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the context of the history of tourism and medieval studies. He empha-
sizes that this trip (1858-1860) was carried out on the start of national 
scientifi c tourism. It promoted the establishment of historiosophical 
views of M.N. Petrov, and his report formed the basis of the fi rst in the 
Russian Empire doctoral thesis with the analysis of Western, particu-
larly German historiography.
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА И МЕДИЕВИСТИКИ: 
ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ 1858-1860 гг. ГЛАЗАМИ АДЬЮНКТА 

ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА М.Н. ПЕТРОВА 
Рассматривается научная командировка адъюнкта Харь ков-

ского университета М.Н. Петрова в Германию и Австрию в кон-
тексте истории туризма и медиевистики. Подчёркивается, что 
эта командировка (1858-1860 гг.) была осуществлена на этапе за-
рождения отечественного научного туризма. Она способствовала 
становлению историософских взглядов М.Н. Петрова, а отчет о 
ней лёг в основу первой в Российской империи докторской диссер-
тации, посвящённой анализу западноевропейской, в том числе не-
мецкой историографии. 
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У статті простежується, як український народ змінив само-
назву з «русь» / «русин», «русини» на «українці».

Ключові слова: самоназва (ендоетнонім), русини, українці, ет-
нічна самосвідомість (ідентичність), Україна.

Вживання загальноприйнятої самоназви (ендоетноніма), яка 
є найчіткішим індикатором етнічної самосвідомості, свідчить про 
ті чи інші явища в етнічному житті спільноти. Історія україн ської 
етнонімії теж є вельми і цікавою, й повчальною в цьому плані. 
Причому сталося так, що факти з історії української етнонімії 
часто невідомі не лише широкому загалові, а й науковцям. У 
результаті, у пресі, в інших публікаціях, а також у суспільному 
житті з’являються дуже солідні «ляпи», пов’язані з етнонаціональ-
ними реаліями України. Так, часто можна почути, як журналіс-
ти і політики перекладають російський прикметник «русский» 
україн ським «руський» (наприклад, «Руський блок», «Руський 
марш» у Москві тощо), що просто неприпустимо. Адже означення 
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«руський» у термінах попередньої української етнонімії означає 
фактично «український». Згадаймо у цьому зв’язку «Князівство 
Руське», що його хотів створити гетьман Іван Виговський, або ві-
дому «Руську трійцю» ХІХ ст. з Галичини. Те ж саме слід сказати 
й стосовно міфічного «русинського» етносу Закарпаття, який міг 
«з’явитися» лише в умовах незнання і широким загалом, і науков-
цями та політиками того факту, що «русинами» ще недавно зва-
лися всі україн ці. Більше того, такі знакові фігури української іс-
торії, як Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький, 
Іван Мазепа й навіть Тарас Шевченко вважали себе «русинами». 
При цьому, якщо Шевченко вже починав усвідомлювати себе 
не лише «русином», але також і «українцем», то Сагайдачний, 
Хмельницький і Мазепа називали себе лише «русинами».

Сталося так, що український народ у силу певних обставин, 
які будуть розглянуті нижче, змінив свою самоназву. Зміна етно-
сом самоназви є досить рідкісним явищем етнічної історії, викли-
кати до життя яке можуть лише дуже важливі причини. Отже, 
розглянемо ці причини стосовно українського народу, а також і 
сам процес зміни ендоетноніма українцями.

Першою самоназвою українського народу, що утвердилася на 
завершальному етапі його формування, тобто в період з кінця ХІІ – до 
рубежу ХІІІ–XIV ст., була збірна форма «русь» (у множині) й «русин» (в 
однині), пізніше «русини»1. Ця форма етноніма та похідні від неї ма-
сово зустрічається в джерелах аж до початку XVIIІ ст.2. Найпізніші, 
виявлені мною, документально зафіксовані випадки вживання ет-
ноніма «русь»/«русин» («руснак») у Схід но-Центральній Україні, при-
падають на першу половину XVIII ст. Так, цей термін вживається в 
драмі «Милость Божія», створеній у Києві 1728 року і присвяченій 
80-річчю початку Хмельниччини, а також вступу на гетьманську 
посаду Данила Апостола. Зокрема, в ній читаємо: «Козака за Жида3 
не важатъ: милейшій / Имъ Жидъ, нежели Русинъ…»4. Самоназву 
«русин» (двічі), «руснак» (один раз) та збірну форму «русь» зустріча-
ємо в списку короткої редакції «Літопису» Григорія Граб’янки, да-
тованому 1739 роком5. У «Літописці короткому» списку 1740 року 
також фігурує назва «русь», «руський народ»6.

Проте після входження Східної України до складу Російської 
імперії етнонім «русь»/«русин» тут в офіційному діловодстві досить 
швидко витісняється запровадженою московськими властями 
формою «малоросіяни»7. Це мало наслідком руйнування загально-
української етнонімії: самоназва «русини» поступово відступає на 
Правобережжя, а потім на захід української етнічної території. 
Історик Олексій Сокирко зазначає, що «початок XVIII ст. став ча-
сом, коли під тиском російського імперського проекту фактич-
но припинила своє існування руська ідентичність в Україні»8. У 
зв’язку з цим відзначу, що Сокирко, з одного боку, точно спосте-
ріг руйнівний вплив офіційних російських властей на тогочасну 
етнічну самоназву українського народу. Проте, з другого боку, 
він, перебуваючи в полоні конструктивістських концепцій9, ви-
пускає з уваги, що етнічна ідентичність, тобто самосвідомість, 
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так просто, особливо коли не задіяний механізм асиміляції, зник-
нути не може. І мову слід вести про руйнування не ідентичності 
(тобто самосвідомості), а лише загальновживаного ендоетноніма. 
Процитую слова Івана Переверзєва, автора складеного в кінці 
XVIII ст. «Опису Харківського намісництва», які чітко свідчать 
на користь збереження в середовищі різних етнографічних груп 
українського народу єдиної етнічної самосвідомості: «Жители 
Южной России, отлученные одни от других разстоянием мест, 
инородным владением, различным чиноправлением, граждан-
скими обычаями, речью, некоторые и религиею (униею)… Когда 
собираются они для поклонения в Киев с востока от Волги и 
Дону, с запада, из Галиции и Лодомирии (Волині – В.Б.) и ближе 
к Киеву лежащих мест, взирают один на другого не так как на 
иноязычного, но будто на однородца…»10.

До речі, ендоетнонім «русини» серед простолюду не зник 
так швидко, як у офіційних документах, що, звичайно, й при-
родно. Зокрема, етнонім «русин» вживається в текстах записаних 
у 1850-х роках фольклористами на Чернігівщині дум11, про що 
вже доводилося писати. Звичайно, твори фольклору не є історич-
ними документами, проте все ж цей факт вельми промовистий. 
Він з великою долею ймовірності свідчить, що самоназва «русь», 
«русин» вживалась у Східній Україні, зокрема серед простолюду, 
в середовищі якого офіційні термінологічні нововведення сприй-
маються далеко не відразу, набагато довше за відзначені 1728, 
1739 та 1740 роки. Не випадково Михайло Максимович зазна-
чав 1841 року: «Незважаючи на обласні називання їх (україн-
ців – В.Б.): Галичанами, Подолянами, Волинянами, Українцями, 
Запоріжцями, Слобожанами, Чорноморцями – ім’я Русина зали-
шається загальним, родовим ім’ям…»12. Етнограф, фольклорист 
та лексикограф ХІХ ст. Михайло Левченко13, називаючи різні 
земельно-крайові назви українського народу в статті, опублікова-
ній 1861 року в журналі «Основа», назвав її «Місця проживання 
та місцеві назви русинів у наш час»14. Тобто для нього цей на-
род тоді ще весь виступав під назвою «русинів». Навіть Михайло 
Грушевський, видаючи на початку ХХ ст. німецькою мовою 
свою узагальнюючу працю з історії України, назвав її «Історія 
українського (русинського) народу» («Geschichte des ukrainischen 
(ruthenischen) Volkes»)15. Однією з останніх ремінісценцій вжи-
вання етноніма «русини» як назви всього українського народу, 
щоправда вже ззовні, слід вважати лінгвістичну карту Європи з 
російського атласу 1907 року, де українці в своїх етнічних межах 
позначені як «Малорусы или Русины»16.

Слід зазначити, що рудименти вживання попереднього ен-
доетноніма українців – «русини» донедавна зустрічалися не тіль-
ки на Закарпатті, Галичині та Буковині, де представники стар-
шого покоління ще пам’ятають часи, коли вони себе інакше й 
не називали. Його фіксували етнологи в 1970-х роках навіть у 
Донецькій області, зокрема в селі Рибацьке Маріупольського (тоді 
Ждановського) району. Там чоловік, який у той час мав близько 
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45-50 років, говорив, що «українці» живуть «там, біля Дніпра», а 
самі вони є «руськими». Тут, судячи з усього, маємо форму, що ви-
дозмінилася під впливом російського «русские», проте, без сумні-
ву, походить вона від «русини». Адже на запитання, чи це значить, 
що вони себе вважають росіянами («русскими»), він відповів, що 
ні, оскільки росіян у них звуть «кацапами», а на російських старо-
обрядців кажуть «коні» (бо ті низько кланяються)17. Так само, як 
згадував етнолог Володимир Горленко, що походив з крайнього 
північного сходу Сумщини, в часи його дитинства (1920-ті – по-
чаток 1930-х років) тамтешій люд себе називав «козаками» або 
«руськими», росіян же, етнічна територія яких починалася непо-
далік, вони також, як і всі українці, звали «кацапами». Очевидно, 
це теж випадок збе реження на Лівобережжі рудименту колиш-
ньої самоназви «русини».

Паралельно з руйнуванням старої традиційної самоназви 
(«русини»), на теренах козацької України з’являється новий, спо-
чатку лише як регіональний, етнонім, що згодом стане загаль-
ноукраїнським ендоетнонімом. Мається на увазі етнонімічна 
назва «українці», яка означає буквально «жителі України», якою 
спочат ку називалися порубіжні з Диким Полем і, меншою мірою, 
з іншими країнами козацькі території, що охоплювали сучасну 
Середню Наддніпрянщину та Східне Поділля18. Сам цей термін, 
як довів ще Михайло Грушевський, означав у той час «кордон», 
«порубіжжя»19. Значення назви «Україна» як Кордону знайшло ві-
дображення не тільки в письмових джерелах, а й у фольклорі. 
Фольклорист початку ХХ ст. Володимир Щепотьєв свого часу про-
вів детальний аналіз значення назви «Україна» в народних піснях. 
Він дійшов висновку, що в них цей термін найчастіше вживаєть-
ся, по-перше, для позначення прикордоння, а по-друге, «як гео-
графічний», означаючи «історичну козацьку Україну»20.

Лише з часом, із виникненням на цій території козацької геть-
манської держави (офіційна назва Військо Запорозьке), топонім 
«Україна» став поступово утверджуватися як власна назва, проте 
все ж переважно тих же козацьких територій. Слід також заува-
жити, що зі зміщенням після закінчення Руїни козацької держави 
на Лівобережжя спостерігається зміщення туди ж і назви «Україна». 
Вся ж наша країна у ті часи звалася Руссю (до речі, Росію тоді в нас 
називали Московією, Москвою – за назвою стольного міста). Разом 
з тим, уже тоді почала проявлятися традиція називати «Україною» 
не лише східноподільські та середньонаддніпрянські терени, але й 
усю нашу країну, яка для інших країн, а особливо для Польщі та 
Литви, до складу яких входило більшість українських земель, грала 
роль свого роду буферної зони між ними і Степом та Східним сві-
том21. Крім того, як зазначає, на основі аналізу джерел, дослідник 
першої половини ХХ ст. Богдан Барвінський, приблизно у ті ж часи 
(XVII ст.) фіксуються й випадки вживання назви «Україна» і щодо 
Закарпаття («Munkacsiensis Ukraina» та ін.), яке для Угорщини, що 
ним володіла, справді було прикордонною областю («маркою»)22. 
Тобто все ж, як бачимо, момент порубіжності й тут присутній.
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Походження ендоетноніма «українці» невіддільне від історії 
козацької України. Схожі на цей етнонім терміни фіксуються в 
кінці XV-XVI ст. – «українні воєводства», «українні землі», «українні 
замки» і близький до етнонімічного – «українні жителі». А в кінці 
XVI – на початку XVII ст. у джерелах з’являється й назва «україн-
ці», що означала спочатку лише жителів України-Кордону без 
будь-якої етнічної специфіки. Так, у документі 1596 року піхоту 
в війську Станіслава Жулкевського, що воювало проти повсталих 
козаків, названо «ukraincy»23. В іншому документі, стосовно війни 
з татарами в 1617-1618 років, вказано, що до жовнірів приєдна-
лося кілька «Ukraincow»24. У 1622 році «Ukraincy» напали на околиці 
Білгорода (Дністровського)25. А 1625 року в Польщі у брошурі Яна 
Дзвоновського була вміщена українська народна пісня, названа 
«Konterfekt cudowny y sila Kozaka Plachty, Ukrainca»26. Але термін 
«українці» тоді ще не вживався самим населенням України як ет-
нічна самоназва, та ще й усієї її території в сучасному розумінні.

Спричинили ж утвердження назви «українці» як ендоетноніма 
події Козацької революції середини XVII ст. і виникнення на тери-
торії тодішньої власне України Гетьманської держави. Саме відтоді 
термін «українці» поступово поширюється як самоназва серед жи-
телів козацької України. Перший, виявлений мною, випадок вжи-
вання цього терміна в значенні етноніма чи близькому до нього при-
падає на 1657 рік у листі якогось волинського кореспондента Івана 
Виговського про польські плани щодо України: «Сказываеть: если 
бъ, то ненадобно, Украинцы (курсив мій – В. Б.) вmƀст съ Москвою, 
Великого Княжества Литовского и Малые Росіи, покамƀстъ князи 
рускіе держали въ Кіевƀ прежде живущие»27. Хоча в цьому ж листі 
жителів України названо «руссю»: «...ссору какую межъ Русью учи-
нить могли»28. Утвердження ж терміна «українці» та похідних від 
нього («люди українські», «український козакоруський народ» і осо-
бливо часто – «народ український»), як назви руського населення 
козацької України, фіксується з 70-х років XVII ст. Зокрема, тоді 
ми зустрічаємо вживання цієї назви як етнонімічної у «Хроніці» 
Феодосія Софоновича, «Літописах» Григорія Граб’янки та Самійла 
Величка, документах, у тому числі гетьманських універсалах, ін-
ших джерелах29. Але паралельно ще широко використовувалася 
й назва «русь»/«русин», «русини», яка, на відміну від регіональної 
назви «українці», була ендоетнонімом усього народу. З переміщен-
ням козацького регіону на Лівобережжя (із закінченням козацьких 
війн) на початку XVIII ст., туди ж зміщується й новий регіональ-
ний етнонім «українці», що зафіксували джерела. Так, за словами 
сучасного дослідника І. Боровця, в «Опису Харківського намісни-
цтва» 1785 року вперше у дослідженнях про Слобожанщину «народ 
краю названо українцями»30.

Під дією офіційного російського діловодства, яке запроваджує 
термін «малоросіяни», самоназва «русини» («руснаки») на україн-
ських землях, що входили до складу Росії, поступово витісняється. 
Цьому, очевидно, сприяла й поява нового регіонального етноні-
ма «українці». Так, поет другої половини XVII – початку XVIII ст. 
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Климентій Зіновіїв використовує цікаве формулювання, яке відо-
бразило процес змін в етнонімії. Зокрема, вживане ним етноніміч-
не формулювання включає два ендоетноніми – старий та новий, і 
одночасно етнонімічну назву, вживану в офіційному діловодстві: 
«правдивы(и) руснакъ козак украинецъ породы малоро(с)си(и)
ско(и)»31. Гетьман в еміграції Пилип Орлик 1734 року в листі до 
Війська Запорозького, яке перебувало на турецькій території, вжи-
ває терміни «народъ украинский»32. Характерно, що кошовий Іван 
Малашевич, відповідаючи Пилипу Орлику про рішення Війська 
Запорозького повернутися під протекцію Росії, використовує тер-
мін «народъ малороссійскій»33. У XVIII–XIX ст. термін «українці» до-
сить широко розповсюджується серед населення як регіональний 
етнонім. Зокрема, Яків Маркович у «Записках о Малороссии, ее 
жителях и произведениях», опублікованих 1798 року, вказує, що 
Україною вважається територія «между реками Остром, Супоем, 
Днепром и Ворсклою», «от чего и тамошних жителей называют 
украинцами, степовиками и полевиками...»34. На Правобережжі ж, 
яке до 1793-1795 рр. залишалося під владою Польщі, давня етноні-
мічна назва продовжує побутувати й надалі.

Існування в період Гетьманщини двох головних, терито-
ріально локалізованих (один на сході, а другий на заході), під-
розділів української етнічної спільноти з власними самоназвами 
(«україн ці» та «русини»), що входили до складу різних держав (Росії 
і Польщі), у поєднанні з витісненням єдиного загальноукраїнсько-
го ендоетноніма, сигналізувало про початок етнічної сепарації. 
А етнічна сепарація, тобто відокремлення в силу певних причин 
частини етнічної спільноти, за відповідних умовах веде до утво-
рення нового етносу, виступаючи однією з форм етногенезу35. Міг 
привести цей процес до появи нового етносу і в Україні, зокре-
ма на козацькому Лівобережжі. Проте цьому завадило порубіжне 
становище України на Великому Кордоні36 та пов’язане з цим іс-
нування козацького Запорожжя, яке, як і раніше, за часів поділу 
більшості українських земель між сусідніми державами в XVI ст., 
було одним для всіх частин країни й виконувало об’єднавчу функ-
цію. Крім того, не сприяли сепарації й інтенсивні зв’язки розді-
лених політично лівобережної і правобережної частин України та 
нетривалість періоду такого роз’єд нан ня. Процес нового етноге-
незу, що починався, не дістав подальшого розвитку й вилився 
лише у формування двох субетнічних груп українців, локалізова-
них на сході і заході України, залишки яких відомі в новітні часи 
як «східняки» та «західники».

Не відразу утвердився як назва всієї країни і термін «Україна». 
Взагалі ж поширення топоніма «Україна» на всю територію нашої 
країни як її власної назви (та витіснення давньої назви «Русь») спри-
чинила низка причин, головною з яких стала монополізація Росією 
давньоруської спадщини і неможливість для української інтеліген-
ції ефективно цьому протистояти в умовах відсутності власної дер-
жавності37. Саме тому українська інтелігенція в часи становлення 
модерної української нації взяла на озброєння назви «Україна» та 
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«українці», які були пов’язані з героїкою славного козацького ми-
нулого. Піднесення українського національного руху починаєть-
ся з першої половини ХІХ ст. Цьому сприяла й та обставина, що 
українське «національне відродження» (насправді націотворення) 
починаєть ся саме на землях Східної (тобто власне) України, де ще 
живою була пам’ять про славне козацьке минуле, а тутешнє україн-
ське дворянство виступало прямим спадкоємцем козацької стар-
шини. Саме тут, у середовищі нащадків козаків, з фольклорних і 
літературних творів та народної пам’яті виростає козацька леген-
да, яка поступово силами національної інтелігенції перетворюється 
на національний козацький міф, як форму україн ської національ-
ної ідеї. Романтизуючи козацьку Україну, українська інтелігенція 
(Михайло Максимович, Ізмаїл Срезневський, Осип Бодянський, 
Микола Костомаров, Михайло Драгоманов та ін.) починає вико-
ристовувати назву «Україна» для позначення всієї країни, а тер-
мін «українці» – як загальноукраїнський ендоетнонім, на противагу 
витісненому на Наддніпрянщині і Лівобережжі дією російських 
офіційних властей етноніму «русь»/«русин», «русини». У цей час у 
Харкові видаються «Украинский вестник» та «Украинский жур-
нал». М. Максимович назвав укладені ним збірки народних пісень 
«Украинськие народные песни» та «Сборник украинських песен», 
а одну зі своїх етнографічних праць – «Дни и месяцы украинско-
го селинина». Він видавав також альманах «Украинец». Основний 
програмний документ Кирило-Мефодіївського товариства (згідно 
думки Бенедикта Андерсона – першої української націоналістич-
ної організації38), де «на повну силу і в сучасному розумінні зазву-
чали слова «українці», «український народ»39», був названий «Книги 
буття українського народу». Тарас Шевченко хоч і не вживає ще у 
своїх творах терміна «українці», проте широко використовує назву 
«Україна». А зважаючи на його вплив на широкі маси українців, 
внесок Шевченка у прищеплення їм цієї назви важко переоцінити. 
У вірші «Ще не вмерла України і слава, і воля» Павла Чубинського 
(1863), який згодом став національним гімном України, термін 
«українці» вживається у свому прямому значенні.

Зусиллями української інтелігенції етнонім «українці» посту-
пово поширюється на всій території України. Разом з тим, цей 
процес був досить тривалим. Зокрема, у творах молодшого су-
часника Шевченка подолянина Степана Руданського етноніми 
«українці» і «русини» іще фігурують паралельно40. М. Драгоманов 
уже взяв за псевдонім означення своєї національності – «украї-
нець», але в назвах та змісті творів іще широко вживав слово 
«малоруський». Леся Українка теж взяла етнонім «українка» собі 
за псевдонім, хоч інколи все ж використовувала і назву «руси-
ни», «русько-український народ»41. Серед різних верств населен-
ня етнонім «українці» приживався як самоназва ще повільніше. 
Остаточно утверджується цей етнонім у Східно-Центральній 
Україні аж після Української революції і національно-визвольних 
змагань 1917-1920 років. На Галичині та Буковині назва «Україна» 
й етнонім «українці» починають активно поширюватися із кінця 
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ХІХ ст., коли там відбувається підйом українського національно-
культурного руху. Особливо сприяли своєю діяльністю утверджен-
ню нової назви країни та нового ендоетноніма в цьому регіоні 
Іван Франко, Андрей Шептицький, Михайло Грушевський та інші 
представники української інтелігенції, а пізніше – події, пов’язані 
з Українською революцією, ЗУНР, національно-визвольними зма-
ганнями42. Проте, як зазначає Степан Макарчук, «сприйняття 
народоназви «українці» як власної всім «руським» населенням 
Галичини затягнулося до Другої світової війни»43. Остаточному 
утвердженню цього етноніма тут сприяла здійснювана під укра-
їнськими лозунгами боротьба ОУН-УПА, через формування якої 
пройшли тисячі галичан, волиняків та буковинців і в яку було 
втягнено переважну більшість тамтешнього населення. На 
Закарпатті етнонім «українці» поширюється найпізніше – фак-
тично аж після його приєднання до України в 1944 році. Хоча, як 
відомо, ще в 1939 році тут існувала «Карпатська Україна» на чолі 
з Августином Волошином.

Завершуючи статтю хочу звернутися до назви нашої краї-
ни і самоназви її народу, які вживав Тарас Шевченко, якого, як 
відомо, вважають за «батька» української нації, оскільки він сво-
єю діяльністю потужно працював на модерне націотворення в 
Україні (включно з посмертною міфологізацією його постаті). Усі, 
хто уважно читав твори та епістолярій Шевченка, звернули увагу, 
що назва «Україна» ним уживається дуже часто. Натомість етніч-
ної самоназви «українці» в нього не зустрінемо зовсім. То в чому ж 
справа? Чому «батько української нації» не вживає загальноприй-
нятої сьогодні самоназви українського народу, для утвердження 
національної самосвідомості (йдеться саме про національну, а не 
просто етнічну площину) якого він стільки зробив? А справа тут, 
судячи з усього, в тому, що у часи Т. Шевченка назва «Україна» 
активно впроваджувалася в суспільне життя країни інтелігенцією, 
в чому найдієвішу участь брав і поет. Поширення ж народоназви 
«українці» як загальноукраїнської дещо відставало в часі. Навіть 
сучасники та, так би мовити, тією чи іншою мірою соратники 
Т. Шевченка – М. Макси мо вич і М. Левченко ще вважали за загаль-
ноукраїнську народоназву термін «русини». Якщо до цього додати, 
що в часи перебування Шевченка в солдатах він був відірваний від 
активного суспільного життя в Україні, то можна з повним правом 
припустити, що для нього термін «українці» так і не став загаль-
ноукраїнською етнічною самоназвою. Хоча, безперечно, з новою 
самоназвою «українці» поет стикався неодноразово. Ми можемо 
судити про це хоча б тому, що він був одним з активних членів 
Кирило-Мефодіївського братства, в програмному документі якого 
вжито термін «український народ». Разом з тим, Шевченко наро-
дився й провів дитинство на Правобережжі, де до кінця XVIII ст. 
інша самоназва народу, ніж «русь»/«русин», «русини» не вживала-
ся, а після приєднання краю до Росії зникнути вона, особливо се-
ред простолюду, теж швидко не могла. Аж до переїзду Шевченка 
до Петербурга і включення його в активну діяльність тамтешньої 
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української інтелігентської діаспори він, будучи ізольованим, судя-
чи з усього, не міг, в усякому разі активно, сприйняти їхніх ідей. 
А значить не тільки впродовж усього періоду дитинства, а і в часи 
своєї юності майбутній поет та «батько української нації» вважав 
себе «русином». Тому, очевидно, не помилюся припустивши, що у 
свідомості Шевченка саме відбувався перехід від старої самоназви 
нашого народу («русини») до нової («українці»). А значить він вва-
жав себе, судячи з усього, і «русином», і «українцем», хоча в творах 
так і не віддав переваги жодному з цих ендоетнонімів. Очевидно, 
він відчував, що термін «русини» як назва всього українського на-
роду вже відходила в минуле, народоназву ж «українці» ще не на-
важився вживати як загальноукраїнську.

Викладені вище факти з історії української етнонімії актуа-
лізуються в світлі подій останніх років, пов’язаних із так званим 
«політичним русинством» на Закарпатті. Інспіровані ззовні та за 
закордонні гроші (ці обставини ніяким чином не є таємницею) 
діячі цього руху намагаються сконструювати особливий русинсь-
кий етнос і навіть націю. При цьому з якогось дива намагаючись 
приватизувати народоназву «русини», яка закарпатцям належить 
не більше, ніж решті українців, вони фактично заявляють моно-
польні права на те, що є статком усієї України. Адже, якщо на-
віть Тарасові Шевченку не був чужим ендоетонім «русини», то про 
який окремий русинський етнос можна говорити? Гадаю, справа 
тут у недостатній поширеності серед українців, і навіть українсь-
ких інтелектуалів, відповідної етноісторичної та етнонімічної ін-
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родоназва (а походить вона саме з Середньої Наддніпрянщини! – 
Руської Землі у вузькому розумінні давньоруських часів44) дає 
змогу різного роду авантюристам від політики конструювати на 
Закарпатті якийсь, нібито особливий, «русинський етнос».
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