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 «На вас, завзятці-юнаки, 

 Що возлюбили Україну, 

Кладу найкращії гадки, 

Мою сподіванку єдину». 

Михайло Старицький 

 

Михайло Старицький   
(1840–1904)  

 

В історію української 

культури Михайло Петрович 

Старицький увійшов як 

багатогранна особистість – 

поет, драматург, прозаїк, 

перекладач. Він належить до 

уславленої родини Старицьких-

Лисенків, яка своєю 

подвижницькою працею 

сприяла розвитку культурного 

руху в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Мистецька постать Михайла Старицького гармонійно 

поєднала в собі літературний і артистичний дар, почуття 

громадянського обов’язку, культуру наставництва.   

 Його творчість в усьому має особливу 

індивідуальну виразність, що засновується на глибинно 

національному українському світосприйнятті та 

світогляді.  

Ніч, яка, Господи! Місячна, зоряна: 

Ясно, хоч голки збирай... 

Вийди, коханая, працею зморена, 

Хоч на хвилиночку в гай! 
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 Ці знані рядки поезії, написаної ще молодим 

Михайлом Старицьким, відображають найліричніші 

риси українського характеру, хвилюють і 

хвилюватимуть українську душу завжди. 

 Михайло Петрович був одним з 

основоположників українського професійного театру, 

визначним театральним і громадським діячем, 

організатором українських літературних сил в глуху 

добу реакції, коли українська мова, культура жорстоко 

переслідувалась царизмом. Значним залишається його 

внесок і в розвиток та збагачення української 

літературної мови.   

 Народився Михайло Старицький 14 грудня 

1840 р. у селі Кліщинці Золотоніського повіту, що на 

Полтавщині (нині Черкащина). Батько, Петро Іванович, 

дрібний поміщик-дворянин, відставний ротмістр, помер, 

коли хлопчикові було вісім років. Виховували 

маленького Михайла мати та бабуня Єлизавета. Мати, 

Анастасія Захарівна, походила з козацького роду 

Лисенків. На берегах тихої річки Сули, серед чаруючих 

зелених дібров пройшло дитинство Михайла.  

 Коли хлопцю було дванадцять років, померла 

мати. Приїхавши на проживання до свого опікуна, 

Віталія Романовича Лисенка, Михайло вперше 

познайомився зі своїм десятирічним троюрідним братом 

Миколою Лисенком. Відтоді їхнє життєве і творче 

побратимство тривало до кінця життя Старицького. 

Воно наповнило українську культуру визначними 

творами і мистецькими здобутками.   

 З 1851 р. Михайло навчався в Полтавській 

гімназії. Як сам свідчив, «пробував тоді віршувати». 
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Закінчивши у 1858 р. гімназію, разом з 

Миколою Лисенком він вступив до Харківського 

університету на фізико-математичний, а згодом – на 

юридичний факультет. У 1860 р., після студентських 

заворушень, брати терміново переводяться до 

Київського університету.  

 Відбувається знайомство Михайла Старицького з 

Михайлом Драгомановим та його сестрою Ольгою, 

Петром Косачем, Володимирем Антоновичем, Павлом 

Житецьким, Тадеєм Рильським, Борисом Познанським,  

багатьма іншими, чиє самовіддане служіння 

національній ідеї визначило політичний і культурний 

розвиток України у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ століття. Великий вплив на М. Старицького 

здійснив Михайло Драгоманов.   

 У 1861 р. М. Старицький, виїхавши на 

Полтавщину, вступає у володіння батьковою 

спадщиною і одружується з молодшою сестрою Миколи 

Лисенка – Софією Віталіївною. Через два роки 

повертається до Києва, де в 1865 р. закінчує навчання в  

університеті.  

 Перші поезії М. Старицького, що дійшли до 

нащадків, датовані 1865 р. Це, насамперед, «Ждання» – 

гарний зразок інтимної лірики. В 60-ті роки  з-під його 

пера виходить ряд пейзажних та інтимних віршів, 

зокрема, перлина його лірики «Ніч яка, господи! 

Місячна, зоряна...», що стала улюбленою народною 

піснею.   

У 1868 р. Михайло купує невеличкий маєток в 

с. Карпівці на Поділлі й переїздить туди з родиною. На 

деякий час його поглинає ідилія сімейного життя: 
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чарівна кохана дружина (якій було на час їхнього 

одруження 14 років), народження дітей, упорядкування 

маєтку.   

 У 1871р. М. Старицький знову повертається до 

Києва й поринає у літературну та громадсько-культурну 

діяльність, робить перші спроби перекладу, публікує 

власні вірші (під псевдонімом Гетьманець) у львівських 

виданнях «Правда» і «Нива». Бере активну участь у 

роботі Південно-Західного відділення Російського 

географічного товариства, очолюваного талановитим 

ученим-народознавцем Павлом Чубинським, автором 

тексту пісні «Ще не вмерла Україна».   

Переважна частина поезії М. Старицького має 

громадянський, соціальний характер, підказаний 

поетові творчістю Т. Шевченка і М. Некрасова,  

революційно-визвольним рухом другої половини ХІХ 

століття.       

 1872 року Михайло Старицький опублікував вірш 

«Поклик до братів слов’ян», де затаврував царську 

політику придушення свободи і гноблення 

національних культур. Гостро засуджує він реформу 

1861 р., що, формально звільнивши народ з кріпацтва, 

прирікла його на злидні та безправ’я. 

Незважаючи на цензурні заборони, у перекладах 

Старицького виходять українською мовою «Казки 

Андерсена» (1873), «Байки Крилова» (1874), «Пісня про 

купця Калашникова» М. Лермонтова (1876). 

Результатом подорожі Старицького на Балкани стає 

видання «Сербські народні думи та пісні» (1876).  

 Разом з М. Лисенком М. Старицький організував 

Товариство українських акторів, здійснив постановку 
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«Різдвяна ніч» за мотивами повісті М. Гоголя (1874). На 

початку 80-х рр. він домігся видання літературно-

художнього альманаху «Рада», що, за висловом 

І. Франка, був «...мов перший весняний грім по довгих 

місяцях морозу, сльоти і занепаду».  

 Саме завдяки М. Старицькому в 1883 році 

з’являється перша професійна об’єднана українська 

трупа, де працювали Марко Кропивницький, 

Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаганський, Марія 

Заньковецька, Марія Садовська-Барілотті. Розуміючи, 

що сцена – «могутній орудок до розвиття самопізнання 

народного», М. Старицький відмовляється від мрій про 

артистичну кар’єру і свій талант режисера, театрального 

педагога та організаторську енергію віддає театральній 

справі,  підпорядковуючи їй життя всієї родини.  

 Михайло Петрович продає свій маєток у селі 

Карпівці і всі статки (60 тисяч карбованців) віддає на 

театр: створює новий хор і оркестр, оновлює декорації, 

костюми і реквізит, поліпшує умови життя всіх 

працівників. Акторам щойно створеного українського 

театру встановлюються  гонорари відповідно до 

розцінок імператорських труп.  

Постійно дбає М. Старицький і про розширення та 

поглиблення репертуару, намагаючись ставити, перш за 

все, високохудожні п’єси. Брак українських п’єс, 

спроможних конкурувати з підтримуваним державою 

російським театром, спонукає М. Старицького писати 

не тільки оригінальні, власні, а й переробляти твори 

цілого ряду авторів, зокрема, М. Гоголя, Л. Глібова, 

І. Нечуй-Левицького, І. Тобілевича, збагачуючи їх 

яскравими сценічними барвами. Музику до багатьох 
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вистав пише М. Лисенко, він же працює з хором та 

оркестром.   

Київський генерал-губернатор заборонив трупі 

корифеїв (як незабаром почали їх називати) виступати 

на підпорядкованій йому території, тобто у Київській, 

Волинській, Полтавській, Подільській та Чернігівській 

губерніях. Та молодий український театр дуже швидко 

набуває величезної популярності не лише в Україні, а і в 

Росії, Молдавії, Криму, Польщі – скрізь, куди виїзджає 

на гастролі.  

Згодом трупа розділилася на два колективи, один 

з яких очолив Марко Кропивницький, а другий – 

переважно молодь – Михайло Старицький. 

У 1886-1887 рр. трупа М. Старицького з успіхом 

гастролювала в Москві, Петербурзі, Варшаві, Мінську, 

Вільнюсі, Астрахані, Тифлісі. В той же час Михайлові 

Петровичу постійно дошкуляла цензура влади, його 

супроводжували безкінечні переїзди, робота в 

непристосованих приміщеннях, постійна плинність 

виконавського складу, суперечки з акторами через 

розподіл ролей та гонорари. Роками М. Старицький 

лише іноді бачить дружину та дітей, родинний добробут 

підірвано – старші доньки змушені самі заробляти на 

життя, допомагати батькові в театральних і 

літературних справах. У 1893 р. за станом здоров’я він 

залишає трупу й надалі цілком віддається літературній 

творчості.  

Наступного року Російська Академія наук 

призначила драматургу персональну пенсію «За 

літературні праці рідною мовою».  
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«Я думаю, що моя сила найбільша в драмі», –  

писав Іванові Франкові М. Старицький. Його авторству 

належить понад тридцять п’єс.   

Серед оригінальних творів М. Старицького 

високої оцінки заслуговують соціально-психологічні 

драми «Не судилось», «Талан», «У темряві», «Хрест 

життя», «Ой не ходи Грицю, та й на вечорниці,  

історичні драми «Богдан Хмельницький» і «Маруся 

Богуславка».  

Працював Михайло Петрович і в популярному 

тоді жанрі водевілю «Як ковбаса та чарка, то минеться й 

сварка», «По-модньому», «Чарівний сон».  

Вершиною його творчості є: лібрето опер 

М. Лисенка «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас 

Бульба», «Сорочинський ярмарок» за повістями 

М. Гоголя; інсценізації «За двома зайцями» – на сюжет 

маловідомої п’єси І. Нечуя-Левицького «На 

Кожум’яках», «Зимовий вечір» –  за оповіданням 

Е. Ожежко, «Циганка Аза» –  за повістю 

Ю. Крашевського «Хатина за селом», «Чорноморці» за 

п’єсою Я. Кухаренка «Чорноморський побут на 

Кубані».  

Українська історія стала об’єктом змалювання 

М. Старицьким в трилогії «Богдан Хмельницький» 

(«Перед бурею», «Буря», «Біля пристані»), в повісті 

«Облога Буші», у дилогії «Молодість Мазепи» і 

«Руїна», а також в романах «Останні орли», «Розбійник 

Кармелюк». В цих творах відображені епохальні 

періоди боротьби українського народу за своє 

визволення, починаючи з середини ХVІІ і майже до 

середини ХІХ ст.  
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У ліриці М. Старицького можна виділити декілька 

основних мотивів: тема України («До України»), роль і 

призначення поета («Поетові»), співчуття важкій долі 

простого люду («Швачка»), краса людських почуттів 

(«Виклик»). 

 Михайло Петрович здійснив чисельні переклади 

та переспіви творів Й. Гете, Г. Гейне, Ч. Байрона, 

В. Шекспіра, А. Міцкевича, В. Гюго, І. Крилова, 

М. Лермонтова, О. Пушкіна, М. Некрасова, словацького 

та сербського фольклору.  

У 1897 р. відбувся Перший Всеросійський з’їзд 

діячів сцени, де виступив М. Старицький. У Києві він 

керував драматичним гуртком Літературно-

артистичного товариства. У 1903 р. М. Старицький 

почав готувати видання альманаху «Нова рада», але вже 

не зміг цей задум завершити. Життя його обірвалося 27 

квітня 1904 р. Похований М. Старицький у Києві на 

Байковому кладовищі.  

Окрім самого Михайла Петровича, відомими 

діячами української культури стали троє із п’ятьох його 

дітей та його онуки. Це актриса, режисер, перший 

професор театральної справи в Україні – Марія 

Михайлівна Старицька (1865 – 1930), видатна 

письменниця і громадська діячка Людмила Михайлівна 

Старицька-Черняхівська (1868 – 1941), дитяча 

письменниця Оксана Михайлівна Стешенко (1875 – 

1942), яка стала дружиною визначного українського 

громадського діяча й літератора Івана Матвійовича 

Стешенка.  

Дочка Людмили Михайлівни та її чоловіка, 

видатного вченого-гістолога О. Черняхівського, 
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Вероніка (1900 – 1938) – прекрасна поетеса – загинула в 

катівнях НКВС. На засланні закінчилося життя 

Ярослава Стешенка (1904 – 1939) – відомого 

українського бібліографа. Остання з роду Старицьких – 

Ірина Іванівна Стешенко (1898 – 1987) – актриса театру 

«Березіль», знана перекладачка, публіцистка, попри всі 

бурі, що переслідували родину Старицьких, зуміла 

зберегти унікальний багатотисячний родинний архів і 

подарувала його Україні.   

За п’єсою М. Старицького «За двома зайцями» 

був знятий художній комедійний фільм режисера 

Віктора Іванова, що вийшов на Київській кіностудії ім. 

О. Довженка в 1961 р.  

У 1976 р. у селі Кліщинці, на малій батьківщині 

фундатора українського професійного театру, йому 

встановлено бюст, а у 1982 р. відкрито музей. У Києві, 

де драматург мешкав з родиною останні три роки життя, 

з 2002 р. також працює музей М. Старицького. Ім’ям 

корифея названі вулиці в багатьох містах України.  

Творчість М. Старицького глибоко досліджують  

науковці Черкаського національного університету ім. 

Б. Хмельницького. На його базі проходять 

Всеукраїнські наукові конференції, присвячені 

славетному землякові.  

На вшанування пам’яті М. Старицького у 2001 

році спільним рішенням Чорнобаївської районної 

адміністрації та Черкаської обласної письменницької 

організації засновано літературно-мистецьку премію 

імені М. П. Старицького.  

Своєрідним заповітом для нащадків і сьогодні 

звучать його слова:  
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Нехай Україна у щасті буя – 

У тім нагорода і втіха моя.  

 

  

Твори Михайла Старицького 

 
1. Старицький М. П. Твори : в 2 т. / М. П. Старицький. 

– Київ : Дніпро, 1984  

Т. 1 : Поезії; Повісті; Оповідання. – 645 с.  

Т. 2 : Драматичні твори. – 654 с.  

2. Старицкий М. П. Богдан Хмельницкий : трилогия / 

М. П. Старицкий – Киев : Дніпро, 1987 

Кн. 1 : Перед бурей. – 645 с. 

Кн. 2 : Буря. – 570 с.  

Кн. 3 : У пристани. – 606 с. 

3. Старицький М. П. За двома зайцями : Комедія з 

міщанського побуту / М. П. Старицький. – Київ : 

Молодь, 1996. – 96 с. – (Джерело)  

4. Старицький М. П. Не судилося / М. П. Старицький. – 

Київ : Школа, 2009. – 304 с. – (Бібліотека шкільної 

класики)  

5. Старицький М. П. Облога Буші : (Історична  повість 

з часів Хмельниччини) / М. П. Старицький. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 86 с.  

6. Старицький М. П. Останні орли : іст. повість / 

М. П. Старицький. – Хмельницький : Поділля, 1996. 

– 672 с.  

7. Старицький М. П. Поетичні твори; Драматичні твори 

/ М. П. Старицький. – Київ : Наукова думка,1987. – 

576 с.  
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8. Старицький М. П. П’єси / М. П. Старицький. – Київ : 

Мистецтво, 1984. – 308 с.  

9. Старицкий М. П. Разбойник Кармелюк / 

М. П. Старицкий – Киев : Дніпро, 1988. – 687 с.   

10. Старицький М. П. Руїна / М. П. Старицький. – 

Харків : Фоліо, 2008. – 624 с. 

 

Матеріали про життя і творчість 

Михайла Старицького 

 
11. Гуменюк О. Жанрово-стильова специфіка п’єси 

Михайла Старицького «Циганка Аза» / О. Гуменюк 

// Слово і час. – 2015. – № 12. – С. 2–28.   

12. Дем’янівська Л. Михайло Петрович Старицький / 

Л. Дем’янівська // Старицький М. П. Твори : в 6 т. – 

Київ, 1989. Т. 1. С. 5–38.   

13. Єфремов С. Михайло Старицький (1840 – 1904) / 

С. Єфремоав // Історія українського письменства / 

С. Єфремов. – Київ, 1995. – С. 471–474.   

14. Коломієць В. Художня трансформація фольклорних 

образів у творчості Михайла Старицького / 

В. Коломієць // Народна творчість та етнографія. – 

2004. – № 5. – С. 41–46.  

15. Корифей українського театру : (180 років від дня 

народження Михайла Старицького) // Шкільна 

бібліотека. – 2020. – № 11. – С.73–75. 

16. Левчик Н. Михайло Старицький : багатогранність 

таланту / Н. Левчик // Дивослово. – 2005. – № 12. – 

С. 20–26.  
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17. Левчик Н. Михайло Старицький : (драматургія) / 

Н. Левчик // Історія української літератури ХІХ ст. : 

в 3 кн. – Київ, 1997. – Кн. 3. – С. 215–240.    

18. Левчик Н. Поезія Михайла Старицького : дискурс 

образної символіки / Н. Левчик // Слово і час. – 2017. 

– № 1. – С. 80–88.  

19. Левчик Н. Поезія Михайла Старицького як художній 

феномен / Н. Левчик // Слово і час. – 2015. – № 12. – 

С. 3–17.   

20. Михайло Старицький (1840 – 1904) : [біогр. довідка] 

// Дніпро. – 2009. – № 6. – С. 127.   

21. Михайло Старицький (1840 – 1904) // 100 

найвидатніших українців. – Київ, 2005. – С. 270–286.  

22. Нікітенко Л. «Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна» : 

[до 175-річчя від дня народження М. Старицького] / 

Л. Нікітенко // Україна молода. – 2015. – 9 груд. (№ 

157). – С. 11.  

23. Новиков А. Гоголівські традиції у творчості 

драматургів театру корифеїв : [зокрема в п’єсах 

М. Старицького] / А. Новиков // Дивослово. – 2009. – 

№ 4. – С. 51–55.   

24. Поліщук В. Герой у повістевій прозі М. Старицького 

/ В. Поліщук // Українська мова і література в школі. 

– 2003. – № 8. – С. 56–59.   

25. Поліщук В. Жанрово-стильові особливості повістей 

Михайла Старицького / В. Поліщук // Українська 

мова й література в середніх школах, гімназіях, 

ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 12. – С. 179–186.   

26. Поліщук В. Інтелігенція і народ у новелістиці 

Михайла Старицького / В. Поліщук // Дивослово. – 

2003. – № 11. – С. 6–11.   
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27. Поліщук В. Михайло Старицький і Михайло Драй-

Хмара : точки дотикання біографій і творчості : (до 

175-річчя від дня народження М. П. Старицького) / 

В. Поліщук // Літературна Україна. – 2015. – 26 

листоп. (№ 45). – С. 8–9.   

28. Поліщук В. Світоглядно-автобіографічна семантика 

повістини Михайла Старицького «Зарница» / 

В. Поліщук // Слово і час. – 2015. – № 12. – С. 18–23.   

29. Рублюк О. Старицький Михайло Петрович (1840 – 

1904) / О. Рублюк // Видатні постаті України / 

Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко. – 

Київ, 2004. – С. 714–721.   

30. Скрипник В. Пісня Старицького постала у 

скульптурі / В. Скрипник // Голос України. – 2015. – 

25 груд. (№ 245). – С. 12.  

31. Сокирко О. Михайло Старицький / О. Сокирко // 

Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.) : 

Короткі біографічні нариси. Історичні та художні 

портрети. – Київ, 2002. – С. 345–347.   

32. Сокол І. Будинок-музей Михайла Старицького : [в 

Києві] / І. Сокол // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 69.  

33. Старицький Михайло (1840 – 1904) // Українські 

письменники : довідник. – Київ, 2013. – С. 231–234.   

34. Старицький Михайло Петрович. Український 

письменник, перекладач, культурниий і громадський 

діяч // Провідники духовності в Україні : довідник. – 

Київ, 2003. – С. 336–339.    

35. Тимошенко Ю. Дослідження про повістеву прозу 

Михайла Старицького / Ю. Тимошенко // Слово і 

час. – 2003. – № 10. – С. 89–92.   



20 

 

36. Шпак В. Любов до глибини серця і кишень : (175 

років від дня народження М. Старицького) / В. Шпак 

// Урядовий кур’єр. – 2015. – 12 груд. (№ 233). – С. 9.  

37. Януш Я. Роль Михайла Старицького у розвитку 

літературної мови / Я. Януш // Дивослово. – 2002. – 

№ 7. – С. 14–16.   

38. Ясень М. Поміщик, який став славетним 

письменником / М. Ясень // Віче. – 2015. – № 23/24. 

– С. 69. 

 

Додаток 1 

 

Видатні діячі літератури про 

Михайла Старицького 
 

 «Можна сміливо сказати, що в ту пору на Україні 

не було поета, що міг би був здобутися на таке сильне 

та енергічне слово і не взяти в нім ані одної фальшивої 

ноти».       

Іван Франко  

 

 «Діяльність М. П. Старицького така осяжна й 

багатогранна, що лише майбутній дослідник може 

сповна поцінувати її і розібратися в ній».  

Олена Пчілка 

 

  «Чутливий і експансивний, громадськи-активний 

та несамолюбно-щирий в своєму захопленні 

літературними нащадками, він відіграв у організації 

літературного життя 90-х рр. таку роль, на яку не мали 
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сили ні Куліш, ні Щоголів, може й обдарованіші від 

нього як поети та стилісти».     

Микола Зеров   

 

 «Творчість Михайла Старицького – значний крок 

вперед у розвитку української мови, у поширенні 

тематичного виднокругу української літератури, у 

зміцненні в нашому письменстві реалізму».   

Максим Рильський   

 

 «...доробок цього художника слова не застарів – 

він живе й понині. П’єси викликають захоплення 

глядача (та й читача), гостросюжетні повісті та романи 

розкривають драматичну історію народу, його боротьбу 

за щастя, за волю; чаруюча ніжна лірика, гнівна 

викривальна сатира, роздуми поета-громадянина не 

можуть не знайти відгуку в душах нинішнього 

покоління, яке прагне соціальної справедливості».  

Людмила Дем’янівська  
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