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На Аскольдовій могилі 
Поховали їх – 

Тридцять мучнів українців 
Славних, молодих.. 

Павло Тичина «Пам’яті тридцяти». 
 

БІЙ ЗА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ 
 

Українська революція 1917−1921 рр. – рубіжна подія в новітній 
історії нашої держави, яка має не лише національний, але й 
транснаціональний вимір. До сих пір події Української революції першого 
двадцятиріччя ХХ ст. залишаються предметом різних історіографічних 
дискусій. Дослідження цієї теми дозволяють пролити світло на забуті 
сторінки нашої вітчизняної історії. 

Прагнення українського народу до самостійного життя пробуджені 
революційними подіями 1917 року увійшли на початку грудня в гостру 
суперечність з курсом ленінського Раднаркому. Прикриваючись 
маріонетковим харківським «українським» урядом та лаштунками 
переговорів, більшовики вдалися до відкритої агресії проти Української 
Народної Республіки. Про це є чимало свідчень самих учасників подій. 
Член Центральної Ради, український історик П. Христюк стверджував, що 
«наступ російського совєтського війська… мав усі ознаки окупації України 
й національної боротьби. Раднарком фактично вів війну проти Центральної 
Ради» [1, с. 148 ]. Секретар з військових справ у Народному Секретаріаті 
В. Шахрай писав, що «власних збройних сил Народний Секретаріат не мав. 
Штаб В. Антонова-Овсієнка, розквартирований у Харкові, був єдиною 
опорою Народного Секретаріату» [2, с. 203]. 

Перед більшовицькими військами стояло завдання – знищити 
Центральну Раду і придушити самостійницькі державницькі процеси в 
Україні. 

Тільки 4 січня 1918 р. більшовики офіційно оголосили Центральній 
Раді війну, хоч вели її фактично вже другий місяць. Центральній Раді і 
Генеральному Секретаріату необхідно було бити в усі дзвони, називати 
ворога своїм іменем. Без централізованого керівництва залишилися і 
українізовані частини фронту в їх протистоянні збільшовиченим військам. 
Незважаючи на загрозу більшовицької окупації України, 3 січня 1918 року 
Центральна Рада прийняла фатальний «Закон про утворення українського 
народного війська», відповідно до якого існуюче військо повинно 
демобілізуватися, а регулярна армія скасовувалася цілком. Генеральному 
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Секретаріатові доручалося «негайно приступити до вироблення обчислень 
по організації української народної міліції і корпусів інструкторських 
кадрів» [3, с. 232]. Цей закон і заходи, ним передбачені, за умов триваючої 
війни з більшовицькою Росією були руйнівними для української армії.  

13–14 січня 1918 р. група більшовицьких військ під командуванням 
Знаменського і Кудинського зайняли Суми, Хутір Михайлівський та 
Конотоп, і також скерували головний удар на Бахмач. Українські війська 
змушені були залишити Бахмач, відступити до станції Крути. Бій за 
Бахмач змусив більшовицькі війська затриматись на два дні для 
переформування і підкріплення. Перепочинком скористалося і українське 
командування, направивши під Крути Першу Українську юнацьку 
(юнкерську) школу ім. Б. Хмельницького у складі чотирьох сотень – 
всього 600 вояків. Слід зауважити, що курсанти цієї школи були достатньо 
підготовленими у військовому відношенні, багато з них прийшли на 
навчання з фронту. Студентську версію, чи, за окремими висловами, 
характер дитячості, привнесла участь у бою сотні (116 осіб) Помічного 
Студентського куреня січових стрільців. Курінь був створений у Києві на 
громадських засадах для охорони громадського порядку, складався із 
студентів-добровольців [4, с. 213]. 

Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної 
гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських 
курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько 
чотирьох сотень вояків. У бою під Крутами оборонці української 
державності призупинили наступ противника і здійснили організований 
відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо 
втратило боєздатність на чотири дні. Поновити наступ на Київ війську 
Муравйова прийшлося не так залізничним шляхом, як на реквізованих 
селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі [5, с. 420]. 

Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-
Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. 

19 січня, виводячи з ладу залізницю та підриваючи мости, що 
зупинило просування радянських військ та червоногвардійців, українські 
частини відступили у напрямку Києва. Муравйов тричі рапортував про 
взяття Києва, що не відповідало дійсності. У телеграмі до Раднаркому він 
повідомляв, що 26 січня Київ остаточно звільнено. 

Існує декілька версій, чому сталися трагічні події під Крутами. У 
загибелі студентів звинувачували керівництво українських збройних сил, 
яке кинуло їх напризволяще перед загрозою сильного і небезпечного 
ворога. Існує версія, начебто командування армії УНР розуміло стратегічну 
важливість оборони бахмацького напряму. Туди передбачалося відправити 
частину Гайдамацького кошу Слобідської України на чолі з Симоном 
Петлюрою, але ці плани зазнали краху через січневі події в Києві. 

Незважаючи на те, що бій під Крутами не мав визначального 
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воєнного значення, для українського народу він став символом героїзму і 
жертовності молодого покоління у боротьбі за незалежність України. 
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ФІТОСАНІТАРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕТКИХ ВИДІЛЕНЬ 

АРОМАТИЧНИХ РОСЛИН 
 

Ароматичні рослини родини глухокропивові (Lamiaceae Lindl) 
мають здатність накопичувати ефірні олії [2] із яскраво вираженими 
бактерицидними і фунгіцидними властивостями, які є найбільш 
перспективними джерелами малотоксичних антимікробних препаратів [3] 
попит на які постійно зростає [1]. 

Так, ефірні олії Lavandula angustifolia і Salvia officinalis інгібують 
ріст мікроорганізмів (Monilinia sp., Verticillium catenulatum, Alternaria 
alternate, Fusarium proliferatbm, F.sambucinum). А саме 0,015 ml ефірної 
олії Salvia officinalis повністю зупинило ріст гриба Monilinia sp. та на 96 % 
ріст Verticillium catenulatum. Леткі речовини ефірних олій Lavandula 
angustifolia і Salvia officinalis мають антифунгальну активність, яка 
залежить від кількості в навколишньому середовищі міксоміцетів, виду 
мікроміцету і періоду інкубації, а також концентрації ефірної олії в 
навколишньому середовищі [1]. 

Високу фітонцидну активність бактерицидної дії мають рослини 
виду Monarda didyma L. сортозразка № 19, по відношенню до всіх 


