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ГIавло Чубiаиський {L5 {27i сiчлiя 1839, xyTip t{убиitський Пол-
TaBcbкoi г}rбеРнir {зараз Ех{fдить в межi м" Бориспi",ть, liиiвська
область) ,""- 17 (29} сiчня ]"884, Киiв} - украi,rrськр:й етнограф,
irарсдознаýеIIь, г}эольнлорIlст, поет, грOмадський дiяч. Народrався
в небаrатiй дворянськiй ciM'i. Пiсля закirr.rення,Щругоi киТвськоi
гiмиазii вступив lla юридичнr,rй факу,тlьтет Петербчрзького yнiBep-
cpITeTy. У студентсlькi роки брав у.rасть у дiяльностi петербурзь-
t:oi yKpairtcbKoi громади. Був автороц1 лirрнtlлу кОсновао завдяки
чOму мав наr,оду особисто rтоsнайомитr.rсь ai свiточами украiнсъкоi
культури Тарасом ТIТевченком, Миколою КостсмарOвим, Панте-
леl"1моном Кулiшем. Тарас ТIТgзо{gнкб став для нього духовним
учIIтелем, провj,лником у життi й творчостi. Пiсля панахиди за
вагиблими учаснLlнами варшавськоi п:анiфестацii Гtr. Ччбинеького
ВИКЛЮЧ}IЛИ з 1zнiBepcиTeTy, i BiH деякий час жив у селi Ропrrrа на
Черlнiгiвrцинi.

1В61 р. захиеryив у Петербзzрзi дисертацiю <<Очерки нарOднъiх
юридическ}Iх обычаев и поIIятий по граждаЕскOму праву Мало-
рс}ссии> i здобув учений ступiнь. Тема дисертацii точно вказу-
вала на сшрямуЕання нs,укових iнTepeciB молодого автора, Ticнo
пов'язаних з Украiною. 186]_--1862 рр. подOрожував ГIереяслав-
щиною, спiлкувався з селянами, нацавав iM юридичну дOпомOгу.
У ллrпнi 1862 р. рааом в братами Синьогубами, Д. Богдановим та
I. ýасяненкорr здiйснив мандрliвку на могилу ТТТевченка, де виго-
лOсив промову. 18б2 р. був висланий пiд нагляд полiцii з Киева
в Архангельську губернiю за вiльнодумство i украiнський патрi-
отизм (<(украiнофiльство>). Працював слiдчим суду MicTa Пiнега,
потiм секретарем Архангельського губернського статистичного
KoMiTeTy, чиновником з особливих доручень гlри губернаторi.
Працюrочи в статистичному KoMiTeTi, розробив та опублiкував
програми д-,rя збирання статистичних даних, склав програми
в фо-тiьклористики, етнографii, промислiв та ремесел, звичаевого
права тощо. 1867 р. за дOрученням lirтператорськогo Росiйсько-
го географiчного i Вiльноrо eкoHoMi.tнoгo товариств брав участь
в експедицii пiвнiчною територiOю €вроirейськоi Pocii (Чубин-
ському доручили дослiдити стан х;тiбного i лляного виробництва
i торгiвлi). У результатi цiеi ексrтедицii було видaнсl eKoHoMiKo-
статистичнi роботи. У них висвiтлено питаIIня народfiих промис-
лiв цього регiану, органiзацii ярмаркiв, торгiвлi хлiбом, солева-
рiння, TpaнcrтopтHcrr,o будiвницI,ва; дослiджено юридичнi звичаi.
3вiф П. Чубинського <(О состоян}l}х хлебной торговли в севернOм
регионе} вийшов друком 1868 р. на трьохстах cTopiHKax. OKpiM

,,.. :,.З,*.,ЕйдаiЯi,на14ков.i Еоj
!я.г,liЁ]н *й, 

.,ýт:. i ч у.ýй нс ЁяЙй
був iагороджений золо-
то}о (187З р.) i срiбними
(1868 р., 1В70 р.) rurедаля-
мй lмпе,раторського ро-
сiйського геоiрафiчного
ТоВаРиства, золотою iие-

даллю Мiжнародноi' ви-
ет,ýв,цц ; Н'! lПЕ.рижi' " { i87ý};
YBapiBcbKolo премiсю Ро-
сiйськоi АкадемiТ наук
(1879). 4 сiчня 2009 р. На-

цiональний банк УкраТ-
ни yBlB в ооlг ювlлеину мо-
нету <<Павло Чубинський".
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того. Ip,-, _\!:;Е;е._ьсьыi- ц-бернiю нrtrr б1-:lо шiдготов;тено нIlзку
робiт: ..Со;теварение в Архангельской губернии,> (1866), <.Севе-

ро-Екатерининский п}тъ>> (1867), <Вятско-,Щвинская Еtелезная
ýорог&> (1868). За заслуги перед наукою 1867 р. П. Чубинсьного
обирають дiйсним членом Товариства шаIIувальникiв природо-
знавства, антропологii й етнографii при Московському yHiBep-
ситетi, а 1869 р. - Iмператорського росiйсъкого геоrрафiчного
товариства. 1869 р., з& сприяння П. Семенова-Тянь-ТТТанського,
з П. ЧубиЕського був знятий полiцiйний нагляд i надано дозвiл
на <<повсеместЕое жительство)>.

Пiсля поверЕення до Киева BiH очолив експедицiю географiч-
ного товариства в пiвденно-захiдний край. Упродовlк двох poKiB
(1869-1870) вона дослiджувала Киiвську, Волинську, Подiльську
губернii, частину MiHcbKoi, Гродненськоi, Люблiнськоi, Седлець-
Koi губернiй та Бессарабiю (всього 56 повiтiв). Вирушаючи в екс-
педицiю, вчений розробляв детальнi маршрути подорожей, розi-
слав програми для збору даних, пiдiбрав помiчникiв. Тому BiH
внаходив пiдтримку i допомогу на мiсцях. Учений писав: <Маса
зiбраного матерiалу, а тако}к повiдомленого Meттi, - величезна,
вавдяки спiвчуттю, зустрiнутому експедицiею в Kpai>. Ва шiдсум-
ками ii роботи 1872-1878 рр. було видано фундаментальний збiр-
ник <,Труды этнографическо-статистичеекоЙ экспедиции в 3апад-
но-РусскиЙ краЙ,> в семи томах (9 книг). Видання мiстить дуже
цiннi етнографiчнi та фолъклористичнi матерiали: легенди, каз-
ки, обрядовi й побутовi пiснi, народний календар; огляд говорiв,
одягу. Особливу увагу П. Чубинський придiлив головним подiям
у життi людей - народження, одруження, проводи в рекрути,
смерть. На яскравих прикладах BiH показав значущiсть обрядо-
вих дiйств, якi пов'язанi з ними. Yci цi скарби народноi культури
вражають обсятом i г;rrтбrтною дослiдницъкоi працi.

П. Чубинський прагн}-в до максимально повного опису Bcix
cTopiH побуту украiнського народу, BiH збирав i вивчав iсторичнi
письмовi джерела i о:ночасно надавав великого зЕачення дослi-
джеfiню сучасЕого ifiIlття r-ь:раiнцiв. Було зроблено ваIIиси про
xapaкTepнi заняття, вро:+:еilчlсть. про вплив селянськоi реформи
на екоЕомiчний побут Еа!,: --.,. ::ро торгiвлю лiсом, тютюЕництво,
шовкiвнит-т,тво, виноробс:Е- _ _,:--i,l .

З 1873 р. П. Чубlrнсь;:;1,1 ,1,.,. :+.:;,етарем, а потiм вiце-головою
створеного ва його iнir-l.._;:= -}, l: _=---;lx прогресивних украiн-
ських дiячiв (перева;кво ;-. -:: - j .:. : -: - ъ j: - _ CTapoi Громади) Пiвден-
но-Захiдного вiддi;ту Irlct;. _ _ _

товариства. До його ск.:а:-"-.
сенко, О. Русов, В. AHTor__..
о. Кiстякiвсъкий. BoHli :::,,
торичнi, етнографiчнi та ,__---
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::,:] .Виýаtrною 'подiеtо в дiяль-
Hof i П Ёяен нб-Захiдно19 ] вiдfi i-
лу lмператорського pocl иського
географiч ного товариства стала

учэсть у lll Археологiчному
з'iздi, який було проведенtl

у Кисвi 1В74 р, На цьому з'iздi
вiддiл, як зазначив А. Кобилян-
ськиЙ, .tрозгорн}в перед yciM
вченим cBiToM величезнi духо-
BHi скарби украТнського наро-
ду). Це було перше знайомство
cBiry з Украi'ною, традицiями ii'

народу/ з наукоЬими досягнен-
нями iнтелiгенцГi.

П. Чубинський виступав за
нацlональне вlдродження
УкраТни, був автором вiрша
<[.t{e не вмерла УкраТна>. BiH
був написаний восени 1862 р,
в Кисвi на вулицi Великiй Ва-
силькiвськiit, lTZ, gе автор
квартирував Наступного року
вlрш l-{адрукуВали в четверто-
му HoMepi часолису <<Мета>. По-
кладений на музику коfutпози-
тором М. Вербицьким, BiH

уперше проiвучав 1В64 р.
в украТнському Teapi у Львовi.
Зi здобутгям незалежностi сло-
ва вiрша стiли Дерiавним гiм-
ном УкраТнЙ, ,

yKpaTTrcbKol_ фольклористrтки {шiснi, думи, балади, коломий-
ки, колядки, присJiiв'я, прикавки). Ф" Boвpl is цього iltr]иводу
згадуtsав: < Вiдкриття Пiвденно-3ахiдного вiддiлу лега.тrlвувало
в крайньому разi бi",]ьшч половиЕIу To1.o, шlо ми робиллт д(] щьоl,о
мимоволi пiд виг.пядом <таешIнOго товар?lства'> Киiвськоi гро-
мади}>. Вiлдiл налагодив спiвпрацю з рiанйми слов'янськими
науковиj\{и тоtsариствами - чеським, сербсьни}{, галищьким,
словацьки1!{, лужицьк}tм, словенським, з Iнститутом Оссо-
лiнсьних у Львовi. За задумом ГJ" Чубинського, членами Вiд-
дiлу у червнi 1873 р. був обстежениtа ярмарок у Бориеглолi,
а 2 березня 1874 р. здiйснеЕо першIий одноденний перепис
птетпканrдiв Киева. 3а резуrтътатами Iтерешису вийшла Еизка
робiт, у яких було гrодано статистичнi данi, як1 характеризу-
вали населення MicTa (кiлькiсть, вiковий, соцiальний. та на-
цiональний склад).

ГIiвденно-Вахiдний вiддiл став осередком дiяльностi укра-
iнофiлiв й був закритий росiйськоIо в"lIадOю. 1876 р. П. Чу-
бинського було вислано з Киева iз забороною проживати Е ма-
лоросiйських i столичних губернiях. Ва допомогою президii
Iмператорського роеiйського географiчного товаристаа BiH
одержав лозвiл i переiхав до ПетербуFга, де fiрацював чинов-
ником MiHicTepcTBa шляхiв. 3авдяки сушiлiннiй пращi 187В р.
п. Ч5zбинський був rrризначений статським радником. У той
час BiH тяжко захворiв i у KBiTHi 1879 р. пiшов у вiдставку.
Пiсля наполегливих клопотань йому дали можливiсть повер-
нутися в YKpaiHy. OcTaHHi роки П. Чубинський жив у Борис-
полi та на своему xyTopi. Помер 1В84 р.
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