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Владислава Півненко 

 

ОТАМАН ХОЛОДНОГОТ ЯРУ – ВАСИЛЬ ЧУЧУПАК 

 
Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 рр. – 

багатовимірне та суперечливе явище, яке залишило по собі чимало 
прикладів наполегливої жертовної боротьби та патріотизму. Російська 
«гібридна» агресія проти України посилила прагнення глибше зрозуміти 
роль у нашій історії стихійних соціальних явищ, загострила дискусії щодо 
національної та соціальної само ідентифікації українців як 100 років тому, 
так і нині. 

Селянський повстанський рух, що відбувався наприкінці 10-х – на 
початку 20-х років ХХ століття на території Чигиринського повіту 
Київської губернії (сучасні Чигиринський, Кам’янський райони Черкаської 
області) з центром в урочищі Холодний Яр став виявом волелюбності, 
успішної самоорганізації, козацьких традицій. Питання визвольної 
боротьби в Холодному Яру становить інтерес для науковців, освітян, 
громадських активістів. 

Холодний Яр – це край, де й досі витає дух славетних героїв: Байди 
Вишневецького, Богдана Хмельницького, Северина Наливайка, Семена 
Палія, Петра Дорошенка, Максима Залізняка, Василя Чучупака, Пилипа 
Хмари, Івана Лютого-Лютенка та інших – відомих й невідомих героїв. 
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У назві «Холодний Яр» є якась містична таємниця, магічна сила...  
У великому дзвоні Мотриного монастиря – заклик до повстання «за святую 
правду-волю». Скільки крові пролито в Холодному Яру за Батьківщину! 
Чи можна зміряти її? Холодний Яр – це «шанці на шанцях», «могила на 
могилі». Кургани-могильники скіфської доби, високі могили «козацькі», 
«татарські» і «лядські» – переконливі свідчення цього. 

Одним із найсміливіших, хто боровся за честь і правду, був 
холодноярський отаман Василь Чучупак. Серед місцевого населення, яке 
майже все було озброєне, він мав надзвичайний авторитет. Між боями 
козаки працювали вдома на господарстві та прислухалися до 
монастирських дзвонів: за їхніми звуками довідувалися, з якого боку 
насувається небезпека і хто наближається – піхота чи кавалерія, з 
артилерією чи без неї. Холодноярські села ділилися на дієву і резервну 
сотні, які збиралися на дзвін Мотриного монастиря: два удари підряд – на 
збірку викликалася дієва сотня, три удари – обидві сотні. 

Тричі сколихнув округу Мотрин дзвін на початку літа 1919-го, 
закликаючи підтримати повстання отамана Матвія Григор’єва проти 
радянської влади. «Брати селяни і козаки! – говорив Василь Чучупак у 
складі інформаційного бюро штабу загону Холодного Яру від 4 червня 
1919 року. – Настав час всім кращим синам України, синам волі… взятися 
за зброю… Не на грабунки, не на вбивства мирного населення лунає цей 
заклик, ні, він закликає до боротьби, до самої рішучої боротьби з 
насильством і неправдою, з якими прийшли до нас комуністи, які самі 
робити не хотіли, а прийшли до нас, аби жити нашим трудом… Вже всі 
побачили, хто такі комуністи. Це ледарі, дармоїди, ледацюги, грабіжники, 
душогуби – розбійники. Отже, брати-козаки, селяни, робітники, – всі до 
єднання, до зброї, до тісної організації. Хай же справдяться слова нашого 
незабутнього борця за волю , мученика і пророка Тараса Григоровича 
Шевченка, який сказав, «що ще дихне огнем пекучим всім ворогам 
Холодний Яр» [1, с. 32]. 

Повстання літа 1919-го року було грандіозним за своїм масштабом: 
комуна тріщала, горіла і тікала з нашої землі… Але на звільнений від 
московської комуни край насувалася Добровольча армія генерала Денікіна. 
Полк гайдамаків Холодного Яру під командуванням Василя Чучупака 
успішно воював і проти білогвардійців, зокрема на початку січня 1920 р. 
холодноярці брали участь у вигнанні їх із Черкас. В районі Холодного Яру, 
де оперував отаман Чучупак, денікінської влади не було. 

В лютому 1920 р. у гайдамаків Холодного Яру сталося велике 
свято – зустріч з Армією УНР, яка здійснювала Зимовий похід. 12 лютого в 
Медведівці командувач Армії УНР Михайло Омелянович-Павленко 
скликав нараду командирів та начальників штабів дивізій, що брали участь 
у Зимовому поході. На нараді були присутні такі видатні українські 
воєначальники як Юрко Тютюнник, Олександр Загродський, Андрій 
Гулий-Гуленко. Запросили і Василя Чучупака. 
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Разом із холодноярцями військові Зимового походу відправили в 
Мотриному монастирі «хвалебний Богові молебень за щасливий похід у 
центр України» та панахиду за загиблими і померлими старшинами й 
козаками [2, с. 87]. 

Армія УНР пішла на Лівобережжя через Худоліївку і Топилівку. За 
кілька днів частини Армії УНР повернулися до Холодного Яру, де стали на 
відпочинок після боїв на Лівобережжі. Коли частини Армії УНР, 
виспівуючи про славу Наливайка, Сагайдачного, Дорошенка та 
Гайдамаччину, рушили з Холодного Яру на південь, Василь Чучупак почав 
підготовку до повстання проти червоних. Настрій холодноярців був 
чудовий: вони зустрілися з українською армією, наочно переконалися, що 
боротьба за Україну продовжується не тільки в Холодному Яру та його 
околицях. 

На жаль, повстанська весна 1920-го почалася з трагедії: 12 квітня під 
час бою на хуторі Кресельці, що при дорозі між Мельниками та Мотриним 
монастирем, потрапивши в оточення, застрелився Василь Чучупак. 
Озвірілі більшовики, дико радіючи своєму успіху, били вже мертвого 
отамана – ногами, кольбами рушниць, лаялися гидкою московською 
лайкою. Прив’язавши небіжчика ногами до коня, притягли в Мельники. 
Вже у дворі здерли одяг і кинули і в сіни: «Палучайтє сваєґо бандіта» 
[3, с. 2–49]. 

Поховали Василя на цвинтарі, на самій горі. «Ховали ввечері без 
стрілів, без пісень, без промов. Понуро мовчала озброєна юрба, і в тій 
мовчанці відчувалася велична, грізна обітниця помсти», – згадував Юрій 
Горліс-Горський у своєму історичному романі «Холодний Яр» [5, с. 465]. 

З ініціативи Всеукраїнського політичного об’єднання «Державна 
самостійність України» та за участю ОУН під проводом Миколи Плав’юка 
й Українського козацтва на чолі з Гетьманом Володимиром Мулявою на 
місці останнього бою Василя Чучупака було поставлено перший 
меморіальний знак українським повстанцям Холодного Яру. 
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