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Крути – наша гордість і слава,

Там соколи юні у вічність пішли.

На клич молодої держави,

Піднялися вірні сини.

Грудьми у нерівному бої,

Спинили червону орду,

З честю впали герої,

За Україну свою.

На жертовню поклали,

Свої молодії життя.

Приклад відваги подали,

Слава героїв жива!

Михайло Зельман (Лісовий) 



Багатовікова історія українського народу…Майже кожне століття, як свідчать

давні джерела, розпочате голодними роками, наслідками епідемій, спустошливими

війнами, чужоземними навалами.

Історичні дати — не тільки пам'ять про минуле. Це також ключ до того, щоб в

майбутньому уникнути помилок минулого. Українські юнаки загинули і власною

кров'ю вписали героїчну сторінку в історію визвольних війн нашого народу. Адже коли

до такої свідомої самопожертви здатна молодь — нація незнищенна.

Кожна людина має пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати

історію свого народу, його мову, культуру. У пам’яті кількох народів зберігається історія

про 300 героїв, що загинули, захищаючи свою землю від нападників. У давніх греків це

були 300 спартанців при Фермопілах, у грузинів – 300 арагвійців на підступах до

Тбілісі, а в українців – 300 козаків під Берестечком та 300 юнаків під Крутами.

«Любіть Україну, як вірні сини,

Віддати життя їй готові,

Як юні сини, що життя віддали

Під Крутами всі, як герої».



В Україні 29 січня відзначають 102 річницю історичного бою під Крутами. 1918

року молоді захисники УНР власною кров’ю вписали нову сторінку в історію

українського визвольного руху.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під

селищем Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Біля 9 години ранку

розпочався наступ, точився жорстокий бій. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячною

більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців

вільного козацтва, що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. Ці години

були жахливими, а те що трапилося після битви, не можна забути, це буде у пам'яті

кожного.



Двадцять вісім студентів потрапили в полон. Муравйовці цілу ніч по-звірячому

мордували їх, а на світанку повели на розстріл. У зимове холодне небо злетіли звуки

гімну «Ще не вмерла Україна», що його першим заспівав гімназист, учень 7-го класу,

Григорій Пипський. Пролунала недовга кулеметна черга… Більшовицькі кати

заборонили місцевим селянам поховати за християнським обрядом тіла захисників

Києва, залишивши їх на засніженому полі.

Чотири дні після бою під Крутами стали вирішальними для української

дипломатії, щоб укласти Брест-Литовський мир, що de-facto означало міжнародне

визнання української незалежності.







Нема любові понад ту,

Що окропила кров'ю Крути,

І ту гарячу кров святу

Повік Вкраїні не забути.

Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала символом патріотизму і жертовності у

боротьбі за незалежну Україну. Вже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди

і з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено

урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 27 вояків-студентів було

перевезено до Києва, де відбулася громадська жалоба і поховання.

До нашого часу збереглися тільки імена тих, хто був похований на Аскольдовій могилі:

- Сотник Андрій Омельченко

- Володимир Шульгин

- Лука Дмитренко

- Микола Лизогуб

- Олександр Попович

- Андріїв

- Божко-Божинський

- ІзидорКурик

- Олександр Шерстюк

- Головощук

- Чижів

- Кирик

- Андрій Соколовський

- Микола Корпан

- М.Ганькевич

- Євген Тарнавський

- Гнаткеви

- Пипський



Пам’яті тридцяти (1918)
На Аскольдовій Могилі

Поховали їх —

Тридцять мучнів українців,

Славних молодих...

На Аскольдовій Могилі

Український цвіт —

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.

На кого посміла знятись

Зрадника рука?

Квітне сонце, грає вітер

І Дніпро-ріка...

На кого завзявся Каїн

Боже, покарай! —

Понад все вони любили

Свій коханий край.

Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих. —

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх.

Павло Тичина



КРУТЯНЦЯМ 

Немає слів, нема пісень,

Щоб нам славити Вас, герої,

Що у важкий, кривавий день

В зневірі не зложили зброї.

Ви сміло виступили в бій,

Хоч ворог йшов, страшний, суворий,

В душі не було молодій

Перед сильнішим злом покори!

І не злякало Вас те зло,

Ні смерть в снігу, страшна, холодна,

Вгору підняли Ви чоло,

На Вас чекала ж вся Соборна!

Ви стали прикладом усім,

Про Вас нікому не забути!

В понурій темряві віків

Світити будуть завжди Крути!

Під світлом тим розтане тьма...

Ви палко Рідний Край любили!

Любові ж Вашій меж нема,

Вона живе із-за могили!

Леся Храплива-Щур (1962)


