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ставлення до французьких планів і дій щодо російської імперії, однак, не 
було цілком однозначним серед населення. В україні подекуди співчутли-
во сприймалися інспіровані наполеонівською агентурою чутки про визво-
лення. до підготовки повстань на підтримку “Великої армії” прилучилася 
частина місцевої польської шляхти. тим часом розпочаті влітку французь-
ким Генеральним штабом переговори з представниками козацьких полків, 
сформованих на Наддніпрянщині, закінчилися невдачею. Попри обіцянку 
французької сторони подбати про відновлення козацької держави, відпо-
відь, за свідченням очевидця перемовин генерала а.дедема де Гельдерна, 
“вийшла невизначеною, ухильною, навіть негативною”, оскільки україн-
ські козаки “не бачили жодної вигоди в тому, щоб піти з-під російського 
панування, аби потрапити під владу Наполеона”.

офіційно закінчення війни 1812 було проголошено маніфестом олек-
сандра і від 25 грудня (6 січня 1813). Боротьба проти наполеонівської нава-
ли справила значний вплив на подальший перебіг суспільно-політичного 
життя російської імперії, поширення серед її народів ідей національного і 
соціального визволення.
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віленське перемир’я 1656 – угода про припинення війни між ро-
сійською державою та річчю Посполитою. Підписана 24 жовтня повноваж-
ними представниками польського короля яна іі казимира Ваза та росій-
ського царя олексія михайловича, завершивши переговори, які відбували-
ся у селищі Нємєжі під Вільно (нині Вільнюс, литва) у серпні 1656. цар-
ський уряд пішов на перемовини, побоюючись, що внаслідок послаблення 
речі Посполитої значно посиляться позиції Швеції, яка конкурувала з 
росією в боротьбі за Прибалтику. Повноважні представники української 
козацької держави на чолі з р.Гапоненком не були допущені за стіл пере-
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говорів. у центрі переговорів були територіальні й фінансові питання, а та-
кож умови елекції (обрання) російського царя польським королем. Згідно 
з укладеним перемир’ям Польща і росія мали припинити між собою війну 
і приступити до спільної боротьби зі Швецією і Бранденбургом (у випадку, 
якщо правитель останнього – Фрідріх Вільгельм не розірве союзу з карлом 
Х Густавом). Примирення базувалося на попередній домовленості сторін 
щодо елекції російського царя на польський престол, згоду на яку мав дати 
найближчий сейм речі Посполитої. Передумовою вступу олексія михай-
ловича до правління польським королівством після смерті яна іі казими-
ра Ваза мало стати прийняття ним pacta conventa, гарантування всіх прав 
і привілеїв католикам речі Посполитої, а також реалізація владних повно-
важень у державі особисто, а не через намісника. Протягом першого року 
після елекції цар мав скликати спеціальну комісію для врегулювання укра-
їнських справ. Причому польська шляхта отримувала право повернутися 
до своїх українських маєтків відразу після ратифікації угоди.

Перемир’я дало змогу Польщі деякий час протистояти Швеції. Водно-
час передбачена договором можливість здобуття царем польської корони 
спричинила погіршення стосунків речі Посполитої з австрією та папською 
курією. Відповіддю Швеції і Бранденбургу на В.п. стало утворення спіль-
но з трансільванією (історична область на півночі румунії) раднотської 
коаліції, спрямованої на поділ земель речі Посполитої.

для російської держави В.п. не дало бажаних результатів, оскільки не 
були закріплені її здобутки на території Великого князівства литовського 
і корони Польської. Перемир’я призвело до міжнародної ізоляції росій-
ської держави і серйозно ускладнило її стосунки з Гетьманщиною. уряд 
Б.Хмельницького не визнав умов В.п. і приєднався до раднотської коаліції.
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вільШанська Угода 1617 – угода, укладена 28 жовтня між україн-
ським козацтвом та польським урядом в урочищі суха Вільшанка побли-
зу м. таращі на київщині. Зацікавленість польської сторони в досягненні 


