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ВСТУП. 
І. Загальні уваги 

а) Загальний програм. 
б) Орrанізація нац.-освітних відділів. 
в) Завдання й обовязки. 

11. Зміст і метода nраці. 

А. Початкова праця сотенного інструктора. 

Б. Подріоний програм праці. 
1) Виклади на тему УІ<раїнознавства. 

а) Українська мова, література й мистецтво. 

б) Історія українсьІ<ого народа. 

в) Історія уІ<раїнсьІ<ого війська. 

г) fеоrрафія УІ<раїни. 
r) Політичне становище УІ<раїни. 

2) Національне виховання. 
З) ГромадянсьІ<е виховання. 

а) ПлеІ<ання почуття обовязку громадянина у І<озаІ<ів. 

б) Вщіплювання й розвивання громадянсь~Zвх чеснот. 

В. Прочі аавданнп сотенного iнcmpyl<!nopa. 
І. !{уре для неграмотних. 

2. Праця і забава в читальні. 

З. Бібліотека. 

4. Хор. 
5. Уладжування національних свят. 
6. Научні прогульІ<и. 
7. Спільна праця сотенних інструкторів в І<уріні. 

fll. Практичний nорадник дnя сотенних інструкторів. 
1. Як пишеться хроніІ<у? 
2. Що зберіганься в архіві? 
З. Допомога Пресовій Кватирі. 

4. Як належить писати дописи до часописи. 

ПІСЛЯСЛОВО. 

lV. Додаток. Наказ Головної Управи Війська У. Н. Р. 

ВСІ ПРАВА АВТОРАМИ ЗАСТЕРЕ/ііЕ!-11. 
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Зріст національної свідомости в українському народі за час 

ренолюції 1917-1920 рр. nостуnав в nрестім відношенню з аtрес
сівністю його ворогів. І{ождий новий наnад ворога nриносив но
вий досвід, збільшував національну свідомість але й коштував 

ріки крови. Метою національно-освітної nраці є nриспішити цей 

nроцес самовіднайдення .еації і ощадити їй безмірних коштів а 
-скріпити її внутрішну міць. 

Як вже зазначено в "Програмі навчання молодих козаків 

піхоти, кінноти та артілєрії," видання відділу навчання головного, 

·Військового управління rенерального штабу У. Н. Р., І{амянець. 

1919, а затверджено Військовим Міністерством У. Н. Р. 8 травня 
1919 р. - (на ст. 9. точка "з"): "Необхідно розвивати в козаках 
молодецтво та завзяття. Зміцнено поширювати національне по

чуття, ідею самостійности та неаалеЖности У,(раіни. 

Отже цю справу мусить мати на увазі освітний інструктор. 
І<ождий український І<озак повинен знати, хто він, звідкіля, за 

що він воює. Той ~асі б знання, яке собі козак придбає в війську, 

nонесе опісля на далекі, темрявою вкриті села. Коли одержить на

ціональну свідомість, тоді якийнебудь аtітатор не перетягне його 

у ворожий табор. 

Сам інструктор повинен світити козацтву своїм добрим при

міром, бути зразком для сотні. Тоді його праця краще прийметься. 
Треба все памятати, що украінська армія - ее національне (на
родне) військо, яке покликав український народ, для оборони 

<:воєї землі й волі, для захисту самостійности У. Н. Р. 

Тільки у своlїі хаті своя правда і сила і воля! І І 

І. 

8 а r а л ь н і у в а r и. 
а) Вагальний програм. 

Підставою держави є здисциплінована, реtулярна 'армія. 
Дисципліна полягає на безумовнім підпорядкуванню всіх 

членів армії одному командуванню. Командування кермується при 

видаванню своїх прикааів виключно волею і добром народа. 
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І<ождочасно армія ~влявться виразником сили народа та 

еtзекутивою його волі. 

Дисципліна уtрунтовувться на двох чинниках: 

1. На .моральному прп.мусі, який випливає 3 національноЇ: 

свідомости й зрозуміння, що підпорядкування своєї велі волі на

чальника в К()Нечне для власного і загального добра, - словом 

полягав на розумінню обов~~:зку супроти св.оИоrо народа. 

2. На фізичному при.мусі, яким народ позволяє користуватися· 
свойому правительству що до таких одшшць, я.кі цього обовязку 

не хочуть добровільно виконати. 

Відповідно до свойого національного складу і стану культурИ' 

всякі держави покористовуються в більшій мірі то одним Т() 

другим чинником. Національні держави в першій мірі першим. 

чинником. 

Дисципліна, що походить з першого чинника, ставить армію. 

на висоті всіх завдань і надш, які на неї покладав суспільність. 

Армія мав тоді непереможну, моральну силу так, що невдачі не 

годні нею захитати. 

Дисципліна оперта тільки на фізичному примусі не видержує: 

валожених завдань. 

Метою національно-освітних відділів при частинах У. А. є 

замінити фізичний примус, яким в н. пр. мQбілізація по наказу, 
палочна система, - моральним примусом. 

За час вишколу і військової служби мобілізований козак 
У. Н .. Р. повинен стати добровільним козаком-громадянином, який 
свідомо підчинятиметься приказам. 

3ашсні бригади, чи инші вишкільні tрупи У. А. мають бути 
не тілью1 вишколом вій-:ька У. Н. Р., але заразом мають стати· 

вишколом українського, національного війська, свідомого своїх 

обовязків та інтересів . 
. Дисципліна, що опирається на моральному примусі осно

вується на слідуючих підчинниках: 

1. Національна свідомість. 

Тут належить і почуття національної єдности. Воно основу

ється на спільній мові, спільній території, історії, реліtійних ві

руваннях, звичаях і обрядах, економісших взаємовідносИнах, на 

знанню рідної духової та матеріяльної культурн (мова, пісня~ 

мистецтво, література, малярство, різьба, орнаментика, архітекту

ра, - вишивr<и, писанки, танець, одежа, і т. и.) 
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2. Почуття національно/' гордости. 

А саме: Гордість зі своїх культурних здобутків і економіч

'НОГО поступу. Пізнання геройських вчинків в нашій історії і ви
-сновки з того на будуче. Почуття національної гордости не по
.зволяє гнити в кайданах неволі. Невміруча традиція української 
державности наказує змагати й стреміти до відбудови своєї, не
зависимої держави. Звідси походить любов до свободи, відраза 
до неволі й привязання до свойого національного гербу, прапора 

і гимну. 

З. Свідомість особистого, економічного інтересу, авяааного тісно 

а національною дерЖавою. 

Вона основується на: а) знанню найпростійших засад полі
тичної й національної економії б) статистиці народного госпо

дарства, в) знанню загально національних багацтв та їх викори
стовуванню. 3 цього випливає свідомість матеріяльної користи для 
«ождого члена нації в національній державі. Вона то зберігає 

Rозака здоровим суJ;Іроти шкідливої а rітації соціяльних експери

.1\\ентаторів. 

4. Знайомість політи.чного Життя і становища У1сраїни.. 

Це в знання: а) форм державної влади, б) процентового й 

nолітичного відношення української народности до національних 

меншостей, в) партійних програмів, г) заграничної політики Укра
їни. Досвід з россійською армією за часів І{еренського, як також 

заборона перепроваджування політичних виборів в більшовицькій 

армії Троцьким вказує, що активна участь козака в політиці є 

шкідлива, зате в національних торжествах бажана й конечна. 

5 .. Почуття ковацько/' гордости, досто/нетва й. амбіції. 

Воно наказує сповнити обовязок супроти батьківщини та 

rромадян (dulce et decorum est pru patria mori*), вказує на по
ступовання супроти, перед і серед ворога, кріпить відвагу, хо

ронить перед дезерцією та трусістю, звертає його увагу на його 
новнішний вигляд, гиtієну, заховання й поступовання в кругові 
громадян і чужинців, - робить його здібним до репрезентування 

армії на зверх. 

*) Солодко і почесно 6 вмерти за вітчину. 
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б. Епшчні почування. 

Тут належить: а) Почуття пієтизму й вдячности для бать ... 
нівщини, б) пошана й любов до національних героїв і провідня

нів держави, в) чесне, товарисьне співжиття в казармах, поза 
назармами і на фронті, г) вірність присязі зложеній У. Н. Р.,. 

д) чесність в відношенню до державного й приватного майна,. 
е) почуття справедливости і чести, що забороняє зловживання 

зброї (до насильств і и.) 

7. Освіптий уровень козаків. 

Средства піднесення освітного уровення є: а) викорінення 
неграмотности закладанням курсів для неграмотних, б) ужиття 
способів позашкільної освіти, як &анладання читальні, бібліотеки,. 
хору, драматичного гуртІ<а і т. и. 

Закріплення дисципліюt, що основується иа .моральнолtу 

прпмусі повинні ваяти на себе національно-освітні відділи. 

Національні почування спочивають у нашому народі в стані 

підсвідомости. Користи зі своєї, національної держави відчуває. 

він тільни випадково й, інстинктовно. Перемінити ці підсвідомі 

проблиски зрозуміння потреби власної держави в свідому, активну 

й доцільну участь у державнотворчtи праці в доступАому для 

нозака обсягу, це обовязок, яrшй виІ<онати муситься як най

сноріще. 

Час служби при війсьІ<у У. Н. Р. має стати дшІ грамотних 

доповняючою, для неграмотних початковою доповняючою 

школою членів армії. 

Робота в цьому напрямкові мусить переводитися пляново~ 

систематично, з муравлиною пильністю і після заздалегідь при:

готованого матеріялу. 

б) Орrаніаація національно-освітних відділів. 

Під цю пору уІ<раїнська армія находиться в стані творення. 

Даєrься відчувати сильний бран потрібної скількости відповідних. 

працівників, який все більше зростатиме в міру повставання 

нових частин. Супроти цього нац.-освітна праця мусить і по

винна переводИтися тими незна<rними силами, яr<і зараз стоять Д()' 

розпорядимости. 

Їх завданням буде побіч звичайної праці приготовити к 
вншколити потрібннй кадр нових робітників. Належить бути 

незвичайно уважним в підшукунанню відnовідних одиниць. 
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Згідно наказові Міністерства nQ ВійсьІ<овим сnравам nо
винні утворитися так в полевих як і тилових частинах (дивізіях, 
бригадах) національно-освітні відділи. Вони. nовинні назначати 
в порозумінню з відповідними командами освітних інструкторів 

по сотням. 

в сІ<лад нац.-осв. відділу nовинні входити: 1) начальник 
нац:-освітного відділу, 2) лєктори nn сnеціяльностям (н. пр. по 
історії і т. и.), З) світловець (фотоtраф), 4) бібліотекар і архи

вар, 5) дириrент, б) режісер. 
в) Завдання й обовяsки. 

Національно-освітний відділ: 
1). Підготовляє і дає напрям освітній роботі в частині (ди

візії, бригаді) згідно духові вище поданих уваг. 
В тій ціли, виробляє нац.-осв. відділ програм і плян праці, 

виготовляє ряд викладів (І<онсnектів) з вище намічених областий 
українознавства і иншИх наук в цей спосіб, що вони становлять 
цілість. Виготовлені виклади пересилають для вжитку сотенним 
інструкторам, або викладають самі по сотням. 

2) Збирає відповідні, потрібні середники й приладИ як: 
а) бібліотеІ<а для вжиТ!{у лєкторів і сотенних інструкторів з одної 
сторони, а з окрема для вжитку козаків. Для козаків найкраще 

творити мандрівні бібліотеки а передавати їх в заряд і опіку 

сотенним інструкторам. б) Карти, мапи, тпблиці, портрети, аль

боми з видами, ноти і т. и. в) чарівні ліхтарі й світляні образи 
r) уряджує по можливості кіна. 

З) Видає часописи і відозви, коли цього вимагає потреба. 
В тій ціли творить редакційну колєrію. Часоnиси й відозnи роз
силає сотенним інструкторам. 

4) Веде хроніку частин і закладає архів. В хроніку входить 
все, що переживає частина або поодинокі її члени. Найкраще 

дати вписувати вражі1шя з подій самим очевидцям. 

5) Збирає фотоrрафічні знимки з осіб і місцевостей, які 
звязані з переходами, боями й пригодами частин. 

6) Збирає сnомини (мемуари) писані членами частин і спо
нукує їх до nисання. І{рім цього записує народні пісні, зІнчаї 
серед козацтва й населення. 

7) Провірює працю сотенних інструкторів назначених в по
розумінню з командантами частин. 

8) І<ождого місяця складає звіти з діяльности, збирає до 
цього статцстичні дати на підст~ві своєї nраці й праці сотенних 
інструrпорів що до освітного уровення частин і т. и. 
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9) Закладає хори, уряджує концерти й аматорські вистави. 
уладжує національні свята і т. и. Закладав читальні, чайні, крам

ниці, ощадні каси. 

10) Одержує звязок при помочи окремих лісланців з ин

шими нац.-освітними відділаАш армії, щоби засягнути інформації, 

взоруватнея на їх nраці, виміняти або одержати ча-еописи, які 

вони для козаків видають. 

І 1) В вільних хвилях відсилає людей з літературою, часо
писями й никладами на nоблизькі села, щоби удержати орrа

нічний звязок вІиська з наро;:,ом. При цій спосібности приго
товляє населення до мобілізації й заохочує до вступлення в ряди 

армії. 

12) Надзвичайну увагу звертає при вишколенню кадри під

старшин, на їх національну свідомість, бо nони найбільше жи
вуть з козаком і їх козак уважав за своїх перших дорадників 

і їм найбільше довіряв. 

п. 

Вміст 1 метода працІ. 

А) ПочатІІОва праця сотенного інструt<тора. 

Інструкторів по сотням назначає приказом дивізійна (бри
гадна) команда, яких вона жадає від національно-освітного 

відділу. 

Назначений інструктор голоситься у сотенного команданта, 
в якого інформується що до осві'fного уровення та національ

ного освідомлення підчиненої йому сотні. В сотенній І<анцелярії 

одержує він список козаків. Сотенного команданта 11росить 

о визначення годин (найкраЩе )З післяобідну пору), в ~ших він 

завіматиметься з r<озш<ами. 

Він подає до відома цілій сотні про своє приділення та 

ціль праці, щоби всі знали, куди мають звертатися в освітних 

спраЕах. Відтак виготовляє собі плян (розмір та розділ) своєї 

діяльности. 

Свою канцелярію приміщує окремо, за недостачею мешкань 

хочби у своїй приватній кватирі, але ніколи з другим відділом, 
бо це перешкоджує в праці. 

Інструктор· все .мусить бути в контакті з І<омандантом сотні 

так, щоби один доповняв працю другого. Національно-виховуюча 
праця в У. А. мусить іти поруч з військово-таюичною. Сотеиний 
інструктор, о скільки в него мало ще досвіду в освітній роботі, 
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tІехай не занедбує зб~раt~ня. й читання відповідних підручників, як: 
М. Галущинськии; Нацюнальне вихованє, Львів 1919. 
С. Русова; Позашкільна освіта,! Київ 1919. 
----Поміч учителю при укІJаїнізацїt школи Київ 1918. 
Писhмо з "Просьвіти", орrан тов. "Просьвіта" Львів 1907-1914. 
Помічним стане йому ще й щомісячний журнал, який буде 

:видавати Міністерство по Військовим Справам для поради та 

-орrанізації освітної праці. 

Інструктор обовязаний докладно ознайомитися з козаками. 

Всі життєві обставини козака повинні йому бути відомі, бо від 

цього залежатиме програм і напрям його будучої праці. 

Він повинен ознайомитися з цим, хто в в сотні неграмотний, 

чим котрий з козаків занімався, яке його соціяльне становище 
і т. пр. В тій ціли приготовляє слідуючі два списки в трьох при

мірниках: (Список ч. 1. і ч. 2. на ст. 10.) 
Так випавнені квестіонарі дадуш з одного боку ясний образ 

caJ\101\lY інструкторові, з другого боІ<у послужать історикові 

українсьІ<ого війська, як цінний матеріял для статистичних 

,ДОСЛідіВ. 

При помочи тих списків орієнтується інстру~<тор, яких лю

дей має він перед собою, серед яких, соціяльних умовин вони 

виростали. 

Соцjяльні умовини, ЯІ< відомо, впливають на характер, душу 

·й поведения І<ождої людини. Инакше мусить промовляти інструк

тор, коли матиме перед собою в сотні більшість селян, инакше, 

коли матим.е робітниІ<ів, чи 1\\іщан. 

Найкраще облеІ<шить собі інструктор в пізнанню козаІ<ів 

цим, що прикаже по француському способові грамотним І<оза

калl виписати коротІ<ий перебіг свойого життя, де хто з них був 
в світі, та які найтящі або найкращі його переживання. Негра
мотним поможуть написати грамотні. Таким чином може пізнати 
інструІ<тор душу козака й її потреби. 

В замітІ<ах квестіонарів належить відмітити духові спосіб
ности J<озаків. Тут треба звернути увагу на: 

1) умові спосібнпсти, які позволяють козакові скоро при
своювати собі все, що йому обясняється. Менше здібних нале
жить заохочувати, щоби старалися дорівняти, здібніщим това-

. ' 
ришам. 

2) емоціональні спосібfІости, 

дружби, любови, побратимства. 

-·· - альтруїстичні почування 
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З) валеві спосібности, які вказують, чи в козака рішучий 
:характер, з ініціятивою, чи потребує він бі.'Іьше !~оральної та 

фізичної піддержки. 

Обовязком інструктора є як найбільше часу перебувати 

поміж козаками. Можуть однак зайти обставини, серед яких він 

не матиме змоги бути зі всіма козаками разом (служба, часті 
походи й марші, бої, власна відсутністh і т. и.) На такий випадок 

повинен він послугунатися підстаршинами й свідоh\ійшими коза

ками, яких він збирав, роздає часописи, чи відповідні книжочки 

й паучає їх, як мають вони йому помагати і про що з козаками 

говорити. 

Першого і пятнайцятого кожного місяця складає осв. 

інструктор звіт зі своєї діяльности з усіми статистичними даними 

і списками в дивізійний (бригадний) нац.-освітний відділ, та 

в редакцію освітної часописи. Для себе оставляє відпис в актах 

або в хроніці. 

В звіті належить подати відповіди на слідуючі питання: 

Юлько викладів відбулося в сотні? На які теми? Хто ви

І<ладав? Число присутних? Чи в читальня? Число часописів? 
Які? .Юлько чис~л має бібліотека? Юлькість закуплених нових 
книжок? .Коли остаіший раз наступила зміна hШНдрівної бібліо
теки? Юлько книжок і які прочитано в голос? Юлько часописів? 
Юлько книжок випозичено з бібліотеки ? Число користаючих 
з бібліотеки? Які книжки найрадше читаються? Юлько гутірок 
відбулося? На які теми? Які питання цікавлять найбільше коза

ків? Чи є І<урс для неграмотних? Юлько козаR:ів з його користав? 
Хто учителює? Юлько відбулося концертів, вечерів сміху, про

гульок, драматичних вистав? За чиїм заходом вони відбулися? 
Число присутних козаків? Які бажання має сот. інструктор до 

нац.-осв. відділу? 

Б) Подрі?ний програм праці. 

1. Винлади на тему українознавства. 

Виклади на тему українознавства повинні переводитися 

інструкторами пляново й постійно. 

Для викладів призначає командант сотні інструкторові одну 
г_одину в післяобідну пору. 

Наколи в сотні нідбуваютьсн більші впрш~-:>r, виклади не 

відбуваються. В заміну зате виІ<ладає інструпор в ранішній 
порі в елоту й дощі. 
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ВиІ<ладати належить голосно, виразно і не більше 40 мінут. 
В останних 20 мінутах переводиться дискусію на виложену тему 
й ставляється питання, на які козак повинен дати відповідь. 

Обясняти зрозуміло й просто. Не вдаватися в ніякі фільо

зофічні й трудні проблєми. Наколи мається до вибору говорити 

гарно та незроіуміло, то краще залишити гарний стиль, а гово

рити просто але зрозуміло. Вибирати матеріял яркий і цікавий, 
щоби не томив слухачів. Приклади й парівнання мають бути 

прості, народні, невишукані, щирі, як у народних піснях. Нале

жить безуслівно оминати балакучість. При. цьому всьому однак 

треба звернути увагу на слушну раду Гайльперна, після ЯІ<ого 

виклади й популярні видання мають популяризувати знання, 

ніяким чином не вільно його задля труднощів пропускати. Не 

добре в після його вживати для люду людової, як для дітей -
діточої мови. "Діти й люд не люблять, як люде не їх середовища 

говорять до них їх мовою, видять в цім деЯІ<е пониження себе й 
викликують ·в них підозріння, що їх уважається нездібними до 

зрозуміння предмету". 

До викладів треба безул\овно приготовитися. Плавний, жи

вий спосіG представлення предмету додає богато сили поодино

ким арrументам і самій промові. Не говорити одноманітно, ані 

за тихо, не кричати й не запалюватися як на вічу (мітін.rу), бо 
це відвертає увагу слухача від предмету а звертає на саму мі

міку й tестикуляцію лєктора. 

а). Унраїнсьна мова, література й мистецтво. 

Курс укр. мови. 

- Хоч звичайно між !<озаками таких не буває, котрі не 

зналиби української мови, зате,- ніде правди діти,- частіще 

стрічаємо таких старшин і підстаршин, котрим ще над мовою 

треба попрацювати. Бувають і такі "салдати", я1'<і служили н був

ШІИ россшсьюи армії, а котрим служба покрутила мову. 

Завданням сотенного інструктора е помогти старшинам 
в науці рідної мови а "салдатам" помогти відучитися поганої 

навички. Коли зайде потреба, повинен інструктор урядити курс· 
рідної мови для всіх. 

(Методю<а, себто: спосіб навчання буде зазначена в цему 
розділі, де говориться про курси для негра!'іотних). 

Спершу зачне вчитель від легеньких вправ, опісля перейДе 

до поважніщих. Звертає бачну увагу на вживання чужих слів 

(варваризмів) в нашіЙ мові, а заступає їх нашими, а дальше 
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на слова й звороти (фрази), яких вживається тільки в українських 
діялєктах, а не в літературній мові. (Н. пр.: суть, ходивєм, с~ 

.миє і др.) Для вправ можна читати твори українських клясиків,
І<вітки, Марка Вовчка, Мирного і др., у яких є чиста українська 

мова. Дальше за цим слідуватимуть письменні вправи на довільні 

теми. В тій ціли можна спонукати учасликів курсу до писання 

щоденника або навіть споминів. При цій нагоді вказати козакам, 

як вони можуть допомогти укр. науці збиранням етноtрафічних 

матеріялів (пісні, казки, лєrенди, байки, пословиці, звичаї), тер
мінольоrічних відмін, номенклятури (словозвання). До цього під
ручники: І'ам: "Фолькльор", Коломия 1910,-й брошура: "Як зби
рати етноtрафічні матеріяли?-Відозва термінольоrічної комісії. 

Поміч в курсі рідної мови найде інструктор в слідуючих 

книжках: 

- Олена !{урило: і{онспект лекцій української мови, читаних учням 

інструкторської школи старшин. і{иїв 1918 (На правах рукоп.) 
- Огієнr<о: Рідне писання, ч. І. і 11. Київ 1918. 

!{уре украинекато яаика, Київ 1918, 
" Українська мова. 

- Свєнціцький: Основи науки дро укр. мову, і{иїв 1917. 
" Нариси з історії укр. мови. Львів 1920. 

- Синявський: і{ороткий нарис укр. мови, Харків 1918. 
- В. Сімович: Практична граматика укр. мови, Раштад 1918. 
- Смаль Стоцький та Ф. fартнер: Українська граматика, Відень 1914. 
- М. Левицький: Українська граматика для самонавчання. 

- О. Пиль-ич: Розмова про рідну мову, для козаків, Винниця 1919. 

Утфаїнська література, мистецтво, тсультура й шкільництво

В перших лєкціях належить вказати на перші початки нашого 
письменства в княжій добі. Опісля коротко перейти його розви
ток за часів козаччини. Довше треба спинитися над письменетвам 

і шкільництвом за Петра Могили, над церковним письменетвам 

вказати на відрубність і ~воєрідність його ціх. Відтак подати 

причини занепаду укр. письменства. Більшу увагу посвятити від
родженню рідної літератури за часів Котляревського. Коротко 
обговорити розвій її аж до Шевченка. 

Шевченкові пасвптити пильніщу увRгу. Вказати на його ве
личезне значіння в розбудженню народу. Рівнобіжно з Шевчен
ком обговорити ролю М. Шашкевича і Федьковича в Галичині 
И. Буковині. При цьому треба обговорити, як відбилося в укра
їнсьt.:ій літературі змагання селянства до визволення з кріпацтва 
(Шевченко, Марко Вовчок, Куліш і т. д.) Значіння варвар
еького указу з р. 1876. про заборону писання й печатання кни-
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жок українською мовою. Ширше застановитися над М. Драгома

новим і його значіннЯ!\\ в політично-суспільному і громадянському 

рухові на Великій Україні і в Галичині. Обговорити його вплив на 
розвиток національно-суспіл•них поглядів серед українського 
rромадянства та 2плив на творчість Івана Франка, Павшша і и. 
Окремий виклад посвятити найновіщому уІ{р. письменству. 

Не викладати теорій письменства та не вдаватися в · 'кри
тичний розбір поодиноких творів; не забавлятися впливами чу

жих літератур, а подати значіння нашого ·письменства в нашОJ\\У 

національно-визвольному рухові. Належить підчеркнути ·від

рубний хараюер української творчости. Важніщі твори Шевченка, 

Марка Вовчка, Франка і др. треба самому прочитати козю<Ш\\ або 

поручити ці твори їм до читання в вільних хвилях. 

Велике значіння в нашому, національному життю має народна 

творчість, & особливо одна її частина, - пісня. 

Вона побідно видерлася з рук народних катіІі і одухотво

рювала наших поетів. Такою піснею може похвалитися 4иба одпн 

тільки народ ще на світі, - це Серби. 

"Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине. 

Ось де люде наша слава 

Слава України!" - сказав Шевченко. 

Один виклад треба посвятити українському мистецтву в м.и

нулім і теперішнім часі. Тут увійде церковне мал!!рство, будова 

церкви в українсьІ<ому стилеві, новітнє малярство (Шевченко, 

Новю<івський, Труш, І{урилас, Івасюк, Ф. І{расіцкий, І{ульчицьІ<а, 

Ждаха, Іванець і дР.) різьба, гуцульські вироби, стиль в архітек
турі та орнаментиці, вишивки, одежа, писанки, танець. 

При спосібности належить представити значіння й розвиток 

нашого національного шкільництва. 

Книжки по літературі, культурі, мистецтві та шкільництві: 

- Т. Лансон: Метод в історії літератури. і{иїв 1919. - С. Ефремів: 
Історія укр. письменства, Київ ·1917. - С. Ефремів: І{оротка історія укр. 
письменства для ШІ<ОШІ, і{иїв 1918. - І. Франко: Нарис історії укр. літе
ратури, Львів 1910. - Б. Лепкий: Начерк історії укр. письменства т. І. і 11. 
І{оломия 1909.-12. - М. ВозняІ{: Історія укр. літератури т. І., Львів 1920· 
- О. Огоновський: Історія укр. літератури, томів 4. Львів 1887. - 1894· 
- І. 3астирець: Історія УІ<р. нац. літератури, Львів 1920. -- М. Евшан: Під 
прапором мистецтва, Київ 1910. - І. Франко: Молода Україна, Львів. -
О. ГрушевсЬІ<ИЙ: 3 сучасної укр. літератури, і{иїв 1918. -іМ. Грушевський: 
Нац.-культурний рух, Київ 1912. - В. Сімович: Огляд укр. пись~енства, 

- Б. Лепкий: Чим живе укр. письменство, Вщень 1915. 
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-Б. 3а({линськнй: Хто такий Т. Шевченко, Коломия 1919. - С. Петлюра: 
Невабутні, Київ 1918. - О. Барвінський: Історія yf{p. літератури І. і 11. доба, 
.Львів 1920. - І. Огієнко: Українська культура, Київ 1918. - В. Гнатюк: 
Укр. народна СІ]Овесність - етноrрафія, Відень 1916. - Б. Заклинський: 
Історія укр. виховання (пе~аrоrії) ч. І, Коломия 1919. - Гр. Виселенець: 
В ПІколі наша будуччина, Винниця 1919.-3. І<увеля: 3 культурного життя 
України, 3альцвед~ль 1918. - М. 3алівняк: Оповідання в історії уІ<р. аемлі 
ч. І. і 2. - Школи на Україні, Женева 1880. В. Верниволя: ШкілЬна справа 
на УІ<раїні, календар "Роввага", Фрайштадт 1916. - Свєнціцький: Галиць

ко-укр. церковне малярство, Львів 1914. - М. Голубець: Історія укр. мис

тецтва, Львів 1918. - Ар~. Лушпінський: Відбудова внищених осель ч. І
ІІІ, Львів 1917. - Модвалевський: Національні риси укр. мистецтва, Чер

ниrів 1918. - Щербаківський: Українське мистецтво, Відень. - Гр. Кова

ленІ<о: Український стиль і укр. хата, Київ 1910. О. КонисьІ<ий: Т. Г. Шев

ченко (4 части). 

б) Історія унраУнсьного народа. 

Кождий знає шось сказати про свойого батька й матір, про 
свою сімю. Та крім цього не повинні м.и забувати про наших 

дідів, прадідів, про наших предків. Це нам розкаже історія. 3 їх 

життя богато науки й для нас. Ми знатиме.м, хто нам був при

ятель а хто ворог, з котрим народом маємо дружитися, а котрого 

берегтпся. Історія це учителька життя. Побачимо, що все лихо 

наше скоїлося з цього, що ми не мали довший час своєї власної 

хати, рідної держави, що не були відповідно з'орrанізовані або не 
вміли пошанувати волі. 

В викладах належить вибирати найбільш цікаві моменти. 

Підчерr<нути наше славянське походження, наш старий державний 
устрій і коротко представити цілу княжу добу. Докладиіще треба 

обговорити повстання ОІ<ремої, московської держави, якої насе

лення складається з мішанини славянських і фінських плеr.1ен. 

Згадати про відносини підчас татарського лихоліття, литовського 
nеріоду та польської неволі а задержатися на творенню козацтва 

і кронавих спробах утворити самостійну державу за час гетьма

нів. Кождому козакові мусить бути знана орrанізація козацтва і 

його історичні завдання. Пригодиться тут переповісти історію 
боротьби української церкви з московсьІ<ою й навязати їі до 
сьогоднішних стремлінь української церкви до автокефальности. 

При кождій нагоді ВІ<азувати на історичні пісні й думи, які 
з того часу осталися до цих пір. Підчеркунати завзятість, хо
робрість, лицарство визначних геrоїв козаччини й виказувати їх 

хиби. 
Кождий момент використати, щоби прирівняти його до су-



16 

часних обставин та витягнути з цього науку. Визначні особи 

з історії, гетьманів, учених і др. показати усім на ілюстраціях. 
Про те, як викладати історію Україnи говорить др. І. Крипякевич· 

в "Письмі 3 Просьвіти" р. 1912 ст. 299 і р. 1913 ст. 260. і Григоріїн в "Мето
диці початкового навчання рідної історії" Київ 1918. 

Жерела про історії України: 

- М. Грушевський: Історія України, т. І - VIII Львів 1898, Київ 1916. 
- М. Грушевський: Ілюстрована Історі-я України, Київ 1919. -· М. Гру-
шевський: І{оротка історія України для вищих, почат. шк\ Камянсць 1919 
- Др. Ст. Томашівський: Українська історія ч. l. Старин ні і середні віки 

Львів 1919. - Др. І. Крипякевич: Оповідання з історії України, Львів 1919. 
- Григоріїв-Наш: Коротка історія України, КиїR 1919. - Гн. Хоткевич: 
Історія України, Харків 1920. - М. Костомарів: Історія України в моно
tрафіях, перекл. Ол. Барвінського, Львів 1919. - Гр. Коваленко: КоротІ<а 
історія України, Полтава 1919. - М. Аркас: Історія України 3 малюнІ<ами, 
2 вид. !{раків 1912.- Б. БарвінсьІ<иЙ: 3відки пішло імя Україна? Відень 1916. 
- Михайла Драгоманів: Пропащий нас, Львів 1-909.-- Л. Цегельський: Русь-

Україна а МосІ<овщина-Россія, Царгород 1916. · 
Незвичайно помічними средствами для науки рідної історії 

в історичні повісти й оповідання. Вони збільшують інтерес чи

тача до історії та аворушають його душу. Геройські подвиги 

предків впливають на його відвагу й підбадьорують його. Дода

ють йому віри в невміру'іість народности і в побіду їі слушних 

стремлінь. Вчать його любови до славних подій ·минулого а на
клонюють його до горячого працівиицтва в теперішности. 

Спис історичних творів подавмо при розділі: "Бібліотека". 

в) Історія уІ<раїнсьІ<оrо війсьІ<а. 
На Україні армію творив сам народ, щоби себе оборонити 

перед ворогами, що з усіх усюдів на його нападали й закидали 

петлю на його шию. 
Тому не було на нашій землі ненависти населення до сво

його війська, ЯІ< це було в инших народів Европи. Битий й муче
ний наш народ усе з радощами принимав у свою хату козаків, 

які своєю кровю аахищали його добро, волю й віру перед во
рогами. 

Це належить козакам вияснити, що українське козацтво, це 

було національне військо та, що цілий народ оплакував в ду.мах 
зруйнування козачої твердині Запоріжської Січи, царицею Ка

териною 11. 
І сьогодня селянські маси України зрозуміли, що українське 

військо, це народнє військо. 
Усіх пройдисвітів женуть вони з України, а самі щораз біль

ше вступають у ряди свойого національного війська. 
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Військова література й підручни.ки. : 

Байків: Підготовка війська до захисту батьківщини. Переклад і вступ
не слово. С. Петлюри І<иїв 1918. - Др. Крипякевич: Історія українського 
війська. Відень 1916. - Союз Вивв. України: Українські Січові Стрільці, 
Відень 1915. -- М. Ірчан: Хто такі У. С. С.? 1919.- В. К.: Січові Стрільці, 
Львів 1920. - Др. О. Назарук: У. С. С. над 3олотою Липою. Відень 1917. 
- Стрілецький калєндар, Львів 1917. - Правильни~<: nіхотинців, вид. С. С. 

І<иїв 1919. (2 вид.) - Муштравий статут для nіхоти, з передмов. Гол. От. 
С. Петлюри, Камянець 1919. ц. 6 гривень. - О. ТисовсьІшй: Пласт, Львів 
1913. - Статут внутрішньої служби, Вид. (ен. Штабу Камянець 1919. ц. 
20 гривень. ·- Програм навчання молодих .І<Озаків nіхоти, кінноти та арти

лерії, І<амянець 1919.- Др. О. Назарук: 3 кр івавого шляху У. С. С., Львів 1916. 
- Мобілізаційні закони і розnорядки. Львів 1915. -- Д. Донцов: Похід Кар

ла ХІІ. на Україну, Львів 1917. - Др. О. Назарук: Слідами УІ\раїнсьюІх Сі

чових Стрільців, Львів 1916. - Др. О. Назару!<: УІ<раїнсь~<:і Січові Стрільці 
в І<арпатах, Відень 1915. - Ukrainiscl1e Legion. Відень 1917. Дохід на укр. 
інвалідів. -- В. Целевич: Військові причинки - Права і обовязки цивіль

ного населення підчас війни. Вид. Сілського Господаря. Віденn 1915. -
Кіннозаводство, І<иїв 1918. - Справочна книга укр. армії й фльоти, Київ 
1919. - Опис кріса. - Опис американського скоростріла (типу "Louis") 
пор. І<обринського. - Переклад виразів з гарматнього виряду. Вид. Пол. 

Шт. Ч:>'ГА, Балта 1920. - Український летун. - При~<:ази до нпоряду пі

хоти, заходом і накл. Д. С. В. С., Станиелавів 1913. -· Вістюш Держ. Секр. 
Військ. (.;прав, Gтаниславів 1919. - Військовий Вістник, вид. fен. Штабу 
ч. І - 6. Київ 1918. - Полк. Цівчинсьюm: Який повинен бути У!<Р· стар
шина, І<амянець 1919. - Б. Гнатевич: Правильник наую1 в метанню ру'!І

ними tранатаJІш, Відень 1919. - Ю. Левицший: Техніка у світов1и вшю, 

опис воєнних анарядів, Львів 1918. вид. "Просвіта". - 3акон про nоступо

вання в штабових су·дах, Варшава 1920.- fен. Пиль--ич: На пильну увагу 
УІ<р. старшинам, Рівне 1919. - І{ерування батерею. Вид. r~н. Штабу, І{аJІІЯ
нець 1919. ц. 7 гривень. - ДІtсциплінарний статут. Вид. fен. Шт<tбу У. А., 
Камянець 1919.- Муштравий статут дпя ле1·кої пушконої й гавбічної арти
лерії, ч. І. Навчання- при гарматі, Камянець \919. - А. І<ашенко: Історія 

війська аапоріжськd,го, І{атеринослав 1912. 

Г) Іеоtрафія УІ<раУни. 

Треба постаратися, щоби кождий козак 3IWB, в яких rубер
ніях живе український народ абитою масою, де етноtрафічні межі 
його батьківщини й де ще живуть Українці. (Зелений Клин, Кав
каз, Америка). Належить вистаратися о мапу (карту) України 
й зачинати науку від повіта, чи rубернії, а ЯІ<ОЇ походить біль
шість І<озю<ів. 3 науки rеоtрафії дізнається козаІ<, як широка, 

багата й гарна є його рідна земля. 3 rеоtрафії повинен він діана
тися, кілько є всего українсьІюго люду, які ціхи з'єднують його 
в народ а відмежовують !Зід инших. 3 грубшого треба повчити, 

11 
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які є гори, ріки, моря на Україні, що зароджує плодовита укра

Інська почва а що криється під почвою, які є більші міста на Укра

їні й історичні місц~вости, які 6 багацтва України й яка проми
словість. 

3аки перейдеться до обговорення економічної rеофафії 

України, треба коротко ознайомити слухачів з головними заса
дами національної економії. Вони з розу мі ють тоді потребу вла
сної держави, яка стоятиме на сторожі національного богацтва, 

попиратиме у свойому, власнОl'іlУ заряді й інтересі розвиток 
і свободу в розвиткові продуктивних чинників народньс.го госпо
дарства. Українська держава дбатиме, щоби найбільше продук
тивна верства української людности, селянство, було найбільше 
спомагане державними коштами на поліпшення средств продукції, 

бо багате селянство буде найкращою запорукою помноження 

національного багацтва. Вдоволене зі свосї держави селянство 

стане твердинею держави. Гріш, який селянство матиме до роз

порядимости, причиниться в великій мірі до розвитку власної 

промисловости, опертої на кооперативних основах. 

Після цього представляється козакам средства комунікації 
на Україні (шляхи в ~~инулім і тепер, шоссейні дороги й зеліа

ничні шляхи, сплавні ріки, море) і їх значіння у внутрішній і між
народній торговлі. Окремий виклад треба посвятити збіжевій 

продукції на Україні, сировині, пролшсловості під сучасний мент 

і надіям на будуче. Вияснити, о скільки Україна 6 залежна від 

промислових центрів Европи й як цеї невигідної належности можна 

збутися. Виказати козакам на підставі статистичних записків, що 

Україна 6 здібна до самостійного, е.кономічного життя. Побіч 

цего належить пояснити козакам господарське значіння україн

сьІ<ого пограничча. (Кубань, Крим, Дон і т. д.) 
При вшошдах належить кермуватис11 увагами з книжки: С. 

Русова: Методика початкової f еоtрафії, Київ- 1918. 
Тут пода6МQ праці з rеофафії України: 

- Др. Ст. РудНИЦЬІШМ: rеоrрафія України. ч. І. (фі3ична) І<иїв 1910. 

" " " " 11. антропоrеоrрафічна 
Львів, 1913. 

" Україна, наш рідний край, Львів, 1917. 
" " " f.)kraina Land und Volk, Wien 1916. 
" " " Zur politischen Geographie der Ukraine. Wien 1916. 

Л. Юркевич: Що таке Україна? І<амянець 19!8. - В. fеринович: rеоrра
фічна карта 3емель, де живуть Українці. - Остапенко: Економічна rео

rрафія України, Київ 1920. - М. Порш: Україна в .и.ержавнім буджеті Росії, 
Київ 1918. - Левенко: Чому боремося за самостійну Укр:'lЇну? 11. вид. 
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'ІІ!токrольм 19П. -- Г. Гасенко: Статистично-rеоrра.ічна мапа України, 
ВІдень 1920.-Г. Гасенко: Світова мапа 3 ро3міщенням Українців по всьому 
-світу, Відень 1920. - Г. Гасенко: Світовий мир на Україиі, Відень 1920. -· 
ВоблЬІй: Економ.ическая Географія УкраиньІ, Київ 1918. - І. Фещенко-Чо
півський: Природні баrацтва України. Ч. І. і 2. Київ 1919.- В. Червінський: 
Корисні копалини УІ<раїни, Київ 1219. - І Рак_овський: Расовість Україн
ців, Календар "Просвіти", Відень 1919. - Б. Заклинський (С. Я.): Опис 
рідного краю, Київ 1917 (З виданне). Б. Заклинський (С. Я.)" Життя укра-

. їнсьІwго народа, Відень 1917 ч. 1. -· R. Заклинський (С. Я.) Життя укра
їнського нарпда ч. 2 і З Коло111ия "Покутський Вістник" 1919. - Ром. 3а
Rлинський: Українські кольонії, Камянець 1919. - Freytag: Мапа України, 
Відень 1919. - Стасюк: ЕІ<ономічні відносини України до Великоросії 
і Польщі, 3ашІсюІ Укр. Наук. Т. в Київі т. VIII.-IX. - Туган Барановський: 
Політична економія. Київ 1919. - Якименко: 3емельна справа на Україні, 
Летроград 1917. 

І') Політичне становище УІ\"раУни. 

До великої війни українське питання незнане було ширшим 
кругам Европи. Що більше, - на самій Україні, гнобленій цара
том, тинялось воно тільки на піддашах українсьІ<их, голодуючих 

.письменників або в домах кількадесяти старих, українських родин. 

Підчас війни національна свідомість поширилася так сильно, 

що з вибухом революції в р. 1917 безім~нна до цеї пори нація 

.зажадала для себе слушних прав. 

І з того часу українська справа стала одною з першоряд

них проблвмів міждержавної політики. 

Обовязком сотенного інструктора в поінформувати коза~ів 

про становище України в міждержавній політиці. 

Під сучасний мент треба обяснити козакави наше становище 
ДО Поляків і Москалів загалом а ДО большевиків 3 окрема. l{оза.к 
мусить зрозуміти, що програма русских комуністів в й була 
шкідлива для України з економічного боку, що нищить нашу 

гордість, нашу кооперацію і не вдоволяв найширших мас укра

їнського населення, - селянства. Він мусить дізнатися, що 

большевики це московські імперіялісти, які не хочуть згодитися 

на самостійність України. Що вони насИльно впроваджують мос

І<овсьrшх, чужих народові комісарів. І<озак повинен бути докладно 

повідомлений про історію і ціли української, національної й со
ціяльної революцІЇ, про партійну політику на Уr<раїні та про її 
хиби. Повинен знати, для чого нам треба самостійної України, на що 
нам треба реГулярної армії і своєї демократиqної влади, котра 

правилаби державою згідно бажанням найширших верств насе

лення. 
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В цім напрямі стануть ~сот. інструкторові в пригоді слідуюч~ 
КНИЖІ<И: 

- П.: Для чого нас Українців кацапи більшовики авуть буржуями, 

Київ 1919. - Донцов: Міжнародне положення України й Росія, І<иїв 1918; 
-- Салікавський: Чого домагаються Українці та инші народи Россії? Київ 1917: 

" Нова Україна, І<иїв 1919. - Левенко: Чому ми хочемо са--
мостійної України? Київ 1917. 

2. Національне вихованнR. 
Такий народ матимемо, який собі виховаєм. таІ<е вtисько~ 
Член Центральної Ради Рафес сказав на послідньому засі

данню Центральної Ради: "УІ<раїнсьІ<ий народ велюшй числом, але 
малий орrанізацією". А все-ж таки орrанізованости немає без освіти: 
й національної свідомости, що веде до національної дисципліни. Mm 
.мусимо вирвати наш народ з обіймів ночі а вивести його до 

сонця, щоби став господарем у своїй хаті, а не гнив в неволі t 
Народ віддає нам своїх синів з вірою в нашу святу справу, 

а надією на кращу будучність. Ми даємо козакам зброю для. 

оборони тіла. Та памятаймо, що ворог воює ріжними способами. 

Треба дати козат<ові зброю для його духа та таку трівалу, як 

;~алізний панцир, від якого відбивати.\1уться всі ворожі, затровні 

стріли. :Козак повинен знати, що щастя його тільки під синьо

жовтим прапором, що його воля тільки в У. Н. Р. :Козацтво му

сить бути того свідоме, що на його дивиться тепер вся Україна 

і виглядає, щоб визволив він Її з біди. 
:Козацтво має памятати на слова М. Драгоманова: "Як хо

чеі.ю добра Україні, памятаймо, що кожне слово, сказане не по 

уІ{раїнсьІ<и, кожна І<опійка видана не на українську справу, це 

видатоІ< із у!Сраїнської, народної скарбниці, який до неї ніколи: 

не повернеться! .. " До цего можна додати від себе: "А І<ожна 
І<ра~ля !<рови, пролита не за НсньІ<у-Україну, а за Її ката, - це 
не тільки марно пропаща, але ще й помагає ворогави ІНІщити 

Україну ... " 
Необхідно зазнайомити І<ОЗаІ<ів з українською державною ідеєю· 

Вияснити значіння державних емблємів - прапора і гербу - як 

ана:zів скинутих кайданів. Полковий прапор, це святощі для r<о

зака, ЯІ<ИЙ не сміє попасти в ру1ш ворогові. 
:Кожний козак повинен знати, хто є президентолі У. Н. Р.,. 

а хто його Начальним Вождом. Він сам повинен дбати про це, 
щоб не було місця, в українській армії для ворога святої, укра
їнської справи ! 

3авданнІІм еnтенного інструктора в провірити, чи всі козаки ма-
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ють українську держ<tвну відзнаку "Тризуб", чи всі знають що 
;значить "Соборна, неподільна Україна", з столицею Київом, з укра
їнським Чорним iv1opeлl, чи всі знають співати укр. національний 

гимн, чи всі зложили присягу на вірність У. Н. Р. 
Помічні книжки: 
М. Галущипський: Народна освіта й виховання народу. Методи і ціли 

Львів 1920. - Охримович: Розвяток укр. націон. думки. Київ 1918. -
·залізняк: Нариси про національне шпання, Київ 1918. - Левинський: 

'Народність і держаІJа Відень 1919. - Поміч учителени н справі національ

ного виховання учс-никін. Київ 1918. - Порадник діячам возашкільної 

.освіти і .дошІ<ільного виховання. Київ 1918. - С. Русова: Позашкільна 
осніта й засоби її переведення, Київ 1919. - 10. Національних заповідів 

Українця, вид І<. Е. Г. А. }!{меринка 19JQ.- Як виховати народ? "Стрі.1ець", 
<Камянець 1919. -Б.: Катехізм УІ<раїнцн. 7 вид. Львів 1918. (270 тисяч 
-nрим.) - Право закладатп товариства. Львів 1920. - І{ареев: Самоосвіта 

ч. І. і 2. Льнів 1910, персклад М 3алі3няка, нюсл. "Житя". 

З. Громадянсьне виховання нозана. 

Виклади по українознавству повинні козакам отворити очі 

На Це, ЩО ВОНИ Українці, ЩО батькіВСЬКИЙ заповіт наюrадає на 
11их обовязки і що вони родились на світі "не на те тільки, щоб 

nанувать", - як І<аже Шевченко. Звідси повию~а плисти їх без

межна любов до Батьківщини й привязання до святощів, яким 

nокланялися батьки й за що накладали буйними головами. 

а) Плекання почуття обовязку гро.мадяюtна у козаків. 

3 любови до батьківщини, випливають громадянські обовязки 
для козака, ЯІ<их він nовинен стати свідомим. 

Національно освідомлений козак візьме на себе виконання 

цих обовязків з l'tlОтивів еtоїстичних і альтруїстичних. 

Перші можна поділити на 1) еtоїстичні мотиви з матеріяль
ним підкладом. Свідомий козак бачить в своїй армії запоруку 

.свойого добра і своєї сім1· у своїй національній державі. 

2) еtоїстичні мотиви з моральним підкладом. Він сповнятиме 

:обовязок супроти батьківщини ізза бажання здобути славу і вну

трішне задоволення по тій причині, - ізза почестей і признання 

'Його заслуг співгромадянами і командою. І<рім того руководить 
ним почуття стиду, яке не позволяє йому бути трусливим, коли 

пнші йдуть відважно до бою. 

Альтруїстичні мотиви пруть козаJ<а до саможертви з чистої 
любови й привязання до батьківщини. В його душі горить ба
жання прислужитися загальній справі, він почував щастя в вико

,нанім обовязку. 
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Завданням сот. інструктора в пізнати від-повідно до індиві

дуальности, мотиви, якими козаки руководяться. і відповідно до 

того nовести їх навчання й виховання. 

б) Вщіплювання й розвивання громадянських чеснот. 

Сnосіб виконування і саме виконання обовязку залежить 
в великій мірі від фізичної здібнасти людини і від моральних сил 

одиниці. Моральні сили одиниці, це її характер, 11 nриКІІ\ети. 

В козакові належить розвивати слідуючі добрі прикмети. 

характеру: 

1) Вірність ідеї і зложеній nрисязі У. Н. Р., 2) Постійність 
в переконаннях і nостановах З) nочуття обовязку, 4) безумовне 

підnорядкування своєї волі волі начальника, 5) відвага, 6) чесністЬ 
і совісність; 7) честь і амбіція (з доброї сторони), 8) почуття 
дружби. 

Вірність ідеі' наказує козююві твердо стояти при прапорі 

саАюстійної У. Н. Р. Зложена присягя хоронитиме його перед 
зрадою. Постійність не nозволяс йому щотижня міняти ідеали й 

приневолює доІести діло до кінця. Почуття обовязку і безумовне· 

підпорядкування накаже йому виконати беаропотно всі прикази 

старших; відвага це мірило боєвої й громадянської здібнасти 

козака. Чим відважніщий козак, тим краще виконає він свій обо

вязоІ<. Чесність і совісність наказує йому стояти завсігди на сторожі 
державного і :1риватного майна, хоронить не тільки його самого 

від злочину але й перешкаджає при козачій охороні і .цругим 

робити ШІ<оду. При виконуванню обовязків буде справедливий 

і не вловжиє зброї, аІ<у він одержав для оборони aet.\Jii і покрив

джених. Почуття чести. і амбіцй' хоронить козака перед д~зер

цією, трусістю і перед підлими поступІ<ами, приказує йому дбати, 

за свій завнішний вигляд, щоби не ходив обдертий і замурзаний, 

щоби не віддавався пянству та не робив стиду собі і ар,\\ії. Він. 

не буде спідлюватися, коли дістанеться в полон, не зра

джуватиме своїх старшин і· товаришів. Він буде заховуватися 

достойно, як це лицює українському козакові. Почуття друЖби, 

вказує йому, що І<рім обовязку супроти своєї вітчини, має він

обовязок супроти товаришів зброї, яких ніколи і. ніде не оставить 

в біді. 

В тому напрямкові і після цих засад повинен виховувати ко
ЗаJ<ів інструІ<тор. 
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В) Прочі вавдання сотенного інструJ<тора. 

О Нурс для неграмотних. 

"В українській армії не повинно бути неграмотних!" 
Це нам девіз, а під ним криється велике завдання для сотенних 
інструкторів. 

Коли нема в місци справжньої школи, вибирав сот. ін

структор окрему кімнату, уставляв крісла, чи лави й закладав 

школу. Сотенний столяр зібв кільJ<а дощоІ< і помалюв чорним 
лякером. Це буде таблиця. На окремих кусках паперу випише 

інструктор всі писані й друковані букви (кожду окремо) для: 

вжитку учеників. а [~] 
Навчання провадить в вільних від військових вправ хвилях. 

Коли неграмотних багато, тоді ділить їх на дві або й більше 
rруп. Для них старається о звільнення від служби. 

Шкільні прилади й піцручники зю<уповує; а) з фондів, які 

на це призначені для Нац.-Осв. Відділу, б) -зі складок старшин, 

з концертів і пр., в) з заслуженини козаків. (Купувати найлучше 

у Львові, дім "Дністра"). 

Як все готово, приступає інструктор до праці. НаЙІ<раще, 

коли найдеться фаховий вчитель. 

Кождий козак повинен мати свій власний буквар, щоби міг 

всю свою увагу звернути на те, що його вчиться. На фронті, 

де немає змоги роздобути букваря, вчення йде при помочи ру

ХОJ\ЮЇ азбуки (карток з буква.ми). В ніякому разі не вільно за
недбувати вчення. 

В кождому букварі є своя метода навчання і цеї методи 

треба nридержуватися; том.у треба на однім курсі однакових бу

кварів. При навчанню йдеться від легких до тящих річей. Від

ривні букви nоможуть при цім багато. Багато належить вправ

ляти в читанню, щоби козаки звикли голосно й гладко читати. 

3 числення взяти початки: nізнавати числа та чотири го

ловні ділання. (Наука рахунків І- lV; Аритметичний задачник). 
Закінчення курсів зробити з промовами, співами; роздати 

шкільні свідоцтва, а на памятку українські книжочки. 

Помічні книжки: ' 
М. Гаврищук: Методика рідної мови, Чернівці 1910. --- М. Троцюк: 

Методика у~<р. мови, Винниця 1919. - М. Дивосир: МетодиІ{а рідної мови, 
Станіславів 1912. - Я. Чепнга: Навчання грамоти по згу~<овому методу, 

І<Іtїв 1918. - Воронець: МетодиІ<а до Букваря "Ярина", І<иїв (?) - Оп. 
Солтис: Бу~<вар для самоуІ{іІ!, Львів 1918. б. видання.- І. Чепига: БуІ<вар 
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для дорос;шх, Київ-Відень, 1919. ·- Крушельницький, Попович, Лепкий: 

Буквар -- з малюнками О. Кульчицької, Відень 1916. - Я. Чепига: Ве
сею.:а. буквар, Київ 1919. - Богдан 3аклинсьюtй: Український буквар, Во
лодимир Вол. 1918. -- А. Дубровський: Буквар, Станіс.1авів, 1919.- С. Чер
касенко: Початок, буквар, Відень 1919. -- Воронець: "Ярина" -буквар, 
І<амннець 1918. 

2) Праця й забава в читальні 

Читальня складався по змозі з двох кімнат. В одши кі11шаті 

можна примістити часописи, школу, бібліотеку, хор, театральний 

гурток; у другій кооперативну кантин у, чи чай ню. Читальню 
треба прибрати синьо-жовтими прапорами, гербом України, пор

трr::тами чи бюстами UІевченка, Мазепи і т. п., а з нових: пор

трет президента У. Н. РеспубліІ<И та Начального Вожда. Стіни 
у111аїти ялиною, вишивками, стіл квітками. В читальні повинні 

находитися всі військові часописи й журнали, а крім цих і по
літичні. 

В читальні відбуваються вию1ади, відчити, лєкції, балачки, 

навчання хору або репетіції аматорських вистав, Тут інструкто

рові найкраще працювати, бо й козак тут найкраще себе по

чував, а й траплнються тисячні нагоди до обговорювання й поя

снення ріжних питань. При цій спосібности може сот. інструк

тор принагідно представити життя инших народів, дати початки 

других галузів знання, як астрономії, медицини і пр. 

Для уріжноманітнення життя 1\\ОЖІНl урядити в читальні ве

чері сміху з деклямаціями, монольоrами, співами і т. п. При чи

тальні легонhІ<О можна оснувати чайню, а дохід з'ужити па за

купна книжоІ< і часописів, Не зашкодить держати д.'Іїr вжитку 

читальшшів шахмати, доміно, "подорож по сuіт!", і пр. Забава 

в гроші заборонена! 
На столі постійно повинні находитися "І{обзар", К1лєндар, 

співаник та збірник жартів. 

l{нижІ{и для потреб "Читальні": 
Паночі ні: Скалки ЖІtттн, Київ 1918. - Богдан ко: Під прапором сво

боди, екрантон 1912.- о. І{оваленко: Розвага, І. і 11. Ч· І<иів.- І<.овальчук: 
Ясна зброя. декш1матор. І<Ійв 1919. ·- ФраНІсо: Акорди, вибір поезій, 
Львів. - О. І<овапенко; Українська муза, Київ. - Ст. Руданський", твори 
І. 11. Львів 1914. -- І. Франко: f<оваль Бассім. Львів 1901, Абу-Кавимоні 
І<апці, Львів 1918, Лис Микита, і<иїв 1918, Пригоди Дон Кіхота, Львів. -
Гумористична бібльоте((а ч. 1-·3, Львів.- Гумористичuа бібліотека ч. 1-3, 
Київ. - Доrепп і жарти, Львів, вид. Просвіти. - ЧорноморсьІсі витре
беньки. -- Нсчvй: Через що баба Параска богомолкою стала'? - Річники 
"Комара", Льні.в. - Маковей: ГуморесІ(и. - Стороженко: Гумористичні 
оn овіданни. - ГріІJЧСІІІ<О: Веселий оnовідач, 1\иїв. - ГрінчеНІсО: Народні 
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-RЗЗЮJ, І<иїв 1918. - В. Гнатюк: Народні ка;щи, Львів 1917. І. Бобер
·ський: Забави і гри рухові, ч. І і 11. Львів 1914. ~- Д-0.: Домашні й това

риські ігри й аабави, Львів 191R. - Колесо - ворожка (1шдання 3t.'рна), 
І<иїв 1917. - 3бірІ<а монольоrів. - Першнй й другий між сміху. 

3) Бібліотена. 
Книги - морська 1·либина. 

Хто н ннх пірне аж до дна, 

Той хоч і труду ман досить, 
Дивнії перли виносить. (!. ФранІ<О). 

Всі книжки, nисані українською мовою, звуться разом укра

їнським nисьменетвам або літературою Літературу ділимо на 

твори красного nисьменства і на научні твори. 

Бі(J;.іотека або Ішигозбірвн - ее збір книжок. І{нигозбірня 

Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові ,\tає 50.000 книжок. 
Найбільша наша бібліотека, це Укр. Національна І{ниго:~бірня 
у Київі. Вона має 300,000 томів. 

В сотенній І<нигозбірні повинно бути принайменше І ОО кни
жок. Та зате муся·rь це бути самі вибрані, твори, так, щоби 

козак найшов в них і знання і забаву. 

Як вести бібліотеку? J~o цього є підручники: 

Ю. Меженко: Бібліотёчна, децімальна систеІІlа. Київ 1918. 
Для иенших бібліотек є вказівки в книжці Івана Герасимовича: 
Підручник д:ш веденя шкільної І<анцелярії. ·Чернівці 1910, та 
в Письмі з Просьвіти 1908-1914. 

В бібліотеці повинен бути списоІ< (катальоtJ книжок після 
цего зрааку : 

СП И С О К І{ Н И Ж О К. 
, І = 

Авт ор І 3aгoJ~<JHOI' .. -м~~~~~ніік І JJ Ціна І ~а_:~і~І<а __ 

1=/.==== Іван І Основи ,:аук~J- ~-в; "~ас'~-.-7-2-~~-~~-г~ІJ--~~~-оп-р-ав---
і Снснціцькнй Іnро укр. лщтзу j І(nїв, 1917. [ І лена 

-~--------~ -~ ------------т--- ~---- -

JОЧУ 

Цей список подається кождому позичаючому. 

І{олі1 він книжку вибрав вnисується його й книжку в сліду

книгу: 

І{ н и І' а п о а и ч а ю ч и х. 

5 І Ранг ІІ Імя і назна І Части- П<:]з_и'-І~ІВ_КНІІ)~~--~ ___ І{_оли _ _f 3амітка 
;.j nо~ичаючоІ'u І ни Ч. і Автор J ааг~ловон [ 11~;:~- і віддаn І 

І -, •' 'з i:vm. І Федів і і С- r' 31 І /7'/]1 
1. І(озак Андрт Іz Бри- 54 Злото-І' 11~ . ! 1 1 

Маланин , гада _ , палець Украит 1 920 І 920 __ 
-~--~---------г . і І- • І І 
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Адреси більших українських книгарень (декотрі з них мають. 
готові катальоtи своїх книжок): 

Київ - Володимирська, - І<нигарнs1 "Час" - "Дніпросоюз" - "Дзвін" 
- "Освіта" -; Безаківська 8 "І<нигоспілка-; Фундуклеївська вул. 12.~

"Верюtгора"~·; Бесарабt<а 2.: "Уr<раїнська Школа•. Аьвів: Ринок 10, Кни
гарня Hayt<. Тов. ім. Шевченка. ~ Одесса: І<ниг. "Діло", Преображен

ська 11.- Харків: Петрівський пров. 18. "Дзнін";- Станіс.tавів: Українська 

книгарня; - Відень, VII. Lederergasse 20 Т. 5. Kunstverlag "Umna". -ЧернівцІ, 
І<ниг. І<огута й Равха. Катеринодар: УІ<р. І<ниг., І<атерининська 34. - Нате·· 

риносАав: "І<нш·арня Лозинської", Проспе1.:т.; І<ю1г. ·"слово", Поліцейсьt<а 
36. - Полтава: "Укр. КнИІ-." Гост. "Европа"; І<ниг. Маркевича, Бульв. І<о

т ляревськ. - Житомир: І<юtгарня Совrшського. - Петроград: "Укр. I<юtr." 
Большой Просп. І. - Миколаїв: Книг. "Просвіти", Моск. З. -·- Перемиw.tь :. 
"Нар. Базар", Костюшки. 

Взірцева бібАіотека.*) Вибір кращих ІШІІЖОІ<~ що до тепер появилися 
в друку. При доповнюванню треба сдідІ\унати за рецензіями й бі~ліоrра
фіею по часописях і журналах. 

І. Поезія. І<от!1яренсьюrй: Енеїда.-Т. Шев•ІСНІ<о; кобзар.-В.lЦурат: 
Історичні пісні.-Олесь: З чужини; Поезії 11. - І. Франко: Панські жарти,. 
Мойсей, R вер-шин і низин, Давне й нове . ..., Федькович: Вибір поезій. -
Грінченко: І<нига віршів, Зернятка. - М. Підгірян..:а: Поезії.·-Лепкий: Тим, 
що упали. - Глібів: Нар. бай1ш. 

2. Історичні повіепт іі оповідання. А. І<ащеико: Отаман СірІ< О, Зруй
новане гніздо, Два побратими, Під І<орсунем, У западі боротьби. - О. На
зарук: Ярослав Осьмомисл, Огні срібної землі, Морозенко. -- І. Франко: 
·захар Беркут. - О. Сторожею<о: Марко ПроІ<лятий. - Гоголь: Тарас 
Бульба. ~ Костомарів: Чернигівка. - Іван Левпцький Не чуй: Микола. 
Джеря, Запорожці. - П. І<уліш: Орися. - О. Маковей: Ярошенко. - Ро
гова: Син гетьмана. - Опільсьюrй: Іду на вас!, В царстві золотої свободи. 
- А. ЧайковськиИ: 3а сестрою, Віддячинся, І<озача пімста, Дна побратими .. 
- Т. Шекериrс На дні озера. - М. Вончоtс Маруся. - М. Старицький: 
Х:мельницький, Облога Буші. - Гребінка: Чайr<овсьІ<иЙ. - М. Грушевський:
Хмельницький в ПереясJ1аві. - І. Федів і/ В. 3лотополець: Син Уt<раїни' 
(yr<p. Робінзон). - Богданко: Войнаронський на Сибірі. - Францоз: Бо-· 
ротьба за орано. - Грінченко: Олеся. - О. Островський: Жовті ·Води,. 
В Батурині. 

3. Драматn•ші твори. Тобілевич: Чумаки, Сана Чалий, БурлаІ<а, Над. 
Дніпром.- ВасильченІ\о: І<уди вітер віє?-· Грінченко: Степовий гість. 
- КрошІВНІЩЬІ\иЙ: Невольник. - Черкасен"о: Про що .тирса шелестіJ1а. 
- Старицька-Черняхівська: Гетьман Дорошенко. - Ін. Франко: Сон І<нязя 
Святослава, Учитель.- В. Пачовський: Сонце Руїни, Сон украТнс.ької ночі, 
Малий Свsпос.'!ав Хоробрий. - М. Підгірянка: Сон на могилах._: 'Віра Ле
бедова: Вінок на могилу Шевченка. - В. Макогонснко: В суді - і пр. 

4. Національно-виховуючі твори : Грінченко: Соняшний промінь, На 
розпутті. - І. Франко: Великий шум, На дні, Сім казок, До світла. - П. 
Мирний: Хіба ревуть воли ? Лихі люде. - Вечуіі-Левицький: Причепа. 
Хмари. Над Чорним Морем. - СвидницІ;кий: Люборадські. -· Д. Лукія но-

=ІІ) Туть належать тnор•1 нодані tШ ст. 24. і 25. 
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ипч: 3а І<адильиу. - В. Винниченко: Дим. - І<оцюбінський: Хо., - І<ру
шельющький: Рубають ліс.- Ярошинська: Переквнчики.- Н. Кобринська: 

Виборець, Дух часу. - Мартович: Хитрик Панько, Віііт, Смертельна сnрава. 

- Яцків: І<авка про nерстінь, Чотки. - Стефаник: Синя книжочІ<а. - А. 

Чайкінський: Своїми силами - і пр. 

4. Хор. 
Наша пісня відоrрала першу ролю в мирній і оружній бо

ротьбі за збереження нашої нації. Побутові, любовні пісні - це 
тиха іділля на скрізь українського села, - історичні думи і пісні, 

це традиція, неначе підпольний аtітатор, національний революціо
нер. Є лєtенда, що вмираюча козаt~ька воля о~танний свій віддих 
заховала в бандурі одного січового старця. Для ворогів <::амо
стійної України це бандура - невидимІ<а, для українського люду 
в ній заховані предивні Пісні, ЯІ<і заграють у побідний час народ
ної волі. 

Завданням сот. інструкторів в навчити І<Озаків співати патріо
тичні пісні й. історичні думи. Пісня розважить козака, підбадьо
рить його, порве до бою, навчить кохати все рідне. Обовязково 
кождий козак ~усить вміти співати гимн: "Ще не вмерла Укра
їна". Спершу треба вивчити пісень на память. 

При цій спосібности можна розсказати кС'закам про значіння 
й красу українсЬІ\ОЇ пісні та про "Українську Державну І<апелю". 

Пісні, яких козак nовннеu навчитися: 
І. Ще не вмерла Україна. 2. 3апо~іт. З. Не пора. 4. Боже великий, 

єдиний. 5. Ми гайдамаки. 6. Гей на горі там женці жнуть. 7. Ой видно село. 
8. Гей там на горі Січ іде. 9. Гей не дивуйтеся. 10. Гей нам браття до 
зброї. 11. Ой у лузі червона. калина. 12. Наш отаман ГаJІ~алія. 13. Повста
вали козаченьки. 14. Розвивайся ти висоІшЙ дубе. 15. І<оли УІ;раїна борбу 
розпочала. 

Співаникн та ноmи : 
Наша дума, сnіваник. Львів. - Стрілецьким шлихом. Січовий спіна· 

ник. Відень 1!!16. - Шкілt.ний сnіианик. Стеценко. нид. Вернигора. І<иїв 
1918. І<Н. І. і 11. - Сім пісень: Сnівзник жовніра. Відею, 1914. - З. Мур
ський: Збірник ренолюційних nісень в нотами: "Під УІ<Раїнн єднаймось 
прапор". Одеса 1917. ·- Д. СічинсьІ<ИЙ: Ще не вмерла Україна (пісні в но

тамп) Станиелавін 1915. - Ніщинський: Вечерющі. - І<о.1есса: Наша дума, 

в нотаr.ш. - Бандурист, вбірник квартетів І. і 11. - М. Лиссю\О: Збірник 
укр. нар. nісень. Київ. - О. І<ошиць Збірник укр. пісень. І<иїи. - 1<. Сте
ценІ<О: Укр. І\Олядки й щедрівки длн хору. ~иїв. - Фесенко: УІ<р. сnівзник 
Одеса І. 11. ІІІ. -· Ніжанківсннй: Сnівзник а нотами. Вид. Сnілка Львів. -
І<олссса: Ритміка укр. народних nісень. - І. Ющишин: Гагілки для школи, 

Львів. - Навроцький-Воробкенич: НJкі.~ьний сnіваник. Львів. - Укр. ко
лядки. 11. вид. Відень 1915. - lЦе не вмерла УІ<раїна. Вид. І<уш,т. Ради 
Відень 1915. - 300 У"Р· найкrащих ·пісень. - 1<. Стеценко: Наука нотиого 
сnіву. Київ 1918. -- 1<. Стеценко. Заповіт. - М. FайворонсЬІ<иЙ: Вяаанка 
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стрілецІ,ЮІХ пісень Відень 1917. - Васи.1ЬЧСНКО: urануймо рідну пісню. -
М. ГайворонсЬІ{ИЙ: Стрілецький nохід. Львів 1916. - КовацьюІЙ співанш<. 

ЗО патр. пісень. Ланьцут 1920.- О. ПиІJькевич і Б. Левицький: Військовий 
співаник. 60 наЙІ<ращих пісень. 

5. Уладжування національних свят. 

В річниці важніщих подій в нашій історії повинен інструктор 

виготовити відповідний реферат, вивчити козаків яких віршів дш1 

деюшмації і т. др. При таких нагодах свідоміщі й здібніщі козаки 

повинні приготовити свої ориrінмьні праці, бо це збільшує інте

рес у других козаків. 

ОбовязІ<ово належить відсвяткувати день 10. березня (п, н. 
ст.) як свято в честь Т. Шевченка, день 22. січня як річниця 

проголошення незалежної У країнської, Народної Респуб 'ІИКИ, 

10. липня як сумна річниця битви під Полтавою. (Історичний ка
лєндар поданий в календарі "Просвіта" р. 1920). І{ рім того ко жде 

місце, де стоїть сопщ має своє історичне минуле (н. пр. Умань, 

Канів, Олександрівськ і т. и.) яке належить теж спОJІ'І.Янути. 

6. Научні прогульни. 

І{оли місце пастою сотні в недалеко від історичної місце

вости, з котрою звязані історичні переживання народу, або па

мятники культури, треба скористати з цеї нагоди. В вільну від 

вправ або муштрІ~ пору, в неділю або свято, повинен інструктор 

зібрати охочих на прогульку а по дорозі обя.снити їм значіння 

місцевости і памятника. При звиджуванню музеїв та архівів одер

жує козак' незвичайно корисний, душевний корм. Памятники ста

рини приучують з пошаною глядіти на наше минуле, цінити історію 

свойого народа, його терпіння й дні щастя. 

Спільна праця сотенних інструнторів в нуріні. 

Звичайно оден інструктор не л'І.оже відповісти всім вимогам; 

в однім ділі він знаменито себе почуває, в другому 11\оже йому 

недаставати відповідного знання. Зарадити лихові можна тільки 

цим способом, що інструктори одного куріня або й полку, збе

руться на нараду, щоби обговорити й обробитн плян навчання 

й взаїмної виручки. 

ІІІ. 

Практичний порадниІ<_для сот. інструІ<торів. 

1. Ян пишеться хроніну? 

І{ож"ий освітн~й відділ, більіний, чи менший, мусить вести 
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свою хроніку. Там вписує інструктор, або хто охочий все, що 
діється в бригаді, куріневі, сотні. Буде це теж перегляд освітної 

праці. 

3 це1 нtини маємо вже кілька таких хронік, н. пр. Хроніка 
І<Омісаріяту У. С. С. у .Володимирі на Волині 1916-1917, ведена 

під nроводом чет. Ми'<оли Саєвича. 
В хроніку належить вписувати звіти з прочитаних лєкцій 

і рефератів, переживаннн й цікавіщі епізоди частин й поодино

ких членів, погляди на сучасні, політичні обставини й події, за

мітки про приїзд ви7.начніщих осіб до частини, звіти з важніщих 
нарад старшин і освітного відділу і т. и. 

В хроніку вписується й важніщі документи та вліплюєтьсst 
світлини, що мають звязоІ< з описуваним в хроніці матеріялом. 

Що зберігається в архіві? 

Архів закладається звичайно при бібліотеці, nри Пресовій 

І{ватирі, або може заложити собі його й поодинока людина. 
Тут в теці треба заховати усі прочИтані часописи, відозви, 

брошури та всякі акти, чи документи і світлини (фотМрафії). 

Зберігати11\уться тут усі записи та спомини з Пресової І{ватири, 

збірки воєнних пісень і ин. Всі збирані 111атеріяли вписується 

в книгу за чергою. Належить збирати Та!{ цілі річники часописів 

як також і поодинокі часописи. І{ожда часопись має й свою бі

бліофафічну вартість, хоч вже втратила вартість одноднівки. Істо
рик української війни найде в них поміщені всі звіти з фронту 

та ріжні дописи козаків та старшин. Вже тепер шукається за 
ріжними річника11ш часописів а їх немає. В супокійні часи зби

рають усякі друки всі архіви: академічні, увіверзитетсьr<і, w.узейні 

а й поодиноких збирачів. А в часі війни - чи ее можливе? От 

примір: десь в Умані видали повстанці відозву до громадян і роз

ліпили по місті. Опісля прийшли большевики і вони видали роз

порядок. За місяць прийшли "Петлюрці" - Уряд У. Н. Р. і ви
дали "Наказ" і т. д. Чи журиться хтонебудь, щоб те все зібрати? 
А це все - то воєнні снідr<и, яr<і в мирні111 часі послуж:нь як 

доr<ументи проти теревень ворожих істориків, котрі будуть стара

тися наш рух оплюгавити. Збірку належить складати по можли

вості в 10 примірниІ<ах. За одною відозвою будуть питати в мир

нім часі всякі універзитети і бібліотеки свої й заграничні. 3 від
кіля-ж їх тоді набереться, І<оли тепер не збережеться. При спо

сібности можна передати в переховак до якоїсь поважної бібліо
теJ<и, щоби збірка не пропала в воєнній хуртовині, 
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3 відоав й видань своєї частини треба посилати по 5 
примірників: 1) В архів Міністерства Військових Справ, 2) в Укр. 
Нац. БібліотеІlу в Київі, 3) в Наук. Тов. ім. Lllевченка у JІІ,вові 
вул. Чарнецького 24, 4) в бібліотеки універзитетів в Камянці, 
Київі, Хар!{ОВі і пр. 

Наколи інструктор є світ ливцем і має апарат, повrін..:н ста

ранно переховувати всі склянні кліші. По одній відбитці шле 

в редакцію ілюстрованої часописи в Міністерство Війни та в На

ціональний Музей. (Київ, Львів). 

Воєнного Музея у нас не має на Україні. Українсьюtй Во

єнний Музей є на чужині, в Відни. В такий В. Музей збирається 
все: мундір війська У. Н. Р. - всіх родів, кроїв та змін, відзнаки, 

tузики, прапори, Еоєнні трофеї, видавництва листівок, книжок, 

наказів, світлин ( фотоrрафій), стрілецька переписка, спомини, 

дневники, части стрілен, гроші, поштові значки і т. др. 

З. Допомога Пресовій Нватирі. 

Пресова Кватира закладається при більшій частині. Спів

робітництво інструкторів є тут дуже бажане. 

Пресова І{ватира має задачу: І) записувати від козаків 
оповідання й воєнні спомини, збирати дневники в архіві; 2) пи

сати звідомлення зі свойого фронту для І{ористування преси; 

З) удержувати архів; 4) удержувати світливні (фотоtрафічні ателіє), 
5) воєнний музей, б) писати історію української визвольної бо

ротьби; 7) видавати воєнні оповідання, описи й др.; 8) редаtувати 
полеву часопись, 9) вести хроніку відділу. 

Вказівки в цій праці можна найти в книжках: 
Ів. l{реRецьюІЙ: Українська мемуаристика. l{амянець 1919. -· Ін. Кре

вецький і Др. О. Назарук: Як п·исати мемуари? l{амянець 1919. 
5. Як належить писати дописи до часе>nисів? 

Допись~ повинна бути коропш й зрозу.міла. Строго держати
ся теми й не забирати місця непотрібною балачкою. Точно тре

ба пол<tuати місцевости, в яких подія склалася, день, місяць і рік. 
Іlишеться тільки на одній стороні лиt.;·а. На боці оставля

ється вільне місце на поля. ІІисати виразно, читким почерком, 

особливо-ж, коли подається імена, призвища й назви. 

Дописувач повинен подати редакції своє ім.я й призвище та 

свою ст.алу адресу. Під дописю підписує себе самого повним іме

нем, початковими буквами, або псевдонімом. Що ее псевдонім 

автора н не його призвище треnа редакції окремо написати. 

І{оли хочеться мати рукопись з поворотом, т_реба це виразно 
зазначити. Та ее дотичить т:льки великих рукоп('Jсів. 
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nівлявпово. 

Дуже потрібно було таІ<Ої книжки, це прианасть наlІ\ кождий. 

Складена вона нашвидко, серед військового життя, серед тяжких 
обставин, тільки на основі досвіду. 

Відсутність відповідної, підручної бібліотеки не поаволив 

автораlІ\ використати всего потрібного 11\атеріялу і жерел, які 

в такій праці в конечні. До друку готовиться 8-тиЖІіевний плян 

національно-освітьної праці і ряд конспектів а намічених у цій 

ннижці областей україноанавства. 
У cill\, хто бажає, щоби друге видання цеї книжки вийшло 

І<раще, прохають автори присилати ааlІ\ітки, провірені досвідом, 

·та нові спостереження при нац.-освітній nр~ці для а'ужиткування 

їх на користь України. (На адресу Укр. Збірної Станиці в Ланьцуті). 
Ланьцут, 9. V ІІІ. 1920 р. 

Нак. ч. 96. 

НАІ\АВ 
ГоАовної Управи Війська Української 

Народної Республіки. 

ч. 96. 
25. травня 1920 року. 

(По ГоАовній Управі Генерального Штабу). 

Оголошую для керування аа твер
дженні п. Головним Отаманом 9-го 
травня 1920 року "Положення про 
орrаніаацію Національно-Освітної 
праці в частинах армії У. Н. Р. 
і "штат Культурно-Освітної орrа
ніаації в складі дівіаії чи аапасової 
бриrади". 
ДОДАТОІ{: Положення і ш:rат. 
Підписав: Військовий Міністр. 

(енерального LUтабу, Полковник 
Сальський. 3 орнrіналом агідно: 
.Начальник Наказно-Персонального 
Відділу Підполковник Якубовський. 

ЗАТВЕРДЖУЮ ДодатоR ч. І до 
'Головний Отаман ВійсьR нак. Голо о Унрави 

У. Н. Р. ПЕТJІЮРА віі!ськ У. Н. Р. під 
9. травня 1920 р. 25 травня 1920 ро

ку ІІІД Ч. %. 

ПОЛОЖЕННЯ 
про орrаніаацію Наці.онально-освіт
ної праці в частинах армії У. Н. Р. 

І. ВИІ{ОНАВЧІ ОРrАНИ: 
В кождій дівіаії (аапасовій бриrаді) 

утворюється культурно-освіт'ниИ 

Видавництво. 

І . відвділ аг!!)НО п~д(баваемим) штатам. 
кожнш сотнІ атареї сотенній 

.1, (або батарейній) старшина е ін· 
- стру«тор національно • освітної 

l
!l справrt. 

11. ОБСЯГ ДІЯЛЬНОСТИ: 

1
: Дівіаіонннй культурно- освітній 

:_.j відділ має на мсті: 
І) бути посередником 1\lіж куль-

11.1 

турно-освітнім відділом · Ві~ько
вого Міністсрства а її частинами; 

2). стежити, щоб інструктори по 
11 частинах (сотнях) додержувались 

І принятої сістеми виховування і ви-
кладання; 

З) керувати черговуванням частин 
в справі технічного одержання від 
І(ультурно-освітного відділу Вій
ськового Міністерства часописів, 
книжок і підручників; ви ясувати 
потреби частин що до їх освіти 
і вжити заходів для задоволення їх; 

4) орrаніаує національно·оІ:вітню 
справу в дівіаії (бриrаді) і аа працю 
цю несе відповідательність, як пе
ред І{ У льту~но-освітнім відділом 
Військового Міністерства так і пе
ред начальником дівіаії (бриrади); 

5) Дае інформації населенню 
і одержує взаємно від нього. 

6) Вживае заходів абІt підгото
вити населення до вступу до війська; 

7) Допомагає постачанню війсь](а 
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і населення прифронтових і поза
фр(}нтових місцевостей літерату
рою; 

8) Популяризує ідею мобілізації 
серед населення. 

ІІІ. ОБОВЯ3КИ СЛУЖБОВЦІВ: 
А) Начальнина Відділу : 
1) Направ.тяє діяльність всІ,ого 

нідділу; 
2) Контролює працю інструІпо

рів-орrанізаторів національно осніт
ної справи і сотенних інструкторів; 

З) Робить доповіді Начальнику 
дівізії (бриrади) про працю відділу 
і про настрій і напрям в частинах 
дівізії і серед населення; 

4) Дав повідомлення до культур
но-освітного відділу ВійсьІ{Ового 
Міністерства про стан культурно
освітної праці серед частин дівізії 
і наслідки її. 

5) Одержує нказінюІ і технічну 
ДОПОМОГУ нід І<УЛЬТJ'ІНО-С!СВІТНОГО 
відділу l'оловної Упрани Іенераль
ного Штабу. 

Б) І-ій інструнтор-ор(анізатор Націо
нально-освітних справ. 

1) Стсжить за енсрrійним прона
дженням навчання в сотнях; 

2) Оповіщує лєкції; 
З) Стежить за викон":н~ям соте~:~: 

НИl>\И інструкторами ВСІ::С lН~ТруІЩІИ 
і вказівок що одержаНІ вІд ку ль
турно-освітного відділу ГУГЩ.; . 

4) Скликав сотенних шструктор1в 
nід своїм головува~;~н_я~~; 

5) Улаштовує дІвІзшну книго
збірню; 

б) Вживає захоДів для улашто
вання дівізійного хору; 

7) Дбав про утворення театраль
них гуртків і про п}дгото~Іку кадра 
козаІ<ів інструкторІВ нацІОнально
освітної справи; 

8) Дбає про безпосередні з~ос~І
ни з Центром (культурно-освпшм 
відділом ГУШГ), улаштовуючи nо
СlІЛку нурієрів за літературою; . 

9) Дбає про постачання козак!в 
літературою, ~ша одсржуєтьься вщ 
~<у.'н>rурно-освітного відділу ГУПU. 

10) Улаштовує в сотнях вистави, 
концертп і лє1щі.І.; 

11) Дбае про провадження націо
нальних струментів в осередок 
війська; 

В) 2-й і 3-іі Інструктори націона..ьно
освітних справ. 

1) Провадить інформаційно-аrіта-· 
ціИну працю серед населення; 

2) Дбають про підготовку насе
лення до вступу в уІ<раїнсІ,ке війсьІш 

3) Одержують відомости про на
стрій населення і дбають про по
стачання його відповідною літера
турою; 

2-й інструІ<тор-орrані3нтор пра
цює серед фронтового населенняr 
а З-й прифронтового. 

Г) Сотенні старшини-інструнтори 

національно-освітню' сnрав. 

1) Відповідають за наці~нально
оснітню діяльність в сотНІ, ЯІ< пе
ред командіром сотні, так і nеред 
дівіаійним інструктором орrаюза
тором "У льтурно-о_світних _справ; 

2) Роблять доповщп про ХІД пра
ці командіру сотні і І-му інструк-
тору орrанізатору; . 

3) Провадять навчання ІЮ3аюв 
історії й rеоrрафії України, еко~.о
міки і статіст~ши, а також украш
еького письменства; 

4) Вибирають по докладі коман
діру сотні н;; технічну до~омогу 
собі більш письменпих та свІдомих 
козаків; . 

5) Дбають про навчання козаюв 
УІІраївських пісень; . 

б) Інформують козаюв про стан 

сучасного менту; 

7) Дбають про виховання у коза
І<а національного почуттн, почуття 

обовяЗІ<У і! патріотизму; 
8) В3агалі відповід~ють <:а на

стріИ і напрям ~uозаюв sоп~І; . 
Підписали: Вшськ01:ши ЛІІнtстр, 

Іенеральн.Іlітабу, полковник __ Саль
ський начальник законодавчО! упр~
ви, хо'рунжий Лоба-Лобів, 3 ориrІ
ШІлом згідно: Начальник наказно
персонального відділу, nолковник 
ЯкубовсьюІ!і. 
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