
маКІвка

В березні прийшов з Начальної Команди ав-
стрійської армії перший, урядово затверджений
список 48 стрілецьких старшин та їхніх службових
лриділів. Стрілецькі сотні відходили досі в поле
під проводом старшин, що, хоч винонували стар-
шинську службу, не мали для цього урядового за-
твердження і належних поборів. Цей приказ з дня
14. ІІІ, який приносив затвердження СТ<;ІРШИНСЬКОГО
складу У. С. С., змінив рівночасно і дотеперішню
орl'анізацію Лєl'іону. Він скасував Начальну Ко-
манду У. С. С. та поділив Лєl'іон на два самостійні
куріні і доповняючу сотню. Аl'енди Команди У. С.
С. перебрала команда ХХУ. корпусу, при чому до-
теперішннй начальник У. С. С. Михайло Галущин-
ський залишився в команді корпусу як референт
та звязковнй старшина Лєl'іону. КомаНАантом І-го
куріня був іменований от. Гриць Коссак, ІІ-го ку-
ріня сот. Сень І'орук. Командантом доповняючої
сотні, що стала завязком Коша У. С. С. і стояла під
той час у Замковій Паланці, на Закарпатті, при-
значили сот. Никофора Гірняка.

1ЗО брИl'ада держала відтинок фронту на го-
рах Клива та Маківка. Ввесь березень і квітень ми-
нув на фронті бриl'ади доволі спокійно. Вправді
Москалі атакували нераз становища на Маківці але

Чет. Богдан Гнатевич.

успіху не мали. Її двічі оборонили сотні І-го ку-
реня. Але положення змінилося. коли Німці
14. квітня добули верх Острим. що розкрив
Їм дорогу в долину Орави. Москалі рішились
за всяку ціну відібрати цю гору. Але, коли
чолові атаки на німецькі становиша не вдалися.
вони пішли наступом на становища 1ЗО бри-
І'ади на горі Маківка. Добуваючи Маківку. вони
могли легче дібратись до німецьких позицій від
сторони с. Рикова. Для переведення цього так-
ПІЧНОГО обходу російське командування не пожа-
лувало людського матеріялу і для добутrя стано-
вищ на Маківці кинуло кіпька свіжих полків та ба-
гато артипєрії. Одначе розмах московського на-
ступу стрінув н<) горі Маківці стрілецьку запору
і на ній, після чотироденних боїв. розбився.

Першин московський наступ на ліве крило
обсади Маківки зачався в ночі з 28-го на 29-го
квітня. На оборону загроженого крила кинено ці-
Лий перший курінь У. С. с.. сотні Букшованого.
Дудннського, Носковського та Семенюка і поло-
вину другого куріня, сотні Будзиновського. Мель-
нина та одну чету зі сотні д-ра О. Левнцького.
Рано 29-го квітня сотні відбнлн ворожий наступ
і Юotнулнсь до протннаступу. Після рукопашного

Маківка.
На ліваму версі австрійські становища. Н3 правому російські.

Пор. Андр'" Мепьн ••к.



Вихід сотні на становища Манівни.

На Манівці.

rpyna старшин в онопах на МанівЦі.
ЗJiIUО: че т. З. Ноє ко ас ь ни и, хор. О. Степанів, чет. І. Чмола,

Ч"Т. о. Яримович, хор. С. Галечко.

бою СтрІльцІ лрогнали МоскалІв аж до їхнІх ви-
хІдних становищ. Там, у московських ОКОПіІХ,знову
прийшло до бою на баl'нети. Частина МоскалІв пІд-
далась, а решта пІшла в ростlч. На мІсцІ бою за-
лишив ворог ОК. 100 убитих та кlпька скорострІлІв.

На другий день, 30-го квІтня, МоскалІ повто-
рили наступ на праве крило маковецької обсади.
На допомогу кинено знову сотнІ Букшованого, Се-
менюка, .дві чети сотнІ Дудинського, сотню Будзи-
новеького І Мельника. СтрІльцІ зломили ворожий
удар і повели протинаступ, у вислІдІ якого добули
три скоростріли і 173 полонених. Тому,.що МоскалІ
продовжували наступ, стрілецькі сотнІ залишились
на Маківці.

Третій, найзавзятІшІй БІй за МакІвку розпо-
чався ранком т-ге травня наступом Моска"ів на
становища сотні Будзиновського і Мельника. Мо-
сковське командування кинуло у БІй новІ сили.
Після кількагодинної гарматньої пІдготовки цlлин
полк рушив лавами на малий вІдтинок ледви двох
стрілец·ьких сотень. Москалі спинались на верх Ма-
ківки. ЦІльний крісовий вогонь СтрІльців, здебіль-
ша на віддаль кількадесяти кроків, клав лаву за ла-
вою наступаючого ворога. Та йому не було стриму.
Зрезиl'новані, сперті на крісах сунули новІ сотки
салдатів, як карамха, до стрілецьких становищ та
засипали їх ручними І'ранатами. Стрільці вІдсту-
пили, залишаючи в окопах ранених, убитих та поло-
нених. Тоді на допомогу наспів першин курінь. Рі-
шучим наступом У. С. С. здержали похід ворога
і самі рванули сперед. Двічі відступала стрІлецька
лава від ворожого вогню І двІчі вІдкидала Моска-
лів на верх Маківки. Щойно за третім разом мо-
сковські полки покинули під напором стрілецької
сили й завзяття добутий верх та пішли в ростlч.
На побоєвищі залишилися гори трупІв, вІд смерти
врятувалися лише ті, що попали в полон.

"Даремно поновляв ворог ще й на другий
день наступ на Маківку. Вже нІякІ ного зусилпя
не могли видерти її зі стрІлецьких рук.

В боях на Маківці, що тривали вІд 19-го кві-
тня до 1-го травня, втратили У. С. С. 41 убитих
і 76 ранених. В цьому бою вспавяпись понад усІх
своєю відвагою четарі Свlдерськин, Гнатевич,
Мельник, Артимович, Каратницький, Яримович. хо-
рунжі СтепанІвна. Яремкевич, Кобєрський; деСІІТ-
ник Радович, стрільці Саджениця. ПетрІв, Кривий.
брати Зlтинюки та багато інших.

БІй на МакІвцІ був першим зБІрним успІхом
стрІлецької збруї та стрІлецького духа. В ньому
розбилася московська Нilвала об горстку Ідейного
Стрілецтва.

НіІ МilкІ8цl У. С. С. вІдбили 8сl ворожІ НіІ-
ступн І н. допустили до зломаННIІ фронту. ДНІІ



1-го травня команда
55-ої дивізії в денно-
му приказі висловила
У. С. С. між іншим та-
ке признання:

...))у дводенних
боях вдалося до-
бути частину ств-
невнщ нашого від-
дІлу, що боровся
по герейськн, Аж
тут, у найгрізнішій
хвилині появились
Y~paїHцi. Нехай ко-
штує що хоче, від-
вічний ворог му-
сить бути відби-
тий! Зі запалом,
одушевлені прав-
днвмм патріотиз-
мом, з розмахом
пк шумна буря,
якІй нІщо опертись не може, кинулись моподі
хоробрі сини тієї країни в обороні рідної
земпl на ворога і прнневспипи його залишити
те, що він уважав за здобуте. Небезпеку усу-
нено. Українські Стрільці двічі рішили бій
У нашу користь. Вонн можуть гордо глядіти на
свої подвиги, бо повсянчасно залишиться
в історІї слава їхніх хоробрих діл та золотий
лавровий листок в Історії їхнього народу.

Боротьба була важка і вима"""а
жертв.

Тим, що залишились живими,
DИСЛОВЛЮЄМО нашу щиру подяку
І наш подив. Героям, що поклали
свої голови і віддали останню
краплину крови, Тим, що не мо-
жуть вже радіти перемогою, при-
свячуємо на вІчну память цю
згадку.

Українці! З великою гордістю
можете глядіти на Ваші найновіш!
геройські подвиги. Кожний му-
сить славитися приналежністю до
Вашого Корпусу, бо матиме пра-
во назвати себе вибраною части-
ною. Я певний у тому, що в кож-
нІй небезпеці можна на Вас чи-
слити.

Щоб ці побажання сповнились
- тричІ славаl

Ген, ФляЙшмаН.ІІ

Дня 1-го травня залогу Маків-
кн скрІпили двІ сотнІ нІмецьких гре-

Командант 55. дивізії виголошує подяку і признання лєгіонові У. С. С. за перемогу
на Маківиі. Го.товецько. початок тпавня 1915 п.

надирІв. Того й другого дня московські відділ ••
дальше атакували Маківку. Вечером дня З-го
травня сотні У. С. С. зійшли з Маківки в запас
бриl'ади.

В ночі 4-го травня Москалям удалося вдруге
проломити становища мадярських частин на Ма·
ківці та зайняти цілу гору. Кинені до протннаступу
сотні 11. куріня У. С. С. змогли врятувати вже безвн-

АІстрі"СІІокі -1- Н росіНСІІокі І І позиції НіІ lідтинку 130-0Ї БРИ(ilДИ.



Укр. Січ. Стрільці перед боєм на Маківці.

хідне положення настІЛЬЮ1, що спинили ворога
у стіп гори.

Москалі, щоправда, добули Маківку, проте
це не пспревипо їхнього загального положення.
ПF'ОРИВ австро-німецької армії під Горлицями
й Тарновом та її побідним похід на схід принево-
лив Москалів відступити гвнож з Карпат. Австрій-
ська карпатська армія та з нею й У. С. С. рушили
на доли за ворогом, що відступив на цілій лінії.

З нагоди подвигу на Маківці прислала свій
привіт Українським Січовим Стрільцям Загальна
Українська Рада та Українська Боєва Управа.

В ньому тодішня репрезентація українського
народу вигвпа У. С. С. такими словами:

»...Ви, молоді ідейні Сини наші н Браття, що

з вибухом вінни стали на перший поклик у рядах
Українських Січових Стрільців, що від самого по-
чатку перенесли стільки труду н тяжких хвилин та
пережили стільки прикрих недостач та розчару-

вань, а проте не впали
на дусі, не стратили за-
палу для святої Справи
і не знизили Вашого пра-
пору, Ви заслужили собі
на правдивий подив і щи-
ру вдячнІсть сучасних
і грядущих поколінь.

» ••• Ви дали доказ,
що український нарід не
зрікся своїх прав до са-
мостійного життя та що
він має волю r силу ви-
бороти соБІ ті права кро-
вю і залізом. Ви доказа-
ли, що довголІтня нево-
ля не знизила україн-

Хор. ОпеНІ СтеПlнlІ. еькеге народу до ряду

'lоКірних раБІв, бо вІн ви-
Аав Вас борців за волю.

» ... Тому Загальна
Українська Рада... щиро
поздоровляє Вас з Ва-
шими блискучими успІ-
хами та шле Вам сердеч-
нин внспш признання
і вдяки. Ще не вмерла
Україна!н

Боєва Управа при-
слала окреме письмо
і в ньому її представни-
ки писали між іншим:

» ... Побіда на Ма-
ківці перетріває не літа
і десятки літ, а століття.
Вона блестітиме в істо-
рії сонцем воєнної слави.

» ... НехаН ДОЛЯ спри-
яє на дальше Вашін не-
побідній зброї, а про по-
ляглих Героїв нехай жи-
ве вічно в цілім народі
вдячна, щира память!«

Поляглих на Маків-
ці У. С. С. похоронили
товариші зброї на окре-
мому цвинтарику, якиі',
лежить на південному
збоч і верху. Нині вже
тяжко пізнати цен горб,
на якому змагалися Стрільці. Нема вже буйного
смерекового бору, окопи засипались і покрились
густим молодником та малинн~ком. Лише стрі-

лецькі мог!'.ли і стовбурі стятих гарматніми стріль-
нами вікових смерек свідчать "ро славне минуле.

Стр. Гандзя Дмитер~о.

Хор. Софія Гепєчкс.

Стр і л ь Ц і в л і сін а Мак і в Ц і в е с ною 1 9 1 5 р.
(Під деревом у кожусі хор. д-р Свідерський).



Бій на МаківЦі 1·го травня 1915 р.

Сот. Роман Дудинським.

Дес. Павлина МихаЙлиwин.

Санітарна станиця дра І. Рихла під Маківкою.

Стрілецькі могили на МакІВЦі.
Так виглядали вони в 1915 р.

Мал. О. Кури лос.

Ген. Осип BITOWHHCIoKtlH,

команДОНТ 130-0Ї бригад".

Хор. Володнмнр CBIAepCIoKHA.



ВеnИИАень на МаківЦі.
Хор. М. Никорен (СИДИТЬ праворуч) розповідає весепу

іст ор ію.

Стріnець.,і ОКОПИ на скnоні Маківки.
Після перших москооських наступтв 8 б е р с з н і l'JIS р.

Поnева сторожа на МаківЦі.
На переді віст. Паславський, командант сторожі.


	МАКІВКА, ст. 31
	Світлини
	Чет. Богдан Гнатевич
	Маківка
	Пор. Андрій Мепьник


	Сторінка 32
	Світлини
	Вихід сотні на становища Манівки
	На Манівці
	Ґpyna старшин в окопах на Манівці.


	Сторінка 33
	Світлини
	Командант 55. дивізії виголошує подяку і признання лєгіонові У. С. С
	Австійські і російські позиції на відтинку 130-ої бриґади


	Сторінка 34
	Images
	УСС перед боєм на Маківці
	Хор. Опена Степаків
	Стрільці в лісі на Маківці 1915 р.
	Хор. Софія Галєчко
	Стр. Гандзя Дмитерко


	Сторінка 35
	Світлини
	Бій на Маківці 1-го травня 1915 р.
	Сот. Роман Дудинський
	Десятник Павлина Михайлишин
	Санітарна станиця д-ра І. Рихла під Маківкою
	Стрілецькі могили на Маківці. Так виглядали вони в 1915 р
	Ґен. Осип Вітошинський
	Хор. Володнмнр Cвідерський


	Сторінка 36
	Світлини
	Веnикдень на Маківці
	Стріnецькі окопи на скnоні Маківки
	Полева сторожа на Маківці



