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Бій під Крутами 
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«Крути»,

Ніжинський повіт
Чернігівської губернії





Історична довідка



Проміжна вантажно-пасажирська 
станція «Крути» Південно-Західної 
залізниці, відкрита 1868 р. ,
розташована на 146 км від м. 

Києва.



Мета першої більшовицької 
агресії



Оголошення-заклик про вступ 
до Студентського куреня Січових стрільців

Архівний документ 

Нова Рада. – 1918. – № 4. – 6 січня.



Помічний курінь Січових стрільців. 
Перша сотня студентів та гімназистів



Напрямки наступу 
більшовицьких військ



Співвідношення сил



Підготовка до оборони 
на станції «Крути»

Вранці 28 січня сотня 
Студентського куреня прибула 
на станцію «Крути», розпочала на станцію «Крути», розпочала 

копати шанці, займаючи 
оборонні позиції, де 

об’єдналася з курсантами 
Першої української юнкерської 

школи імені Богдана 
Хмельницького і загоном 



Початок бою
Бій розпочався 29 (30) січня
о дев’ятій ранку бойовим 

зіткненням із передовим загоном 
матросів, які спробували взяти матросів, які спробували взяти 

станцію «Крути» з ходу і 
наштовхнулися на прицільний 
кулеметний вогонь оборонців.

Крутян підтримував також 
бронепотяг з гарматою, який 

влучно обстрілював нападників. 



Гармата на платформі
(гармаш - сотник Семен Лощенко)



Семен Лощенко – командир потягу. 
Броньований потяг: паротяг, 

2 вагони з набоями і платформа з 75 мм 
гарматою та кулеметом «Максимом»



Олександр Климко «Бій під 
Крутами»: батальна картина 

(1936)



«Світанок над Крутами» 
репродукція з обкладинки книжки 

«Крути. Січень 1918 року»



Карта битви 



За свідченнями очевидців, 
27 студентів та гімназистів, разом 
із сотником Андрієм 
Омельченком, при відступі до 
станції потрапили в оточення і до 
більшовицького полону. більшовицького полону. 

Після довгих знущань їх 
замордували й розстріляли 
всупереч Женевській (1867) і 2-м 
Гаазьким (1899, 1907) конвенціям 
щодо поводження з 
військовополоненими та 



Загиблі герої Крут

Григорій Пипський, учень

Кирило-Мефодіївської
гімназії

Володимир Шульгин, 
член Української 

Центральної Ради від 
студентства 



Микола 
Корпан,  учень 

Другої 
української 

гімназії імені гімназії імені 
Кирило-

Мефодіївськог
о братства (м. 
Київ), загинув у 

битві під 



Микола 
Ганкевич, учень 
Олександрівсь

кої чоловічої 
гімназії (м. гімназії (м. 

Київ), загинув у 
бою під 
Крутами



Іван Сорокевич,
наймолодший 

гімназист (14 р.),
учень 

Української Української 
чоловічої гімназії 

(м. 
Перемишль),

загинув під 
Крутами



Микола 
Божинський-

Божко,
студент 

математичного математичного 
відділення фізико-

математичного 
факультету 

Університету 
святого 

Володимира, 



Ігор Лоський, 
гімназист, 

історик, 
педагог, 

Учасники бою, які залишилися в 
живих

педагог, 
журналіст, 
автор книги 

спогадів 
«Крути»



Аверкій 
Гончаренко, 
командувач 

сил УНР у 

Учасники бою, які залишилися в живих

сил УНР у 
боях під 

Бахмачем і 
Крутами 

(1918)



Осип 
Твердовський,

учасник бою під 
Крутами, 

Учасники бою, які залишилися в живих

Крутами, 
комендант 

бронепотягу 
«Помста», 
член ОУН



Іван Шарий,
учасник битви 

під Крутами (1918),
делегат Трудового 

Конгресу від 

Учасники бою, які залишилися в живих

Конгресу від 
Української партії 

соціалістів-
революціонерів 
(1919), директор 

Київського будинку 
вчених



Микола Янів, 
учасник бою 
під Крутами, 

сотник 

Учасники бою, які залишилися в живих

сотник 
Вільного 

козацтва, 
підполковник 
Дієвої армії 

УНР



Сергій 
Євтимович, 

учасник битви 
під Крутами і 

Учасники бою, які залишилися в живих

під Крутами і 
Першого 
Зимового 

походу (1919-
1920), 

підполковник 



Федір 
Тимченко, 

учасник битви 
під Крутами, 

Учасники бою, які залишилися в живих

під Крутами, 
сотник Армії 

УНР



Модест 
Семирозум, 

чотовий 
Київської 

Учасники бою, які залишилися в живих

Київської 
юнацької 

школи імені 
Богдана 

Хмельницьког
о  



Валентин 
Отамановський,
студент КПІ, член 

Української 
Центральної Ради, 

Учасники бою, які залишилися в живих

Центральної Ради, 
юнкер Першої 

юнацької військової 
школи ім. Богдана 

Хмельницького, 
професор 

Харківського 



Історична довідка



Наказ Військового міністерства
УНР про спеціальну комісію

Архівний документ



Оголошення родини Соколовських 
про розшук сина Андрія, який пропав 

безвісти у битві під Крутами

Нова Рада. – 1918. – 3 березня (18 
лютого).



Історична довідка



«Стримайте сльози,
що котяться з ваших
очей, як стримую їх
я. Бо ж ті, котрих ви
ховаєте, доступили
найвищого щастя –найвищого щастя –
вмерти за Отчизну! Їх
слава і вдячна
пам’ять про них
житиме з нашою
свободою разом
серед народу
нашого віднині й

Михайло Грушевський



Загиблих студентів та 
гімназистів з-під Крут 

було перевезено
до столиці УНР до столиці УНР 

Києва й 
урочисто 

перепоховано
на Аскольдовій 

могилі 
19 березня 1918 р. 



Аскольдова могила
(малюнок Т. Шевченка, 1846 

р.)



Учні Першої української гімназії ім. Т. Шевченка і Другої 
гімназії 

ім. Кирило-Мефодіївського братства на траурній процесії 



Жалобна процесія 
до Аскольдової 

могили



На похороні крутян
голова Української
Центральної Ради
Михайло Грушевський
назвав юнаків героями, аназвав юнаків героями, а
молодий поет Павло
Тичина присвятив їм вірш-
реквієм «Пам’яті
тридцяти», який був
опублікований у кількох



Архівний документ



Перша 
публікація 

вірша-
реквіємареквієма

Павла Тичини: 
київська газета 

«Нова Рада» 
від 21 березня 

1918 року 



Сучасни
й

виглядвигляд
братськ

ої
могили
героїв 



Могила Володимира Наумовича і Володимира 
Шульгина на Лук’янівському цвинтарі



1 лютого 1918 року
24 крутян – юнаків
Першої військової
школи імені Богдана
ХмельницькогоХмельницького
відступили до села Літки
під Броварами, де їх
було оточено й
розстріляно
більшовицьким



Мешканці села поховали 
юних героїв і насипали 

курган 



Інсталяція меморіалу героям 
Крут 



Могили крутян у с. Старосілля
Городищенського району на Черкащині



Бій під Крутами став 
символом жертовності 

та подвигу в ім’я 
свободи й незалежності 

України, історичним України, історичним 
образом українських 

Фермопіл, овіяних 
героїчним 

ореолом слави.



На честь героїв Крут 
відбуваються військово-

патріотичні вишколи (фото 
вишколу 1930-х рр.)  



Агітаційний плакат 
(1938)



Агітаційний плакат



Агітаційний плакат (Львів, 
1937)



Агітаційний плакат (графіка)



Марки підпільної пошти, 
видані

українською діаспорою 
(1951) 



Поезія Олександра Олеся



Любіть Україну,
Як вірні сини,
Віддати життя їй готові;
Як юні сини,
Що життя віддалиЩо життя віддали
Під Крутами – всі, як герої!

Василь 
Криволап





Нема любові понад ту,
Що окропила кров’ю 
Крути,
І ту гарячу кров святуІ ту гарячу кров святу
Повік Вкраїні не забути!

Богдан 
Стельмах



Сонет Т. Дмитренка 
(1945)



Збірник архівних 
матеріалів

Містить статті та виступи 
Сергія Єфремова, 

Дмитра Дорошенка, 
Михайла Грушевського, Михайла Грушевського, 

Євгена Маланюка, 
Людмили Старицької-
Черняхівської та інших 

видатних особистостей 
доби Української 

національної революції 
1917 -1921 рр.



Історичний нарис



Публіцистичне 
видання



Крути: збірка історичних матеріалів
та статей / упоряд. О. Зінкевич, Н.
Зінкевич. – 2-ге вид. – Київ: Смолоскип,
2017. – 422 с.



Мурал у м. Харкові



Мурал у м. Києві 
(вул. Велика Васильківська)



Ювілейна монета
Національного Банку України

номіналом 2 грн
до 80-річчя бою під Крутами



Дошка меморіалу на ст. 
«Крути»



Колона червоного корпусу Університету 
святого Володимира (м. Київ)

заввишки 10 м (автор – Анатолій Гайдамака) 





Музейний комплекс (станція 
«Крути»)



Музейна платформа ст. 
«Крути»



Тогочасний агітаційний 
плакат



Іменем героїв Крут 
названо навчальні 
заклади та вулиці

У м. Києві



У м. Львові



Емблема ліцею
і нагрудний знак



Трейлер – відеоролик, який
складається з коротких і
зазвичай найбільш
видовищних уривків фільму та
спецефектів.





Фільм до 100-річчя битви







Під Києвом, під Крутами
Був тяжкий бій з моcкалями.

Вісім тисяч – на одного,
На студента молодого.

Червоніє сніг на полі, 
Де пролили кров герої.

Вони Київ боронили,Вони Київ боронили,
Життя своє положили.

Ой, не смійся, лютий
враже,
Бо ми свого ще докажем!

Нехай світ широкий знає:
Україна воскресає!

Леопольд Ященко,
лауреат Шевченківської премії, 
засновник і художній керівник 
Етнографічного хору «Гомін»,

автор слів та музики



Пам’ятаймо подвиг
юних героїв!



Історичне значення
Учасники битви під Крутами затримали 

просування більшовицьких військ на 4 дні
й  зумовили міжнародне визнання УНР та 
укладення Брестського мирного 
договору.
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