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Олексій Ясь
МИКОЛА АНДРУСЯК ТА ЙОГО СТУДІЇ 

ПРО ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ 
ТЕРМІНА «УКРАЇНА» (ДО ІСТОРІЇ 

ОДНІЄЇ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ)
XX ст. увійшло в історію української науки як доба сповне

на трагізму та драматизму, нереалізованих творчих задумів, 
незавершених і нездійснених надій. Цю спільну недолю роз
ділило чимало українських учених, поглинутих молохом 
світових війн, революцій, політичного терору та концентра
ційних таборів, які стали прикметною рисою модерної історії. 
Вцілілим доля призначила еміграцію. Серед емігрантів пово
єнної другої хвилі1, які повною мірою зазнали поневірянь на 
чужині було багато галичан. Останні складали значну частку 
української наукової еміграції і справляли визначний вплив 
на еміграційне життя. До цієї хвилі вигнанців з Галичини на
лежав й відомий український історик Микола Григорович 
Андрусяк (1902-1985). Його велика й різноманітна наукова 
спадщина, обставини творчого та життєвого шляху й до сьо
годні залишаються маловідомими.

Микола Андрусяк народився 20 лютого 1902 р. в с. Пере- 
волачна на Галичині (тепер Буського району Львівської об
ласті). Про його дитячі та юнацькі роки відомо небагато. 
Навчався у навчальних закладах Яворова, Бродів, Золоче- 
ва2. У добу національно-визвольних змагань одягнув одно
строї юнацької школи армії УНР. Про цей період життя 
Андрусяка дещо довідуємося з його мемуарної згадки про 
полковника Шаповала, який очолював цей навчальний за
клад3. У липні 1920 р. після відступу армії УНР та польсь
ких союзників юнацька школа перебралася до Станіслава, 
де розмістилася в колишньому будинку місцевої в’язниці. У 
школі поряд з навчанням військової справи, проводилися 
лекційні виклади відомих українських урядовців, зокрема 
колишніх міністрів УНР І.Фещенко-Чопівського, О.Безпалка 
та інших. Тож формування світогляду майбутнього істори-
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ка відбувалося під впливом національно-визвольних змагань, 
свідком і учасником яких він був. До цього часу Андрусяк 
повернеться у низці своїх історичних нарисів та есе про 
Українську галицьку армію (УГА)4. Після закінчення Львів
ської академічної гімназії юнак вступив до Львівського уні
верситету, де навчався протягом п’яти років (1923-1928). 
Він був одним з ініціаторів створення історичної секції сту
дентів, яка входила до складу «Студентської громади». На
лежав до кола фундаторів молодіжного наукового товарис
тва «Історичний кружок»5. У 1928 р. Андрусяк здобув уче
ний ступінь доктора філософії у Львівському університеті. 
Як науковець він формувався під впливом відомих істориків 
М.Грушевського, І.Кревецького, М.Кордуби та інших. Як 
галичанин був добре знайомий з багатьма місцевими учени
ми. Молодий дослідник активно співробітничав з галицьки
ми періодичними виданнями, зокрема з газетами «Діло», 
«Нова зоря», журналами «Нові шляхи», «Життя і Знання». 
Друкувався в «Записках НТШ». Науковий діапазон студій 
молодого дослідника був досить широкий. Він розробляв 
проблеми історії галицького москвофільства та української 
церкви ХУІ-ХУІІ ст., Української Галицької Армії та авторс
тва «Літопису Самовидця». Йому належить ряд розвідок 
присвячених відомим українським історикам М .К осто
марову, М.Грушевському, С.Томашівському, Д.Багалію та 
багато рецензій, видрукуваних у польських і українських 
виданнях.

Одночасно він викладав, зокрема давав приватні уроки ді
тям о. Петра ГІилипця в Підгірцях біля Львова6. Взагалі ка
р’єра приватного або гімназійного викладача у поєднанні з 
публіцистикою була типовою для багатьох галицьких вчених 
того часу. Окрім того Андрусяк працював у бібліотеці НТШ. 
Протягом 1936-1939 рр. він був викладачем на семінарі при 
НТШ, який очолював І.Крип’якевич. «М.Андрусяк викладав 
головно ділянку методології історичних дослідів. -  згадував
О.Домбровський. -  Молодий ще тоді й повний емоцій викла
дач звик був нераз випитувати студентів з виложеного мате
ріалу вимагаючи підготування з викладу на виклад»7. Упро
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довж 30-х років виходить ряд праць Лндрусяка, серед яких 
«Зв’язки І.Мазепи з Карлом XII та Станіславом Лещинсь- 
ким»8, «ІогеГ Згитіапвкі, ріегшвгу Ьівкир ипіскі Lwowski 
(1667-1708): гагув biograГlczny»9, «Мазепа і Правобереж
жя»10, «Нариси з історії галицького москвофільства» 11, істо
ріографічні огляди 12 та ін. Завдяки цим студіям він стає відо
мим істориком.

У 1938-1939 рр. Андрусяк лисгується з О.Кандибою стосо
вно підготовки «Збірника українського наукового інституту 
в Америці». Кандиба пропонував М.Андрусяку, М.Возняку 
та іншим галицьким науковцям надіслати свої статті до цьо
го видання13. Цей проект слід вважати однією з перших спроб 
розбудови українського наукового житія у Новому світі. Але 
у зв’язку з відомими подіями в Карпатській Україні, а згодом 
через початок Другої світової війни підготовка заплановано
го видання значно ускладнилася. Проте, у 1939 р. «Збірник» 
все ж таки побачив світ. У ньому був опублікований й ціка
вий історіографічний огляд Андрусяка14. Цьому епізоду вче
ний присвятив невеличку мемуарну статтю, в якій стисло 
подав перебіг подій свого життя після встановлення радянсь
кого контролю у Західній Україні, зокрема про знайомство з 
відомим українським істориком Михайлом Марченком. «Я 
тоді носився з гадкою, чи покидати Львів і втікати на Захід, 
згадував М.Андрусяк. -  Заки я рішився, що мені слід діяти, 
зайшов у другій половині жовтня 1939 р. іменований совєг- 
ською владою ректор львівського університету, київський 
історик Михайло Іванович Марченко, до Бібліотеки Наук. Т- 
ва Шевченка у Львові ще в уніформі совєтського капітана і, 
представившись працівникам Бібліотеки, просив мене як істо
рика зібрати матеріали до історії західно-українських партій 
та принести йому до канцелярії ректорату львівського уні
верситету»15. За пропозицією М.Марченка Андрусяк неспо
дівано для себе на короткий час став проректором Львівсько
го університету. Більше того його кандидатура була запро
понована на посаду директора Інституту історії України при 
Львівській філії АН УРСР. Проте, згодом згадали публікації 
Андрусяка в донцовському «Віснику», зокрема про Українсь-
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ку Галицьку Армію та інші. Тож політичні та ідеологічні сим
патії автора були кваліфіковані як відверто націоналістичні. 
Та й сам Андрусяк негативно ставився до радянської систе
ми та не бачив можливостей для своєї кар’єри за нових об
ставин. До того ж виникла реальна небезпека арешту. У грудні 
1939 р. він перебрався до окупованої нацистами Польщі. За 
допомогою правників Миколи Ценка та Лева Дубаса він опи
нився у Кракові, де зустрівся з Оленою Телігою та Олегом 
Кандибою-Ольжичем. За іронією долі цей епізод з життя істо
рика висвітлив на допитах в НКВС, колишній шеф Андрусяка 
М.Марченко. «Проректором по научной части был назначен 
один из научных сотрудников Научного общества им. Шев
ченко Андрусяк, которого я знал до прихода в университет 
только по его научных трудах. Вскоре я узнал, что этот чело
век связан как в прошлом, так и в настоящем с ОУН (Органи
зация Украинских Националистов), и он, проработав около 
месяца в должности помощника проректора по научной час
ти, был отстранен мною от этой работы, переведен на рабо
ту в библиотеку, но он отказался работать в должности биб
лиотекаря. Дальнейшая его участь мне не известна, слышал, 
что он ушел на немецкую сторону, куда в то время стреми
лись идти многие украинские и польские националисты», -  
свідчив на одному з допитів слідчим НКВС Михайло Марчен
ко16.

Подальша доля Андрусяка не дуже відрізнялася від біогра
фій більшості емігрантів-галичан. Коротке побутування за 
часів німецької окупації у Києві та Львові. Втеча від наступу 
радянських військ. Перебування у таборах для переміщених 
осіб у Західній Німеччині та активна участь у культурно-осві- 
тньому та науковому житті української еміграції другої по
ловини 40-х років XX ст. У цей час Андрусяк викладає в Укра
їнському вільному університеті у Мюнхені, стає членом Це- 
рковно-археографічної комісії апостольського візитатора для 
українців у Західній Європі17. У таборовий період виходять й 
ряд праць Андрусяка, які здобули досить велику популярність, 
як серед науковців, так і серед студентів, зокрема його уні
верситетські виклади «Історія козаччини»18. У 1950 р. вче-

321



ний перебирається до Сполучених Штатів. Там, він викладає 
в університеті Північного Огайо та інших навчальних закла
дах. Помер Микола Андрусяк 25 січня 1985 р. у Бостоні (штат 
М ассачусетс)19.

Як дослідник Андрусяк відомий своїми студіями з історії Га- 
лицько-Волинського князівства ХІІІ-ХІУ ст., України-Гетьма- 
нщини ХУІІ-ХУІИ ст., української церкви ХУІ-ХУІІ ст., суспі
льно-політичних рухів у Галичині XIX -  початку XX ст.20 Він 
є автором ряду історіографічних оглядів, а також розвідок з 
генеалогії та геральдики21. За деякими оцінками наукова спа
дщина М.Андрусяка становить понад 500 праць, серед яких 
чимало студій, написаних польською, англійською, німець
кою та французькою мовами22.

Помітне місце у науковій спадщині Миколи Андрусяка по
сідають проблеми української історичної термінології, насам
перед, його студії щодо походження назви «Україна». Ця про
блема протягом тривалого часу побутувала в українській 
науці і неодноразово спричинялася до бурхливих дискусій, в 
яких брали участь представники різних соціогуманітарних 
дисциплін. Втім, складність вказаної проблематики була по
в’язана з тривалим часом циркуляції цього терміна, мінливіс
тю його просторової локалізації та адресної спрямованості 
внаслідок численних етнополітичних метаморфоз в україн
ській історії.

Первісно назва «Україна» вживалася для позначення погра- 
ниччя, порубіжних земель стосовно давньоруських політич
них центрів -  Київського або Галицько-Волинського князівс
тва, які межували спершу з половцями, а пізніше з татарами. 
На той час вона не мала певного етнокультурного змісту. У 
такому сенсі ця назва побутувала у давньоруських історико- 
літературних пам’ятках Х1ГХІІІ ст., зокрема у Київському 
літописі (за Іпатіївським списком) під 1187 в епізоді про 
смерть переяславського князя Володимира Глібовича, у Га
лицько-Волинському літописі під 1213, 1280 та 1282. Водно
час ця дефініція застосовувалася щодо пограничних терито
рій поза межами власне українських земель. У Першому Со
фійському літописі під 1281 згадується «Україна псковська»,
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у Воскресенському літописі під 1480 «Україною» називають 
землі за р. Угрою, у Четвертому Новгородському літописі 
під 1481 -  за р. Окою та ін. Таке ж значення термін зберігає 
протягом ХІУ-ХУІ ст., хоча межі його просторової локалі
зації дещо розширюються, зокрема у вжитку з’являються на
зви для позначення інших пограничних земель: «Україна по
дільська», «Україна брацлавська», «Україна київська», «Укра
їна волинська», «Україна руська» та ін. Проте, в актах та до
кументах ХУІ-ХУІІ ст. цей термін («Украйна», «Оукрайна» 
та ін.) неодноразово застосовувався щодо пограничних земель 
Московського царства або Руської держави, у т.ч. «Україна 
рязанська», «Україна тульська», «Україна литовська» і т.д. З 
другої половини XVI -  першої половини XVII ст. назва «Укра
їна» застосовується для позначення здебільшого території 
Середнього Придніпров’я (південної частини Київщини та 
Брацлавщини), хоча і вживається й щодо інших українських 
земель23. Зокрема, під 1517 термін «Україна» зустрічається у 
Густинському літописі стосовно пониззя Дністра. З першої 
половини XVII ст. назва «Україна» поступово втрачає зна
чення «пограниччя», «крайньої, межової землі» та поширю
ється практично на всі південно-західні території, у т.ч. на 
Закарпаття та Буковину. З того часу вона частково викорис
товується як етногеографічна дефініція для позначення краї
ни та населення, але її просторова локалізація залишається 
досить мінливою. У зазначеному розумінні ця назва вжива
лася у діаріушах С.Бєльського 1609 та ІП.Окольського 1638, 
листах гетьмана 11.Сагайдачного до єпископа І.Копинського 
та ін. З середини XVII ст. термін використовується як для 
позначення території «Війська Запорізького» на обох бере
гах Дніпра в цілому, так і стосовно окремих земель. Ця назва 
зустрічається у численних актах, документах та листуванні 
гетьманів Б.Хмельницького, І.Виговського, 11.Дорошенка,
І.Самойловича, І.Мазепи, П.Орлика та ін. У другій половині 
XVII ст. термін побутує і на Закарпатті. Зокрема, під 1662 
назва «Мукачівська Україна» («Мипкасвіепзів икгаіпа») вжи
вається у листі місцевого єзуїта С.Міллея до краківського 
єзуїта М.М іткевича24. Після Андрусівського миру (1667) у
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вжитку з’являються назви «сьогобічна Україна», «тогобічна 
Україна» та «Малоросійська Україна». Поряд з цим упродовж 
ХУІ-ХУІІ ст. для позначення українських земель широко за
стосовується термін «Русь». Зі створенням Слобідсько-Укра- 
їнської губернії (1765) термін «Україна» використовується у 
другій половині XVIII -  на початку XIX ст. і в локально-про- 
сторовому значенні для позначення території Слобожанщи
ни, зокрема у творах В.Каразіна. Одночасно поширюється й 
застосування терміна «Малоросія» щодо Лівобережної Укра
їни та Києва і невеликої території навколо нього. З ліквідаці
єю Гетьманщини сфера вжитку назви «Україна» суттєво зву
жується. Натомість в офіційне діловодство широко впрова
джуються терміни «Малоросія», «Малоросійський край» та 
ін. З заснуванням у 1796 Малоросійської губернії, і особли
во після її поділу на Полтавську та Чернігівську губернії 
(1802), назва «Малоросія» набула значного поширення та 
вживалася у другій половині XVIII -  на початку XIX ст. у 
вузькому розумінні стосовно означених адміністративно-те
риторіальних одиниць, а протягом XIX ст. у широкому сенсі
-  стосовно всієї Наддніпрянської України («підросійської 
України»). Наприкінці XVIII -  на початку XIX ст. застосу
вання зазначеного терміна вирізняється багатозначністю: 
«окраїна», «козацька територія», синонім назви «Малоросія», 
Правобережжя та ін.25 Використання цієї дефініції наближе
не до сучасного значення спостерігається тільки з середини 
XIX ст., зокрема у поезіях Т.Шевченка. У цей час термін стає 
національним символом. Наприкінці XIX -  початку XX ст. 
для позначення «підросійських українських земель» та виріз- 
нення їх щодо Галицької України («підавстрійських терито
рій»), в суспільно-політичній думці з ’являється термін «Ве
лика Україна» Офіційна легітимація терміна «Україна» відбу
лася з проголошенням Української Народної Республіки Тре
тім Універсалом ЦР (7/20.11.1917) та у добу національно- 
визвольних змагань (1917-1920).

Проблема походження та витлумачення назви «Україна» по
бутувала в українській науці впродовж всього XX ст.26 Вона 
неодноразово спричинялася до бурхливих дискусій за участі
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дослідників з різних галузей та дисциплін, під час яких відбу
валася актуалізація окресленої проблематики, виявлялися 
ідеологічне підгрунтя та особиста мотивація диспутантів. Від
так, погляди вчених містили як академічні підходи, так і інди
відуальні реакції на існуючі ідеологічні міфи та традиції, які 
склалися навколо цього питання у тогочасній історичній та 
суспільно-політичній думці. Не позбавлені цих сюжетів й 
студії Миколи Андрусяка, який був активним учасником дис
кусій наприкінці 30-х -  початку 50-х років XX ст.

Одна з перших розвідок Андрусяка «Україна» («Країна» чи 
«окраїна»)»27 була скерована з одного боку супроти інтерп
ретацій польської історіографії, а з другого -  полемізувала з 
українськими ученими, що пов’язували первісне значення цієї 
назви з порубіжними, межовими або окраїнними землями. 
ГІокликуючись на студії О.Петрова, С.Шелухина та інших 
учених автор обстоював своє тлумачення походження та зна
чення терміна «Україна», «...назва «Україна» повстала з при
несеної волохами в карпато-українські землі назви «країна», 
«крайна» в значінні области, округи», -  відзначає Андрусяк28. 
Відтак, він стверджує, що літописна назва «Україна» («Вкра
їна») ХН-ХІІІ ст. виникла як відповідник староболгарського 
терміну «крайна»29. Натомість назва «Україна» у московсь
ких літописах XVI ст., на його думку, вживалася у сенсі окра
їнних порубіжних територій стосовно псковських земель 
(«Украйна Псковська»), Щодо «Украйн» за р. Окою та р. 
Угрою, то застосування такої просторової локалізації цієї 
дефініції дослідник виводив з того, що вони належали черні
гівським Ольговичам, тобто були північною межею «Украй
ни», заселеної в’ятичами, «...тим то можна пояснити прикла
дення спеціальної назви до їх волостей, не прикладеної в тому 
часі до земель корінної Московщини», -  відзначає Андрусяк10. 
Запропоновану інтерпретацію щодо вищеназваних «Украйн» 
він обстоює і в інших працях31, «...на сході, на захоплених в 
XV ст. Московщиною «украйнах» пропало українське схід- 
но-сіверське населення та асимільовані нащадки в’ятичів», -  
читаємо в одній з його студій 1941 р.32.

Цю тезу Андрусяк конкретизує спираючись на матеріал ста-
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рих народних дум, хоча ряд дослідників слушно підкреслює, 
що останні були записані тільки у XIX ст. Тож ретроспек
тивні реконструкції, побудовані на їхній основі, не можуть 
слугувати як джерело для вірогідних відомостей. Водночас 
Андрусяк вказує на контроверсійність вживання значення цієї 
назви у «московській» та українській мові. «Тимчасом назва 
«Україна», -  пише Андрусяк, -  в українській мові мало перві
сно таке саме значіння, як «край», болгарська «краина», 
«крана» та сербська «крайна», себто означала «землю, об
ласть», а в дальпюму «окраїну, пограниччя». Таке саме зна
чіння мало слово «украина», «украйна» в новгородських лі
тописах у віднесенні до псковської землі і волостей над Окою; 
згодом у московській мові прибрало воно значіння тільки 
«окраїни». Зате в українській мові слово «Україна» прибра
ло значіння тільки землі, «країни, області», як виходить із 
старої народної думи про сокола, ще перед появою назви «ко
зак» у віднесенні до українських степових сміливців»33. Май
же ідентичну аргументацію вчений наводить і в інших працях 
цього періоду34.

З новою силою дискусія навколо терміна «Україна» спала
хнула на еміграції на початку 50-х років XX ст. Втім, й вона 
не була позбавлена численних полемічних фігур, які часто- 
густо стосувалися не стільки дискусійної проблематики, скі
льки особи того чи іншого диспутанта. Зокрема, М.Андрусяк 
досить ущипливо та в’їдливо піддавав сумніву кваліфікацію 
Ярослава Рудницького як дослідника ономастики (назвознав- 
ства)35. Окрім повторення аргументації, викладеної у розвідці 
1941 р., Андрусяк активно використовує матеріал вміщений 
у працях Романа Смаль-Стоцького та Пантелеймона Ковале
ва, але не поділяє їхніх тлумачень про можливість одночас
ного побутування кількох значень терміна «Україна» «окре
ма земля» та «погранична земля»36. «Назва «Україна» повс
тавала з праслов’янського «країна» через сполучення прий
менника «у», або «в» (Вкраїна) в різних закутках нашої бать
ківщини, задержуючи значіння «вкраянної окремої землі» то
тожне з словом «країна» в праслов’янській та сучасних бол
гарській, сербській, словінській, чеській, словацькій і польсь-
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кій мовах», -  стверджує М.Андрусяк37. Взагалі Андрусяк як 
дослідник вирізнявся не тільки підвищеним темпераментом, 
а й схильністю до емоційних, а інколи й не зовсім коректних 
і толерантних критичних зауважень та висловів38, що ство
рили йому досить суперечливу репутацію.

Зауважимо, що Андрусяк не був самотнім у своїх поглядах 
щодо етимології назви «Україна». Подібних поглядів трима
лися В.Січинський, С.ІІІелухин39 та інші вчені. Але більшість 
українських науковців (Б .Барвінський, М .Грушевський, 
Д.Дорошенко, І.Крип’якевич, Я.Рудницький та ін.) вважали, 
що первісно вказана назва постала в значенні «крайньої, ме
жової землі», яка з виникненням козацько-гетьманської дер
жави трансформувалася у значення «країна», тобто вся наці
ональна територія. Частина науковців (П.Ковалів, В.Чапленко 
та ін.) трималася посередньої точки зори стосовно окресле
них вище підходів і припускала можливість паралельного 
побутування назви «Україна» зі значеннями «межова земля» 
та «земля взагалі» або «вкраяна земля» («окрема земля»). 
Ряд учених мали свої особливі погляди стосовно походжен
ня назви «Україна»: «остання, межова країни Європи супро
ти Азії» (С.Рудницький, М.Дольницький ), дефініція, яка по
стала у «семантичній площині племінної назви «поляни» -  
країна, край, поле, земля, простір» (Р.Смаль-Стоцький) та ін. 
Існували ще більш екзотичні концепції, які не мали елемента
рного наукового підгрунтя та з’явилися з легкої руки публі
цистів.

Головні підходи щодо витлумачення назви «Україна» були 
викладені у студіях Я.Рудницького. Він також не залишився 
осторонь полемічних пасажів та випадів щодо опонентів, на
самперед, стосовно М.Андрусяка40, але все ж був більш по
міркованим у своїх заувагах. Коментуючи погляди учасників 
дискусії відомий український мовознавець, славіст, історик 
української літератури, Ю.Шевельов, який переховувався під 
псевдонімом Ю.Шерех, зазначав: «Семантичний розвиток сло
ва україна  -  Україна, (виділення Ю.ПІевельова -  Авт.) як 
його встановлює Рудницький можна було б подати в такій 
схемі: 1/ «межівна земля» -  первісне, вихідне значення. З ньо-

327



го розвивається 2/ «мала земля», а далі -  3/ «країна» взагалі, 
звідки вже порядком конкретизації значення 4/ «країна украї
нського народу». Заслугою Рудницького є те, що він остато
чно довів наявність першого з наведених значень. Натомість 
ледве чи є підстави виводити третє значення з другого. Про
міжною ланкою між первісним значенням «межівної землі» і 
сучасним значенням імені власного було інше значення, що 
лишилося невисвітленим у праці Рудницького -  значення «зе
мля козаків», -  а само воно легко й логічно виросло з значен
ня «межівної землі»41. Таким чином, Ю.Шевельов, хоча і з 
певними застереженнями поділяв погляди Я. Рудницького та 
інших учених прихильників «межівного, порубіжного» тлу
мачення первісного значення назви «Україна». Зрештою, ма
буть, найрозважливішу позицію серед українських учених 
зайняв історик Ілько Борщак, який у своїх бібліографічних 
нотатках з приводу появи студій М.Андрусяка та Я. Руд
ницького відзначав: «У кінці дозволимо висловити сумнів, чи 
сама тема заслуговує стільки уваги, що їй присвячує за остан
ніх часів ряд українських науковців... Цей сумнів, що його 
ми висловили вище, ще більше посилюється, коли ми бачимо 
аж стонадцять сторінок, присвячених тій самій темі»42.

Ремінісценції з обсягу означеної проблематики спостеріга
ємо і в пізніших творах учасників цієї дискусії, зокрема у сту
діях М.Андрусяка43. Та предмет дискусії вже не викликав такої 
зацікавленості у репрезентантів української науки на еміграції 
та в діаспорі, як це було раніше. Молода генерація українсь
ких науковців у діаспорі переймалася іншою проблематикою, 
яка була тісно пов’язана з західним інтелектуальним середо
вищем. Головні концептуальні підходи щодо інтерпретації та 
витлумачення терміна «Україна», які були висунуті та сфор
мульовані учасниками дискусії 30-50-х років минулого сто
ліття, у дещо видозміненій формі побутують й до сьогодні.
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