Представники «Молодої Просвіти» вшанували героїзм крутянців.
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Як неможливо уявити історію Греції без подвигу Фермопіл, так і справжню історію Украї
ни неможливо уявити без подвигу Крут.

450 курсантів Військового училища ім. Хмельницького, перша сотня студентського
куреня, близько сотні учасників Вільного Козацтва, які 29 січня захищали українську
територію від агресії іноземного війська, пішли на це свідомо. Вони розуміли, що від них
залежить доля їхньої держави. Ми повинні розуміти, що бій, попри всі втрати, був
результативним. Молоді люди зуміли відбити ворога, організовано відступити, розібрати
колію і затримати на три доби війська Муравйова. За цей час нечисленним українським
військам вдалося придушити більшовицьку змову в Києві, а керівництву підписати мирний
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договір у Брест-Литовську, після чого УНР по суті справи виграла цю війну. Окрім того,
цим молодим хлопцям вдалося завдати ворогові серйозних втрат. З українського боку в
бою під Крутами загинуло 140 осіб, близько 130 були поранені, потрапили в полон, після
чого вижили або зникли безвісти і 30 розстріляні, тоді як із більшовицького боку тільки
вбитих було 300, а ще 1200 поранених.

Водночас студенти і курсанти захищали країну тоді, коли тисячі навченого колишнього
царського війська за наявності великої кількості зброї пиячили, розповідали один
одному, що втомилися від війни, хочуть землі й миру. Ці дорослі чоловіки самоусунулися
від боротьби за власну долю. У перспективі ті, хто воював під Крутами, перемогли, а ті,
хто самоусунувся, отримали політичні репресії, Голодомори, тоталітарний режим. Тому
вшанування пам’яті Героїв Крут, як казав Євген Маланюк, це відзначення народження
нового українця, який розуміє, що це його держава, що він господар у цій країні, що від
кожного з нас залежить, щоб ця країна була такою, якою ми хочемо.

Героїзм вимірюється не силою, і навіть не результатом, а звитягою і моральним вибором!

Прес-центр ЧМГО «Молода Просвіта»
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