
ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ

«ТЕПЕР ПРИЙШЛА МОЯ ВЕСНА».
КОХАННЯ У ЖИТТІ П. ЧУБИНСЬКОГО
До 180-річчя від дня народження П. Чубинського
Ігор КОЛЯДА, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук;
Євгеній БИБА, студент факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

Глобалізаційні процеси, які охопили сучасний 
світ і які впливають на всі сфери життєдіяльності 
соціуму, у тому числі й українського, не могли не 
захопити в свою орбіту і один із найдавніших со
ціальних інститутів -  родину. У  сучасному україн
ському суспільстві сім’я не просто зазнає глибоких 
змін і руйнування традиційної моделі сімейно- 
батьківських відносин. Річ у тому, що комерціа
лізація проституції, гігантська порно-індустрія і 
багато іншого -  все це завдає нищівних ударів по 
тих цивілізаційних кодах і моральних нормах, що 
століттями і тисячоліттями скріплювали україн
ство. Тому суспільно значущим та науково важ
ливим є висвітлення та знайомство широких кіл 
громадськості із малодослідженими аспектами 
української біографістики, зокрема з роллю кохан
ня, родинного благополуччя та сімейного затиш
ку у громадсько-політичній та націокультурній ді
яльності прогресивних представників української 
інтелігенції. У  цьому контексті актуальним є ви
вчення деяких аспектів біографії П. Чубинського -  
одного з яскравих діячів українського національ
но-визвольного руху другої половини XIX ст.

«... Якби його жінка була й гарна, до того ще й 
розумна і не цуралась наукової книжки, щоб з нею 
можна було поговорити про щось вище, ніж бали, 
танці та моди. Йому тепер здавалась будуща жін
ка якимсь товаришем студентом, розумним і про
свіченим, котра стояла б з ним нарівні розумом, 
просвітою, а найбільше -  поглядами й пересвід
ченнями» -  так описує мрії головного персонажа 
Павла Радюка про майбутню дружину І. Нечуй-Ле- 
вицький у повісті «Хмари» [ 14, 224]». Цей пасаж, на 
думку української дослідниці А. Нікітенко, влучно 
відображає зміни, що сталися в освічених верствах 
суспільства Російської імперії наприкінці 1850-х -  
на початку 1860-х рр. [15, 79]. Соціально-економіч
на та суспільно-політична трансформації, що були 
спричинені «Епохою Великих реформ Олександра 
II», у сукупності з виокремленням почуття власної 
національної самоідетнтичності, як слушно вка
зує А. Нікітенко, вплинули на формування сімей
них та шлюбних ідеалів української інтелігенції в 
другій половині XIX ст. та обумовили демократиза
цію шлюбної процедури: щоб одружитися, виста
чало взаємного погодження молодих, батьківська 
чи опікунська заборона не завжди відігравала ви
рішальну роль. Чоловічим ідеалом представників

національно свідомої інтелігенції у другій половині 
XIX ст. постає бажання мати інтелектуально зрілу 
жінку, яка водночас була б товаришем, підтриму
вала українську ідею, долучалася б до благодійної 
та культурно-просвітницької діяльності та була б 
демократичною як у своєму світогляді, так і в що
денному житті [15, 98].

Дослідженню сімейних взаємин та питанням 
кохання у житті історичних діячів присвятили 
свої праці: М. Богачевська-Хомяк [3], А. Зиль 
[6], І. Коляда [9], [10], [11], [12], А. Нікітенко [15], 
О. Остапенко [16]. В. Пономарьова [18], К. Соко
лов [21], Л. Хорошилова [23], Г. Стрельський [22], 
Д. Чередниченко [23] та ін.

Павло Чубинський, громадський діяч, етно
граф та фольклорист, належить до видатних 
діячів українського національного відроджен
ня. Його життя нерозривно пов’язане з провід
ними діячами українського національного руху 
середини та другої половини XIX ст., які жили 
та працювали в умовах жорсткої імперської аси
міляційної політики, політики русифікації щодо 
народів, які перебували під скіпетром династії 
Романових. Проте, незважаючи на придушення 
українського слова, української культури у серед
овищі української інтелігенції пробуджується ін
терес до своєї минувшини [16, 97].

Ще до заслання в Архангельську губернію Пав
ло Платонович був заручений із Лізою Рашев- 
ською, сестрою приятеля з Чернігівщини [5]. Пе
реломним у біографії П. Чубинського є осінь 1862 
р., коли він був заарештований і висланий в ад
міністративному порядку у м. Пінега Архангель
ської губернії як «опасный и неисправный агита
тор» [1, 158]. Аналізуючи спогади сучасників, ми 
знаходимо декілька версій причин подібного рі
шення. Так, О. Русов у січневому номері журналу 
«Украинская жизнь» за 1914 р., посилаючись на 
В. Беренштама, зазначав, що заслання стало ре
акцією Петербургу на створення П. Чубинським 
наприкінці 1862 р. пісні (сучасного гімну Украї
ни) «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» [20, 
40]. Натомість Ф. Вовк відтворював іншу, більш 
поширену в ті часи версію. Відповідно до неї, го
ловним мотивом такого кроку імперської адміні
страції стали особисті суперечки між П. Чубин
ським та вже згадуваним нами бориспільським 
поміщиком Ф. Треповим. Молодий здібний юрист
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Павло Платонович завдавав неабияких клопотів 
останньому, надаючи поради його колишнім се
лянам стосовно ведення з ним судових процесів 
[4, 44]. Наводить Ф. Вовк і третю причину заслан
ня, яку він нібито почув від родичів засланого, -  
це організація П. Чубинським постійних зібрань 
на його хуторі у Борисполі, під час яких обгово
рювалися антиурядові ідеї і навіть вивішувався 
червоний прапор, який був сигналом до збору для 
київських студентів (його начебто було видно аж 
з Софійського собору) [4, 44].

Сучасний дослідник С. Шевчук дотримується 
версії, яку сам П. Чубинський наводив у листах 
М. Максимовичу. За його словами, арешт став 
наслідком відвідин могили Т. Шевченка [25, 4-5]. 
Варто відмітити, що П. Чубинський привернув 
до себе увагу поліції ще під час похорону Т. Шев
ченка на Смоленському цвинтарі у С . -Петербурзі.

Заслання стало справжнім випробування, по
чуттів молодих людей: через певний період Ліза 
розірвала заручини та вийшла заміж за іншого. 
Свої переживання П. Чубинський описував у лис
ті до петербурзького товариша й поета Я. Полон- 
ського: «На обороте пишу Вамъ два своихъ бед- 
ныхъ творенія. Одно изъ нихъ касается былой 
любви. Помните съ какимъ увлечешемъ я раз- 
сказывалъ Вамъ о предмете моей страсти, какие 
планы чертилъ? Я помню какъ Вы мне сочув
ствовали и адобряли. Да Яковъ Петровичь! Вы 
правду сказали о себе в своемъ стихотворении: 
«Ваше серце родникъ, ваша песня волна / Про
падая въ дали разливается, / Подъ грозой Ваша 
песня, какъ буря темна. / На заре -  въ ней заря 
отражается. / Все доброе, все гонимое, найдетъ 
место въ Вашемъ серце». Пришлось по душе мне 
Ваше стихотворение: «И мы не нужны и оно не 
нужно». -  Безотрадно, но что же делать когда 
жизнь такъ сложилась. Вы помните какимъ я 
был оптимистомъ; теперь же все более и более 
склоняюсь къ (ре) песимизму. Невольно сделаеш- 
ся песимистомъ, когда на каждомъ шагу жизнь 
даетъ себя знать съ безотрадной стороны. Эхъ! 
кабы краснымъ девкамъ можно было верить... 
Да кабы голодный всякий день обедалъ. Да кабы 
неправды человекъ не ведалъ. Все это несчаст
ное, или лучше сказать, незбыточное кабы -  пор
тить жизнь. Эхъ какбы то мне оддали «поля мои 
родныя» -  Да нетъ... У  сокола крылья связаны, и 
пути ему все заказаны. Эхъ куда я занесся со своей 
печалью. Еще пожалуй Васъ запечалю. Скорей 
попрощаться. Прощайте добрейший не забывай
те Вашего преданнейшаго П. Чубинского».

«Уснуло все: и трудъ и лень / Веселье шум
ное и слезы / Чего же бродишь ты какъ тень? / 
Куда тебя умчали грезы? / Усни; простись съ то
ской своей, / Забудь сердечныя мученья / Я буду 
нянею твоей, / Къ тебе пошлю я сновиденья... 
/ Увидишь все: Твой край родной, / И степь и
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небо голубое, / Широкій Днепръ съ его волной, 
/ И домъ родной, село родное. /Увидишь стари
ка отца / И мать, въ слезахъ по миломъ сыне, / 
И трудъ тяжелый, безъ конца / Твоихъ сестер, и 
образъ милой... / Она ужъ замужемъ теперь, -  / 
Живетъ въ довольстве утопая / И къ ней не по
стучится в дверь / Нужда, подруга беДныхъ злая. 
/ Ты ею ужъ забыть давно, / Мечтатель бедный 
и изгнаникъ, -  / Любимымъ быть не суджено / 
Тому, кто въ этомъ мір'Б странникъ. / Кто гор
до выступилъ на бой / Съ неправдой зла и ди
кой силы: / Тому нетъ радости иной / Какъ чест- 
нымъ дожить до могилы. / П. Чубинскій».

«Угрюмаго севера трауренъ видъ / Снега и 
снега и все холодомъ веетъ / Туманное небо на
хмурясь глядить / Невольно тоска и хандра одо- 
лёетъ. / И въ этой пустыне холодной, речальной, 
/ (Я долженъ томиться), Судьбою заброшенъ, в 
тоске изнывая, / (Въ д) Вдали отъ родимой и 
милой Украйны, / Я долженъ томиться, исхода 
не зная. / Разбитое серце болезненно стонетъ / 
И мысль застываеть при звуке цепей... / И дни 
вереницею длинной проходять / Готовь бы про
ститься я съ жизнью моей». Такъ вотъ какъ я 
поживалъ милейшій Яковъ Петровичъ! Не поду
майте, чтобы я исключительно предался тоске. 
Нетъ. Работаю много по части статистики края 
и служу искусствамъ» [13, 141].

Період шестирічного проживання на півно
чі європейської Росії (1863 -  1869), хоч і мав 
негативні наслідки для здоров’я П. Чубинсько- 
го, однак приніс йому загальноімперську сла
ву як невтомному етнографу та статисту. Яків 
Лудмер -  дійсний член Архангельського губерн
ського статистичного комітету -  пізніше, 28 ве
ресня 1885 р., написав у «Архангельських гу
бернських ведомостях»: «Занесённый на Север 
прискорбными событиями... П. Чубинский (тог
да 22-летний юноша) скоро обратил на себя вни
мание тогдашнего начальника края и назначен 
был исправлять должность судебного следова
теля Пинежского уезда. Но наклонности Павла 
Платоновича всего менее мирились с какой-ни
будь узкой сферой деятельности...» [17, 3].

Дійсно, протягом заслання ми бачимо вчено
го на численних посадах: судовий слідчий, се
кретар губернського статистичного комітету, ре
дактор «Архангельских губернських ведомостей», 
молодший, а потім і старший чиновник особливих 
доручень тощо. Отримавши дозвіл про повернен
ня в Україну в 1869 р., Павло Платонович переїз
дить до Петербургу, де стає дійсним членом Імпе
раторського Географічного товариства, а в травні 
1870 р. -  очолює етнографічно-статистичну екс
педицію в Південно-Західному краї.

Після третьої експедиції Україною, у серпні 
1870 р., П. Чубинський на запрошення бухгал
тера цукровиробничої фірми «Брати Яхненки й
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Симиренко» К. Михальчука їде до м. Городище 
Черкась сого повіту, де влаштовується до адміні
страції і ;ієї фірми, з діяльністю якої він ознайо
мився її ;е під час третьої етнографічної експе
диції, мг ючи завдання підготувати узагальнене 
статисті ічне дослідження про стан розвитку цу
крової галузі [6, 268\. Будуючи власну кар’єру, 
П. Чубинський не полишав мрії та намагання 
здобути особисте щастя.

Відом а освітня діячка Г. Берло, яка була близь
ко знайома з П. Чубинським, про Городищен- 
ський період у житті науковця-етнографа зга
дувала: «Щоб згуртувати й пожвавити інертне 
суспільс 'ВО, Чубинський у Городищі, як колись у 
Борисполі улаштовував вечірки, бали з музикою, 
вистави, в яких сам брав участь» [6, 254]. На одно
му з такі х  вечорів Павло Платонович знайомить
ся зі сво ::ю майбутньою дружиною -  Катериною 
Іванівно: о Порозовою, сестрою дружини інжене- 
ра-технолога городищенської цукроварні М. Тол- 
пигіна. У 1871 р. П. Чубинський та К. Порозова 
одружук ться, й невдовзі в них з'являється пер
вісток -  син Михайло (1872 р.) [6, 268]. У  листі до 
О. Кістяі Івського від 16 лютого 1872 року П. Чу
бинський пише: «Ти уже знаєш, що у мене є си
нок Мих;ійло, дружина його сама годує. На жаль, 
вона сама зовсім нездужає. Учора хотів поїхати. 
Але мені зробили ведмежу послугу, дають обід 
генерал- убернатору і мене просили сказати за 
обідом слово» [7]. З часом у родині Чубинських 
народилися: син Павло (1873 р.), донька Олексан
дра (1873 р.), та син Федір (1878 р.) [19].

Одруження, що отримало емоційно-почуттєву 
оцінку у йрші «До моєї Катрусі», -  зазначає укра
їнська де слідниця А. Нікітенко, -  зумовило вели
ке душевне піднесення, яке П. Чубинський опи
сав наступним чином: «Тепер з тобою спочиваю, 
/ Тепер лрийшла моя весна,/ Я мов по смерті 
оживаю. / І ти, як зіронька ясна» [15, 598]. Опи
суючи відносини подружжя Чубинських, Г. Бер
ло згадувала, що дружина Павла Платоновича 
поділяла погляди свого чоловіка, хоч і не змогла 
вивчити української мови [2. 110-113].

Заслав ня та погляди П. Чубинського не дали 
йому мокливості зробити кар’єру державного 
службові я, тож задля поліпшення матеріально
го станоЕ ища родини він починає працювати на 
кількох посадах, про що пише у листах до свого 
приятеля Я. Полонського: «В настоящее время, как 
Вам известно, служу в частной службе, а именно: 
состою і  иректором-распорядителем товарище
ства деят ;ль, имеющего сахарный завод в Дорож
нє, инспектором киевского общества взаимного 
страхова шя сахарных и рафинадных заводов и 
агентом правления Днепровского Пароходства. 
Но первы е два дела новые и потому вознагражде
ние Неве; ико, а между тем семья велика» [13,143]. 
Згодом П шло Платонович, під впливом оточення

своєї дружини й прикладу підприємницької діяль
ності та порадою В. Симиренка, вирішує органі
зувати власне цукрове виробництво. Нова справа 
цукроваріння настільки захопила П. ЧубинсьКого, 
що він став співзасновником приватного товари
ства «Діяч», залучивши усіх своїх рідних та зна
йомих до його організації [6, 269]. У  своєму листі 
до О. Кістяківського П. Чубинський розповідав: «Я 
почав освоювати технологію цукрового виробни
цтва, один курс уже пройшов, і, як запевняє Ва
силь Федорович, через рік буду знати цю справу 
не гірше від директорів заводів» [6, 255]. Бажаючи 
поліпшити фінансове становище, Павло Платоно
вич, паралельно з основною роботою, почав роз
вивати сільськогосподарське виробництво на ро
довому хуторі Баришполі [13, 143]. Проте аграрне 
підприємництво Павла Платовича успіху не мало. 
У  силу об’єктивних обставин він терпить збитки. 
Так, у  листі до Я. Полонського П. Чубинський опо
відає про те, що його зусилля у  новій справі за
знали невдачі: «Доля моя така, що вічно доводить
ся мандрувати й водночас займатися кількома 
справами, вибираючи по грошах, щоб мати шма
ток хліба. Цей рік для мене особливо тяжкий. На 
заводі, де я керую й який тільки рік тому влаш
тований, неврожай буряків. Отже, нічого не за
роблю. Господарство, яке я завів, теж перший рік 
принесло збитки внаслідок посухи. Ось дві обста
вини, які підрубали моє матеріальне становище. 
Мої дві інші посади по страхуванню та пароплав
ству дають мені дуже мало» [6, 269-270].

Таким чином, на середину 70-х рр. XIX ст. Пав
ло Платонович хоч і мав роботу, та все ж вона не 
приносила бажаного прибутку, що підштовхнуло 
його шукати нових заробітків та інших шляхів ма
теріального та фінансового забезпечення потреб 
родини за допомогою своїх знайомих. Вочевидь, 
Я. Полонський допоміг родині Чубинських, й по
дружжя виїхало до Санкт-Петербурга, де Павло 
Платонович почав служити у міністерстві шляхів 
сполучення та паралельно працював повіреним у 
справах цукрозаводчиків, за 3000 крб на рік [8, 
143]. Листи до Кістяківських свідчать, що на ці 
гроші можна було прожити дуже скромно, їх було 
зовсім недостатньо [15, 141].

Та невдовзі погіршився стан здоров’я П. Чубин
ського. Про це писала Катерина Чубинська у сво
єму листі 6 березня 1878 р. до О. Кістяківсько
го: «У даний час Павло нездужає і тому не пише 
Вам сам: тиждень тому він відчув, що погано во
лодіє правою рукою і ногою і хоча ходить, але нога 
тремтить, а пише через силу; лікарі радять йому 
їхати влітку на Кавказ лікуватися сірчаними во
дами, що він і думає зробить» [ 23, 51]. Згодом по
дружжя повернулося до України й оселилося на 
родинному хуторі. Це були непрості часи для по
дружжя Чубинських. Але саме вони й стали пе
ревіркою їхніх почуттів. Павло Платонович почи-
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нає тяжко хворіти і весь тягар родинних турбот 
ліг на плечі його дружини та матері його мало
літніх дітей. За цих обставин Катерина Іванівна 
виявила стійкість та мужність, зумівши не поли
шити свого тяжко хворого чоловіка й всіляко на
магаючись його підтримати: «Щодо заспокоєння 
його духу роблю я все що тільки під силу, але щоб 
усунути від нього всякий найменший привід до 
роздратування, як Ви пишете, для цього мало од- 
його бажання, а треба змінити увесь лад нашого 
життя і головним чином віддалити дітей. За те
перішніх наших статків я не можу взяти для ді
тей гувернантку, як вимагає того їхній вік, сама 
також не маю часу доглядати їх, а залишаючись 
без належного й постійного нагляду, вони, при
родно, бешкетують і тим дратують Павла. Потім 
Павлові потрібен невсипущий нагляд за ним, тоб
то компаньйон, який би читав йому, розмовляв 
з ним, писав йому лист чи нотатки його, гуляв 
з ним і взагалі присвячував йому весь свій час, 
що я почасти й роблю, але не завжди справно, 
бо господарство і діти вимагають також мого на
гляду...» [23, 300]. Вияв турботи Катерини Іванів
ни про свого хворіючого чоловіка цілком засвідчує 
справедливість оцінки А. Нікітенко, що Катерина 
Іванівна «аж ніяк не могла керуватися практич
ними міркуваннями, прийнявши рішення вийти 
заміж за П. Чубинського» [15, 89].

17 січня 1884 р. П. Чубинський помер. У  своє
му «Щоденнику» О. Кістяківський описує похорон 
П. Чубинського та дає оцінку діяльності Катери
ни Іванівни: «14 січня помер П. П. Чубинський. 
Страждениця й подвижниця дружина його. На 
похорон зібралися друзі й небагато його шану
вальників. Біля домовини говорили: Трегубов -  
прочитав коротку біографію, складену В. Б. Ан
тоновичем, я, Кулябка і Науменко. Покійний 
багато мав недоліків, але ще більше достоїнств. 
Воістину талановитий чоловік. Похований у Бо
рисполі: після відспівування в церкві Різдва Бо
городиці, що на березі Дніпра, біля початку Над- 
дніпровського шосе, наступного дня його вранці 
повезли в Бориспіль. їздила туди й Саша, його 
двоюрідна сестра» [23, 308 -  309].

Отже, енергійність, талановитість та праце
любність видатного науковця П. Чубинського 
вражали всіх його знайомих та близьких і про
довжують вражати сучасне покоління. Крім цьо
го, варто відмітити, що якби не склалось особисте 
щастя та подружнє життя Павла Платоновича, то 
навряд чи відбувся б секрет його творчого успіху.
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