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літ.: тэйлор а. дж. П. Борьба за господство в европе. 1848—1918. – м., 
1958; симоненко р.Г. імперіалістична політика антанти і сШа щодо укра-
їни в 1919 році. – к., 1962; история дипломатии. – м., 1965, т. 3. 

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).  
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Від 1990-х рр. в а. здійснюються економічні реформи. 1995 а. ініціювала 
створення південно-американського спільного ринку (меркосур). 

1921 а. була однією з небагатьох країн світу і першою латиноамерикан-
ською державою, яка визнала українську Народну республіку. 5 грудня 
1991 а. визнала незалежну україну, 6 січня 1992 між обома державами 
встановлено дипломатичні відносини. розвитку українсько-аргентинських 
відносин сприяє позиція української громади аргентини. 

літ.: история латинской америки: доколумбова эпоха – 70-е годы 
ХIХ в. – м., 1991; альперович м.с., слезкин л.Ю. история латинской 
америки (с древнейших времен до начала ХХ в.). – м., 1991. 

а.Ю.мартинов.

Українці в аргентині. Перші 12 українських родин (69 осіб) в а. були за-
реєстровані 27 серпня 1897. Нині українська діаспора нараховує 350 тис. осіб. 
100 тис. українців зосереджено у провінції Буенос-айрес, 129 тис. – місь-
йонес, 25 тис. – в Чако. Найбільша кількість їх проживає у містах Буенос-
айрес, ла-Плата, Беріссо, енсенада, магдалена, луан, апостолес, Посадас. 
разом з тим до 50% українців зайнято у сфері сільського господарства. 

Важливу роль у становленні організованих форм їхнього співжиття 
відіграла церква. Єпископ і.сенишин, призначений 1912 митрополи-
том а.Шептицьким, заснував українську читальню в азарі, клуб «укра-
їна» в апостолесі та перший сільськогосподарський кооператив. Згодом 
і.сенишин став мером апостолеса. у лютому 1924 в Буенос-айресі ство-
рено «молоду громаду» (з серпня – «Просвіта»). такі самі товариства, 
організовані в інших місцях поселення українців, стали філіями «Просві-
ти»: на початку 1940-х рр. було 24, на кінець 1980-х рр. – 16. При філі-
ях діють «рідні школи», танцювальні ансамблі, хорові колективи, капели 
бандуристів. активну роль у 1920–30-х рр. відігравав робітничий союз 
(1928, з 1929 – союз робітничих організацій, з 1932 – союз українських 
і білоруських робітничих організацій). у цей час діяли товариство взаєм-
ної допомоги (1926), український національний клуб (1930), доброчинна 
спілка жінок (1931), спілка інженерів (1931), Бюро опіки над українськи-
ми емігрантами (1932). 1933 постала українська стрілецька громада, яка 
1938 об’єдналася з товариством «сокіл» і діяла під назвою “організація 
державного відродження україни” (з 1939 – “Відродження”), має 9 філій. 
Від 1943 діє комітет українців в а. Низка нових організацій постає з при-
буттям післявоєнної еміграції: український клуб (1947), союз українок 
(1948), спілка українських науковців, митців і літераторів (1949), укра-
їнський інформативно-видавничий інститут (1949), спілка української 
молоді (1950), Братство українських січових стрільців (1950), українське 
католицьке об’єднання (1951), союз аргентинсько-українських студентів 
(1953). 1947 відбувся 1-й конгрес українців в а., де було створено україн-
ську центральну репрезентацію, яка об’єднала понад 20 організацій. у по-
дальшому з’явилися товариство українсько-аргентинських високошкіль-
ників, товариство допомоги дітям Чорнобиля та ін. 
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Від 1928 в а. видавались і видаються українські часописи «Батьківщина», 
«дзвін», «Життя», «Знання», «клич», «Наш клич», «Пролетар», «рідний край», 
«світло», «україна», «українська робітнича газета», «українське слово» та ін. 

При більшості українських громад існують «рідні школи». Перша 
була відкрита 1910 на околиці Буенос-айреса, де навчалося 30 учнів, які 
стали членами першого дитячого хору. В Буенос-айресі міститься філія 
римського українського католицького університету, при якій діє гімназія, 
існують хорові й танцювальні колективи, капели бандуристів. 1952 ор-
ганізовано театральну студію ім. леся курбаса. 1971 відкрито пам’ятник 
т.Шевченкові в Буенос-айресі, пізніше пам’ятники кобзареві постали в 
м. апостолес та обера. Вулиці міст носять імена т.Шевченка, і.Франка, 
м.Шашкевича, і.сенишина, кн. Володимира святославича. 

у 60-80-ті рр. ХХ ст., коли в аргентині панували військові хунти, по-
літична активність українців, як і більшості аргентинських громадян, 
була низькою. у 90-ті рр. ХХ ст. за умов суспільно-політичної демокра-
тизації пожвавішало суспільне та культурне життя українців аргентини. 
Після проголошення незалежності україни активізувалися зв’язки арген-
тинських українців з історичною батьківщиною. економічна криза, яку 
аргентина переживала наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХі ст., 
зменшила притік українських емігрантів до аргентини, хоча місцеве зако-
нодавство щодо імміграції залишається одним із найбільш ліберальних у 
світі. аргентинькі українці підтримали ініціативу бразильських українців 
щодо створення у 2005 координаційної ради українських громад країн ла-
тинської америки. Відродженню історичною пам’яті місцевих українців 
сприяла активна просвітницька діяльність громади, спрямована на вшану-
вання пам’яті жертв голодомору в україні. 

літ.: онацький Є. українці в Південній америці. українці в аргентині. 
В кн.: українці у вільному світі. – джерсі-сіті, 1954; Пропам’ятна книга 
будови пам’ятника тарасові Шевченкові в Буенос-айресі. – Буенос-айрес, 
1971; Василик м. українські поселення в аргентині. – мюнхен, 1982; 
Зберігаючи українську самобутність. – к., 1992; українці в аргентині. – 
к., 1999; трощинський В.П., Шевченко а.а. українці в світі. – к., 1999; 
україн ці: історико-етнографічна монографія. – опішне, 1999, кн. 1.

о.о. ковальчук.

аріанство – течія у християнстві, що заперечує вчення про єдину 
сутність трійці. З'явилася у 4 ст. її основні положення проголосив пресві-
тер арій з м. александрія. Вселенські собори християнської церкви 325 і 
281 засудили а. як єресь. Проте значні прошарки населення міст, передов-
сім ремісники і торговці, підтримували а., яке у 336-381 посіло становище 
панівної релігії у римській імперії. у 4-7 ст. найбільшу опору воно здобуло 
серед германських племен (готів, лангобардів тощо) під час їхньої христи-
янізації. Відродження аріанського руху припадає на початок реформації 
в Європі (16 ст.), де він прибирає назву соцініанства – від прізвища про-


