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20-21 квітня 2013 
року у с.Мельниках 
Чигиринського райо-
ну ВМГО «Батьківщина 
молода» проведе вій-
ськово-патріотичну гру 
з патріотичною молод-
дю. Близько сотні учас-
ників випробують свої 
сили у “Тереновій грі”, 
долучаться до вивчен-
ня історії рідного краю, 

поспілкуються з видатними істориками, пись-
менниками, народними депутатами.  

«Батьківщина молода 
проведе патріотичний 
табір «Холодний Яр»

20 та 21 квітня у Холодному Яру відбудеться масштабне свято 
козацької слави за участі заступника голови партії «Батьківщина» 

Олександра Турчинова, народних депутатів України.  
Гостей прийматимуть Медведівка, Iвківці, Мельники та хутір Буда. 

Програма заходу на 4 сторінці.

Керівник Виконавчого секретаріату політради 
партії «Батьківщина», народний депутат Ярослав 
Федорчук багато досліджень присвятив подіям на-
ціонально-визвольної боротьби українців. Сам він 
родом з Волині, був свідком звірств тоталітарного 
режиму. Ярослав Петрович присвятив кілька мо-
нографій та статей правдивому висвітленню наці-
онально-визвольних подій в Україні, зокрема і на 
Черкащині, у Холодному Яру. Він також став спі-
вавтором фільму «Вони боролись до загину» про 
холодноярського отамана Василя Чучупаки.  

Фільм створено за сприяння Історичного клубу 
«Холодний Яр». 

21 квітня на Чигиринщині демонструватимуть 
фільми про визвольний шлях холодноярців “Вони 
боролись до загину” та “Стеком і шаблею”. Можна 
буде поспілкуватися з авторами фільмів Романом 
Ковалем, Ярославом Федорчуком, взяти участь у 
презентаціях книг на історичну тематику, конкур-
сах, поспілкуватися з козаками. 

Завітайте до Холодного Яру 20 і 21 квітня, долу-
чіться до холодноярської слави!

Так писав Тарас Шевченко про Холодний Яр, 
який завжди був центром національно-визволь-
ного руху.

У 1918 — 1922 роках холодноярські ліси ста-
ли осередком українського повстанського руху 
проти загарбни-
ків (німецьких 
окупантів та ро-
сійських «білих» 
і «червоних» ін-
тервентів), який 
очолювали брати 
Чучупаки та зго-
дом інші отама-
ни.

Холодноярська 
Республіка — те-
риторія, яка охо-
плювала понад 
25 навколиш-
ніх сіл та мала 
15-30-тисячну се-
лянську повстанську армію. ЇЇ бійці  називали 
себе козаками, а своїх командирів — отамана-
ми (на згадку про минувшину).

Василь Чучупак був головним отаманом Хо-
лодного Яру. Після його смерті багато сміли-
вих повстанців продовжили рішучу боротьбу з 
більшовиками. 

Більшовики довгий час не могли доступити-
ся до Холодного Яру, в той час, як посвюди вже 
було встановлено радянську владу, козаки не 
допускали її у ці краї аж до 1922 року. Тоді ви-
снажених «залишенців» більшовики обманом 

заманили в засідку. Проте, навіть у полоні, в 
стінах Київської в’язниці, ватажки повстанців 
перебили охорону, захопили зброю і спробува-
ли звільнитись. Під час нерівного бою, всі вони 
загинули смертю героїв.

« А в т о р и т е т 
Холодного Яру 
був дуже вели-
кий, — зазначав 
історик-чекіст 
Борис Козель-
ський, — його 
визнавало навіть 
багато отаманів, 
які йому не під-
лягали. Через 
свою географіч-
ну місцевість та 
своєрідну ро-
мантику, зітка-
ну з пережитків 
середньовіччя, 

Холодний Яр становив для радянської влади 
неприступну фортецю».

Про боротьбу козаків Холодноярської Респу-
бліки з більшовиками один із учасників подій 
Юрій Горліс-Горський написав книгу спогадів 

— документальний роман «Холодний Яр». Події 
боротьби повстанців проти більшовицької вла-
ди на теренах Холодного Яру та в його околи-
цях художньо описані у романі шевченківсько-
го лауреата Василя Шкляра у романі «Чорний 
Ворон». 

«І повіє огонь новий  
з Холодного Яру...»

На думку народного депутата від «Батьків-
щини» Миколи Томенка, опозиції, реагуючи на 
владні ініціативи щодо проведення всеукраїн-
ського референдуму, необхідно вибудувати 
просту і зрозумілу лінію роз’яснення суспіль-
ству головного завдання цього  референдуму.

«Завдання такого референдуму – забезпечити 
владу Януковича та “сім’ї” як мінімум до 2020 
року, тобто голосування громадян за очевидні 
питання референдуму дають, між іншим, і під-
тримку головного запитання – мажоритарний, 
двопалатний парламент. А цей начебто «пар-
ламент» знайде будь-який механізм для пере-
моги Януковича в 2015 році: виборипрезидента 
в Раді, вибори в один тур тощо», – зазначив Ми-
кола Томенко.

Отож, підкреслює він, кожний голос на під-
тримку ідеї такого референдуму – це голос на 
підтримку Януковича і К˚ мінімум до 2020 року.

Підтримка референдуму 
означатиме згоду на 

правління Януковича та «сім’ї» 
як мінімум до 2020 року

Днями Голова Політради ВО «Батьківщина» 
Олександр Турчинов на загальноєвропейсько-
му зльоті любителів фантастики презентував 
свою книгу «Пришестя». 

Прототипом головної героїні, вірогідно, є 
Юлія Тимошенко, яка у в’язниці вчиняє бунт. 
Сама Юлія Володимирівна, за словами Турчи-
нова, однією з перших прочитала книгу. 

«Фантастика сьогодні на кожному кроці. 
Коли ми слухаємо виступи деяких політиків-
державотворців, ми розуміємо, що більшого 
сюру, ніж у житті, знайти важко», - сказав один 
з лідерів «Батьківщини» про свою книгу.

Прототипом героїні 
фантастичної книги 

Турчинова є Тимошенко?


