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СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ  
ЄВГЕНІЇ ЯРОШИНСЬКОЇ 

Євгенія Ярошинська (1868 – 1904) народилася в родині сільського 
вчителя, продовжила роботу свого батька, проживши скромне життя на селі, 
хоча була знаною на Буковині і в Галичині завдяки літературній діяльності. 
На той час педагогічну і письменницьку справи сприймали як складові 
просвітницької роботи, її поєднували П.Куліш, Л.Глібов, І.Нечуй-Левицький, 
Б.Грінченко, М.Коцюбинський та інші, менш відомі письменники. 
Українська література і педагогічна наука в останні двадцять років XIX ст. 
розвивалися під впливом соціально-культурної ситуації в Україні і 
попередніх здобутків національної та європейських літератур. 

Молоде покоління українських письменників і педагогів, до яких 
належала і Євгенія Ярошинська, рішуче підтримало боротьбу за становлення 
національної самосвідомості українського народу, яку з середини ХІХ ст. 
вели їх старші товариші. Нова генерація творчо обдарованих людей активно 
використовувала для широкої пропаганди своїх ідей літературу, а також вела 
повсякденну роботу й у вузькому колі своїх учнів. Ця робота була 
непростою, пов’язана з великими труднощами, однак не припинялася, бо 
мала світлу мету – вести український народ до здобутків світової науки і 
культури, збудити його дух і визволити від поневолення. За словами 
Н.Побірченко, “долаючи постійні утиски й заборони, освіта поступово 
набувала національних рис, вдосконалювалася” [1, 60]. Життєва й творча 
діяльність Ярошинської, яка оригінально поєднала традиційну й нову 
духовну, педагогічну й естетичну свідомість кінця XIX – початку XX 
століття, стала помітним явищем на Буковині. 

Сім’я Є.Ярошинської походила з України підросійської, звідки її прадід 
змушений був утікати в 1812 році. “Він був політичним преступником, – 
пише вона в листі до І.Левицького про свою сім’ю, – вповідав, що походить з 
високої родини, але за політичні конспірації був засуджений на велику кару, 
від котрої спасся утечею за границю” [2, 404 – 405]. Є.Ярошинська, як колись 
батьків дід, вповні на власному досвіді відчула тиск політичного життя, яке 
мимоволі переходило у таку площину внаслідок її педагогічної і 
письменницької діяльності. 

Це була доба значних зрушень у житті українського народу, який почав 
боротьбу за існування на рідній землі, розірваній між ворогуючими Австро-
Угорською та Російською імперіями. Значна заслуга в історичному процесі 
національного відродження належить українським письменникам і 
педагогам, які, в силу своїх переконань, намагалися художнім і 
публіцистичним словом, просвітянською роботою згуртувати українців. 
Усвідомлення ролі художнього слова у єднанні розведеного по різних 
державах народу дало підстави П.Кулішу ще в середині ХІХ ст. висловити 
своє переконання у тому, що слово має здатність однаково глибоко 



схвилювати душу українця де б він не жив: “Виходець із України в 
Саратівській губернії, що ніколи не чув про українську словесність, і 
сільський житель між Львовом і Черновіцем однаково співчувають 
задушевному віршу Шевченка” [3, 522]. 

П.Куліш не випадково звернув увагу на душу українців, яка живилась 
від національних джерел часом навіть тоді, коли вони замулились або 
пересохли. Очевидно тільки з допомогою слова, з вуст учителя, на рівні 
людської душі відбувалося становлення національної свідомості українців в 
останній чверті ХХ ст. у Чернівцях і навколо них на Буковині, провінції 
Австро-Угорщини. Тут українці протягом століть залишалися підневільною 
нацією, хоча й складали (разом з румунами) найчисельнішу громаду краю. 
Українці потребували освіти, аби читати рідне слово, а художня література 
будила бажання глибше, повніше пізнавати світ і, насамперед, себе, 
позбутися національного забуття, яким загрожувала панівна в освіті і в 
державному житті німецька, а в релігійному – румунська мова. Як слушно 
зазначає Ф.Погребенник, “в умовах гострої боротьби українського населення 
Буковини проти соціального гніту, проти онімечення й румунізації, за 
збереження своєї національності, для піднесення народної самосвідомості 
велике значення мали твори Шевченка й Марка Вовчка, що почали 
проникати на західноукраїнські землі в 50-60-і роки. Вони вселяли в серця 
буковинців почуття єдинокровності народу, розділеного кордонами 
цісарської і царської монархій, кликали їх на боротьбу за краще майбутнє 
рідного краю, проти соціального й національного поневолення” [4, 7]. 

Література, мистецтво, просвіта розбудили зі сну українців, примусили 
звернути увагу на минуле своєї землі і свого народу, його культурні, 
моральні надбання. На думку М.Грушевського, “ім’я України-Руси 
зростається з сими змаганнями і надіями, з сим бурхливим вибухом 
українського життя, що для пізніших поколінь стає провідним огнем, 
невичерпним джерелом національного і суспільно-політичного усвідомлення, 
надій на можливість відродження і розвою. Літературне відродження XIX ст. 
прийняло се ім’я для означення свого національного життя. В міру того як 
зростала свідомість тяглості й безперервності етнографічно-національного 
життя, це українське ім’я розширялося на всю історію українського народу” 
[5, 2]. 

Усвідомлення Ярошинською свого “руського” (українського. – Л.К.) 
коріння, становлення її естетичних поглядів відбувалося в непростій ситуації. 
З другої половини ХІХ ст. у Буковині, де панувала державна німецька мова, 
зміцнювала свої національні позиції румунська громада краю. Тож освіту 
Євгенія Ярошинська здобула в німецькій школі: “Моє образованє було 
виключно німецьке, – пише вона у автобіографії, – бо хоть в нашім домі 
говорилось по-руськи, то, пішовши до шкіл в Чернівцях, не чула-м нічого 
про руськість, бо там все було німецьке” [2, 405]. 

Так сталося, що німецька мова виступала духовною поживою для 
Є.Ярошинської й тоді, коли вона, юна випускниця Чернівецької школи, в 
неповних чотирнадцять років опинилась перед самостійним життям. Як і 



Ольга Кобилянська, вона не сподівалася на подальшу матеріальну допомогу 
в навчанні від батьків, для яких було важливо дати освіту синам. За старими 
патріархальними законами, які діяли на Буковині, Галичині, і за якими 
виховувалась, як О.Кобилянська, так і Є.Ярошинська, чоловік був главою 
сім’ї і мав її матеріально забезпечувати завдяки своїй роботі. Жінці ж 
відводилося місце лише в колі родини. Їй належало бути хорошою 
дружиною, доброю матір’ю, умілою господинею, яка обізнана зі світськими 
манерами, знається на музиці, співах, танцях. Будь-яка інша поведінка жінки 
розцінювалась як порушення устоїв суспільства, не схвалювалась, 
засуджувалась, відкидалась. Однак приклад життя Є.Ярошинської і 
О.Кобилянської засвідчили існування жінки іншої формації. 

Попри все, Є.Ярошинська, як і О.Кобилянська, Н.Кобринська, прагне 
знань, прокладає свій шлях в житті. Потяг до самоосвіти, до вирішення 
власними силами життєвих проблем свідчив про нові повіви у традиційному 
житті українців. Як зауважує Ф.Погребенник, Євгенія Ярошинська “не 
складає рук, не йде шляхом багатьох дівчат з інтелігентних родин, які 
шукали щастя лише в подружньому житті, нехтували всім, що не стосувалося 
їхнього благополуччя” [4, 5]. Вона самотужки вивчає історію, літературу, 
“розумієсь німецьку. При тім читала-м дуже багато, хотячи собі придбати 
вищу освіту. Німецькі класики, як Гете, Шіллер, Клопшток, Гердер, Віланд, 
Лессінг і др.; їх лірики, як Гейне, Ейхендорф, Шаміссо, Рюккерт, Гейбель, 
Еберт, Ленау, Анастасіус Грюн і ін., становили мою лектуру і наповняли мою 
фантазію гарними образами. Также переводи Байрона, Мільтона, Шекспіра, 
Віктора Гюго, Расіна, Мольєра, Шатобріана і ще інших читала-м з 
ентузіазмом” [2, 405]. 

Ці відверті признання Євгенії Ярошинської проливають світло й на ті 
окремі обставини її короткого життя, які згодом вплинули на формування 
естететичного смаку, світоглядних позицій вчительки і письменниці, вибір 
нею життєвого шляху, звели воєдино в її житті ідеї, що в суспільстві часом 
конфліктували між собою. 

Сім’я Ярошинської вела просте життя сільської інтелігенції, яка близька 
до народу. Люди постійно йшли до її батька за порадами, з проханням 
виконати різну паперову роботу, дізнатись про новини з газет тощо. Через це 
їй не треба було, як деяким письменникам “йти” в народ, шукати життя, бо 
вона щоденно стояла біля його стрімкої, бурхливої течії. “Будучи дочкою 
сільського учителя, я щодень маю спосібність сходитись з народом і 
студіювати єго житє”, – писала вона в листі до Михайла Павлика від 18 
грудня 1888 року [2, 371]. Про живий контакт Є. Ярошинської з народом 
свідчать і батьківські спогади: “То була така мила та добра дитина, котра 
сама собою до людей прийшла й ще другим помагала” [6, 1]. 

Разом з іншими людьми Ярошинська переживала драматичні події 
народного життя, а тому жодного невиваженого слова не потрапляло до її 
творів, стійко переносила матеріальну скруту, знаходила сили дарувати дітям 
тепло своєї душі. Її стосунки з простими людьми піддавалися осміянню її 
ровесницями, однак, маючи непохитний характер, вона залишається 



відданою своїм переконанням бути корисною своєму народові, готувати нове 
освічене покоління. 

Портрет Євгенії, її характеристика будуть неповні без переповнених 
жалем і смутком слів Івана Ярошинського, батька, що пережив свою дочку. 
Вона постає в його пам’яті здібною до навчання, абсолютною 
максималісткою і невибагливою водночас, адже “[…] з роду була вона дуже 
здоровою дівчиною і незвичайним таланом до всього. Вже у 3 році житя 
уміла дещо читати і довгі вірші з пам’яті казала. Покінчила 6 класу в 
Чернівцях з відзначенням. Прийшла домів, бо не було відкіля давати єї до 
вищих шкіл. Дома читала, писала неустанно, що немож було єї від книжок 
відірвати” [6, 1]. 

Читання захоплювало її, наповнювало почуттями, що потребували 
виходу, художньої реалізації. На папір лягали сокровенні думки, які 
складалися у вірші (щоправда, німецькою мовою). Згодом письменниця мала 
їх “спорий зшиток”, але ніколи не друкувала. Популярність і визнання 
принесли їй прозові твори, які почала писати в середині 80-х років ХІХ ст. 
одночасно з поезіями. 

З гордістю Є.Ярошинська пише про свої перші творчі досягнення 
Михайлові Павлику через три роки після початку літературної діяльності: 
“Вже року 1886 написала-м німецьку новелу “Ein Frauenherz” (“Жіноче 
серце”), котра видрукована в віденськім виданю “Das interessante Blatt” 
(“Цікава газета”). Потому слідувала друга новела “Cousin Fritz” (“Кузен 
Фріц”. – Л.К.). Німецькі редактори хвалили сі мої оповідання і запрошали 
мене писати далій для них” [2, 379]. Отже, перед молодою буковинкою 
відчинилися двері до широкої читацької аудиторії Європи. 

В тому ж 1886 році життєві позиції Ярошинської зазнають суттєвих 
змін, дякуючи україномовній газеті “Буковина” (заснована у 1885р.): “Но 
саме в той час почала в Чернівцях виходити часопись “Буковина”. В мені 
пробудилася національна самосвідомість, я сказала, що краще вже трудитись 
для свого народу, як для чужого” [2, 405]. Ця газета, очолювана 
Ю.Федьковичем, не залишила поза увагою її виступ у німецькомовних 
часописах, оскільки серйозно взялася за культурно-громадську й літературну 
роботу в краї. Складовою частиною праці редакторів став пошук молодих 
талантів, які підтримали б діяльність старших культурно-громадських діячів. 
В особі Є.Ярошинської легко було бачити людину з великим потенціалом, 
яка згодом виправдала сподівання редакції. 

Різкий поворот до своїх національних витоків дав зрозуміти 
Ярошинській, що вона не знає досконало своєї мови, історії, літератури. Вона 
починає надолужувати прогалини в знаннях з допомогою літератури, 
читаючи твори Котляревського, Гребінку, Марка Вовчка, Основ’яненка, 
Устияновича, Нечуй-Левицького, Панаса Мирного, Шевченка, Франка, 
Федьковича та ін. Останнього вона особливо виділяє, бо під впливом його 
творчості нею написано “оповіданє з народного життя “Вірна люба” [2, 406]. 

Подальші кроки Є.Ярошинської в самоосвіті засвідчили, що вона ніколи 
не звузить діапазон своїх інтересів тільки до суто національних. В кінці 80-х 



років вона знайомиться з польською і російською літературою. Нові світи 
відкривають для неї Міцкевич, Словацький, Марія Конопніцька, 
Крашевський, Сенкевич, Пушкін, Лермонтов, Грибоєдов, Достоєвський, 
Гоголь, Тургенєв, Толстой та багато інших письменників Польщі і Росії. Їхні 
твори дивують її красою мови, фантазією та психологією, а незабутнє 
враження залишилося у неї від творчості Достоєвського і Толстого [2, 406]. 

Є.Ярошинська свідомо вибирає працю на користь рідного народу 
основою свого життя. Ступаючи по дорозі, що вела до “руської і людської 
мети”, вона всім серцем віддається вчительській праці, поєднуючи її з 
громадсько-культурною діяльністю. В двадцять років нею завойована повага 
й визнання односельчан, чиїх дітей навчала грамоті, вишиванню й в’язанню. 
Є.Ярошинська наполегливо підвищує свій педагогічний рівень. 1 січня 
1893р. вона отримує посаду молодшої вчительки в буковинському селі 
Брідок, і її праця не була забута вдячними учнями. “До навчання дітей у 
Брідку взялась вона цілою душею, – свідчить Ю.Кисілевський, канадський 
українець нащадок тих дітей, що пізнавали ази науки на уроках 
Є.Ярошинської, – вчила їх не тільки читати й писати, але збуджувала в них 
національну свідомість, впоювала любов до рідної мови та намагання стати 
корисним членом громади, нації. […] Її наука не пішла на марне. Із тої 
брідської молоді повиходили опісля в Канаді перші українські вчителі, перші 
підприємці, перші дентисти, професіоналісти” [7, 7]. 

15 травня 1897 року Ярошинська склала кваліфікаційний іспит на право 
викладати німецькою та українською мовами. 1900 року вона закінчує 
ткацьку школу в Сілезії, щоб навчати ткацтву селян та їх дітей. 

Зростанню педагогічної і викладацької майстерності Є.Ярошинської 
сприяла її увага до новітніх досягнень людської думки. Природничі і 
соціологічні праці Г.Т.Бокля, Л.Бюхнера, Е.-Ж.Ренана, Е.Геккеля, особливо 
С.Мілля ставали предметом вивчення галицької та буковинської молоді, про 
що свідчить у своїй автобіографії Н.Кобринська [8, 317]. Згадуючи цих 
авторів, вона особливо виділяє книгу “Про неволю жінок” С.Мілля в 
німецькім перекладі. Її вражає проникливість аналізу життя жінки автором 
дослідження: “Нічо мені більше не могло зробити прислуги, – мої декуди 
темні і необ’яснені думки об’яснялись одною з перших наукових поваг; то 
мені надавало певності і сили” [8, 320].  

Працюючи в школі, Є.Ярошинська не могла залишитися осторонь 
феміністичного руху. Її хвилює пасивність інтелігенток, їх небажання 
самостійності, відсутність у них правового захисту, що серед найближчого 
оточення фактично нема прихильниць нових поглядів на життя жінки. 
Переборюючи інертність, буковинське жіноцтво значно довше йшло до 
створення спілки, воно слабко реагувало на об’єднання галичанок. 

Беручись за жіночу справу, Ярошинська прагне реалізувати власне 
бачення боротьби жінок за свої права, яке вже було своєрідно втілено в 
образах селянок Єлени (“Вірна люба”), Николаїхи (“Навернений скупець”), 
знайде відображення у героїнях інтелігентного кола – Ольги (“Жіноча 
люба”), Мані (“Вечірньою годиною”), Галі (“Золоте серце”), Марія (“Понад 



Дністром”), Анни (“Перекинчики”). Її героїні зазнають ударів долі, однак 
вони здатні опиратися життєвим обставинам, відстоювати свою честь і 
гідність, що зближує їх з образами Олени Ляуфлер (“Людина”) і Наталки 
Верковичівни (“Царівна”) О.Кобилянської.  

Створені на Буковині жіночі товариства обрали за мету цілі далекі від 
просвіти, з чим не могла погодитись Є.Ярошинська. Відійшовши від 
феміністичного руху, вона гоїла душевні рани вчительською роботою: “Яко 
послідна, можу бодай в однім селі щось путнього зробити…” [2, 398]. 
Вчителюючи, вона знає, як і чому навчати дітей, чим поділитися зі своїми 
колегами. З притаманним їй максималізмом письменниця завжди 
намагається відшукати першопричини трагедійності людського життя, 
вказати на зерна людяності. Як учителька і письменниця Ярошинська 
пов’язує виховання людяності з правильно поставленим процесом виховання 
дітей. На її думку, цим питанням повинні спільно займатися школа і батьки, 
особливо мати.  

Відданий педагогічній діяльності учитель, автор самобутньої прози, 
багатої людинознавчими пошуками, Євгенія Ярошинська посідає достойне 
місце в історії вітчизняної педагогічної науки, в першу чергу як людина 
гуманістичних поглядів, яка, не покладаючи рук, працювала на користь 
українського суспільства творчо, плідно, з очевидною оригінальністю, досить 
виразною педагогічною зрілістю. Вивчення педагогічної діяльності 
Є.Ярошинської дає можливість з’ясувати її погляди на працю вчителя, його 
світоглядні, духовні, професійні позиції, використати як продуктивні 
педагогічні традиції у нових педагогічних технологіях, що, як слушно 
зазначає В.Г.Кузь, є “одним з важливих принципів ... зв’язку традицій з 
інноваціями” [9, 28].  
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