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Миколівська реакція 

 Повстання декабристів настрашило режим Імперії 

 Побільше, що повстання в Польщі та інших колоніях грозил царю 

 Микола допомагає Австрії придушити повстання угорців 

 В 1828-29 провадить успішну війну проти Туреччини. 

 В 1830, придушено польське повстання проти російської окупації. 

 

Україна за часів царя Миколи І 

 Русифікація українських земель стає сильнійшою 

 Це робиться  а) впровадження більше російської аристократії в Україну 

б) заборони на науку в українській мові у вищих школах 

в) заборону на вжиток української мови в науці 

г) в українські міста впроваджено купців та бізнесменів 

(початок індустріяльної революції) 

ґ) переважно свідомим українцян не дозволяли служити 

на адміністративних постах 

д) становище кріпаків погіршилося 

 Проти російські повстання вибухають по цілій Україні 

 Деякі ґубернатори полекшували заборони, а інші посилювали. Кінець 

кінців, українцям, особливо селянам ставало щораз гірше. 

 

 Проте, в тей же самий час, українські письменники, композитори, поети і 

науковці все ж таки знаходять способи творити та працювати на корість 

Україні. 

 

Кирило-Методіївське братство 

 Як і попередні революції в Америці і Франції, Французька революція 

1830, захопила молодих активістів в Росії, щоб старатися в якийсь спосіб 

боротися із абсолютизмом та надуживанням населення та культури. 

 Революційні течії з Европи які вели до революції 1848 р (Весни Народів), 

теж запалила українських інтелектуалів. 

 В 1845/1846 р. в Києві молоді українські поети, письменники і мистці 

творять своє таємне товариство – Кирило-Методіївське Братство. 

 Метою Братства були:  

а) перебудова суспільства на засадах христіянства 

б) створення демократичної всеслов’янської федерації народів 

(це згодом змінено на рівноправне співробітництво 

слов'янських народів та відродження України). 

в) знищення царизму 
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г) ліквідацію кріпацтва і станів (social classes) 

ґ) встановлення демократичних прав і свобод для громадян 

базовані на козацьких та американських формах демократії 

 Провідну роль серед них відігравали М.Костомаров, Т.Шевченко, 

Г.Андрузький, В.Білозерський, М.Гулак, П.Куліш. 

 Усі ідеї та думки, списані Костомаровим у книжці «Книга буття 

українського народу» 

 В 1847 р. Братство зрадив один член, і усіх братчиків заарештовано. 

 Без суду, усіх братчиків заслано далеко поза Україну. 

 Найтяжче було покарано Тараса Шевченка, якого за особистим 

розпорядженням Миколи I, розгніваного карикатурами поета на свою 

дружину, віддали у солдати Окремого Оренбурзького корпусу на 10 років 

без права писати і малювати. 

 Значення Братства, було що це вперше інтелектуали, мистці та 

письменники почали політичний рух за незалежну демократичну Україну. 

В додатку, що Шевченка поезії запалили уяву та патріотизм українців, 

значення Братства виринає критичним і мониментальним у половині 19-

го ст. 

 

Кримська війна 

 В незгоді із Туреччиною про покровительство і опіку над святими місцями 

в Палестині, в 1853 р. Микола І почав війну проти Турків. 

 Війна тривала 3 роки, і до великої міри, була осереджена довкола 

Чорного Моря. 

 Після перших місяців війни, коли Росія мала великі перемоги, на 

допомогу Туреччині прибули Французькі та Англіські кораблі та війська. 

 Війна на Криму тривала понад рік, а облога Севастополя 11 місяців. 

 Росія програла війну, і в 1856 р. підписала мирний договір в Парижі, де 

зреклася флоту на Чорному Морю. 

 З кінцем війни, Микола І перестудився, та дістав пневмонію і помер. 

 Миколу І замінив його найстарший син, Александер ІІ 


