
 

 

 

 

29 січня українці вшановують події кінця січня 1918 року, коли юні захисники 
Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію 
українського визвольного руху — бій під Крутами. Саме тоді на Чернігівщині недалеко від 
залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, 
добровольчий Студентський Курінь, що складався із 300 юнаків: студентів Університету імені 
Святого Володимира, новоствореного Українського Народного Університету та гімназисти 
Київських гімназій, відстоюючи право українського народу жити у власній державі, вступили 
нерівний бій із більшовицькими військами, чисельність яких налічувала близько 5 тисяч. Бій 
тривав лише п’ять годин. У полон було захоплено і потім розстріляно 28 юнаків. Ціною свого 
життя юні герої затримали наступ ворога на два дні. За кілька тижнів після бою під Крутами 
М. Грушевський писав: “Недаремно пролилася кров тисяч українських інтелігентів та молоді, 
коли вона принесла духовне визволення від найтяжчого і найшкідливішого московського 
ярма: добровільно прийнятого духовного закріпачення!” 

Цій події  присвячено віртуальну  книжкову виставку «Бій під Крутами»                                                                       



 
«Йшли рекрути попід Крути — 
Їх не повернути — 
Зупиняти злу ординську 
Зграю  большевицьку.» 

 
Ярош Василь 

 

Сорока Ю. Бій під Крутами / Ю. Сорока. — Київ : Золоті ворота, 

2013. — 120 c.  

У книзі зібрані різноманітні інформаційні джерела, спогади 
очевидців і судження істориків, які стосуються подій, що відбулися 29 
січня 1918 року на відтинку залізничного шляху між Ніжином і 
Бахмачем, у районі нікому невідомої станції Крути. «Така вже 
історична доля України, що вона, починаючи від славних запорожців, 
які гострими козацькими тиблями завзято боронили рідний край від 
напасників, аж до останнього часу в боротьбі добуває своє право на 
волю і незалежність. Така її доля… Але щастя її в тому, думалось 
мені, що ніколи не переводились на Україні вірні сини-лицарі, які в 

найтяжчі часи безправ'я та рабства високо держали прапор визволення, не спиняючись 
навіть перед тим, щоб життя віддати за матір-Україну. Ми були часткою тих вірних синів, і 
тому ми поїхали. Такі думки снувались у мене по дорозі до Бахмача. В усіх січовиків був 
бадьорий настрій, усвідомлення того, що рішили – робити, і тверда віра у перемогу, оскільки 
наша спаяність і однодушність давала до цього запоруку». Іван Шарий, учасник бою під 
Крутами 
 

Героїка трагедії Крут/упоряд. В.І. Сергійчук. - К.: Україна, 2008. - 

464 с. 

У спогадах учасників студентського бою під Крутами 29 січня 1918 

року, роздумах сучасників, поетичним і публіцистичним словом на 

тлі для нас трагічних суспільно-політичних і військових подій 

осмислюється героїка подвигу юнаків в ім'я України. 

 

 

 

 

 Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, 
кіносценарії / Історико-культурологічне товариство «Герої 
Крут» ; упоряд. Я. Гаврилюк. — Київ : Просвіта, 2008. — 839 с 
 

Збірник документів і матеріалів, що пов’язані з добою 
Української революції 1917-1921 років і, найважливіше, – героїчним 
боєм під Крутами в час Першої більшовицько-української війни, 
якнайширше висвітлює важливу тему української історії XX 
століття. «У кожного народу є події, що обростають легендами, 
стають темами медитацій, літературних сюжетів, поезії. 
Пропонований збірник щедро подає їх на тему Крут. Не все тут 
рівноцінне , - читачеві мають стати в пригоді зрілість 
громадянського почуття й естетичний смак. Але слушно сказав 
свого часу Євген Маланюк: «…Народ, творячи з якоїсь події 
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легенду – а Крути, без сумніву, є й будуть однією з найвеличніших легенд нашої нації, знає, 
що він робить. Народна мудрість і національний геній – ця найвища земна справедливість, – 
творячи свої легенди і міти, цебто підносячи дану історичну подію до височин надісторичних, 
ніколи – щодо вибору тієї події – не помиляються. Не помилилися вони й у випадку Крут». 
Іван Дзюба, літературознавець, громадський діяч 
. 

Куць М.М. Крути (поема, поезії, переклади). – К.: 
Видавництво Харитоненка, 2004. – 320 с. 
 

 «…Всієї молоді в нас неминуче цей стане день і будуть 
сюди йти поплакати і помолитись учні, й на вірність Україні 
присягти. Коли же змиє з пам’яті всіх сущих обличчя рідні річка-
забуття, то пам’ятатиме світ невмирущий, хто тут лежить, й за 
що віддав життя. Минуть роки, десятки літ, століття, а пам’ять 
про героїв-юнаків не тільки українцям в лихоліття – світитиме 
усім впродовж віків…» …На жаль, ціну велику запросили 
загарбники в різні тій за обох. Які ж нерівні тут зійшлися сили! 
Чому не зменшив боргу добрий Бог? З життям розсталось дуже 
вже багато. Аж ще темніше стало угорі, мов пусткою десь 
почорніли хати, та почорніли з горя матері… Аскольдова могила 
Художні твори, що увічнили події 

 

Тур-Коновалов, Костянтин. Крути 1918 : кінороман / К. Тур-
Коновалов. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 224 с.  
 

Січень 1918 року видався по-справжньому холодним. От-
от на Київ мали рушити більшовицькі загони. Сини генерала 
контррозвідки УНР Андрій та Олекса опиняються серед 
оборонців залізничної станції Крути. Такі схожі, але й такі різні 
брати, обоє до нестями закохані у курсистку Софію, брати без 
роздумів рушили захищати Україну. Раптом стається 
непередбачуване: спалахує повстання на заводі «Арсенал». І 
на боротьбу із заколотом направляють елітні боєздатні частини. 
Супроти вишколеного війська Муравйова на станції крути 
лишаються тільки необстріляні студенти і юнкери. Ходять чутки, 
що серед українських загонів є агент більшовиків, який передає 
інформацію «червоним». Андрій ще не знає, що йому добре 
відоме обличчя зрадника… У горнилі бою, не шкодуючи 
власних життів, змагаючись за незалежність та любов. Сто 

років тому, як і сьогодні, без страху та сумнівів вони підуть у бій захищати найдорожче… 

 

 

 

Остафійчук, Василь Фокович. Історія України. Сучасне бачення 
: навч. посіб. / В.Ф.Остафійчук ; Київ. екон. ін-т менеджменту. –
 К. : Знання- Прес, 2006. – 424 с.  
 

Пропонований посібник - одна із вдалих спроб осмислення 
історичного поступу українського народу з прадавніх часів до 
сьогодення без міфів і фальсифікацій. Спираючись на нову 
методологічну основу, досягнення вітчизняної та зарубіжної 
історичної науки, архівні та інші матеріали, автор висвітлює 
найважливіші періоди, події і факти історії України, які не знайшли 
правдивого відображення в радянській історіографії. Відтворено 
незаслужено забуті яскраві історичні постаті, котрі відіграли помітну 
роль у долі нації.  

  



 

Реєнт, О. П. Україна між світовими війнами (1914 – 1939). 
Події. Люди. Документи : нариси історії : навч. посіб. / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. – К. : Школа, 2004. – 544 с. 
 

Період між двома світовими війнами в історії України 
називають чи не найдраматичнішим. І примітний він не лише 
кривавими воєнними подіями, а й трагічними фактами боротьби 
українців за свою державність та незалежність. Два з половиною 
десятки літ вмістили в себе аж надто багато: і роки громадянської 
незлагоди, коли брат убивав брата, і роки голодомору, і пролиті 
українцями ріки крові за примарні ідеї. Особливо вражають у 
книзі своїм фактажем та відвертістю вкраплені в текст нарисів 
фрагменти «Мовою документа» та «Очима сучасника – час без 
ретуші». Автори прагнули не лише об’єктивно відтворити перед 
читачем історичні події цього періоду, а й познайомити з оцінкою 
цих подій істориками різних шкіл та напрямків. 

 

 

Історія України: Джерельний літопис за ред. Червінського В. 
- К., 2008. - 799 с. 
 

На сторінках книги вміщено документи та матеріали, які 
висвітлюють важливі події в історії України, починаючи з 
найдавніших часів. У виданні представлено найрізноманітніші 
типи історичних джерел: уривки з літописів, юридично-правових 
документів, генеалогічних таблиць та княжих династій, 
фольклорних матеріалів, історико-географічних карт і т. п. 
 

 

                                 

 

 

 

 

Українська революція 1917-1921 рр.: Подвиг героїв Крут : 
матеріали наук. читань : [24 січ. 2008 р.] / відп. ред В. Верстюк 
; відп. ред. В. Верстюк. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 
2008. – 176 с. : іл. 
 

Збірник уміщує матеріали наукових читань «Українська 
революція 1917-1921 рр.: Подвиг Героїв Крут», що відбулися 24 
січня 2008 року у м. Ніжині. Статті присвячені проголошенню 
незалежності Української Народної Республіки, битві під Крутами, 
відображенню цих подій в історичній пам’яті українців та іншим 
подіям української революції 1917-1921 років. 
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Україна. Віхи історії [Текст] / Авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. - 
К.: Мистецтво, 2011. - 432 с.: іл.  
 

 У виданні, присвяченому десятиліттю незалежності України, 
в концентрованій формі відтворено основні віхи української історії. 
У більш ніж тисячолітній ретроспективі показано історичні шляхи 
українського народу до нацонально-державної самостійності і 
суверенітету. Засобами візуального відтворення висвітлено 
найголовніші події та процеси української історії, представлено 
визначних історичних особистостей, відомих діячів науки, освіти і 
культури 
 

 

Велика історія України від найдавніших часів : у 2 т. Т. 2 / 
вступ. сл. І. Крип’якевич. – Вип. кн. за вид. 1935 р. – К. : 
Глобус, 1993. – 400 с.  
 

Двотомник охоплює величезний період історії українського 
народу — від найдавніших часів. Історію було видано у Львові 
1935 року обмеженим тиражем —1,5 тис. прим. З того часу не 
перевидавалася. Чимало розділів висвітлюють події і факти, які 
відсутні у роботах М. Грушевського, Дм. Дорошенка, М. 
Костомарова, М. Аркаса та інших. 
 

 

 

 

Про подвиг героїв  Крут є чимало публікацій у численних періодичних 

виданнях,електронних ресурсах  ознайомитися з якими ви можете в читальному   залі. 
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