Збори до 100-річчя боїв Легіону УСС на г. Маківка

14 травня 2015 р. в приміщенні видавництва «Смолоскип» (вул. Межигірська, 21)
відбулися збори Київського міського осередку Міжнародної Організації «Об’єднання
Українських Націоналістів (державників)», присвячені 100-річчю боїв Легіону УСС з
російськими військами на горі Маківка під час Першої Світової війни та становленню
Українських національних збройних формувань у ХХ–ХХІ ст. На запрошення керівництва
організації на зборах з доповіддю «Участь Легіону УСС у боях на горі Маківка та
значення цих подій для подальшого розгортання українського національно-визвольного
руху» виступив науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ МОН України
Сергій Губський. Він детально зупинився на історії створення цієї української військової
формації після початку Першої світової війни, участі Легіону УСС у боях 1914 р. та
героїчної оборони гори Маківка частинами січовиків у квітні–травні 1915 р. в результаті
якої були повністю зірвані стратегічні плани російського командування.

Особливу увагу промовець звернув на значення цієї битви для подальшого розгортання
українського національно-визвольного руху в цей час, зокрема збройної боротьби за
створення незалежної української держави. Бої січовиків, зазначив виступаючий,
назавжди залишились в народній пам’яті. Слава Українських Січових Стрільців
увіковічнена у народній пісні «Там на горі, на Маківці». Січовики, які боролися у складі
австро-угорських військ, залишили про ці бої численні спогади. Вони боролися проти
Росії заради здобуття Україною незалежності. Бій за Маківку став темою численних
науково-історичних досліджень і патріотичних літературно-художніх творів. У 1920-ті –
1930-ті роки члени УВО, а потім ОУН започаткували встановлення хрестів полеглим за
волю України. Українська молодь здійснювала масові відвідування гори Маківка.

У 1998–1999 р. цвинтар Січових Стрільців було відбудовано, Маківку знову стали масово
відвідувати українські патріоти. Насамкінець доповідач зазначив, що згідно з
Постановою Верховної Ради України № 184-VIII від 11 лютого 2015 р. 100-річчя з часу
битви повинні відзначати на державному рівні, а 21 квітня 2015 р. Президент України
Петро Дорошенко видав Указ «Про заходи з відзначення діяльності Українських Січових
Стрільців та 100-річчя їх перемоги на горі Маківка».

Також на зборах з доповіддю «Участь А. Мельника як вояка Легіону УСС у боях на горі
Маківка у квітні–травні 1915 р. та старшини (офіцера) київської формації СС у
Визвольних змаганнях 1917–1920 рр.» виступив в. о. Голови МО «ОУН(д)» Віктор
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Світайло. Доктор географічних наук, професор кафедри обліку та загальноекономічних
дисциплін Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна» Анатолій
Доценко ознайомив присутніх з повідомленням «Географічне розташування г. Маківка і
особливості боїв в Карпатських горах в 1914–1915 рр.» Провідний співробітник
редакційно-видавничого відділу Українського державного університету фінансів та
міжнародної торгівлі МОН України Василь Руденко запропонував учасникам зборів
змістовну розвідку «Стрілецькі пісні як перлини українського пісенного фольклору».

В кінці заходу у чудовому виконанні гурту «Зоряниця» у складі Андрія Федуна, Валерія
Гоголя і Володимира Яремка, що функціонує при Національному центрі народної
культури «Музей І. Гончара» пролунали невмирущі козацькі, стрілецькі та повстанські
пісні «Ой, там на горі та й женці жнуть», «Ой, у лузі червона калина», «Йшли селом
партизани». Завершився захід ознайомленням присутніх з нещодавно випущеною
видавництвом «Смолоскип» книгою «Микола Міхновський. Суспільно-політичні твори».
(К., 2015. – 462 с.) та виконанням всіма учасниками зборів Гімну «Ще не вмерла Україна».
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