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На запереченні войовничого характеру програми діяльності а. базували-
ся ідеї менно сімонса (Нідерланди), звідки пішла назва секти менонітів. 
їх віровчення базувалось на принципах відмови від застосування сили у 
боротьбі зі злом, військової служби, майнового зрівняння. унаслідок пере-
слідувань меноніти переселялися до Північної америки, російської імпе-
рії. На півдні україни вони з’явились 1789 і заснували свої перші вісім ко-
лоній. Поселення менонітів динамічно розвивались у катеринославській, 
Херсонській, таврійській губерніях, відіграючи важливу економічну й 
культурну роль у житті Південної україни. Протягом 1924 – 1939 члени 
цієї секти масово емігрували з радянського союзу. 
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англо-Українські комітети, Українсько-британські 
комітети – назва організацій різного політичного спрямування у Ве-
ликій Британії 1910–30-х рр., які ставили за мету підтримувати і пропагу-
вати ідеї українського руху. 

Перший комітет (the Ukraine-British Committee) заснували у лон-
доні в березні 1913 дж.раффалович, В.степанківський, Ф.Барлетт і 
м.меленевський. Він популяризував у Великій Британії досягнення укра-
їнської культури, а в україні – англійської. Після виходу В.степанківського 
зі складу комітету (літо 1913) керівництво очолив дж. раффалович. На по-
чатку Першої світової війни комітет прагнув забезпечити для українсько-
го руху симпатію й допомогу англомовних держав, хоча серед його членів 
існували розбіжності стосовно майбутнього україни. Перестав існувати 
фактично після переїзду дж. раффаловича до сШа (листопад 1915). 

1930 зусиллями прихильників П.скоропадського В.коростовця, 
л.тафнелла і м.Грегорі постав англо-український комітет (Anglo-
Ukrainian Committee) з метою збору коштів для підтримки гетьмана та 
ведення української монархістської пропаганди. Після реорганізації (26 
квітня 1932) комітет очолив л.тафнелл. 1932–34 заходом комітету ви-
давався часопис «дослідник» («the Investigator»), у якому друкувалися 
статті прогетьманського спрямування. а.–у.к. розпався фактично у березні 
1934 після звільнення л.тафнелла з посади керівника. розслідування ді-
яльності комітету в британському суді (8–9 жовтня 1935) виявило фінан-
сові зловживання його керівництва. 

у лютому 1935 група політиків і громадських діячів (с. мелоун, е. лін-
кольн, р. сітон-Вотсон) створила новий англо-український комітет, який 
орієнтувався на демократичний табір в українському русі. до нього уві-
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йшли вчені-історики (дж.Гуч, к.макартні, В.Нейпір), депутати палати 
громад (дж. Гілз, дж. мандер, дж. Веджвуд). Від початку заснування комі-
тету його діяльність спрямовувалася на проведення гучних політичних ак-
цій, серед них: виступи в пресі на захист українського населення, подання 
петицій до уряду і парламенту, публікація політичних памфлетів, органі-
зація зустрічей з відомими українцями. у практичній роботі комітет тісно 
взаємодіяв з українським бюро у лондоні, яке очолював В.кисілевський 
(1932–39). Припинив діяльність на початку другої світової війни. 
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андрУсівський договір (перемир’я) 1667 – договір між 
російською державою і річчю Посполитою про припинення війни 1654–
67 за право володіння україною. Підписаний 30 (20) січня 1667 терміном 
на 13,5 років у с. андрусов біля смоленська (нині місто в російській Фе-
дерації). укладений всупереч договорам, підписаним з царським урядом 
гетьманами Б.Хмельницьким, Ю.Хмельницьким та і.Брюховецьким. до 
миру з росіянами поляків змусив заколот Ю.любомирського, що охопив 
значну територію речі Посполитої. а.д.(п.) визначив місце росії, Польщі 
та україни в системі міжнародних відносин 60—70-х рр. 18 ст. Його статті 
встановлювали розподіл сфер впливу польського короля і московського 
царя на козацьку державу. лівобережна україна відходила до росії, а Пра-
вобережна – до речі Посполитої. Влада царя поширювалася на смоленськ, 
дорогобуж, Білу, Невель, красний Веліж (нині міста російської Федера-
ції), а також сіверщину. київ повинен був відійти до Польщі 1669. Запо-
розька січ потрапляла у спільне володіння обох держав. царський уряд 
зобов’язувався виплатити Польщі як компенсацію за втрачені шляхтою 
землі на лівобережній україні 1 млн польських злотих (бл. 200 000 рублів). 
укладання договору викликало велике невдоволення серед усіх верств 
українського народу. Проти а.д.(п.) рішуче виступали гетьманські уряди 
П.дорошенка, і.Брюховецького, П.суховієнка, а згодом і д.многогрішного 
та і.самойловича, які протягом свого правління практично його не вико-
нували. Порозуміння росії й Польщі за рахунок поділу козацької держа-
ви спричинило зростання впливу в українському суспільстві старшини, 
яка спиралася на підтримку османської імперії та кримського ханства. 
Після 1667 поглибився внутрішньополітичний розкол в україні. Внаслі-
док зайнятої гетьманськими урядами позиції більшість із статей а.д.(п.) 
не було виконано, а російсько-польські переговори щодо сфер впливу на 


