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Вибір вище названої теми зумовив ювілей Павла Чубинського – 175 років 

від дня його народження. 
Коли почала досліджувати тему, то виявила, що насправді про цю геніальну 

людину відомо не так вже й багато, але й не дуже мало. Під час дослідження 
керувалась посиланнями та статтями академіка Олександра Білецького, 
Володимира Панченка, Федора Погребенника та ін.  

Павло Платонович Чубинський  відомий вчений-етнограф, поет і 
журналіст, юрист, активний діяч українського національного руху на 
Правобережній Україні і перший автор українського національного гімну. 

Велику роль у житті Чубинського зіграло і те, що він був автором журналу 
«Основа», адже саме на зібраннях «основ’ян»  він познайомився із світочами 
української культури Миколою Костомаровим, Пантелеймоном Кулішем, а 
насамперед – Тарасом Шевченком, котрий назавжди залишився для нього 
духовним вчителем. 

Перша публікація вірша «ще не вмерла Україна» Павла Чубинського  
у львівському журналі «Мета», 1863, № 4. Отримавши поширення на Західній 
Україні, вірш не пройшов повз увагу релігійних діячів того часу. Один із 
них, отець Михайло (Вербицький), знаний композитор свого часу, захоплений 
віршем Павла Чубинського написав музику до нього. 

Досить вагомим внеском та важкою працею є те, що за задумом 
Чубинського і здебільшого під його енергійним керівництвом 2 березня 1874 
року здійснено перший одноденний перепис мешканців Києва (подібний 
відбувся лише у Петербурзі 1869 року). 

Друг та співробітник Павла Платоновича Федір Вовк зазначив, що за своє 
недовге та складне життя Чубинський встиг зробити стільки, що його заслуг 
вистачило б і на декількох професіональних учених. 

За свої цінні наукові праці Павло Платонович Чубинський одержав золоту 
медаль від Російського географічного товариства,  золоту медаль на Міжнародній 
Виставці в Парижі, Уваровську премію від Російської академії наук. 

Як вшанування у 1994 р. в селі Чубинське засновано ландшафтний заказник 
загальнодержавного значення «Хутір Чубинського», а у 2001 р. у рідному 
Борисполі було встановлено пам’ятник. 

14 січня 2009 року Національний банк України увів в обіг ювілейну монету 
«Павло Чубинський» із зображеним портретом автора в орнаментальному 
обрамленні та роками його життя. 
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