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ЛІКВІДАЦІЯ НЕПИСЬМЕННОСТІ Й МАЛОГРАМОТНОСТІ 

СЕРЕД ГАЛИЦЬКИХ ГУЦУЛІВ 

  
У статті розглядається  майже не досліджена проблема ліквідації неписьменності і 

малограмотності серед гуцулів Галицької Гуцульщини. Ліквідацію неписьменності і малогра-

мотності серед гуцулів перед Великою війною започаткувало суспільно-культурне товариство 

“Просвіта”. В міжвоєнній добі цій важливій справі в ділянці освіти певна увага приділялася  зі 

сторони польської держави, однак носила обмежений характер, бо охоплювала лише юнаків 

призовного віку. Радянська влада намагалася охопити все неграмотне і малограмотне насе-

лення гуцульського краю, але теж не стовідсотково досягла цієї цілі, бо навчанням лікнепу не 

було охоплено всіх гуцулів. 

Ключові слова: неписьменність, малограмотність, Галицька Гуцульщина, гуцульський 

край. 

   

Проблеми ліквідації неписьменності і малограмотності серед дорослих гуцулів 

Галицької Гуцульщини побічно торкалися лише краєзнавці та окремі вчені при ви-

світленні історії населених пунктів краю
1
. Досі ні в українській історичній, а ні в пе-

дагогічній науці немає окремої статті чи хоча б невеликої монографії, присвяченої такій 

важливій проблемі.  

Акцію ліквідації неписьменності і малограмотності серед повнолітніх гуцулів на 

початку ХХ ст. започаткували осередки крайового культурно-просвітнього товариства 

―Просвіта‖. На основі документів, що дійшли до наших днів з‘ясовано, що одні з 

перших курсів ліквідації неписьменності було закладено в с. Космач колишнього 

Печеніжинського повіту Австро-Угорської держави. Ця подія відбулася 16 листопада 

1908 р., коли загальні збори космацьких просвітян ухвалили резолюцію організувати 

для односельчан з 1 грудня того ж року курси з ліквідації неписьменності. Для цього 

сільський просвітянин Михайло Уторопчук погодився відпустити свою хату, а Ілько 

Палійчук разом з учителями місцевої школи Євгеном Сеністовичем і Радиловичем – 

навчати неграмотних
2
. Серед космацьких гуцулів цей захід просвітян викликав велике 

зацікавлення і мав значний успіх, особливо серед чоловіків. Вони навіть у сільській 

корчмі один одного вчили букв, а також писати. Це зумовило політичний резонанс не 

тільки серед гуцулів краю, але й громадськості Східної Галичини. За офіційними 

даними космацького осередку ―Просвіти‖ за 1910 р. встановлено, що протягом зга-

даного року неписьменність серед жителів села ліквідували 62 особи, в тому числі сім 

дівчат, десять молодиць, 20 чоловіків і 25 юнаків
3
. 

На той час такий великий інтерес до ліквідації неграмотності був не тільки у 

членів осередку ―Просвіти‖ села Космач Печеніжинського повіту, але й серед просвітян 

інших гуцульських сіл. Так, члени ―Просвіти‖ в с. Рожнів Косівського повіту, як за-

значає М. Ґушул, ―неписьменні й малописьменні самотужки або за допомогою товари-

шів вчилися читати й писати, бо вважали за великий сором не вміти читати і 

користуватися з добродійств читальняних‖
4
.  

Доречно наголосити, що такі курси тоді діяли мало не при кожному місцевому 

осередку ―Просвіти‖ по всій Східній Галичині. Зокрема, 1910 р. у містечку Товстому 

колишнього Заліщицького повіту читальня ―Просвіти‖ вела курси з ліквідації непись-

менності, в яких грамоти навчалося 105 осіб
5
. У  календарі товариства ―Просвіта‖ на 

1912 р. зазначено, що просвітянський осередок села Милування на Тлумаччині для не-
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грамотних членів осередку теж організував курси з ліквідації неписьменності. Тут не-

грамотні просвітяни за свій кошт найняли вчителя, котрий щоденно у вечірній час, а 

також у недільні і святкові дні проводив з ними заняття. За курс навчання кожний без-

грамотний просвітянин учителю платив по дві корони
6
. 

Доречно зазначити, що ліквідація неписьменності в Східній Галичині проходила і 

в її неофіційній столиці – м. Львові. Окремо, курси для неграмотних чоловіків і жінок 

міста діяли при українській школі імені Маркіяна Шашкевича. Відомо, що 7 квітня 

1914 р. учні цієї школи для слухачів курсів дали невеликий шевченківський концерт
7
. 

До слова, курси з ліквідації неписьменності для гуцулів у той час діяли і у війсь-

кових частинах австрійської армії, які дислокувались у Відні, Коломиї і Станиславові. 

Для прикладу, такі курси були в 24-ім піхотнім полку, де у Відні гуцули-рекрути з 

колишнього Косівського повіту проходили військову службу
8
. 

З входженням Галицької Гуцульщини до складу відродженої польської держави 

ліквідацію неписьменності серед гуцулів знову взяли на себе відроджені осередки 

―Просвіти‖. Найкраще ця робота була поставлена в просвітянському осередку села 

Шешори Косівського повіту. Тут з неписьменними села працював учитель сільської 

школи Яків Попель. Він протягом 1929 р. навчив читати і писати 60 осіб
9
. 

У міжвоєнний час українська прогресивна громадськість докладала особливих 

зусиль ліквідації неписьменності серед народних мас Галицької Гуцульщини. Так, у 

газеті ―Селянські вісті‖ за 30 листопада 1937 р. зазначалося: ―Не буде освіти, не буде 

боротьби з лихом, що добирається до душі гуцула. Оцей саме найбільший ворог: без-

просвітність зроджує з дня на день на Гуцульщині різнорідні лайдацтва, як приміром 

проституцію, бандитизм, гульні, пиятики, що приносять страшні наслідки по собі, як 

часті убійства та хороби сифілісу, туберкульози та божевілля‖
10

. 

У названий період на державному рівні ліквідацію неписьменності серед гуцуль-

ських юнаків призовного віку задекларувала ІІ Річ Посполита. Місцева польська адмі-

ністрація на указ Міністерства оборони при сільських народних школах І ступеня 

організовувала курси для ліквідації неписьменності. Їх відвідували юнаки призовного 

віку. Елементарної грамоти неграмотних гуцулів по селах навчали вчителі місцевих 

шкіл. Ці курси мали назву ―Загальноосвітні вечірні курси‖. Зокрема, на присілку Плаю-

ци с. Космач Коломийського повіту в приміщенні народної школи І ступеня неграмот-

них молодих гуцулів грамоти у вечірній час учив учитель Адам Слонецький. Курс 

навчання тривав з 19 листопада 1938 р. до 30 березня 1939 р. З даних класного журналу 

довідуємося, що на цих курсах навчалося 15 юнаків 1917–1922 років народження: Гав-

рило Бербеничук (1920; з присілку Діл), Ігнат Бербеничук (1917; з присілка Плаюци), 

Михайло Недобійчук (1919; з присілка Плаюци), Петро Палійчук (1921; з присілка По-

чоса), Юрій Палійчук (1920; з присілка Почоса), Іван Петрованчук (1919; з присілка 

Плаюци), Олекса Поляк (1919; з присілка Плаюци), Танасій Поляк (1920; з присілка 

Плаюци), Дмитро Проданюк (1922; з присілка Почоса), Петро Проданюк (1920; з при-

сілка Почоса), Олекса Реведжук (1918; з присілка Плаюци), Стефан Рошканюк (1919; з 

присілка Почоса), Олекса Юряк (1918; з присілка Плаюци), Василь Юряк Поляк (1920; 

з присілка Плаюци) і Федір Юряк (1919; з присілка Плаюци)
11

. Отож, найстаршим 

учнем курсів був Ігнат Бербеничук, а наймолодшим – Дмитро Проданюк. Наймолод-

ший слухач курсів мав 16, а найстарший 20 років. 

Записи класного журналу загальноосвітніх вечірніх курсів присілка Плаюци 

с. Космач свідчать, що навчальна програма курсу з ліквідації неписьменності скла-

далася з 72 годин. З них на вивчення польської мови відводилось 24, арифметики – 20, 

науки обивательства (громадянства – П. С.) – 17,  української мови – 11 годин. Як 
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бачимо, на державну мову було передбачено годин найбільше, а на рідну мову – 

найменше
12

. 

Заняття на цих курсах велись при освітленні нафтової лампи в вечірні години від 

17.30 до 20 год. тричі на тиждень: у вівторок, четвер і суботу. Кожен слухач мав 

―Буквар‖. Правда, залишається загадкою, який саме: польський чи український. Про 

інші підручники та унаочнення нічого не відомо. Слухачі курсів заняття відвідували 

нерегулярно через працю на лісорозробках села
13

. 

Подібні курси в 1938/1939 навчальному році для молоді 14–21 рр. існували в 

кожному гуцульському поселенні, причому навіть на віддалених присілках. Зокрема, в 

с. Брустури на присілку Шипіт з анальфабетами по понеділках, середах і п‘ятницях з 16 

січня по 26 квітня 1939 р. працював Мар‘ян Кмікєвич. До нього на курси записалося 17, 

а закінчило 12 осіб. Слухачі протягом 117 навчальних годин вивчали польську мову, 

арифметику і науку обивательську. Займалися в нього неохоче, а тому мали низькі 

знання
14

.  

На присілку Голошино с. Гриняви на курси записалося сім юнаків, а закінчило 

четверо. Навчав грамоти протягом 80 годин учитель Павло Жотинський. Тут навчання 

тривало з 20 січня по 14 квітня 1930 р. Він 30 годин приділив державній мові і по 25 

годин арифметиці і громадянству
15

. 

У с. Барвінків на навчальну програму курсів було виділено 87 годин, у тому числі 

на рідну мову п‘ять, громадянство – дев‘ять, арифметику – 31 і польську мову – 42 го-

дини. Курси закінчило восьмеро з 18 юнаків призовного віку. Їх навчав грамоти вчи-

тель місцевої школи Станіслав Мазуркевич
16

.  

Найменше годин на ліквідацію неписьменності зафіксовано на курсах у с. Голови 

Косівського повіту. Тут польської мови, арифметики, громадянства та співів протягом 

67 годин з 4 лютого по 22 квітня 1939 р. навчала Стефанія Токар. Ці курси закінчило 

лише шість осіб з 21 записаної
17

. 

Найкоротші курси з ліквідації неграмотності серед юнаків відбулися в Хороцовій. 

Вони тривали всього 18 днів: з 9 лютого по 30 березня 1939 р. На навчання вчителька 

Вікторія Блазеякова затратила тільки 36 годин навчального часу
18

. 

Найдовше в сільській місцевості Галицької Гуцульщини курси лікнепу серед при-

зовників 1918, 1919 рр. тривали на присілках Ходак та Синиці села Жаб‘є. В Ходаку 

вони діяли 45 днів, з 29 листопада 1938 по 15 квітня 1939 р. Слухачі відвідували 

заняття тричі на тиждень: у вівторок, четвер і суботу. На весь курс було відведено 104 

години. Ймовірно, через те, що заняття вчителькою Іреною Сполікевич проводились 

виключно українською мовою, то з 13 записаних їх закінчило тільки п‘ятеро осіб
19

.  

На присілку Синиці села Жаб‘є курси тривали 47 днів: з 19 листопада 1938 р. – по 

30 березня 1939 р. Вчилося дванадцять, а закінчило восьмеро призовників. Уроки вів 

учитель місцевої школи Михайло Матолич. У юнацькій групі займалася одна дівчина – 

Марія Філіпчук, яка теж навчилася читати і писати, тобто освоїла курс науки за перший 

клас
20

. Доречно зазначити, що найбільше дівчат на курсах з ліквідації неписьменності 

було в Соколівці поблизу Косова. Тут на курсах вчительки Стефанії Вербенець свою 

неграмотність ліквідували Анна Мартищук, Василина Мартищук, Юстина Павлюк, 

Катерина Попюк, Катерина Сенчун та Василина Сумасюк
21

. У с. Хімчин, у групі з 13 

осіб навчалася грамоти гуцулка Марія Микитівна Марчук 1919 р. н
22

. 

З гуцульських сіл тільки у двох – Устеріках і Хороцовій на Верховинщині усі 

записані закінчили курси з ліквідації неграмотності. В Устеріках протягом 28 днів (з 

20 січня до 24 березня 1939 р.) всього 84 години навчала грамоти Євгенія Заєнкувна 

шестеро неписьменних 1916–1921 рр.
23

. 
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Насамкінець слід зазначити, що в міжвоєннім часі слухачами курсів з ліквідації 
неграмотності і малограмотності були не тільки гуцули, але також євреї, німці, поляки. 
Так, на курсах у с. Яблуниця на Верховинщині малограмотність ліквідовувало 12 осіб, 
у тому числі навчалися – один німець Зіґмунд Коллман, євреї Меєр Баар, Янкель Ван-
дер, Мендель Сайфер та Берґрюн Фішель. Цікавим є той факт, що з цієї групи, з якою 
працював учитель Антоній Каєтанович (вірогідно, виходець з кутської вірменської 
громади), юнак Юрко Дронєк самотужки освоїв програму за 1–7 клас і мав намір 
здавати екзамени екстерном

24
. У м. Косові на аналогічних курсах, які тривали з 23 січня 

по 27 квітня, де вчителем був Стефан Кароль, з національних спільнот протягом 33 днів 
навчалися поляк Йозеф Каміньський, євреї Берл Прісель, Шая Фріпт. 63-годинний курс 
не опанували четверо з 16 осіб: килимарі Василь Довбенюк і Василь Процюк, торговець 
овочами сорокарічний Шая Фріпт, який мав найбільше пропусків та заробітчанин  
Йозеф Каміньський

 25
.  

Попри деякі потуги з боку польської влади щодо ліквідації неписьменності серед 
гуцульських юнаків, у гуцульських поселеннях ще залишався значний відсоток негра-
мотних. Для прикладу, в містечку Делятин на Надвірнянщині було 149 неписьменних, а 
в с. Смодному на Косівщині аж 185 таких осіб

26
. 

Зі встановленням радянської влади на теренах краю ця робота зразу була постав-
лена на більш якісну основу: в кожному присілку того чи іншого населеного пункту 
краю організовували аналогічні курси. Зокрема, в новоутвореному Яблунівському 
районі значна увага ліквідації неграмотності серед жителів села приділялася Космаць-
ким сільвиконкомом. На присілках села у вечірній час діяли курси з ліквідації непись-
менності. Ось, наприклад, на присілку Облаз такий курс навчання вів місцевий селянин 
Григорій Антонович Кушнірчук (посільському – Погарюків; 1908–1984). Заняття 
відбувалися в хаті січовика і вояка УГА Василя Бербеничука (Співака)

27
. У селищі Де-

лятин Яремчанського району неграмотні дорослі мали змогу ліквідувати неписьмен-
ність у спеціальних гуртках

28
. 

В окремих селах гуцульського краю радянські власті для гуцулів навіть від-
кривали школи з ліквідації неписьменності і малограмотності. Одну з таких шкіл було 
відкрито восени 1939 р. у с. Криворівні на Верховинщині. Прибула сюди із Києва вчи-
телька Є. Олійник, яка разом з сільськими активістами І. Мойсейчуком та М. Потяком 
організували вечірню школу для неписьменних

29
. У с. Смодне поблизу м. Косова також 

існувала така ж школа, за інформацією газети новоутвореного Косівського району ―Ра-
дянська правда‖ від 20 червня 1940 р. відкрита взимку 1940 р., навчалося 55 непись-
менних у двох гуртках. Одним з них керував місцевий селянин – палкий прихильник 
радянізації села культармієць М. Мицкан. Він успішно навчив грамоти 27 смоднянців, 
що засвідчили проведені по закінченню курсів іспити. Однак, кампанії ліквідації не-
письменності серед смоднянців мало приділяв уваги сільський голова Крицкалюк, за 
що був критикований у районній газеті

30
. Ліквідувати неписьменність і малограмот-

ність тоді серед гуцулів першим ―визволителям‖ не вдалось, бо завадила радянсько-
німецька війна. 

У часі німецької окупації такі курси на теренах Галицької Гуцульщини теж діяли. 
Щоправда, відновили свою роботу не зразу, а в 1942 р. Ліквідації неписьменності і 
малограмотності серед гуцулів у роки німецько-радянської війни велику увагу приділяв 
Український окружний комітет (УОК) у Станиславові. У передовій статті ―Усунути 
неписьменність з сіл‖ свого друкованого органу ―Станиславівське слово‖ УОК зазна-
чав: ―Неписьменність – найбільшою язвою наших сіл‖

31
. Їх діяльність теж була корот-

кочасною, бо другі ―визволителі‖ по мірі звільнення краю від німців і угорців протягом 
квітня – вересня 1944 р. знову повернулись на гуцульські терени.  
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З відновленням радянської влади на території Галицької Гуцульщини кампанія з 
ліквідації неписьменності і малограмотності серед дорослого населення відновилася. 
Всюди по селах і містечках гуцульського краю вже восени 1944 р. знову відкривали 
гуртки для навчання грамоти. Одні з перших запрацювали у Ворохті та Яремчі ко-
лишнього Яремчанського району

32
. Так, у Яремчі діяло три гуртки з ліквідації непись-

менності серед дорослих. Тут культармійці також вчили грамоти неписьменних безпо-
середньо на десятихатках, тобто в одній з десяти хат містечка. До речі, в Яремчі, якщо 
вірити В. Василевському і Д. Мулі, авторам нарису про місто, неписьменність серед 
дорослих яремчанців було ліквідовано в 1950 р.

33
. 

У гірських селах курси з лікнепу організовували по присілках. На таких курсах 
навчалося 20 і більше осіб. Навчання проводили у вечірній час тричі на тиждень. Гра-
моти навчали в більшості випадків призначені місцевою владою селяни, які мали закін-
чену в міжвоєнному часі початкову освіту. Таких наставників, що навчали грамоти 
дорослих гуцулів, радянські власті називали культармійцями. Вони отримували від ра-
дянської влади за свою роботу мізерну заробітну плату. Робота з неграмотними і ма-
лограмотними культармійцям зараховувалась як трудовий стаж. Кожен з них числився 
в штаті місцевої школи. Для прикладу, в селі Космачі колишнього Яблунівського 
району такі курси функціонували на присілках Бані, Буковець, Віпчєнка, Завоєли, Запо-
гариця, Облаз, Плаюци, Рушір, Ставник та ін. Зі звіту директора Космач-Рушірської 
початкової школи Василя  Івановича Чукура довідуємося, що на присілку Рушір восени 
1947 р. слухачами курсів були сімнадцять осіб, у тому числі вісім неграмотних і дев‘ять 
малограмотних. Навчав їх грамоти місцевий селянин – культармієць Семен Васильович 
Полєк

34
. На присілку Ставник, як свідчить звіт директора початкової школи Василя 

Григоровича Багрійчука, станом на 28 лютого 1948 р. було два гуртки. В першому на-
раховувалося неписьменних 22 особи (10 чоловіків і 12 малописьменних жінок), а в 
другому 26 (19 малописьменних жінок та 7 чоловіків). Заняття в першому гуртку вів 
директор школи В. Багрійчук, а в другому культармієць П. Линдюк. Обидва – кос-
мачани

35
. На присілку Запогариця в той час навчалося з неписьменних троє жінок і се-

меро чоловіків, а з малописьменних – дванадцять (двоє чоловіків і десять жінок). На-
вчання проводив місцевий селянин – культармієць Григорій Іванович Борчук

36
. 

З кожним наступним роком число слухачів вечірніх курсів з ліквідації неписьмен-
ності і малограмотності серед дорослих гуцулів ставало все меншим. Так, у 1949/1950 
навчальному році на згаданих курсах на присілку Ставник с. Космач свою неграмотність 
ліквідовувало лише семеро осіб. У Космач-Плаюцькій школі на таких вечірніх курсах 
навчалося дев‘ять учнів. Станом на 30 червня 1949 р. на присілку Облаз с. Космач 
вчилися читати і писати четверо чоловіків та вісім жінок. Тут заняття з ними проводила 
культармієць Л.В. Лазарович

37
. Найбільше неграмотних і малограмотних того навчаль-

ного року було в центрі с. Космач. Тут функціонувало дві групи – з 19 і 30 осіб. Це були 
допризовники, котрі мали йти до радянського війська. Всього за даними директора 
Космацької семирічної школи Кудряшової в 1949/1950 навчальному році в с. Космач 
функціонувало п‘ять таких груп, у яких навчалося 90 осіб, зокрема 54 жінки

38
. 

Доречно сказати, в той час що мали місце окремі випадки, коли з юнаками при-
зовного віку вчителі місцевих шкіл працювали індивідуально. Зокрема, в 1947 р. на 
присілку Буковець випускник Яблунівської десятирічки Л.Д. Вардзарук, якого призна-
чили вчителем початкових класів у Космач-Ставницьку початкову школу, індивідуаль-
но вів заняття з двома малограмотними юнаками, яких узяли на військовий облік – 
Василем Івановичем Гаврищуком та Кирилом Ільковичем Плитораком

39
. 

Відвідування на окремих таких курсах було вкрай поганим. Наприклад, на при-
сілку Рушір с. Космач у 1947 р. ліквідовувати свою неграмотність приходило в серед-
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ньому троє–четверо дорослих із двадцяти записаних. Імовірно, така ситуація була і в 
інших віддалених гірських селах Галицької Гуцульщини

40
.  

З усіх груп по ліквідації неграмотності і малограмотності, які діяли на присілках у 

с. Космач, прізвища слухачів збереглись тільки з присілка Бані. Тут станом на 28 серп-

ня 1948 р. у групі ліквідації неписьменних навчалося вісім осіб: Василь Юрович Баг-

рійчук, Василь Васильович Варцаб‘юк (1933), Ярослав Семенович Зизатчук, Юрій 

Петрович Кравчук, Василь Ількович Лахманюк, Дмитро Миколайович Мохнатчук, 

Федір Федорович Палійчук та Микола Ількович Ребеджук. Заняття проводила вчи-

телька зі східних регіонів України Розалія Петрівна Шевчук. У цей час на присілку 

Насарат села Уторопи з групою неграмотних односельчан працював уторопчанин – 

культармієць Дмитро Васильович Біленчук
41

.  

Слід наголосити, що роль окремих культармійців на сьогодні не до кінця з‘ясо-

вана. Припускаємо, що окремі з них, особливо з східноукраїнських областей, були 

таємними агентами чекістів і винні в арештах деяких місцевих громадян. Так, у Кос-

мач-Ставницькій початковій школі Яблунівського району працював культармієць зі 

сходу України, який за одне запізнення місцевої вчительки на роботу пропонував на 

зборах учительського колективу притягнути її до кримінальної відповідальності
42

. 

Пальму першості на цій важливій державній ділянці народної освіти серед до-

рослих гуцулів мав Кутський район гуцульського краю, де на початок 1953 р. зали-

шилося 66 неписьменних громадян і 490 малописьменних осіб. З неписьменністю в той 

час було покінчено в Кутах і восьми навколишніх селах. Неписьменні громадяни 

залишилися лише в селі Розтоки, де тоді систематично працював гурток з ліквідації 

неписьменності і малописьменності, а також вісім подібних гуртків у найбільшому селі 

кутської околиці – Рожневі
43

.  

З інформації голови виконкому Кутської районної ради В. Вінтоняка встановлено, 

що для ліквідації малописьменності по селах Кутського району організували 20 гуртків, 

якими було охоплено усіх призовників. Всі учні гуртків лікнепу та неграмотні, які 

навчалися індивідуально, одержали підручники і зошити. З неграмотними та малогра-

мотними систематично займалися вчителі місцевих шкіл. Вищезгаданий керівник за-

певняв своїх обласних начальників, що до кінця березня 1953 р. Кутський район стане 

районом суцільної писемності
44

. 

У Яблунівському районі ліквідація неписьменності затягнулася до 1957 р. Цю 

важливу справу в Космачі доручили випускникам місцевої школи. Один з них – 

нинішній педагог Космач-Ставницької школи Кирило Кирилович Линдюк згадує: ―ме-

не, випускника Космацької середньої школи назначили культармійцем на присілок 

Погір і дали журнал зі списком неграмотних осіб, з якими повинен був працювати. Це 

були статечні господарі дуже зайняті своїм домашнім господарством, щоби якось 

прогодувати свої родини в умовах повного сільського безробіття. До кожного з них 

зайшов і чемно оповів, що буду приходити і вчити їх грамоти. Завжди від них отриму-

вав одну й ту ж відповідь: ―Нам ніколи вчитись, бо вдома багато роботи. Наші прадіди і 

діди жили без освіти і ми теж без неї доживемо свого віку‖
45

. Подібна ситуація мала 

місце і на інших присілках Космача. Зокрема, на присілку Ведмежий у січні 1975 р. 

померла моя прабабуся Олена Борчук, яка до кінця своїх днів так і не вміла ні читати, 

ні писати. На присілку Облаз с. Космач у 1982 р. неграмотним помер Тимофій Книшук. 

А таких бабусь і дідусів у ті 70-ті роки ХХ ст. зокрема у Космачі і в цілому по Га-

лицькій Гуцульщині було чимало. 

Кампанія ліквідації неписьменності і малограмотності серед дорослого населення 

Галицької Гуцульщини у віддалених від районних центрів селах Жєб‘ївського і Косів-
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ського районів тривала значно довше, ніж у Космачі. Так, у с. Яворові Косівського 

району, як зазначають автори нарису ―Яворів‖ П. Арсенич і П. Лосюк, такі курси ще 

діяли в 1960 р.
46

.  

Підсумовуючи можна констатувати: 

1. Ліквідація неписьменності серед дорослого населення на теренах Галицької Гу-

цульщини, як і по всій Галичині, своїми витоками сягає початку ХХ ст. Її ініціювало 

крайове культурно-освітнє товариство «Просвіта». Тоді на державному рівні ліквідація 

неграмотності торкнулася тільки тих гуцулів, які служили в австрійському війську. 

2. У міжвоєнній добі ліквідацію неписьменності серед юнацького населення гу-

цульського краю започатковано ІІ-ю Річчю Посполитою в 30-х роках ХХ ст. Втілювали 

державної ваги проблему було доручено педагогам місцевих шкіл. Отож, звіти вчителів 

з гуцульських сіл і міст про роботу курсів та класні журнали, які дійшли до наших дів є 

цінним джерелом інформації для висвітлення заходів польської держави щодо лікві-

дації неписьменності серед чоловічого населення краю. На жаль, ця державна програма 

теж мала обмежений характер, бо стосувалась, в основному тільки юнаків призовного 

віку. 

3. За радянської доби кампанією лікнепу було охоплено більшість дорослого насе-

лення Галицької Гуцульщини, як чоловічої, так і жіночої статі. Хоча керівники Жаб‘їв-

ського, Косівського, Кутського, Яблунівського і Яремчанського районів радянської до-

би і відрапортували своєму обласному і республіканському начальству, що в підпоряд-

кованих їм районах покінчено з неграмотністю і малограмотністю, це не відповідало 

реальному стану речей на місцях. На практиці ряд гуцулів і гуцулок старшого і най-

старшого поколінь залишилися неграмотними і не вміли ні читати, ні писати, зате 

добре розумілися на грошах, вміли віднімати і додавати, а тому їх обрахувати або обду-

рити було не так просто. 

4. Ліквідацію неписьменності і малограмотності серед дорослого населення Гали-

цької Гуцульщини як суспільне явище в розвитку освіти можна чітко окреслити хро-

нологічно (початок ХХ ст. – 60 рр. ХХ ст.) і виділити в ньому три етапи. Перший мож-

на іменувати просвітницьким, бо його зініціювало крайове культурно-освітнє товарист-

во ―Просвіта‖. Другий і третій – державними. Другий відбувся в часи відродженої поль-

ської держави, а третій – за радянської доби. Третій етап мав два періоди: довоєнний і 

післявоєнний. Кінцевою датою цієї кампанії слід вважати 1960 р. Як уже зазначалося, в 

реальності серед старшого покоління гуцулів, яке народилося в третій чверті ХІХ ст. і 

трохи пізніше, так і не вдалося остаточно ліквідувати неписьменність. Отож, і за радян-

ської доби Галицька Гуцульщина так і не стала краєм суцільної грамотності. 

5. У хронологічному зрізі дослідження австрійська, польська і радянська влади 

приділяли значної уваги ліквідації неграмотності і малограмотності серед дорослого 

населення, насамперед серед юнацтва призовного віку та військовослужбовців, бо 

війську потрібні були грамотні вояки, з якими легше вирішувати назрілі завдання щодо 

обороноздатності держави. Окрім цього, слід зауважити, що на курсах з ліквідації 

неписьменності і малограмотності, особливо в радянський час, ще навчалися підлітки-

переростки, які не відвідували школи в часі радянсько-німецької війни та через повс-

танський рух на проти радянської тоталітарної системи теренах Галицької Гуцульщини. 

6. Звісно, в даній розвідці не висвітлено всі аспекти роботи курсів з ліквідації 

неписьменності і малограмотності серед дорослого населення гуцульського краю, бо 

вкрай мало залучено до обігу різнобічних джерел. Досліджувати цю проблему доцільно 

по кожному населеному пункту гуцульського регіону, щоби встановити, в якому селі 

чи містечку кампанія з ліквідації неграмотності і малограмотності досягнула своєї мети 
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і на основі цього вже робити кінцеві висновки. Не дослідженим залишається такий 

аспект: чи не були культармійці інформаторами чекістів, особливо спеціально прислані 

сюди. Отже, окреслена в даній статті тема має лише постановочне значення. Маємо 

надію, що в майбутньому хтось із дослідників детально її висвітлить: вкаже на позитив 

і негатив цього унікального явища в освіті.  

7. Ще раз підкреслюємо, що проблема ліквідації неписьменності і малограмот-

ності серед дорослого населення Галицької Гуцульщини є взагалі не розробленою ні в 

українській історичній, ні у вітчизняній педагогічній науці. Вона потребує подальшої 

розробки в серйозних дисертаційних і монографічних дослідженнях, адже не є маргі-

нальною, а актуальною науковою темою. 
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Ликвидация неграмотности и малограмотности среди галицких гуцулов 

В статье рассматривается почти не исследованая проблема ликвидации неграмот-

ности и малограмотности среди гуцулов Галицкой Гуцульщины. Ликвидацию неграмотности и 

малограмотности среди гуцулов перед Великой войной начало общественно-культурное 

общество “Просвита”. В межвоенной эпохе этой важной проблеме в области образования 

определенное внимание уделялось со стороны польского государства. Она носила огра-

ниченный характер, поскольку касались только юношей призывного возраста. В советское 

время власть пыталась охватить все неграмотное и малограмотное население гуцульского 

края. Ей тоже не удалось полностью достичь этой цели, потому обучением ликбеза не было 

охвачено всех гуцулов. 

Ключевые слова: неграмотность, малограмотность, Галицкая Гуцульщина, гуцульский 

край. 
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The Elimination of Illiteracy among the Galician Hutsuls 
Almost unresearched problem of  elimination of Hutsuls illiteracy in Galician Hutsulschyna has 

been viewed in the article. Social and cultural society “Prosvita” started this process among the 

Hutsuls before the beginning of the  World War. In the interwar period this important process in the 

sphere of education was paid some attention by the Polish state. Though it was done only for definite 

strata as the recruits of conscript age were taught. During the Soviet period all illiterate population of 

Hutsulschyna was tried to participate in this process. But the Soviet authorities did not reach the aim 

for one hundred percent as the liquidation of illiteracy did not participate all Huculs. 

Key words: illiteracy, teacher, school, Hutsuls, Galician Hutsulschyna. 


