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1779 

 Револїція у Франсії 

 Звичайне населення ліквідує монархію, аристократію та багато із 

священства католицької церкви 

 Провідники роголошують Республіку Франсії 

 Державою провадять один за другим уряди, які ставали що раз більш 

жорстокими 

 

1799 

 Молодий старшина гарматного полку французької армії, Наполеон 

Бонапарт, творить переворот у Парижі, і проголошує себе першим 

консулом. 

 Наполеон швидко набирає більше влади 

 

1804  

 Наполеон проголошує себе імператором Франсії, і починає імперські війни 

проти Европи, північної Африки, та в кінці Росії. Його мрія є завоювати світ 

(так як завоював світ Александер) і створити тисячлітню Франсузьку 

імперію. 

 В той сам час, Наполеон впровадив ліберальні закони, так званий 

Наполеонський Кодекс, в яким дається права земельної власності, описує 

закони супружжя і розводу, встановляє метричну систему, і т. д. 

 Наполеон стає дуже популярний у Франсії та Европі, особливо між 

селянами і бідними міщанами. 

 Починає будувати міста Херсон, Севастопіль, Миколаїв, Екатеринослав 

(тепер Дніпро). 

 Створює нове Чорноморське Козацьке військо, яке мало землі між 

південним Бугом а Дніпром (показати на мапі). Це військо козацьке 

перенесено на Кубань де проіснувало у різних формах по нинішний день. 

 

1812 

 Наполеон іде війною проти Російської Імперії, і нового царя Олександра І. 

 Щоб дійти до Москви, французькі війська переходять Польщу, Україну і 

Білорусь. 

 Ідеї французької революції та наполіонських законів захоплює інтелиґенцію 

та мистців. 

 Деякі українці навіть почали розглядати ідеї незалежності України. 
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1813  

 Під пруським містечком Лайпціґ, збірні війська Швеції, Прусії, Росії і Австрії 

(Битва Народів), під проводом царя Олександра завдають наполеона 

військам фатальний зудар, і Наполеона Імперія кінчиться 

 Гетьманат поділений на три намісництва (provinces): Київське, Чернігівське, 

Новгород-Сіверське. 

 Столицю перенесено з Глухова до Новгорода Сіверського 

 

1815 - 1848 

 Після арешту і заслання Наполеона, Европейські королівства зібралися у 

Відні щоб улагоднити нові правила в Европі. 

 Майже усі революційні ідеї Наполеона усунено. 

 Повернено на трон усіх усунених аристократів. 

 Щоб не повторилася французька чи американська революцію, 

запроваджено по цілій Европі драконічні закони проти кріпаків, лібералів, 

радикалів, соціялістів, працівників. 

 

 В Російській Імперії, це означало ще більш суворий режим панщини, і 

приписи проти української мови та культури. 

 У відповідь на ці закони, селяни та міщани починали ще більше повстань 

проти влади. Це були повстання розкинені по цілій Імперії, включно із 

Україною. Усі були жорстоко придушені військом і тайною поліцією. 

 В той сам час, інтеліґенція України і Росії починає писати летючки, вірші, 

твори, та полеміку про зміну, про незадоволення із абсолютизмом, про 

вимоги поневолених народів. 

 Ці скрито-політичні твори давали поштовх до революційних ідей, але також 

були суворо припинені. 

 Виходить книжка «Історія Русів» 

 Росія сильнійше запроваджує русифікацію по містах. 

 Закриваються останні сільські школи в Україні 

 

 Організації спротиву ідуть в підпілля (underground) 

 Собливо сильні (і заборонені в РІ) це були Масонські Ложі (Lodges of the 

Freemasons). 

 В Україні найбільша, це полтавська ложа  
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 Між визначними діячами, до масонів належали Г. Сковорода, І. 

Котляревський. 

 

1825 

 Александер І вмирає.  

 Різні групи починають в Санкт Петербурзі повстання проти королівства. 

 Найбільш знане, це повстання Декабристів (бо почали в місяці Декабрі - 

грудні). 

 Брали участь в перевороті масони, включно із українцями в Києві і Полтаві. 

 Погано зоорганізоване, повстання швидко розпалося. 

 Декабристів переловлено і арештовано; деяких повішено, деяких заслано на 

далекий Сибір. 

 На царський трон ступає цар Микола І з кінцем 1825. 


