29 січня відбулася “Культурна хвиля ХНЕУ ім. С. Кузнеця”
присвячена пам'яті героїв Крут, щоб вшанувати тих хто віддав своє
життя за свободу і незалежність нашої держави.
29 січня 1918 року 300 хлопчиків майже дітей, пішли в безсмертя
прямо зі студентської аудиторії чи шкільного класу. Сухими словами
історичних документів, полум'яними рядками поетів, зворушливою
музикою пісні ми розповіли про подвиг героїв - крутян.

Хвилю відкриває Романюк Вікторія Ігорівна
Знаиомить слухачів з історичними подіями, які відбулися 29 січня 1918 року
біля залізничної станції Крути (130 км від Києва).
Цеи біи тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної гвардії під
проводом есера Михаила Муравиова та загоном з київських курсантів і козаків
«Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.
Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або
обростала міфами і вигадками, як у закордонніи, так і у
вітчизняніи історіографії. 2006 року на місці бою
встановлено пам'ятник.

Шибаєва Ольга прочитала вірші Павла Тичини
Пам’яті тридцяти
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, гріє 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.

Велика Ірина Анатоліївна прочитала вірш Володимира Сосюри
Бій відлунав, і червоні знамена
Затріпотіли на станції знов.
І до юрби полонених
Сам комісар підійшов.
Аж до кісток пропікає очима.
Хлопці стоять перед ним, як мерці.
П’яно хитається смерть перед ними,
Холодно блима наган у руці.
"Є гайдамаки між вами, я знаю,
Кожного кулі чекає печать!"
Стиснуто зуби в останнім мовчанні Всі полонені мовчать.
"Всі ви такі ж, як і я, чорнобривіШкода розстрілювать всіх.
Гляньте навколо - і сонце, і ниви..."
Відповідь - сміх. "Ну так пощади не буде нікому!
Вас не згадає замучений край!"
Вийшов один і сказав комісару «Я гайдамака. Стріляй!»

Сергієнко Ірина Герасимівна прочитала вірші молодих поетів

Микола ЛУКІВ
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
“На порох стерти, перебити!” —
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити,
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї діти,
Народ цей — не перемогти!
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