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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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т.В. Чухліб.

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 
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Німеччини, її прагнення покінчити з пануванням англії на морях спону-
кали лондон відійти від попередньої політики «блискучої ізоляції», всту-
пити у союзницькі взаємини з континентальними державами, зберігаючи 
провідну роль у світових міжнародних відносинах. у роки Першої світової 
війни блок англії, Франції й росії підтримало 25 держав, у т. ч. й сШа 
(не бажаючи розчинятися в а., останні проголосили себе «асоційованою 
країною» угруповання). 

Назрівання глобального збройного конфлікту між військово-політичними 
блоками безпосередньо загрожувало україні. її землі перебували у складі 
держав, які належали до протилежних військово-політичних блоків, – ро-
сії й австро-угорщини, що суперничали за першість у Південно-східній 
Європі. але на українські землі претендували й інші держави. суттєвою 
причиною таємного приєднання румунії до троїстого союзу 7 жовтня 1883 
було прагнення оволодіти Бессарабією. Від початку Першої світової війни 
українські землі перетворилися на арену жорстоких битв. В офіційно про-
голошених територіальних вимогах росії йшлося про приєднання до росії 
східної Галичини, а також, не зовсім виразно, – Закарпаття. Північна Буко-
вина поступово перетворилася на об’єкт активного торгу росії з румунією, 
при цьому союзники росії по блоку підтримували, однак, румунію. 

Повалення царизму й розгортання українського національного руху 
спочатку не змінило ставлення а. до україни. Франція й англія продовжу-
вали розглядати українське питання як внутрішню справу росії. однак 
неспроможність останньої утримувати східний фронт привернула увагу 
а. до україни як до геополітичного партнера. а. надсилає місії та емісарів 
(французи Ж.Пелісьє, Ж.табуї) для вивчення ситуації в україні, активізує 
діяльність консулів у києві й одесі (ними були, відповідно, англійці ду-
глас і П.Багге, американці д.дженкінс і рей), військово-санітарних та ін-
ших організацій. Після Жовтневої революції 1917 і на початку роботи рад-
наркому радянської росії така діяльність розширилася, набуваючи більш 
інтенсивного й скоординованого характеру. Франція й англія призначили 
представниками при уряді української Народної республіки Ж.табуї та 
П.Багге. 23 грудня в Парижі вищі представники влади, армії й розвідки 
уклали англо-французьку угоду про розподіл сфер впливу в росії 1917. 
укладання Брестського мирного договору уНр з державами Четверного 
союзу 9 лютого 1918 було засуджено а. і в майбутньому використовувало-
ся сусідами україни для політичних спекуляцій. Вступ і контроль австро-
німецьких військ над територією україни 1918 перервав роботу місій і 
представників а. в україні. Після перемоги над ворожим угрупованням 
1918 а. розпочала введення своїх військ у південні райони україни. На Па-
ризькій мирній конференції 1919–1920 глави а. і сШа диктували пере-
моженим країнам умови повоєнного врегулювання, створивши Версаль-
ську систему міжнародних відносин. Питання, пов’язані з україною та її 
землями, розглядалися в контексті або відновлення «єдиної та неподільної 
росії», або створення «санітарного кордону» на західних рубежах радян-
ської країни. Початок функціонування ліги Націй формально  припинив 
діяльність а. 
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р.Г. симоненко.

антибільШовицький блок народів – об'єднання політич-
них організацій різних народів для боротьби з більшовиками. створений 
21–22 листопада 1943 з ініціативи організації українських націоналістів 
на таємній 1-й конференції поневолених народів східної Європи і азії в 
с. Будераж (тоді у складі генералкомісаріату «Волинь-Поділля» рейхско-
місаріату «україна»; нині село Здолбунівського району рівнен. обл.). до 
складу аБН увійшли політичні організації народів, що перебували під 
владою срср. На установчому конгресі 16 квітня 1946 у Західній Ні-
меччині аБН було реорганізовано. Президенти аБН: я.стецько (1946—
1986) та його дружина я.стецько (1986—2003). друкований орган «аБН-
кореспонденс» («ABN-Correspondence») виходив від 1949 німецькою, 
англійською і неперіодично французькою мовами. 1967 аБН став співзас-
новником Всесвітньої антикомуністичної ліги. 

В.к. мороз.

аргентина, аргентинська респУбліка (Argentina) – дер-
жава у Південній америці. розташована в південно-східній частині мате-
рика. омивається водами атлантичного океану. Площа 2,8 млн км2. Насе-
лення – 39,4 млн осіб (2007). столиця – м. Буенос–айрес. офіційна мова – 
іспанська. За формою державного устрою а. – федерація. Глава держави – 
президент. Законодавчу владу здійснює двопалатний парламент. 

у доколумбову епоху корінне населення складали індіанці. 1536 іспанці 
заснували порт Буенос-айрес. 1776 створено віце-королівство ла-Плата. 
1810 почалася збройна боротьба нащадків колонізаторів проти метропо-
лії, її очолив генерал м.Бельграно. 9 липня 1816 проголошено незалеж-
ність об’єднаних провінцій ла-Плати. В грудні 1825 територіальні супер-
ечки призвели до війни з Бразилією. В грудні 1826 а. стала республікою 
на чолі з президентом. у 2-й пол. 19 ст. інтенсивно розвивалося сільське 
господарство, збільшився приплив емігрантів з Європи. це перетворило 
а. на найбільш «європеїзовану» країну латинської америки. у роки Пер-
шої та другої світових війн а. дотримувалася нейтралітету. лише у берез-
ні 1945, після приходу до влади Х.Перона, вона оголосила війну Німеч-
чині та японії. 1966–71 та 1976–83 при владі в а. були військові хунти. 
1982 а. програла війну Великій Британії за Фолклендські острови (під 
назвою мальвінські вони перебували під владою а. протягом 1820–33).  


