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Сучасна система освіти і виховання, як це зазначено у “Національній 

доктрині розвитку освіти в Україні” потребує переорієнтації на кращі 
здобутки етнопедагогіки українців. Звернення до національної виховної 
практики має забезпечити формування ноосферної особистості (еліти), 
здатної до збагачення інтелектуально-культурного потенціалу українського 
народу. 

Окрім цілеспрямованого втручання держави та генетичного коду, 
існують  інші формуючі чинники, які впливають на становлення еліти. Згідно 
із З.Фрейдом, еліта володіє особливими якостями і діє на людей подібно 
магнітній силі: належність до еліти визначається культурно-психологічними 
особистими якостями людини, з якими вона народжується і які у неї 
виховуються на основі  національних традицій, що формують такі 
загальнолюдські позитивні вартості, як повага та любов до рідної землі, роду, 
працелюбність, відповідальність, чесність тощо. 

Отже, еліта утворюється, в першу чергу, завдяки вихованню, але має за 
основу національні традиції та певне оцінне ставлення до загальнолюдських 
чеснот. У даному контексті надзвичайно важливим є педагогічний феномен  
української елітарної  родини кінця ХІХ – початку ХХ століття, що є взірцем  
духовно-морального становлення особистості, ефективним засобом 
формування національної свідомості та утвердження норм і цінностей 
української ментальності. 

Метою нашого дослідження є вивчення сімейних цінностей родин 
Старицьких – Лисенків. Така мета передбачає розв’язання наступних 
завдань: 

1. З’ясувати родинні зв’язки зазначених родин; 
2. Виявити особливості сімейного виховання родини Старицьких – 

Лисенків. 
Вивченням ідейно-художніх поглядів, культури, творчості родини 

Лисенків займалися Л.Архімович, М.Гордійчук, В.Дяченко, О.Іовга, 
Г.Кісельов, Є.Штейнберг; демократичні погляди і зв’язки, єдність 
національного і загальнолюдського у родині Старицьких досліджували 
М.Деркач, Л.Ленюк, долю, тернистий шлях творчості нащадків описали 
Л.Барабан, Л.Сокирко, Ю.Хорунжий, О.Цибанова. 

Рід Старицьких, за родинними переказами, походив від Рюриковичів. У 
ХVII столітті князь Старицький пристав до запорізьких козаків на 
Полтавщині, і з цього часу понеслася слава про козаків шляхетного роду. 
Лука Семенович Старицький (1665-1671) відомий як духовний пастор 
козацтва, його син Захарій ходив у сотниках Полтавського полку, син Захарія 
Василь  був хорунжим і обозним, а з 1778 року – прем’єр-майором царської 
армії. Цим же шляхом пішли й онуки. 



Майже одночасно зі Старицькими на Полтавщині проживав давній рід 
Лисенків. Федір Іванович Лисенко, син Переяславського полковника Івана, за 
вірність і відданість був нагороджений Петром І землями сіл Кліщинці та 
Галицьке. Старицькі і Лисенки поріднилися наприкінці 30-х років ХІХ 
століття, коли Петро Іванович Старицький одружився з Настасією 
Захарівною Лисенко. 3(14) грудня у них народився первісток – Михайло, 
майбутній письменник, театральний і громадський діяч. Петро Іванович був 
офіцером, та через хворобу серця у чині ротмістра вийшов у відставку і 
помер, коли хлопчику виповнилося п’ять років. Настасія Захарівна теж 
померла молодою, тому Михайло Петрович виховувався в родині Лисенків: 
діда – Захарія Йосиповича, дядька – Олександра Захаровича й опікуна – 
Віталія Романовича, батька українського композитора Миколи Лисенка. Так, 
побратавшись ще у дитинстві, Михайло Петрович Старицький і Микола 
Віталійович Лисенко майже все життя пройшли поруч. Разом училися у 
Київському університеті св. Володимира, збирали по селах і записували 
народні пісні, доповнювали один одного у творчості, разом виховували 
власних дітей. “В моїй уяві вони завжди були поруч, такі на диво подібні 
характерами. Їх відзначала особлива душевна м’якість, чулість, гуманність, 
любов до батьківщини, до народу не на словах, а на ділі, благородний 
артистизм і водночас скромність, простота. Для них було характерне 
захоплення життям в усіх його проявах, життєствердний настрій у 
найчорніші часи (а їх було немало), віра в майбутнє” [5, 31]. 

Умови, в яких провели дитячі і юнацькі роки М.Старицький і 
М.Лисенко, мали великий вплив на формування світогляду й  смаків 
майбутніх діячів мистецтва. Оскільки родина Лисенків була заможною, у 
домі були гувернантки, вчителі музики, тут любили і шанували українську 
мову,  народні пісні та звичаї, не цуралися простого люду і гуманно 
ставилися до селян. У бібліотеці Лисенків зберігалися давні книги, історичні 
українські хроніки й документи, журнали “Современник”, “Отечественные 
записки”. Великою любов’ю у родині користувались твори Т.Шевченка, 
О.Пушкіна, М.Лермонтова, І. Котляревського та ін. 

Мати Миколи Лисенка, Ольга Єреміївна, уроджена Луценко, була 
жінкою неабиякого розуму, добре вихованою і освіченою. Вона виховувалася 
в Смольному інституті і, навіть проживши весь свій вік на Полтавщині, не 
говорила українською, проте часто висловлювалася по-французьки; тому 
діти мали добру французьку вимову і поряд із українськими часто вживали 
французькі слова. Батько, Віталій Романович, зі спогадів Олени Пчілки “був 
теж лагідної вдачі, нездатний ні до якогось деспотизму, ні до суворості в 
сім’ї (навіть і особливої військової виправки в ньому не було знати); до 
виховання дітей не втручався, цілком здаючись на волю своєї дружини” [3, 
67]. 

Світогляд М.Старицького і М.Лисенка формувався також під впливом 
дядька Олександра, який розмовляв виключно українською мовою, добре 
грав на бандурі, майстерно виконував народні думи й історичні пісні, 
досконало знав історію України часів козаччини. Саме у дядька хлопці 



вперше побачили “Кобзар” Т.Шевченка, прочитали поему І.Котляревського 
“Енеїда”, від нього зробив свої перші записи українських народних пісень 
Микола Віталійович. 

У родині панувала тепла сімейна атмосфера і до Михайла ставилися, як 
до власної дитини. „Михайло Петрович любив повторювати, що в родині 
Лисенків він знайшов усе, що могла бажати собі людина: рідних, які  
замінили йому померлих батьків, вірну дружбу-побратимство й ніжну, 
віддану сестру-дружину” [ 3, 7]. 

Вдруге роди Лисенків і Старицьких поріднилися, коли Михайло 
Петрович узяв дружиною Софію Віталіївну Лисенко, рідну сестру Миколи 
Віталійовича. Незважаючи на невдоволення сім’ї (наречена була 14-річною 
дівчиною), Віталію Романовичу довелося їхати до архиєрея за дозволом на 
шлюб, бо Софія і Михайло не хотіли й чути про довге чекання. Ранній шлюб 
виявився міцним і щасливим. Софія Віталіївна була поміркованого 
характеру, дбайливою господинею і вірним другом Михайлу Петровичу. 

У 1865 р. родина Старицьких оселяється у Києві, де в них народжуються 
доньки  Марія (1865), Людмила (1868), Оксана (1875) та син Юрко. В цей же 
час до Києва переїжджають і Лисенки. Микола Віталійович мешкає 
неподалік на кошти, зароблені уроками музики. Його батьки, Віталій 
Романович і Ольга Єреміївна, жили спочатку окремо у флігельочку на 
Великій Підвальній, а потім у невеличкому будиночку на Мало-
Володимирській вулиці. Усі помешкання знаходилися поруч, і діти 
Старицьких бігали від одного будинку до іншого. Щоденне перебування 
разом не викликало між членами родини Старицьких – Лисенків ніяких 
непорозумінь, усі жили в мирі і злагоді. 

Характерною рисою родинних стосунків було те, що всі дорослі 
ставилися до дітей, як до рівноправних членів однієї сім’ї. Батьки та родичі 
були відвертими і щирими з дітьми, ділилися з ними своїми думками і 
намірами. Вони виховували дітей так, щоб ті у майбутньому стали їхніми 
однодумцями і  вірними друзями. Проте з боку батьків не було ніякого 
примусу. Діти мали волю і право діяти так, як їм здавалося кращим. Як 
пригадує С.Тобілевич, „...та воля не псувала дітей, навпаки, діти високо 
ставили авторитет своїх батьків. З пошани та любові до них ніхто з дітей не 
відважився б нічим засмутити їх. Вони досконало знали, що батькам 
подобається, а що ні” [4, 398-399]. 

Вагомий вплив на формування моральних уявлень і переконань дітей 
мали старші члени родини – дідусь та бабуся. Саме вони, наділені природним 
розумом, добротою, людяністю, чесністю, працьовитістю, життєвим 
досвідом, були носіями родинної виховної мудрості. В їхній оселі було 
затишно й цікаво. Людмила Старицька-Черняхівська у спогадах про 
М.В.Лисенка пише: “Це була надзвичайна пара: мій дід, Віталій Романович 
Лисенко...жвавий, дотепний, чудовий оповідач – залишився людиною 
української культури. Бабуня ж, Ольга Єреміївна Луценко, ... людина 
надзвичайного розуму, серйозна, освічена на свій час, вона читала, писала, 



балакала переважно французькою мовою, але дуже любила і добре знала 
російську поезію” [3, 234]. 

Марія та Людмила з задоволенням відвідували бабусю й дідуся, а ті 
раділи їхньому приходу. Бабуся з гумором розповідала про минуле, про 
інститут, дідусь – про військовий побут. Віталій Романович багато читав, 
цікавився подіями світового масштабу, любив цитувати вірші Рилєєва, 
дотепні вислови царів і царедворців. Дідусь вчив дівчаток  поважному тону 
(Люда писала під його диктовку прохання до директорів і міністрів за осіб, 
якими він опікувався) і щоразу радив їм читати „Останні листи доктора 
Пирогова”, а на їхні легковажні вчинки зауважував: “Мелко плаваете...” [3, 
269]. Їхня сімейна злагода ґрунтувалася на добрих подружніх стосунках, 
заснованих на коханні і взаємодопомозі (як пригадує В.О’Конор-Вілінська: 
“Між собою дідуньо і бабуня були дуже ніжні. Вона називала його Віталій, а 
він її – Олінька, і не раз з милуванням згадували той бал, де вперше побачив 
він її  з чайною трояндою в зачісці” [3, 269]); на любові батьків до дітей та 
пошані й піклуванні дітей про батьків (“... віддано любив Микола 
Віталійович і своїх батьків, він їх відвідував майже щодня, піклувався 
кожною дрібницею їхнього життя” [6, 136]); вона забезпечувалася 
доброзичливістю, тактовністю спілкування, стриманістю, витривалістю, 
чуйністю й великодушністю всіх членів великої родини. 

У першому шлюбі з відомою українською піаністкою Ольгою О’Конор 
Микола Віталійович Лисенко не мав дітей, тому він приділяв багато уваги 
дітям сестри та побратима. Дядько мав багато своїх справ (музичне 
товариство, хор, уроки в школі), але завжди знаходив час для виховання 
дітей. Як пригадує О.Сташенко, “він здавався нам, дітям, суворим, бо завжди 
вимагав слухняності, поваги до старших і, головним чином, акуратності, і 
точного виконання своїх обов’язків” [6,  129]. 

Люда і Маня Старицькі початкову національну освіту здобули у 
дитячому садку сестер Ліндфорс, у якому діти почувалися добре, весело, 
вільно, маючи національно свідомих вихователів. Софія Русова, яка однією з 
перших відстоювала виховання дітей в українському дусі, справедливо 
вважала, що тільки таке виховання забезпечить кожній нації найширшу 
демократизацію освіти, дасть нові, оригінальні самобутні скарби задля 
вселюдського поступу. 

Пізніше дівчата навчалися в гімназії В.М.Ващенко-Захарченко, де 
Микола Віталійович викладав музику. Сестри навчалися гарно, а Людмила 
вважалася однією з найкращих учениць. Офіційна мораль і державний 
шовінізм того часу вплинули навіть і на цей приватний заклад. Так, на уроках 
історії не викладалася правдива історія України. Тому в сьомому класі 
Людмила вступила до історичного товариства (ідея створення якого 
належала І.Житецькому). Членом цього товариства була і Марія. Його метою 
було опрацювати історію України і скласти систематичний підручник. Кожен 
працював над своєю добою і писав реферат. Марія писала про Володимира 
Святого, Людмила – про Данила Галицького. „Ми збиралися, читали свої 
реферати, обмірковували їх, марили про нашу спільну працю, про книжку 



історії України. Які ж то були веселі мрії... Радість і захват” [1, 134]. Люда 
одного разу отримала одиницю з літератури за те, що впевнено і красномовно 
розвинула перед проф. Малініним, який ненавидів Україну, тему про 
приналежність „Слова о полку Ігоревім” до української літератури. Але у 
цьому питанні вона знайшла підтримку членів своєї родини: і Старицькі, і 
Лисенки були патріотами, вони любили життя, свою родину, свій народ, 
любили згадувати своє минуле й історію свого народу, любили свій край і 
дбали про його щастя. 

Таким чином, дослідження сімейних зв’язків елітарної родини 
Старицьких – Лисенків показало, що вони міцно зберігали національні 
традиції, дбали про красу і вишуканість рідної мови, творили на славу 
української культури.  

Важливими виховними цінностями у родині були міжпоколінні 
стосунки, а саме: авторитет батьків і старших членів родини. У 
міжпоколінних стосунках батьки дотримувалися однієї з найгуманніших 
цінностей родинного виховання – піклування про дітей. Особистим 
прикладом вони формували у дітей доброзичливе ставлення до людей, 
інтелігентність у стосунках, повагу до старших тощо.   

Весь виховний комплекс елітарної родини Старицьких – Лисенків був 
спрямований на засвоєння дітьми ще з раннього віку національних 
естетичних, трудових, громадянських, моральних цінностей та переконань, 
головними засадами якого були принципи національного виховання: 
народність, природовідповідність, гуманність, демократизм.  
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