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9 січня 1918 року. Збройне зіткнення на
залізничній станції біля села Крути, яка
розташовувалася на 130-му кілометрі в
північно-східному напрямку від Києва,
Україна. Учасники події: невеликий
загін з боку юної Української Народної
Республіки (близько 600 чоловік) і
"знаменита" Червона армія Радянської
Росії, яка значно перевищує своїх
вимушених супротивників числом,
бойовим потенціалом та досвідом.
Результат бою не важко передбачити. У
запалі громадянського протистояння,
трансформації суспільного і
політичного світогляду, в пікових
точках переломних моментів, що стали
низкою таких подій, які змусили нашу
історію зазнати найглибших змін, цей
бій ніяк не міг залишитися в забутті.



На Аскольдов�й Могил�
Поховали їх —

Тридцять мучн�в українц�в ,

Славних молодих . . .

На Аскольдов�й Могил�
Український цв�т —

По кривав�й по дороз�
Нам �ти у св�т .

На кого посм�ла знятись
Зрадника рука?

Кв�тне сонце ,  грає в�тер
І Дн�про-р�ка . . .

На кого завзявся 

КаїнБоже ,  покарай !  —

Понад все вони любили
Св�й коханий край .

Вмерли в Нов�м Запов�т�
З славою святих .  —

На Аскольдов�й Могил�
Поховали їх .

                 Павло Тичина

І С ТОРИЧНА  ДОВ ІДКА

Військами УНР під Крутами
командував Аверкій Гончаренко.
Завдяки вигідній позиції і героїзму,
українцям вдалося завдати росіянам
значних втрат і стримати наступ до
темряви. Потім, під тиском ворога,
українські бійці організовано
відступили до ешелонів і вирушили в
бік Києва, руйнуючи за собою
залізничні колії. Але одна
студентська чота – 27 хлопців,
заблукавши у темряві, повернулися
до станції Крути, яка на той час уже
була зайнята більшовиками. Вони
потрапили в полон. Хлопців катували,
а потім стратили. Згодом майже всіх
героїв поховали на Аскольдовій
могилі у Києві. У квітні 1918 року
завдяки підтримці німецьких та
австро-угорських військ (відповідно
до Брестського договору) українці
звільнили від більшовиків майже всю
Україну. Отже, бій під Крутами став
боєм за майбутнє України.  Завдяки
звитязі та сміливості українських
вояків ворожий наступ більшовиків
на Київ було зупинено на кілька днів,
коли тривали переговори між
Українською Народною Республікою і
країнами Четверного союзу. Важливо
було, аби на той момент українська
столиця перебувала під контролем
Центральної Ради. 9 лютого 1918 року
Брестський мирний договір було
підписано. Він означав визнання
самостійної Української Народної
Республіки суб’єктом міжнародних
відносин.


