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ШКІЛЬНА БІБІЛОТЕКА

Бій під Крутами: відомі й невідомі сторінки
Насправді легендарний бій відбувся не 29, а 30 січня. "Шкодувати
київських мешканців нема чого, вони терпіли гайдамаків – нехай
знають нас і одержать відплату. Жодного жалю! Кров’ю заплатять вони
нам. Якщо треба, то каменя на камені не залишимо".
Мало яка інша подія в історії України є настільки ж відомою, як бій під
Крутами. Він посідає чільне місце в національній історичній пам’яті, проте в
історіографії досі немає цілісного опису крутянських подій.
Дослідники часто плутаються в деталях і обставинах бою під Крутами.
Навіть дата бою визначена невірно.
В середині січня 1918 р. петроградський Раднарком розгорнув
повномасштабний військовий наступ проти Української Народної
Республіки. Зайнявши Полтаву, на захід просувалися радянські загони під
командуванням М. Муравйова, а з Гомеля наступав на Бахмач
"революційний" відділ Р. Берзіна. Нечисленні війська Центральної Ради
чинили слабкий опір агресорові.
28 січня обидві радянські колони з’єдналися на вузловій залізничній
станції Бахмач. Українські частини без бою відступили до ст. Крути.
Муравйов розпочав підготовку до наступу на Київ уздовж залізниці Бахмач –
Ніжин – Дарниця.
Радянські загони, які наступали з Полтави, отримали назву 1-ї
Революційної армії (командувач – П. Єгоров). Основні сили цієї армії
знаходилися в Бахмачі: відділи петроградських, московських і тверських
червоногвардійців (разом 1 500 бійців), а також бронепотяг № 2.
Загальне командування операціями проти Центральної Ради
залишилося в руках М. Муравйова. На мітингу в Бахмачі він закликав своїх
бійців: "Наше бойове завдання – взяти Київ... Жаліти київських мешканців
нема чого, вони терпіли гайдамаків – нехай знають нас і одержать
відплату. Жодного жалю до них! Кров’ю заплатять вони нам. Якщо треба,
то каменя на камені не залишимо".
Військовими силами Центральної Ради, які ввечері 28 січня відступили
з Бахмачу до ст. Крути, командував сотник Ф. Тимченко.
Тривалий час найбільш боєздатною частиною під його командою був
бойовий відділ 1-ї Української військової юнацької школи під командою
сотника А. Гончаренка. Але кількатижневе перебування на позиції й
відсутність підкріплень негативно вплинули на бойовий дух юнаків і 23 січня
школа самочинно повернулася на відпочинок до Києва (саме це й змусило Ф.
Тимченка без бою залишити Бахмач).
Відтак, під командою сотника Ф. Тимченка залишилося не більше 300
бійців: жменька глухівських вільних козаків, рештки куреня Смерті й 13-го
Січового полку, бронепотяг під командою сотника М. Ярцева і бойовий потяг
сотника С. Лощенка.

Ввечері 28 січня невеличкий відділ петроградських червоногвардійців
виїхав із Бахмача слідом за українськими частинами, але на станції Плиски
наштовхнувся на бойовий потяг С. Лощенка і підрозділ куреня Смерті.
Коротка розмова між представниками обох сторін скінчилася перестрілкою.
Червоні поспішили від’їхати до Бахмача, кинувши напризволяще кількох
своїх людей.
Коли пізно ввечері до Плисок прибув радянський бронепотяг, українських
вояків на станції вже не було. В околицях червоногвардійці знайшли лише
тіло свого взводного командира, який був в числі тих, хто не встиг залишити
Плиски кількома годинами раніше. Захисники Центральної Ради на цей час
відступили до ст. Крути.
Хоча переважна більшість вояків київської залоги дотримувалася
нейтралітету в українсько-радянській війні, командувач Київського
військового округу М. Шинкар зміг відправити на фронт кілька підрозділів,
готових битися з більшовиками.
Але при цьому українське командування не змогло належним чином оцінити
стратегічне становище. В той час, як М. Муравйов зосереджував сили для
наступу на бахмацькому напрямку, у штабі Київського військового округу
очікували головного удару з боку Полтави.
Завдяки цьому, на полтавський напрямок було скеровано свіжі й найбільш
боєздатні підрозділи: 1-шу сотню Січових стрільців, бойовий курінь чорних
гайдамаків 2-ї Української військової школи, загін Сердюцького ім. П.
Дорошенка полку (разом 500 бійців).
Натомість до ст. Крути відправлено 300 виснажених юнаків 1-ї Української
військової школи, які після докорів М. Шинкаря погодилися повернутися на
позиції. Разом із юнаками зголосився їхати на фронт Помічний курінь
Січових стрільців (116 чоловік).
Призначений для несення охоронної служби у Києві, Помічний курінь було
створено в середині січня 1918 р. з ініціативи патріотичної української
молоді – студентів Київського університету Св. Володимира та Українського
народного університету, а також учнів 2-ї Української гімназії ім. КирилоМефодіївського братства.Курінь мав у своєму складі лише одну сотню, що
налічувала 120 чоловік – студентів, гімназистів, слухачів фельдшерської
школи. Отаманом куреня був студент С. Король, 1-ю сотнею командував
студент Українського народного університету Т. Омельченко.Більшість
січовиків були погано екіпіровані, майже не вміли поводитися зі
зброєю."Вправи офіційно не провадились, а як провадились, то з ініціативи
якого-небудь роєвого. І тільки на кілька день перед від’їздом куріня на фронт
приділено для муштрових вправ старшин Богданівського полку, але за такий
короткий час не багато їх навчили", – свідчив сучасник.
Незважаючи на відсутність належного військового вишколу, сповнені
патріотичних почуттів студенти й гімназисти не вагались вирушити на

порятунок батьківщини. Як згадував інший мемуарист, "треба лише було
глянути на їхні обличчя і побачити екзальтований вираз очей, щоб
зрозуміти, що всякі резонні доводи безсилі змінити їхнє рішення йти на
фронт і битися з ворогами Української Держави".
Ввечері 28 січня бойовий відділ 1-ї Української військової школи і Помічний
курінь Січових стрільців виїхали на фронт. Разом з ними їхав начальник 1-ї
Української військової школи сотник Д. Носенко, який мав перебрати
командування військами на бахмацькому напрямку.
Один із січовиків так описував від’їзд добровольців:
"Посадка відбувалася цілком спокійно, якщо не рахувати того, що в останню
хвилину прибігла до потягу пані Лукасевич (дружина небіжчика Є.
Лукасевича) шукати свого сина Левка, тоді учня 6-го класу, який
"нелегально" вступив до куреня. Бідна мати гірко плакала, вмовляючи сина
лишитися, але, звичайно, безуспішно.
Спокійніше вела себе сестра іншого шестикласника Соколовського. Ледве
стримуючи сльози, хрестила брата і всіх від’їжджаючих... Молоденький
Соколовський весело заспокоював сестру, не передчуваючи, що за пару днів
лежатиме на станційній платформі з пробитою московським багнетом
головою. Під спів "Ще не вмерла Україна" ешелон рушив на північ".
З надзвичайним піднесенням чекали оборонці ст. Крути на прибуття
підкріплень. Та коли о 4 год. ранку 29 січня ешелон з 1-ю Українською
юнацькою школою й студентською сотнею прибув до ст. Крути, на Ф.
Тимченка і його бійців чекало розчарування.
Боєздатність стомлених і виснажених юнаків 1-ї Української військової
школи залишала бажати кращого, а "Січові стрільці" виявились
невишколеними й зле екіпірованими студентами й гімназистами, які заледве
надавались до участі в бойових діях.
Сотник А. Гончаренко відразу ж відправив юних січовиків (серед яких був і
його молодший брат) подалі від залізниці, на крайню ліву ділянку
позицій. "Студентській сотні роздано по одній чи дві обойми з
попередженням, аби поводились обережно, бо ж багато було таких, що
стріляти не вміли," – згадував один з січовиків.
Тим часом, бронепотяг М. Ярцева і бойовий потяг С. Лощенка здійснили
наскок на ст. Плиски, зайняту авангардом червоних.
Свідок подій так описував цей бій:
"Ярців маневрував зі своїм броневиком Крути – Плиски, які були зайняті уже
більшовиками, котрих забажали покропити вогнем гармат Лощенко і Ярців.
Вони, згасивши світла, рушили на Плиски о годині 5-й ранку, саме тоді, коли
вивантажувалися прибулі з Києва юнаки з військової школи та
Студентського куреня. Більшовицька артилерія з-поза Плисок вже
обстрілювала Крути. Бахмач був у руках московських військ. Лощенко і
Ярців, влетівши з броневиками на станцію, відкрили шалений вогонь по

москвинах. Які були втрати – тяжко сказати, бо, "погравши на бандурі" яких
з 20 хвилин, наші бронепотяги вийшли зі станції".
Сотник Д. Носенко, який перебрав командування бойовим відтинком під
Крутами, вважав свої сили недостатніми для успішної оборони проти
більшовиків. Він негайно наказав підготувати на схід від залізничної станції
позиції для оборони. Виконуючи наказ, бійці взялися копати шанці по обидва
боки від високого залізничного насипу.
"Жваво почали строїти примітивні окопи по залізниці Чернігів-Ічня, що
перетинає біля Крут колію Київ-Бахмач, – згадував один з юнаків. – Ніяких
саперних приладь не було, тому під залізничним насипом відкидали сніг,
трошки відрубали замерзлої землі, наложили якогось дерева і вийшли окопи,
які могли захищати від куль лежачого".
Споруджена таким чином лінія оборони простягалася на кілька кілометрів,
забезпечуючи позицію від флангового обходу.Як свідчив мемуарист,
дислокація і чисельність противника не лишилися таємницею для захисників
ст. Крути:
"Наші розвідчі стежі, вислані навколо, виявили, що в селах ворога немає, а на
ст. Бахмач і Плиски до 3 000 москалів, з них до 1500 матросів, які мають
доброї конструкції панцирки, військом керує Муравйов".
Щоб ускладнити червоним просування на захід, було пошкоджено залізницю
на ділянці між станціями Плиски і Крути. Довідавшись, що на ст. Плиски
знаходиться ворожий бронепотяг, Д. Носенко надвечір 29 січня вислав
кінний відділ куреня Смерті в обхід цієї станції з завданням пошкодити
колію. Але червоногвардійці відбили напад, не давши відрізати себе від
сполучення з Бахмачем.
Зневірившись у можливості протистояти більшовикам, 13-й Січовий полк
від’їхав у запілля для демобілізації. Під командою сотника Д. Носенка
лишились 100 вільних козаків й вояків куреня Смерті, 300 юнаків 1-ї
Української військової школи й 116 січовиків Помічного куреня.
Як стверджував у спогадах А. Гончаренко, разом сили оборонців ст. Крути
налічували 20 старшин і 500 бійців. Носенко був упевнений, що не зможе
втримати позицію без підкріплень. Сотник Ф. Тимченко від’їхав до Ніжина,
щоб спробувати переконати розташований там курінь ім. Т. Шевченка
приєднатися до оборони ст. Крути.
Шевченківський курінь налічував 800 вояків, але був налаштований вороже
до Центральної Ради. Наразі шевченківці не чинили перешкод пересуванню
військових ешелонів через Ніжин, однак варто було куреню захопити
залізничну станцію, щоб українські війська на ст. Крути виявилися
відрізаними від запілля.
30 січня загальні збори ніжинської залоги вирішили не чинити червоним
жодного опору й"прийняти революційний загін з належною пошаною і вітати
його як борців за трудовий народ і надавати йому всіляку підтримку".

Збори також зажадали передати всю владу в країні Радам, оголосили протест
проти"братовбивчої війни з великоруським пролетаріатом" й повідомили,
що "вояки ніжинської залоги ніколи не битимуться збройною силою з
пролетаріатом як українським, так і великоруським".
Таким чином, ніжинська залога відкрито заявила про підтримку радянської
влади й будь-якої миті могла виступити проти уряду УНР.
У цей час стало відомо, що на бахмацький відтинок фронту відправлено
підкріплення з Києва – курінь гайдамаків на чолі з С. Петлюрою (300 вояків).
Щоправда, через саботаж залізничників гайдамацький ешелон значно
затримався на ст. Дарниця. Після цього, не встигли гайдамаки від'їхати від
Києва, як отримали звістки про більшовицьке повстання у столиці.
Не маючи докладних відомостей про становище, С. Петлюра зупинив свій
ешелон на ст. Бобрик, готовий за потреби повернути гайдамаків до Києва.
Тим часом, під Крутами сталися події, які й визначили долю лівобережного
фронту.
Сутичка біля ст. Плиски переконала М. Муравйова в тому, що українські
частини готуються до оборони. Звістка про відправку з Києва на фронт
підкріплень на чолі з С. Петлюрою лише підтвердила цю думку. У телеграмі
до штабу В. Антонова-Овсієнка Муравйов відзначив:
"Шлях на Київ, здавалося б, відкрито, але противник, відступаючи, висаджує
в повітря мости і шляхи, що створює нам величезні труднощі. В даний
момент я стою перед Крутами, які не взяв лише з вище означених причин.
Противник, відступаючи ближче до Києва, починає чинити запеклий опір".
Закінчивши в Бахмачі реорганізацію своїх загонів, М. Муравйов планував 30
січня відновити просування на захід.
Для натиску на ст. Крути він вирішив використати найбільш надійні свої
сили – петроградських і московських червоногвардійців зі складу 1-ї армії П.
Єгорова, а також загін матросів-балтійців з 2-ї армії Р. Берзіна. Наступ піхоти
мали підтримати гарматним і кулеметним вогнем бронепотяги № 2 та ім. В.
Леніна.
Таким чином, всього на ст. Крути мали наступати близько 1 000 бійців і 2
панцерні потяги. За потреби ці сили могли втричі зрости за рахунок менш
боєздатних "революційних" загонів, зосереджених у Бахмачі.
Похмурого ранку 30 січня захисники ст. Крути все ще чекали підкріплень,
коли з Києва прибув потяг роззброєних вояків, що прямували з фронту
Першої світової війни додому.
Вартовий старшина пропустив на схід ешелон фронтовиків, які пообіцяли не
чіпати пошкоджену залізничну лінію й перейти до Плисок пішки. Але
доїхавши до місця пошкодження, солдати полагодили колію і продовжили
свій шлях залізницею.
Відділ юнаків, який виїхав слідом на бойовому бронепотязі С. Лощенка не
встиг перешкодити ремонтній команді, зате потрапив під вогонь радянського

бронепотягу. В ході короткої перестрілки чимало юнаків отримали
поранення, після чого потяг повернувся до ст. Крути.
Тепер було зрозуміло, що ворожий наступ не забариться. Готуючись до
появи противника, юнаки залягли в імпровізованих шанцях по обидва боки
від залізничного насипу.
Ліворуч розташувалися 2-га юнацька і студентська сотні, праворуч – 3-тя і 4та юнацькі сотня. 1-ша сотня залишалася у резерві правого крила. Бронепотяг
Ярцева і бойовий потяг Лощенка мали відбивати ворожий натиск вздовж
залізничної лінії.
Вислана на схід українська розвідка спостерігала, як на обрії з’явилися
ешелони противника. За кілька кілометрів від лінії оборони червоні
зупинилися; з вагонів поспіхом вивантажилися озброєні бійці. Як згадував
один з червоногвардійців, "бійці наших загонів здебільшого зовсім не знали
військової справи, навіть вишикуватися не могли без штовханини".
На північ від залізничного насипу до наступу готувався загін московської
червоної гвардії, південний відтинок зайняли петроградські
червоногвардійці. Загін матросів-балтійців, ймовірно, знаходився у резерві.
Бронепотяги мали просуватися вперед залізницею.
Петроградці пішли в наступ першими. Червоногвардійці впевнено
простували в бік ст. Крути, не відразу помітивши попереду імпровізовану
лінію оборони. Сотник А. Гончаренко згадував:
"Вчасним ранком червоні розпочали свій наступ в зімкнутих колонах;
виглядало так, якби йшли на параду, занедбуючи найпримітивніші засоби
безпеки... Передні частини червоних, йдучи в зімкнутих колонах, очевидно,
були певні нашої втечі, а зі станційної служби по апарату на їхні виклики
ніхто їм не відповідав.Тільки-но червоні зблизились на відстань стрілу, ми їх
привітали сильним огнем 4 сотень і 16 кулеметів. Щойно під прямими
стрілами переходили вони до розстрілень, поносячи великі втрати в своїх
рядах. Наступні відділи уже з потягу приймали бойовий порядок".
Опинившись під кулеметним вогнем, червоногвардійці швидко збагнули
складність свого становища.
"Поле, пашня, багнюка, важко йти, окопів жодних немає, а з боку
противника були окопи і, крім того, противник мав чималу кількість
кулеметів, – згадував один з учасників атаки. – Ведемо з поля наступ
розсипною лавою, команда подається „Вогонь!", відкривається стрілянина.
Фронт широкий, з флангами зв’язок тримати важко… Ми напирали,
противник відстрілювався з кулеметів, у нас були поранені й вбиті. Червоний
хрест знаходився тут же, але перев’язки не було коли робити, треба було
йти вперед".

"Підступаючи до станції, кожен з нас явно чув стогони товаришів, які
падали від вогню противника", – згадував інший червоногвардієць.
Командир 1-го батальйону петроградської червоної гвардії Ліфанов,
отримавши поранення, вибув з лави; командування атакою перебрав
командир 2-го батальйону Воробйов. Гарматний обстріл українських позицій
був не надто ефективним. Крім того, частина червоногвардійців виявила, що
їхні рушниці не стріляють: в отриманих напередодні наступу набоях був
пісок замість пороху.
Але значна чисельна перевага дозволяла червоногвардійцям не послаблювати
натиск.
"Сірі і чорні лави ворогів посувалися все ближче і ближче, – свідчив один з
юнаків. – На білім лоні поля, вкритого снігом, падали чорні постаті
матросів. Лави лягали, схоплювались, бігли, падали, знову бігли і все ближче і
ближче.Дві ворожі панцери і гаубична батарея засипали спереду наші окопи
і станцію. З нашого боку стріляло до 40 скорострілів, що були при школі, і
кілька при студентськім курені. Наші потяги, що разом служили і
помешканням, а при них і база з набоями, лишили станцію і від’їхали на дві
версти в тил. На станції лишилися лише два бронепотяги і два вагони набоїв
до них".
За свідченням кількох учасників бою, штабний потяг разом із сотником Д.
Носенком також від’їхав у запілля. Безпосереднє керівництво обороною за
цих умов перейшло до сотника Гончаренка.
У цей час один з радянських бронепотягів своїм гарматним вогнем вивів з
ладу панцерний потяг сотника М. Ярцева. "Бронепотяг Ярцева ушкоджений,
сам Ярцев поранений, він дістав наказ від Лощенка від'їхати до лічниці в
Ніжині – поранення голови було поважне,"– згадував учасник оборони.
Після від’їзду бронепотягу єдиною артилерійською підтримкою для юнаків
залишилася гармата на бойовому потязі С. Лощенка.
"Наша одинока чинна гармата, що відповідала ворогові, була високо на
залізничному насипу, та її добре бачили як ми в шанцях, так і ворог, –
згадував один з захисників ст. Крути. – Була вона під сильним обстрілом
ворога, але звинно порушувалась то вперед, то вертаючись на станцію.
Шмигаючи то вперед, то взад, вона додавала нам відваги та настрою".
Наступ московських червоногвардійців на північ від залізничного насипу був
менш енергійним. "Бійці спритно спускалися з високого залізничного насипу,
направляючись в лощину, яка тяглася паралельно лінії ворожих шанців, що
перегороджували шлях до станції Крути. Ми пересувались перебіжками:
лягали і знову кидалися вперед, – свідчив учасник атаки. – Ворог вів
гарматний і рушнично-кулеметний вогонь. Червоногвардійці, як і було
домовлено, не відкривали вогню з далекої відстані..."

Та щойно потрапивши під перехресний вогонь, москвичі відступили. До
цього їх змусила й поява на залізничній колії Чернігів-Крути юнацької чети
М. Семирозума, яка прикривала ліве крило від обходу. Перші ж години бою
виявили всю недостатність військової підготовки юних січовиків:
"З’являються невеликі групи "вояків" Студентського куреня – їх відіслано з
окопів, бо... вони не вміють навіть стріляти. Їм наказано охороняти
станцію. Юнаки Військової школи тут же вчать їх стріляти..."
Влучний гарматний вогонь з бойового потягу С. Лощенка надзвичайно
дошкуляв червоним. Та все ж, гармата на потязі С. Лощенка не могла
самотужки змагатися з двома бронепотягами.
Коли під вогнем противника потяг був змушений від'їхати до ст. Крути,
сталий зв’язок між двома ділянками оборони зник: залізничний насип був
настільки високим, що на правому крилі не знали, що відбувається на лівому.
Сотник А. Гончаренко негайно вивів на позицію резервну 1-шу юнацьку
сотню, але боєзапас до кулеметів почав закінчуватися.
Юнаків рятувало лише те, що на цей час темп ворожого наступу на обох
бойових відтинках значно сповільнився. Зазнавши значних втрат і не
бажаючи більше потрапити під кулеметний вогонь, червоногвардійці залягли
за кількасот метрів від позицій противника. Перестрілка не вщухала, але
навіть з настанням вечірніх сутінок червоні не поспішали переходити до
вирішальної атаки.
Та водночас, українське командування отримало тривожні вісті з запілля:
курінь ім. Т. Шевченка у Ніжині заявив про підтримку радянської влади. Це
загрожувало оборонцям ст. Крути ударом в запілля. Не зволікаючи, А.
Гончаренко наказав усім підрозділам відступати. Першою мала відходити до
ешелонів студентська сотня, слідом – 2-га, 3-тя і 4-та юнацькі сотні. 1-ша
сотня отримала наказ прикривати відступ.
Відступ розпочався у вечірній темряві, коли на правому крилі противник
знову перейшов до наступу. Командирам петроградської червоної гвардії
нарешті вдалось підняти своїх бійців до атаки.
"Наш розлючений командир т. Воробйов кидається з боку на бік з
револьвером в руках, командує: "Перебіжка!" і ми перебігаємо, незважаючи
на сильний вогонь противника, – свідчив один з червоногвардійців. – Потім
чуємо крик: „В атаку!", – і кидаємось вперед, схоплюючись з гайдамаками
врукопашну і, нарешті, вибиваючи їх з окопів та зі станції".
На багатьох відтинках імпровізованої лінії оборони відступ був безладним і
хаотичним. Лише настання темряви дозволило юнакам відірватися від
противника.

Московські червоногвардійці перейшли до атаки лише тоді, коли помітили
рух у ворожому таборі. "З боку станції залунав гуркіт вагонів, яких
зчіплюють, і негайно в небі розчинився дим паротягу, який відходив.
Червоногвардійці зрозуміли, що ворог рятується втечею. Без усякої команди
бійці кинулися вперед, – згадував учасник атаки. – Все перемішалося, районні
підрозділи переплутались: вперемішку з замоскворецькими бійцями кинулися
вперед краснопресненці й рогожці.
Червоногвардійців охопив могутній порив. Люди самі стихійно обрали
головний напрямок: центр ворожих шанців і залізничну станцію...
Якби у ворога збереглася рішучість до боротьби, то в степу перед Крутами
на місці червоногвардійських загонів залишилася б кривава мішанина. Але, на
щастя для нас, юнкерський заслон, залишений в шанцях, був цілковито
деморалізований нашим штурмом. Юнкери припинили вогонь і, висипавши
сірою масою з шанців, щодуху кинулися до станції".
Як згадував один з бійців студентської сотні, кілька кілометрів відступу
здавалися січовикам справжньою вічністю.
"Коли ми були біля нашого потягу, який чекав на недобитків десь далеко в
полі, мало у кого лишилось по три-п’ять куль, – свідчив інший мемуарист. –
Небагато було тих, яким вдалося відступити з нашого відтинку:
кількадесят ранених та стільки ж зі зброєю в руках".
Командир студентської сотні, сотник Т. Омельченко, отримав смертельне
поранення. За свідченням одного з юнаків, чимало його товаришів було
поранено:
"Вечоріло, коли зібралися майже всі вояки до потягів, що чекали і що кожної
хвилі готові були рушити в напрямку Києва. Два вагони, відведені для
ранених, були переповнені, відвели третій. Сестри і санітари наспіх
перев’язували ранених... Уже в вагонах сотні рахували свої ряди. Кожна не
долічувала 5-10 юнаків, Студентський курінь до 50 студентів".
Як стверджував у спогадах А. Гончаренко, загальні втрати захисників ст.
Крути складали 10 старшин і близько 250 бійців – переважно поранених
юнаків 1-ї Української військової школи. Крім того, безвісти зникла чета зі
складу студентської сотні, в числі бійців якої був і молодший брат А.
Гончаренка.
Командир юнаків згадував: "При докладнім особистім перегляді довідався,
що не оказалося й цілої чети студентської сотні до 30 людей, хоч командир
сотні все запевняв, що вони ось-ось надійдуть. Вислав я розвідку, затримав
ешелон – та все було даремно".
Червоногвардійці наближалися і ешелон був змушений рушити, не
дочікуючись решти своїх бійців. З вікон вагонів юнаки встигли обстріляти

ворожу лаву, перш ніж потяг віддалився на захід, а виснажені й пригнічені
бійці нарешті отримали змогу перепочити.
"Страшний день ще гудів у нас в ухах, а втрати в людях, понесені в ім’я
державності, взивали до помсти".
Доля студентської чети, яка не встигла приєднатися до свого підрозділу,
склалася трагічно. Заблукавши у темряві, січовики вийшли до залізничної
станції в той час, коли її вже зайняли московські червоногвардійці. Оскільки
у намоклих від снігу валянках, які носили юні бійці, втекти виявилося
неможливо, усі вони потрапили до полону.
Комісар 1-го Московського червоногвардійського загону Є. Лапідус свідчив,
що єдиного серед полонених офіцера москвичі відразу ж застрелили. Ледь
вдалося умовити червоногвардійців не поспішати з розправою над іншими
бранцями. Полонених студентів і гімназистів було розміщено під вартою в
одному з військових ешелонів червоних.
День 31 січня став для полонених фатальним. "Наступного дня, коли ми
від’їздили зі ст. Крути, потяг по дорозі зупинився за наказом Єгорова, з
вагону було виведено всіх затриманих і за 300 кроків від потягу їх
розстріляли розривними кулями", – свідчив Є. Лапідус.
Перед стратою учень 2-ї Української гімназії, 19-річний уродженець
Галичини Григорій Піпський, заспівав гімн "Ще не вмерла Україна", який
підхопили й інші полонені.
"Одного гайдамака, який утік від червоногвардійців до села за 4 версти і по
дорозі скинув з себе одяг, червоногвардійці витягли з-під печі в одній хаті,
куди він втік, побили і, привівши до місця, де були розстріляні інші,
розстріляли, не з першого разу, не поціливши в нього відразу смертельною
кулею... – згадував Є. Лапідус. – Я підійшов до вбитих, потім підійшов до
Єгорова і запитав, чому їх розстріляли. Єгоров, затягуючись папіроскою і
посміхаючись, відповів, що дозволив він червоногвардійцям тому, що вони
наполягали на цьому".
Результати розкопок, здійснених невдовзі на місці розстрілу, засвідчили, що
всього було страчено 28 полонених. За твердженням кількох сучасників,
сімох бранців, які так чи інакше уникнули розстрілу, червоні відправили в
запілля.
Незважаючи на втрати, Муравйов був задоволений результатом бою.
Радянський командувач вважав, що завдав поразки самому Петлюрі (якого в
дійсності під Крутами не було). 30 січня він надіслав Раднаркому і В.
Антонову-Овсієнку повідомлення про те, що"після дводенного бою, Перша
революційна армія Єгорова при підтримці Другої армії Берзіна біля ст.
Крути розбила контрреволюційні війська Ради..." Муравйов не мав сумнівів,
що долю української столиці вже вирішено.

Бій під Крутами назавжди увійшов до історії як символ жертовності й
ідеалізму. Та водночас, це ще й символ невмілого стратегічного планування.
Якби назустріч головним силам Муравйова, зосередженим у Бахмачі,
вирушили відправлені напередодні з Києва свіжі підрозділи, а не виснажені
кількатижневими боями юнаки 1-ї Української військової школи й
невишколена молодь, перебіг або й результат бою могли бути іншими.
Замість післямови
В радянській історичній літературі бій під Крутами всіляко намагалися
замовчати. У тритомній "Українській РСР в період громадянської війни"
(1967 р.) про бій під Крутами згадано лише одним коротким реченням.
Схожим чином автори енциклопедичного видання „Великий Жовтень і
громадянська війна на Україні" (1987 р.) роз’яснили читачам, що в січні 1918
р. біля ст. Крути "точилися запеклі бої між радянськими частинами і
військами української буржуазно-націоналістичної контрреволюції". Дбаючи
лише про чистоту "марксистсько-ленінської концепції", радянські дослідники
менше всього піклувалися про дослідження історичної дійсності.
На жаль, в українській історичній літературі також не обійшлося без
"міфотворчості" на тему Крут. Після поразки визвольних змагань чимало
українських публіцистів прагнули "героїзувати" сторінки історії 1917-1921
рр., не намагаючись розібратися в тому, що ж власне тоді сталося. За
аналогією з 300 загиблими спартанцями під Фермопілами, стали писати про
"300 полеглих" під Крутами.
гадуючи про подвиг студентів і гімназистів Помічного куреня, чимало
сучасників геть забули про подвиг юнаків 1-ї Української військової школи,
які винесли на своїх плечах основний тягар бою.
Аби додати героїки до крутянських подій, почали писати про багнетну атаку
студентської сотні проти наступаючих сил червоних – хоча в дійсності така
атака могла стати лише смертним вироком для невишколених і погано
екіпірованих юних січовиків.
Але найбільша плутанина в історії крутянських подій пов’язана з датою
самого бою. Коли в березні 1918 р. уряд УНР вирішив вшанувати пам’ять
загиблих під Крутами, виявилось, що в штабі українського командування
немає докладних відомостей про час, місце і перебіг бою.
Наприкінці січня 1918 р. у Києві палахкотіло більшовицьке повстання,
централізоване управління військами припинилося, зв’язок між столицею і
фронтом був відсутній. Бійці, які відступили з-під Крут до Києва, потрапили
у вир кількаденних вуличних боїв. Далі був опір наступові червоних загонів
на столицю і відступ на Волинь...

Більшість документів українських частин в ході цих боїв було знищено.
Визначити дату крутянського бою зі слів його учасників виявилось непросто,
оскільки для багатьох з них це був лише епізод безнастанних бойових дій.
Зате у радянській пресі вказувалася точна дата зайняття "переможцями"
станції "Крути" – 29 січня. В дійсності, це було хибне повідомлення зі штабу
Муравйова, яке насправді стосувалося станції "Плиски". Та оскільки інших
достеменних свідчень у розпорядженні представників української влади не
було, цю дату вирішили вважати правильною.
У наступні десятиліття саме день 29 січня став для українців "днем Крут". На
жаль, історики ніколи не намагалися пояснити, чому в спогадах деяких
учасників бою, в тому числі й написаних безпосередньо після тих подій,
днем крутянського подвигу все ж таки названо 30 січня...
Лише нові архівні знахідки дозволили виявити неточності й детально
реконструювати перебіг бою під Крутами та збройної боротьби в Україні на
початку 1918 р.
Автор: Михайло КОВАЛЬЧУК, кандидат історичних наук (Київ), старший
науковий співробітник Інституту української археографії та
джерелознавства ім. Грушевського НАНУ

На Аскольдовій могилі у Києві встановили пам'ятник гімназистам і студентам, які загинули у
бою під Крутами в січні 1918 року.

Микола Луків написав у вірші «Крути»:
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
«На порох стерти, перебити!» Йде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити,
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї діти,
Народ цей – не перемогти!

Молоді воїни.

