання вищеназваних книг стало своєрідним поштовхом до 

руйнування стереотипів та подальшого зацікавлення історично значущими подіями 

періоду: 

 
 «Прочитала «Залишенець. Чорний ворон» Василя Шкляра. Це історія про повстанців 

Холодного Яру, котрі боролися за незалежність України на початку   20-х років ХХ ст. 
Цих людей довгий час називали "бандитами, розбійниками",       про них забороняли навіть 
згадувати, щоб не сколихнути в народній пам'яті ту ідею, за котру воювали повстанці: 
«Воля України або смерть!». Я вважаю, що цю книгу необхідно прочитати кожному 
українцеві, щоб знати ту історію, котру так довго замовчували й котру і досі не всі 
знають. (…) Ну, а хто хоче прочитати щось більш серйозне, рекомендую книгу Юрія 
Горліса-Горського «Холодний Яр» (11 травня 2011 року) [28]. 

     

       Натрапляємо і на значну кількість публікацій, що містять обурення та різку критику. 

Наприклад (мовою оригіналу):  

 «Книга совершеннейшая калька с советских книжек про героических 
красноармейцев, только перевернутая наоборот (вместо красноармейцев - украинские 
повстанцы). Тут дает очевидно знать о себе почтенный возраст автора. Шкляр - 
советский писатель, и как по-другому писать он не знает. К слову, этот факт, во многом 
дешифрует и политическую интригу вокруг книги. "Патриотическая партия" в СП УССР 
протащила на госпремию "петлюровскую" книжку, получив отпор со стороны 
"космополитической партии". Система однопартийная, но многоподъездная. (…) 
Концепция книги мне кажется малодостоверной - автор описывает Надднепрянскую 
Украину 1922 года, население которой плохо понимает русский язык и воспринимает 
советскую власть, как оккупацию, как будто бы речь идет о 1939 годе и Галичине. Или, 
точнее, как будто бы все эти люди выросли не в Российской империи, а в независимой 
Украине насильственно присоединенной в 1920 к Советской России. Я понимаю 
патриотические устремления Шкляра, но не верю, не убедительно, слишком много 
пропаганды» ( 22 березня 2011 року) [29]. 
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Проведене дослідження показало, що український інтернет-простір насичений 

матеріалами, які висвітлюють діяльність та історичне значення Холодноярської 

організації 1917-1922 років. Важливим є те, що публікації знаходимо як на 

всеукраїнських, так і на регіональних інтернет-ресурсах. Подальше зацікавлення 

цією темою з боку істориків та журналістів, цілком можливо, призведе не лише до 

збільшення кількості публікацій, а й до розширення географії сайтів. 

Варто зауважити, що найбільша кількість інтернет-матеріалів, в яких йде мова 

про історичне явище, належить часовому проміжку: зима 2010 року – весна 2011 

року. Це не дивно, оскільки саме в цей період відбувалися презентації книги Василя 

Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон» (зима 2010-весна 2011) та проводилися 

меморіальні заходи вшанування холодноярців (16-17 квітня 2011 року). Але 

безперечно, справжнє переосмислення української історії відбуватиметься за умови, 

що про Холодний Яр згадуватимуть не лише під час пам’ятних дат. 

Сьогодні, висвітлюючи це історичне явище в інтернет-ресурсах, українські 

журналісти найчастіше послуговуються лише такими інформаційними жанрами, як 

замітка, репортаж та інтерв’ю. Використання у майбутньому такого аналітичного 

жанру, як стаття (синтетичний жанр публіцистики, в якому журналіст 

використовуючи палітру інформаційних, аналітичних і публіцистичних методів з 

очевидною перевагою аналітичних, досліджує актуальну соціальну проблему, щоб 

показати явище, його причини і наслідки [7; 113]), а також такого художньо-

публіцистичного жанру, як нарис (жанр, у якому досліджуються реальні життєві 

явища через людські долі та характеристики з метою впливу на соціальну практику, 

формування особистості, її орієнтації у системі соціально-політичних і духовних  

цінностей [3; 252]) призведе до більш детального й емоційно забарвленого 

відтворення інформації, якою володіє журналіст. 

Великим кроком вперед, безумовно, стане відмова наших політиків та 

громадських діячів від шаблонних та завчених фраз під час промов, що стосуються 

місця Холодноярської організації в українській історії. Заглиблення в суть, 

причини та наслідки історичного явища, його повноцінне осмислення (а для 

декого, й цілковите переосмислення) – найменше, що може зробити кожен 

свідомий українець. 
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Холодноярська організація як суспільно значуще історичне явище у 

вітчизняному інтернет-просторі висвітлюється досить часто. Переважають 

позитивно забарвлені публікації, в яких наголошується на важливості вкладу 

повстанців в українську історію. З’ясувати точну кількість матеріалів, де в цілому 

або опосередковано згадується Холодноярщина ХХ ст., практично неможливо. Але 

цілком реально об’єднати наявні публікації у групи за спільними ознаками.  

Подальша зацікавленість цією темою з боку істориків, дослідників, політиків, 

громадських діячів, а також журналістів та небайдужих громадян, безперечно, 

призведе до зменшення кількості білих плям в історичній спадщині українського 

народу. 

 

               Основні результати аналізу можуть бути сформульовані наступним чином: 

 

 Холодноярська організація існувала протягом 1917-1922 років і була 

своєрідним «островом свободи» на Правобережжі, це явище є важливим і 

непересічним в українській історії; 

 завдяки зусиллям небагатьох, але по-справжньому відданих справі людей 

відкривається нова правда про епоху визвольних змагань 1917-20-х років ХХ 

століття, у тому числі – й про Холодноярщину; 

 український інтернет-простір насичений  матеріалами, які висвітлюють 

діяльність та історичне значення Холодноярської організації; 

 до сайтів, що публікували інформацію про холодноярців належать як 

всеукраїнські, так і регіональні інтернет-ресурси; 

 найбільша кількість матеріалів, в яких йде мова про явище, належить 

часовому проміжку: зима 2010 року – весна 2011 року; 

 відновлення історичної правди та переосмислення української минувшини 

відбуватиметься набагато швидше, якщо матеріали про Холодноярщину ХХ 

століття публікуватимуться частіше; 

 появу нових публікацій активізуватиме осмислення кожним журналістом своєї 

надважливої місії – доносити до людей правду; 
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 журналісти мають прагнути, щоб кількість публікацій про Холодноярську 

республіку дорівнювала їхній якості та змістовності, тому варто 

використовувати не лише інформаційні жанри журналістики, але й аналітичні 

та художньо-публіцистичні; 

 неупереджений погляд та подальше ґрунтовне занурення істориків, 

дослідників, а також і журналістів у цю тему відкриє нові перспективи для 

аналізу та переосмислення минувшини нашого краю. 
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