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29 січня в Україні
відзначають пам'ять
героїв Крут -
українських
студентів, які, 
намагались зупинити
більшовицький
наступ на Київ у 1918 
році, потрапили в 
полон і були
розстріляні
більшовиками.



Захисники

З українського боку в бою 
під Крутами брали участь 
приблизно 600 бійців: 

-250-400 старшин та курсантів
Першої української військової
школи ім. Богдана 
Хмельницького; 

-114-130 добровольців 1-ї 
сотні Куреня студентів Січових
Стрільців (студенти
університету св. Володимира, 
учні гідротехнічної школи, учні
лікарської школи тощо); 

-60 вояків Куреня смерті; 
-80 бійців чернігівського

вільного козацтва; 
-кавалерійський загін. 

Їм протистояли шість-сім тисяч
більшовиків.



Бій 29 січня 1918 
року тривав кілька
годин і завершився
великими втратами
для більшовиків. 
Українськім бійцям
вдалося на кілька
днів зупинити
просування
більшовицьких
військ до Києва. 
Симон Петлюра мав
час на придушення
повстання
більшовиків на
заводі "Арсенал".



На залізничній платформі
в Крутах за 130 км від Києва
українські студенти ціною
власного життя зупинили
на кілька днів наступ
більшовицької армії на
українську столицю.    

Приблизно 30 студентів з
розвідувального підрозділу
потрапили в полон, 
більшовики їх розстріляли.

Самопожертва



Для УНР загиблі
студенти одразу
стали героями. 
Одним з перших 
написав вірша
"Пам'яті тридцяти" 
Павло Тичина.

"Понад все вони 
любили свій
коханий край. 
Вмерли в Новім
Заповіті з славою 
святих", - писав поет.



Відомі імена учасників
Остаточного списку 
розстріляних під Крутами
не складено — бракує
джерел. Однозначно 
встановлено імена учнів
Другої київської української
гімназії імені Кирило-
Мефодіївського братства зі
Студентського куреня: 
Василь Гнаткевич, Євген
Тернавський, Андрій
Соколовський, Іван
Сорокевич, Григорій
Піпський. Також
встановлено, що серед
розстріляних були Микола
Божинський-Божко, 
Ганкевич, Дмитро Лизогуб, 
Олександр Попович, 
Володимир Шульгин



Михайло Михайлик, учасник бою під Крутами: 
«В курені переважно була молодь, що не була при 

війську, а частина навіть не вміла стріляти»



Фільм

2019 року на екрани
вийшла історична драма 
Олександра Шапарєва
"Крути 1918".
Фільм поєднував
висвітлення реальних
історичних подій з
вигаданою сюжетною 
лінією про боротьбу
української
контррозвідки проти
більшовиків.
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