
К Р У Т И  – С И М В О Л  

У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  

В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я



Бій під Крутами є епізодом

радянсько-української війни, яка

розпочалася наприкінці грудня 1917 року.

Із проголошенням 12 грудня 1917 року у

Харкові Української Радянської Республіки

з Росії почала надходити допомога

більшовицьким силам в Україні. Під

командуванням Антонова-Овсієнка 20-30

тисяч більшовиків прямували на Київ

залізницею Харків-Полтава-Київ, а з

північного сходу у напрямку Курськ-

Бахмач-Київ наступав загін Муравйова.

Наступаючі більшовицькі частини

грабували українські міста і села. Так,

зокрема, було пограбовано Троїцький

монастир у Батурині.



Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918

біля залізничної станції Крути (між Бахмачем

та Ніжином). Українські сили під

командуванням сотника Аверкія Гончаренка

нараховували близько 1000 осіб та складалися

з старшин та курсантів старших курсів 1-ої

Київської військової школи ім.

Б.Хмельницького, що мали бойовий досвід

набутий на фронтах Першої світової війни,

115–130 осіб першої сотні Студентського

куреня та були озброєні 16 кулеметами та

залізничною платформою з гарматою. До них

приєдналися добровольці з Вільного козацтва

(«Курінь смерті»).



Перша сотня Студентського куреня

складалася із студентів Київського

університету Св. Володимира, Українського

народного університету та учнів старших

класів гімназії ім.Кирило-Мефодіївського

братства Києва. Командир – старшина

Андрій Омельченко. Більшовицькі сили в

районі Крут нараховували близько 6 тис.

солдатів та балтійських матросів. У бою

безпосередню участь взяли до 3 тис. осіб.

Втрати українців становили за різними

даними від 80 до 100 загиблих (у т.ч. й

страчених після бою студентів), більшовиків

– не менше 300 вбитих.



Бій закінчився організованим
відступом українських частин на потязі.
При цьому, ймовірно, українські війська,
відступаючи, забрали з собою тіла своїх
товаришів та поранених (поховань в
районі місця бою не виявлено). У полон
до більшовиків під час бою потрапили 7
поранених студентів, які були відправлені
до Харкова. Ще 27 студентів під час
відступу у темряві потрапили до рук
більшовиків. Розлючені великими
втратами «червоні» катували і стратили
студентів. Гімназист Пипський перед
розстрілом почав співати гімн «Ще не
вмерла Україна», інші студенти його
підтримали. Тіла страчених були поховані
місцевим священиком на кладовищі
с.Печі. Пізніше їх було з почестями
перепоховано на Аскольдовій могилі у
Києві.



Музей висвітлює героїчну й водночас трагічну сторінку української військової

історії – бій під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року. Будівництво

Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут» розпочалось у 1990 році з ініціативи

громадськості. З 2010 року музей став філією Національного військово-історичного

музею України. Автор меморіалу, Анатолій Гайдамака, створив пам’ятник у вигляді

насипаного пагорба заввишки 7 метрів, на якому встановлено 10-метрову червону

колону. Вона нагадує колони Київського університету, в якому навчалася більшість

студентів, яки загинули під Крутами. Біля підніжжя пагорба побудована капличка, а

поруч із пам’ятником озеро у формі хреста.

Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв 

Крут»




