
Енциклопедичний словник-довідник 34

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 
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українську козацьку державу відразу продовжилися укладанням додатко-
вих до а.д.(п.) постанов — т.зв. московських пунктів. Згідно з першими 
московськими пунктами (14 (04) грудня 1667), росія надавала речі По-
сполитій військову допомогу для боротьби з П.дорошенком. За другими 
московськими пунктами (9 квітня (30 березня) 1672) передбачалося, зо-
крема, відкладення спірного питання про передачу києва Польщі до 1674. 
треті московські пункти (13 (03) серпня 1678) передбачали продовжити 
а.д.(п.) ще на 13 років, починаючи з 1 червня 1680. статті а.д.(п.) підтвер-
джувалися і під час зустрічей («з’їздів») російських і польських диплома-
тів у андрусові 17(07) березня 1670, 10 січня 1675 (31 груд. 1674). 

а.д.(п.) був спрямований також проти військової могутності осман-
ської імперії, відображав вимушений компроміс сторін і засвідчував наяв-
ність геополітичної рівноваги у східній Європі. уряд туреччини негативно 
відреагував на укладений договір і розпочав підготовку до боротьби з обо-
ма учасниками перемир’я. а.д.(п.) започаткував процес поступової втрати 
козацькою державою статусу суб’єкта міжнародно-правових відносин, але 
не означав її зникнення з карти Європи; незважаючи на існування двох по-
літичних центрів (Правобережного та лівобережного) вона продовжувала 
існувати як єдиний державний організм. 
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антанта (франц. еntente – згода) – військово-політичне угрупован-
ня. домінувало в міжнародних відносинах перших десятиліть 20 ст. Вини-
кло у відповідь на створення 1882 і подовження 1891 троїстого союзу Ні-
меччини, австро-угорщини та італії. Веде початок від франко-російського 
союзу 1891—93, оформилося як глобальна коаліція після вступу до союзу 
Великої Британії, яка 1904 врегулювала суперечності з Францією в африці 
та 1907 – з російською імперією в азії. колоніальна експансія та  озброєння 


