
Бої в обороні Бережан у Потуторах, на Ли-
соні та на Диких Ланах сильно прорІдили ряди
Стрілецтва. З цілого полку залишилось яких 150
людей. Тому корпусна команда, після успішного
закінчення оборонної кампанії, перекинула У. С. С.
у район Запасного Коша, для доповнення.

Кіш У. С. С. стояв тоді в селі Пісочна коло
Миколаєва над Дністром. Туди переїхали недо-
бнгнн Стрілецтва. Всі здорові стрільці І старшини
поселилися в Розвадові та Верині, недапеко Пісоч-
ної і з них створено Вишкільну (рупу У. С. С.

Щойно тут, після двох літ воювання, мало
Стрілецтво вперше нагоду перейти правильний
військовий вишніп.

Найбільшою хибою австрійської армії пІдчас
віЙНI1було те, що новобранцІ австрійських полкІв
не мали доброго воєнного вишколу. Через те бає-
спосібність і так національно мішаних частин була
невелика. Цю хибу сгерапись усунути Німці бодай
у тих частинах, що найшлись під їхньою командою.
Вони бажали мати союзника' військово рівноварт-
ного. Тому всіх новобранців, що йшли для допов-
нення полків ХХУ. корпусу - він належав вІд часу
весняної ефензнвв 1915-го року до т, зв. Півден-
ної Німецької Армії [ген, Лінзінl'ен, а згодом ген,
Ботмер), - ВИСl1паЛI1до ВишкІльної rрупи ХХУ.
корпусу, якого команда стояла в МиколаєвІ над
Дністром. Вишколи поодиноких полків корпусу
були розміщені по дооколичних селах.

Сотні Вишколу У. С. С. стояли спершу у Роз-
вадові та згодом, після приходу новобранцІв і по-
вороту ранених, місце постою Вишколу пешяря-
лось на села Веринь, Надlтичl та Рудники.

Командантом вишколу У. С. С. був з по-
чатку от. Мирон Тарнавський, потІм от. Франц
Кікаль, який пІзнІше став командантом Лєl'lону
у полі, пІсля нього от. Г. Коссак та врештІ пполк.
Слюсарчук. Підчас побуту Вишколу на УкраїнІ, ко-
мандував ним знову от. Г. Коссак.

Такий подІл формацІї У. С. С. на КІш, ВишкІл
І боєвІ куріні залишився до кІнця Істнування стрl-
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лецької орl'анlзацlї, себто до розпаду Україн-
ської Галицької Армії. ВІд тепер усІ внзДоровцl,
себто бувшl фронтовики, переходили через КІш
до Вишколу, а новобранці йшли до Вишколу після
короткого одно- чи двотижнесого побуту в Коші.

ВlоіwкілСтрілецтва тривав 6 до 8 тижнів і його
мусіли перейти не лиш новобранці, але також усі
старі боєвики. ПІдстаршини та старші, спосібніші
стрільцІ, що були вже на фронті, переходили до
окремого підстаршинського вишколу або на рІ-
жні курси, як скорострільний, мІнометний, пробо-
євий, ПРОТИl'азової служби. Після покlнчення цих
курсІв вони ставали звичвйне підстаршинами.

Навчання стрільців, яке тривало такий ко-
роткий час, мусіло йти дуже Інтенсивно. Бо за 6
тижнів з новобранця мав стати готовий беєвяк,
якому В полі залишилось доповнити воєнне знання
лише ще боєвим досвідом.

Програма науки була дуже широка І на неї
складались усі ділянки Bi~CbKOBOГOзнання, потрІ-
бного стрільцеві у вІйні. Навчали впоряду, оруду-
вання крІсом, боротьби баl'нетом, ручною грана-
тою, ножем, сторожев ої та похІдної служби, бо-
євнх вправ, стрІляння, служби в окопах І т. п. СтрІ-
лець мусІв навчитись за цей короткий час усього
того, чого за мирних часІв учили його два роки
або й БІльше. Очевидно, що з програми вишколу
вичеркнено все непотрІбне пІдчас вІйни.

КрІм цього кожний стрІлець, головно ново-
бранець, мусІв З8 свого побуту У Вишколl при-
дбати нацІональну свІдомість. Тому до науки во-
єнного ремесла додали для неграмотних науку
читання та писання, для Інших науку pl~HOЇ історії
та І'еоl'рафlї, а для охочих також науку нІмецької
мови. ПІдчас побуту Вишколу на УкраїнІ для тої
працІ призначено вже окремих старшин та пІд-
старшин.

Служба у Вишколl була дІйсно дуже важка.
Вона ставила великІ вимоги не лиш до новобран-
цІв, але також І до ІнструкторІв, старшин та пІд-
старшин. Але завдяки влучно орl'анlзованlй працІ
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й службовіЙ справності, вона давала охоту одним
та вдоволення другим.

Основою нових методів вишколу було на-
вчання оД"нцем і т. зв. взаїмне навчання, один
одного. Завдяки цьому інструктори могли вншке-
лювати індивідуально. а в сам"х стрільців вяре-
блявся змисп спостерігання, почуття самопевности
і вони скоро нввчнпнсь самі командуват". Тому,
що новітня війна вимагала від стрільця багато св-
мостіЙности. лиш такі метод" бул" доцільні та
успішні.

Дальшою замітною рисою стрілецького ви-
школу було те, що в ньому пристосувал" всі най·
новіші добутки війни. Так на пр. боротьбу ручним"
І'ранатами включено до програм" як окрем"й
предмет навчання, що його Німці зложили дуже
снсгематичне. Таксамо в кожній сотні вишкепю-
вано окремий відділ пребеєвнків, якого завданням
було переводити нагальні наступ" на укріплені
місця і пригоговпятн прорив" у боротьбі за ворожі
становища. Дуже основно навчепн претигазеве]
оборони. будови укріплень і служби в окопах.

Навчання вІдбувалося в сотнях. БоєвІ вправи
кількома сотнями або курlнями переводились що-
йно пІсля переведення вишколу в сотні. Навчання
сотні иІнчвпеся пров ір кою її боєвої здатности. Цю
провірку переводив особисге командант Ар мей-
ського Вишколу пполк. принц Оскар, один із синів
бувшого цісаря Вільгельма. Провірка вншкепеннх
сотень була справжнім іспитом кожного єгріпьця,
підстарш"н і старшин.

На декілька днів перед переглядом запано-
вував у сотні горячкевия рух. Кожний стріпець му-
сів бут" не лиш вишколений як слід, але також при-
пнеевс виряджен"Й. Відомо, що за В"рЯД підчас
війн" і D умовах австрійських безпорядків, не було
так легко, а тут не сміло бракуват" ніодної по-
трібної річ". Воєнні однострої стрільців, що скоро
нищились. ішли до кравців для перерібки та на-
прави. Всі робітні Вишколу. шевські та кравецькі,
мали в тому часі повно праці. Рівночасно інструк-
тор" доповняли енерl'ійно вишкіл тих, що з янях-
небудь причин пишнпясь позаду інших. В поле не
смів в"йти ніодин стрілець, що не був як слід під-
гегеваннй. Завдяки цьому траплялись у рядах
У. С. С. нездар", або - як їх називали »оферми«
- дуже рідко.

Після перегляду сотні команда В"школу ді-
ставала з Армейської ~рупи письменну оцінку
боєздібносги провіреної сотні з поданням ноти.
Сотні з пяхою нотою мусіли переходити вншкіп
у друге, але таких випадків у В"школі У. С. С. не
було. На це не дозволяла стрілецька гордість і всі
працювали дуже точно та пильно, щоб як мога
найскорше відійти в поле, де жяпось багато легче.

Сотні після перегляду звпмшвпяся у Вишколі
так довго, доки команда У. С. С. у полі не зажв-
дала доповнення боєв"х частин. За той час сотні
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продовжували науку вправами гострого стріляння
та боєвими. Вишколена сотня вІдбувала сторожеву
службу та помагала місцевому населенню у госпо-
дарських роботах.

Спершу вишколення відбувалось пІд кермою
інструкторів старшин та підстаршин німецької ар-
мії. До кожної сотні був приділений один старшина
та один чи двох підстаршин. Пізніше, коли наші
старшини та підстаршини опанували методи праці,
чужі Інструктори перейшли до інших !'руп.

Рівночасно з вишколом стрільців ішли пlд-
старшини на двомісячний підстаршинський курс,
що за час перебування Вишколу в Галичині CSyB
у РоздолІ, а старшин висилали на двомісячний
старшинський курс у Трускавці.

Завдяки цій півторалітній вишніпьній праці
У. С. С. стали одною з найкращих боєвих одиниць.
У Вишколі виробився доволі численний гурт фахо-
вих i~CTPYKTopiB, старшин та підстаршин, до того
людей з великим боєвим досвідом. Той гурт міг
У будуччині стати кадрою інструкторів для ви-
школу Української Армії.

Після кількамісячного побуту у Вишколі.
ь березні 1917-го року відійшли в поле два перші
куріні під командою пполк. Ф. Кікаля. Решта со-
тень, яка постійно доповнювалась новобранцями
та виздоровцями з Коша, підсилювала полеві ча-
стини У. С. С.

Хоча в поле ВІДІНШЛО чимало сотень, проте,
завдяки енер!'ійній поборовій діяльности Коша,
кількість їх постійно зростала так, що весною
1918-го р. зібралось у Вишколі знову два і пів
курінів.

Ор!'анізація Вишколу була та сама, що й ча-
стин у полі і тому він міг кожного часу перемі-
нитись у боєву одиницю так, як це сталося прим.
тоДІ, коли У. С. С. переїхали в листопаді 1918 р.
під Львів.

Після берестейського мира і переходу со-
юзних ЬійС:ьк на 'уf<раїну, переїхали туди в червні
1918 р. також Кіш і Виwкlл. Їх розміщено на Хер-
сонщині, в райоНі УІІ, кавапєрійської дивізії. Ко-
манді ці(ї дивізії підлягав також пепн У. С. С., що
належав tOAi до !'рупи архнкнязя Вільгельма Габс-
бурського, прозваного Стрільцями Василем Виши-
ваним. Вишкіл, побувши деякий час в Єлисаветі,
перейшов до великого села Грузьке, яких 1О км.
від Єлисавету, а Кіш до села Іванівки.

Після трьох літ боротьби за чужі інтереси
Стрілецтво опинилось у вільній Українській Дер-
жаві, якою проводив тоді гетьман Павло Скоро-
падський. Тепер У. С. С. могли виконати те зав-
дання, для якого їх покликано і для якого працю-
вали та клали жертви до цього часу. Стрlпецтво

Пполк. Прl1НЦ Оскар перегпяаає сотню.
Принц Оскар, лежачи коло стрільця, провірює його справ-

ність у цілянні.

повинно було тепер взяти участь у творенні Укра-
їнської Національної Армії.

Але політика інтервенційних держав не до-
пустила до сього. Похід Німців та Австрійців на

/{уріННl1іі звіт У ВеРl1ні.

Пробоєва чета сотні Гнвгевнча в НадіТl1чах 1918 р.
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Україну, що мав допомогтн молодій українській
державі звкріпят« самостійність, переміннвся
в окупацію. Вчорашні СОЮЗННкнвмішалнсь у внут-
рішні спрвпи Української Державн та печапн її
експльоатуватн пспітнчнс й матеріяльно. Гетьман-
ська влада потурала господарці окупантів. Полі-
тика австрійської окупаційної армії підчннялась
у всьому волі сипьнішого союзнина. Німцям. На-
чапьний провід австрійської армії, не глядячн на
вепнкі переміни, що доконалнсь після берестей-
ського мнра, малощо зміннв відношення до укра-
їнської справи й до Стрілецтва.

Явні снмпатії У. С. С. для інтересів україн-
ського громадянства та рідної державн, їхня енер-
І'ійна та щирона культурно-освітня і препагендивна
праця, сталн джерелом конфпікгів. Вонн довепм

врештІ до того, що У. С. С. переведено у вереснІ
1918 р. з Українн на Буковнну.

Через те У. С. С. не моглн вмконати зав-
дання, до якого були пекликані. Але їх перейняла
на себе друга частина У. С. С., що повстала із
тих людей, які колнсь пспапн в московськнй по-
лон, а саме Січові СтрІльці. Вонн вже за часів Цен-
тральної Радн створнлн одну з перших національ-
ннх військовнх частин. За часів панування гетьмана
Скоропадського кнївські Січові Стрільці відновнлн
свою діяльнІсть як Окремнй Загін У. С. С. у Білій
Церкві.

Звязок між цимн обома братнімн орl'аніза-
ціямн, що внйшлн З одного пня та які прямувалн
до тої самої цілн, був за час побуту У. С. С. на Прн-
дніПрЯНЩННідоволі слабнЙ. Аж тоді, колн Січові
Стрільці печапн свою працю D Білій Церкві, Вншкіл
У. С. С. внелав тудн своїх інструкторів пор. Б. Гна-
гевячв, хор. Чорнія-Розєнберl'а та двох підстар-
шин, Вонн вспілн до часу протнгетьманського по-
встання вишкопит« перші часгнн« Загону і ство-
рнтн завязок Вншколу Корпусу С. С.

На Буковнні перебував Вншкіл разом з боє-
внмн частннамн У. С. С. коротко, до лнстопадо-
вого перевороту. Він стояв у Чернівцях. В перших
днях пнстопада Вншкіл переїхав як окрема боєва
частина під Львів і від того часу увійшов у склад
Української Галнцької Армії. В Станнславові сфор-
мовано з новобранців і бувшнх австр. вояків нові
сотні дпя Вншколу.

Вншкіл У. С. С. був одннокою постійною вій-
ськеве-внхевнсю формацією У. Г. А. і мабуть
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