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 Анотація. У статті досліджено роль товариства «Геть 
неписьменність» у кампанії з ліквідації неписьменності, що 
проводилася на українських землях у 20-30 рр. ХХ ст.; 
охарактеризовано форми та методи діяльності товариства на 
території Сумщини у визначений період. Наведені тексти 
документів із справ Державного архіву Сумської області, що 
стосуються організації роботи та фінансової діяльності товариства. 

Ключові слова: товариство «Геть неписьменність»; неписьменність; 
лікнеп; архівні джерела; освіта для дорослих. 

 

Abstract. The article examines the role of the society "Down with 
Illiteracy" (Геть неписьменність») in the campaign for the elimination of 
illiteracy, which was conducted on Ukrainian lands in the 1920-1930’s; the 
forms and methods of the company's practice on the territory of Sumy 
region in a definite period are described. The texts of the documents of 
the State Archive of Sumy Oblast concerning the organization of work 
and financial activity of the company are given. 

Keywords: society "Down with Illiteracy"; illiteracy; campaign against 
illiteracy; archival sources; adult education. 

 

 

ВСТУП 

Кожна історична епоха, кожне суспільство 
характеризуються певним ступенем розвитку 
освіти. В свою чергу, освіта була і залишаєть-
ся тією сферою, де зміни відбуваються най-
довше, але вплив сутнісного наповнення ви-
значає сферу цінностей, духовності, свідомос-
ті і моралі як запоруки майбутнього розвитку 
нації [1, с. 7].  

Після завершення громадянської війни і при-
ходу до влади комуністичної партії, зі ство-
ренням Радянського Союзу змінилися умови 
розвитку культури загалом в СРСР, а також в 
Україні. Політику радянської влади в галузі 
культури офіційно прийнято називати «ку-

льтурною революцією». За короткий час пла-
нувалося ліквідувати неписьменність; ство-
рити систему народної освіти; сформувати 
кадри нової інтелігенції; перетворити літера-
туру, мистецтво, гуманітарні науки на ін-
струмент ідеологічного впливу на маси; ви-
користати наукові досягнення для соціаліс-
тичного будівництва 

На той час перед керівництвом постало за-
вдання організувати і провести у життя сус-
пільні зміни згідно з комуністичним вченням. 
З перших кроків Радянська влада особливе 
місце в перевихованні особистості відводила 
політичній освіті, яка поряд із засобами інфо-
рмації мала можливість постійно впливати на 
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дорослу масову аудиторію. Особливістю ідео-
логічного життя країни був партійно-
державний характер впровадження ідей соці-
алізму. 

Тож, по відношенню до дорослого населення 
завдання Народного комісаріату освіти поля-
гало у політичній освіті і вихованні громадян 
радянської республіки у дусі комунізму, у 
всебічній самоосвіті і втягненні в активне ра-
дянське будівництво [1, с. 70]. 

Для того, щоб втілити у життя нову ідеоло-
гію, її потрібно було поширити серед насе-
лення. На заваді цього завдання стояла масо-
ва неписьменність населення [11, с. 97]. Дана 
проблема стала наслідком русифікаторської 
політики Російської імперії. 

Перший декрет радянського уряду «Про лік-
відацію неписьменності серед населення» 
(грудень 1919 р.) зобов’язував усіх громадян 
віком від восьми до 50 років навчатися гра-
моти. Причому ліквідувати неписьменність 
планувалося до 10-ї річниці Жовтневої рево-
люції – 1927 року. Цим же документом перед-
бачалося залучення до кампанії з ліквідації 
неписьменності не тільки вчителів, а й усіх 
письменних. Координаційні функції цієї важ-
ливої роботи перейшли до товариства «Геть 
неписьменність», яке очолював голова 
ВУЦВК Г. Петровський. Було проведено з’їзди 
та конференції з проблем освіти дорослих [3, 
с. 71]. 

У декреті ліквідація неписьменності розгля-
далася як неодмінна умова забезпечення сві-
домої участі всього населення в політичному і 
господарському житті країни. Документ пе-
редбачав також організацію навчання дітей 
шкільного віку, не охоплених школами. Це 
завдання вирішувалася за допомогою ство-
рення шкіл для дорослих, а також – в умовах 
боротьби з безпритульністю – відкриття шкіл 
при дитячих будинках, колоніях та інших 
установах, що входили в систему Головсоцви-
ху. 

Перекладання справи лікнепу на плечі гро-
мадських організацій випливало з ленінської 
тези, яка полягала втому, що план ліквідації 
неписьменності є лише тоді реальним, якщо 
маси самі візьмуться за справу, а також відсу-
тністю в держави відповідних матеріально-
фінансових ресурсів під відповідні освітні 
програми. 

Однією з таких організацій стало товариство 
«Геть неписьменність!», котре було створене 
1923 року за постановою ВУЦВК від 19 жовт-
ня для сприяння органам народної освіти в 
боротьбі з неписьменністю та малописьмен-
ністю [2, c. 108]. 

Дослідження з приводу роботи товариства 
почали з’являлися ще під час проведення ка-
мпанії з ліквідації неписьменності. Окремі ас-
пекти роботи розкриваються у тогочасних 
статтях та текстах промов політичних діячів, 
зокрема Г. Бройдо [2, с. 108–109], одного з 
ідеологів кампанії. Цікавою для вивчення є 
праця А. Воронця «Неписьменність на Україні 
та боротьба з нею» (1924 р.) [15]. 

40–80-ті рр. ХХ століття у вивченні історії ку-
льтурного будівництва і зокрема ліквідації 
неписьменності позначені ідеологічною, 
компартійною спрямованістю в галузі освіти. 
Дослідники цього періоду писали про те, що 
саме партійні організації всіх рівнів відіграли 
провідну роль в успішній боротьбі з непись-
менністю. Але ми не зустріли важливих для 
нашого дослідження праць цього періоду.  

З початком перебудови і загальної демокра-
тизації суспільства в історіографії відбувся 
перелом у бік аналітичного, об’єктивного ви-
вчення історії. Торкнулося це і питань лікві-
дації неписьменності. Хоча на сьогоднішній 
день у дослідженнях істориків України не 
створені фундаментальні праці з питання 
участі товариства «Геть неписьменність» у 
кампанії ліквідації неписьменності, цієї про-
блеми не оминали науковці. Так, певні аспек-
ти діяльності товариства зустрічаємо у робо-
тах В. Козира [11, 12, 9, 10], С. Свистович [14], 
В. Борисенко [1], І. Телегуз [1]. 

Проте на сьогодні відсутні дослідження з 
приводу діяльності товариства «Геть непи-
сьменність» на території Сумщини у 20-30 рр. 
ХХ ст. тому основний масив нашого дослі-
дження становить джерельна база, яка скла-
дається з опублікованих (законодавчі акти, 
збірники документів, статистичні дані) та ар-
хівних матеріалів Державного архіву Сумсь-
кої області. Оскільки тема належить до кола 
малодосліджених проблем вітчизняної істо-
рії, автори прагнули до вивчення та викорис-
тання великої кількості неопублікованих 
джерел. Зокрема для дослідження викорис-
товувалися матеріали фондів архіву по Глу-
хівській, Конотопській, Роменській, Кролеве-
цькій округах та Сумському повіті. 
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Тож, перед нами постає мета – дослідити дія-
льність товариства на території Сумщини під 
час проведення кампанії лікнепу, форми та 
методи його роботи, частку участі у ліквідації 
неписьменності. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Стратегічна мета товариства «Геть непись-
менність!» полягала в ліквідації неписемності 
та малописьменності, мала досягатися таки-
ми шляхами, як: широка пропаганда ідей бо-
ротьби з неписьменністю; масове долучення 
неписьменних та малописьменних робітників 
та селян в школи лікнепу та малописьмен-
них; надання допомоги по відкриттю органі-
зації та забезпечення лікпунктів та шкіл ма-
лописьменних всім необхідним.  

В Українській СРР статут товариства «Геть 
неписьменність» було затверджено МЕКОСО 
при НКВС УСРР 1 грудня 1923 р. Перший ва-
ріант містив певні недоліки тому перепису-
вався протягом 1924 року. У лютому 1925 
проект нового статуту був розісланий Всеук-
раїнським товариством «Геть неписьмен-
ність» до всіх місцевих товариства по Україні 
для ознайомлення і внесення пропозицій і 
був перереєстрований ЦМК 18 жовтня 1925 р. 
[9, с. 168]. Згідно Статуту товариство «Геть 
неписьменність» утворювалось «щоб органі-
зувати робітничо-колгоспні й бідняцько-
середняцькі маси на допомогу державним ор-
ганам влади у справі ліквідації неписьменно-
сті та малописьменності, комуністичного ви-
ховання цих мас, прискорення підготовки 
кваліфікованих кадрів для промисловості та 
соціалістичного сектору села» [12, с. 406]. Ді-
яльність товариства поширювалась на всю 
територію УСРР і в тому числі на територію 
Автономної Молдавської СРР.  

Товариство «Геть неписьменність» займалось 
збором коштів для здійснення політики з лі-
квідації неписьменності. Йому надавались 
права: налагоджувати зв’язки з місцевими 
органами влади та іншими організаціями; 
влаштовувати за відповідним дозволом «ти-
жні» та «місяці» письменності як з метою по-
пуляризації ідей лікнепу, так і нагромаджен-
ня коштів; організовувати за особливим до-
зволом радянських органів збори пожертв та 
прибуткові підприємства; складати договори 
та угоди, купувати майно і закладати його 
потім під заставу; проводити фінансові опе-

рації в державних та кредитних установах; 
подавати до суду позови тощо [14, с. 59]. 

Збір коштів на ліквідацію неписьменності був 
однією з основних цілей товариства. на поча-
тку 20-х років фінансування роботи лікнепів 
було перекладене на громадські організації 
та населення. Школи лікнепу передавалися 
на забезпечення профспілок, кооперативів, 
осередків товариств «Геть неписьменність». 
Було введено спеціальний податок і штрафи 
на користь лікнепу [15, c. 110]. Тобто, якщо 
людина відмовлялася вчитися грамоті, вона 
мусила сплатити певну суму коштів в пункт 
ліквідації неписьменності. Також було поси-
лено тиск на громадські організації, членів 
яких змушували платити внески, проводити 
дводенники чи недільники по збору коштів 
для забезпечення лікнепів. 

Аналізуючи архівні джерела можемо знайти 
підтвердження вищезазначеному. Зокрема 
зустрічаємо телефонограму № 282 Т-ву «Геть 
неписьменність», в якій зазначається зібрана 
кількість грошей [6, арк. 34]: 
 

«Від Синівського РВК 
… Товариствами проведено кампанію 2х ти-
жневика допомоги ліквідації неписьменності, 
одержано 62 крб. 48 коп. 
 

Ще у одному документі зустрічаємо доклад-
ний опис матеріального забезпечення одного 
із роменських товариств «Геть неписьмен-
ність» [8, арк. 323]: 

 
Протокол засідання оргбюро Ленінського то-
вариства «Геть неписьменність» на Ромен-
щині 23 березня 1926 року 
… Матеріяльна частина Т-ва: 
На біжучому рахунку з позначкою ощадкаси ми 
маємо 160 крб. 83 коп. готівкою, грішми на ру-
ках 63 карб. 75 коп. Боргів за ріжними особами 
и установами 24 карб. 02 коп.  
Кошти ці складаються: 
А) з членських внесків, в яких треба зазначити, 
що поступає досить мало 
Б) Від прибутку 2-х тижневика допомоги лік-
непу, який проводився в листопаді місяці ми-
нулого року. Цей прибуток від 2-х тижневика 
поділяється так (по місту) 
Від збору по [нерозбірливо] – 42 карб. 73 коп. 
-//- нараховань на квитки кіно – 250 карб. 05 
коп. 
театр – 53 карб. 
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По підписним листам – 143 карб. 30 коп. 
 (разом 509 карб. 08 коп.) 
В) в експлоатації скриньок для скарг Товари-
ство має на сьогодні 45 карб.  
… По районах зібрано коштів 113 карб. 20 коп., 
всі вони повернуті на утримання шкіл лікне-
пу». 

Також серед архівних документів зустрічаємо 
різні відомості щодо розміру членських внес-
ків членів товариства «Геть неписьменність». 
Зокрема для членів Березівського товариства 
був встановлений наступний розмір внесків: 
для кооперативів не менше 5 карб., для чле-
нів профспілок 25 коп., для всіх громадян – 
5 коп. [4, арк. 6]. По іншим осередкам товари-
ства зустрічається поділ на вступні та щомі-
сячні внески, які становлять 10 коп. та 5 коп. 
відповідно [4, арк. 16].  

Завдяки таким заходам на лікнепівську робо-
ту щороку отримували більше 90 % коштів (у 
тому числі майже половину від громадських 
організацій). Решта коштів надходила з дер-
жавного бюджету [10, с. 237]. 

Проте час від часу виділені кошти з центра-
льного бюджету не доходили на місця. Зок-
рема у справах про діяльність осередків това-
риства «Геть неписьменність» у Роменській 
окрузі зустрічаємо Протокол І-го Округового 
з’їзду Ленінського Товариства «Геть непись-
менність» Роменщини від 3-4 квітня 1926 ро-
ку, у якому подається інформація про кошти, 
виділені на кампанію лікнепу [5, арк. 34]:  

 
«… Доповідь Інспектора Лікнепу т. Манюти 
…на ліквідацію неписьменности по місцевому 
бюджету було асигновано 37.168 карб. Але ко-
ли була вже розпочата робота, постановою 
центру бюджет було скорочено на 75 %. За-
мість цієї суми було відпущено загальної суми 
9313 карб. з них на зарплати – 6489 карб. 
Останні на господарчі витрати. Звідси видно, 
що така урізка матеріальної частини надзви-
чайно відбилась на ліквідації неписьменнос-
ти». 

 

Як бачимо, урізання коштів було доволі вели-
ким, тому громадським організаціям та пунк-
там лікнепу доводилося збирати кошти задля 
подальшого успішного подолання непись-
менності. 

Осередки товариства «Геть неписьменність» 
виконували колосальну роботу. Окрім зору та 
розподілення коштів по лікпунктах, члени 
організації допомагали у процесі навчання, 
проводили перевірку знань учнів, брали 
участь у випускних вечорах тощо. 

Досить важливою для нашого дослідження є 
справа фонду Р-5601 Державного архіву Сум-
ської області №711, яка стосується оформ-
лення заяв на вступ до осередків товариства 
«Геть неписьменність» Роменської округи. 
Заява, до якої входила і анкета, надавалася у 
вигляді заповненої друкованої форми. Нижче 
докладно наводимо форму [6, арк. 2]. 

 

 

До Правління Полтавського Губернського Товариства допомоги боротьби з 
неписьменністю ім. ЛЕНІНА 

Громад. м. ___________________ 
  (пр., ім., по б.) 

межк.________________________ 
  (докладна адреса) 

 

Заява 

Бажаючи по моїй силі й можливості всебічно прийти на допомогу боротьбі з неписьменністю 
прохаю Правління прийняти мене в склад членів Полтавського Губернського Товариства допо-
моги боротьбі з неписьменністю та малописьменністю ім. ЛЕНІНА. 

Цим зобов’язуюсь також підлягати статуту Товариства, постановам загальних зборів та Прав-
ління, внести вступний і своєчасно вносити членські внески. 

 

Дата ______192_р.           Підпис _______ 
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Анкета 
 
Призвіще, ім’я та по батькові   ______________________________________________ 
Час народження     ______________________________________________ 
Освіта (яку школу і коли скінчив)  ______________________________________________ 
Професія (фах, ремесло)    ______________________________________________ 
Де працюєте, або чим добуваєте засоби існування ______________________________________________ 
Соціяльний стан: службовець, робітник, кустар, торговець ______________________________________________ 
          (підкреслити або дописати) 

Членом якої профспілки Ви рахуєтесь? ______________________________________________ 
Партійність      ______________________________________________ 
Наційональність Ваша    ______________________________________________ 
Яку конкретно працю можете вести, або чим можете (окрім членських внесків) допомогти в 
справі ліквідації неписьменности?  ______________________________________________ 
 

Підпис ______________. 
 
 
У пункті 10 зазначали такі види діяльності з 
допомоги лікнепу: «никакой, кроме членских 
взносов», «не маю часу», «провадити культу-
рно-освітню роботу», «як лектор», «работу по 
ликбезу в процессе самой работы службы», 
«можу вести роботу по лікнепу», «перепись 
по грамотным», «агитационную работу», «пи-
сарювати, перекладати з Російської на Украї-
нську мову», «зрідка допомагати у драмгурт-
ку», та інше [6]. 

На звороті відривного талону анкети олівцем 
зазначали, де, ким і коли працювала людина 
після вступу в ряди членів товариства «Геть 
неписьменність». Також ставилася позначка 
про оплату членських внесків. З вересня 1924 
року по жовтень 1925 року було прийнято та 
схвалено 350 таких заяв. Це дає підставу вва-
жати, що населення різного соціального ста-
ну, статі, віку, партійної приналежності було 
досить сильно вмотивоване до участі в допо-
мозі боротьби з неписьменністю. 

Незважаючи на нестачу літератури та фінан-
сування на Сумщині в 20-30-х роках ХХ сто-
ліття кампанія з ліквідації неписьменності 
просувалася дуже швидкими темпами. З року 
в рік збільшувала кількість пунктів лікнепу, 
покращувалася якість навчання. В цьому була 
велика заслуга і осередків товариства «Геть 
неписьменність».  

 

ВИСНОВКИ 

У 1920-1930-х роках в СРСР була організована 
і проведена найбільша культурна кампанія в 
історії Європи. Вона, зрозуміло, спиралася на 

досвід минулого, починаючи зі знаменитої 
кампанії Культуркампф в Німеччині часів Бі-
смарка, але масштаби завдань і розмах робо-
ти, що проводилася в СРСР, були абсолютно 
безпрецедентні. 

Починаючи з 1930-го року кампанія ліквідації 
неписьменності серед дорослих поступово 
відходить на другий план. Політика держави 
у сфері освіти переорієнтовується на загаль-
ну середню та вищу. 1936 року було ліквідо-
вано товариство «Геть неписьменність» як 
таке, що виконало свої функції. Його місцеві 
осередки теж припинили роботу. Подальша 
активна політика держави у розвитку освіти 
у СРСР та в Україні дала можливість запобігти 
рецидиву неписьменності та дати високі по-
казники грамотності населення за переписом 
1939 року. 

Наприкінці 30-х рр. значна частина молоді, 
яка закінчила початкову школу, продовжува-
ла освіту в старших класах. За всесоюзним 
переписом населення 1937 р., в УРСР 85,6 % 
жителів визнали себе грамотними (порівня-
но з 57,6 % у 1926). Перепис 1939 р. зафіксу-
вав грамотність 90,4 % міського й 82,2 % 
сільського населення [13]. Загальних цифро-
вих даних грамотного населення за 1939 рік 
по УРСР не опубліковано. 

За Всесоюзним переписом 1939 року по Сум-
ській області маємо наступні дані: у віці від 9 
до 49 років – 92 % проти 62,4 % у 1926 р., у 
віці від 50 років і старше – 42,6 % проти 
24,9 % у 1926 р. [13, c. 41].  
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Як бачимо, на початку 20-х років ХХ ст. влада 
докладала значних зусиль для ліквідації не-
письменності серед українського населення. 
Велика заслуга у позитивній результативно-
сті кампанії на території Сумщина зокрема та 

України загалом, була від товариства «Геть 
неписьменність», яке від самого початку 
створення виконувало всю ту роботу, що ма-
ла проводити держава. 
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