
Лекція 4.1. Становлення політичної

системи і соціально-економічний

розвиток Франції (1871–1898 рр.).

Склад Ради комуни  (за підсумками виборів 26 березня 1871 р.)

Ñ Бланкісти – відстоювали необхідність створення вузької таємницею ієрархічної

організації. Своїм завданням вважали повалення існуючого режиму шляхом

раптового збройного виступу.

Ñ Неякобінці – заперечували повалення уряду і лише домагалися обрання Комуни,

яка діяла б поряд зі старою владою за прикладом Паризької Комуни 1792-1794 рр.

Ñ Прудоністи – критикували велике капіталістичне виробництво, виступали за

утвердження дрібнотоварного виробництва, висували проекти ліквідації експлуатації

шляхом створення виробничих кредитних і споживчих асоціацій, безготівкового

товарообміну і мирної ліквідації держави.

Програма Паризької комуни

Заміну постійної армії народним ополченням;1. 

Виборність і змінюваність державних чиновників;2. 

Справедливу організацію праці;3. 

Відділення церкви від держави;4. 

Введення безкоштовного, обов'язкового і світської освіти дітей.5. 

Заходи Паризької комуни

Списання заборгованості по квартирній платі;1. 

Безоплатне повернення з ломбарду речей, закладених на суму не більше 20

франків;

2. 

Введення розстрочки на три роки за комерційними кредитами.3. 

Луї Адольф Тьєр – французький політичний діяч і історик. Автор праць з історії

Великої французької революції. При Липневої монархії – кілька разів прем'єр-міністр

Франції. Перший президент французької Третьої республіки (тимчасовий, до

прийняття конституції, 1871–1873).

Патріс де Мак-Магон – граф, герцог Маджентскій (5 червня 1859 роки), французький

воєначальник і політичний діяч, сенатор (24 червня 1856 – 4 вересня 1870 р.),

Маршал Франції (5 червня 1859 року). За переконанням монархіст, погодився стати

тимчасовим президентом Франції (Третя республіка, 1873–1879 роки), але

залишився при владі і після прийняття республіканської конституції.

Особливості конституції Третьої республіки

Ñ надзвичайний консерватизм;

Ñ компромісний характер – до поправок 1879 та 1884 вона представляла собою

щось середнє між монархією і республікою;

Ñ стислість і відсутність декларації про принцип державного устрою;

Ñ тимчасовість, невизначеність і можливість внесення змін двома палатами

парламенту без участі народу.

Повноваження президента

Ñ обирався на 7 років і мав право переобрання,
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Ñ мав право законодавчої ініціативи;

Ñ міг відстрочити засідання парламенту, розпустити нижню палату (за згодою

верхньої);

Ñ керував збройними силами;

Ñ призначав на всі цивільні і військові посади;

Ñ мав право помилування;

Ñ при президенті як главі держави акредитувалися іноземні дипломати;

Ñ за свої дії президент не ніс політичної відповідальності.

Законодавча влада

належала парламенту, що складається з палати депутатів і сенату. Разом палати

становили Національні збори, яке обирало президента.

Сенат (300 осіб): непрямі і багатоступінчасті вибори (колегією виборців) на 9 років.

Кожні 3 роки 1/3 змінювалася. 75 членів обиралися довічно. Це був своєрідний

консервативний противагу палаті депутатів.

Палата Депутатів (600 осіб): вибори кожні 4 роки за мажоритарною системою з 1885

р. – мажоритарно-пропорційною на основі рівного, загального, таємного

голосування. Не мали права голосу жінки військовослужбовці, населення колоній,

особи молодше 21 років, ті, хто проживають на території Франції менше 6 місяців.

Так з 40 млн тільки 12 голосували млн.

Права Сенату

Ñ без його схвалення не брався жоден закон;

Ñ обговорення та затвердження державного бюджету;

Ñ міг домогтися відставки кабінету міністрів;

Ñ з його згоди президент міг розпустити палату депутатів, але сам сенат не міг бути

розпущений ніким;

Ñ за згодою ради міністрів президент міг перетворювати сенат в верховний суд по

злочину, що загрожує безпеці держави.

Жюль Греві – французький політичний діяч, президент франції (Третя республіка,

1879–1887). Перший Президент Франції, колишній переконаним республіканцем і

активно протистояв реставрації монархії.

Результати парламентських виборів 1881 р.

Політична сила Відсоток голосов Кількість місць

Республіканський

союз

37,43 204

Ліві республіканці 30,83 168

Соціалісти і

радикальні соціалісти

8,44 46

Помірковані

республіканці

7,16 39

Всі республіканці 83,85 457

ІЗЄтаПА: Лекція 4.1. Становлення політичної системи і соціально... https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=76532

Стр. 2 из 6 06.05.2019, 12:07



Бонапартисти 8,44 46

Орлеаністи і

брибічники

реставрації Бурбонів

7,71 42

Монархісти разом 16,15 88

Основні ініціативи уряду республіканців

Рік Захід

1881 р. прийнято закони про свободу зборів і преси

1881 р. запроваджено загальне семирічну освіту

1883 р. дозволено розлучення

1884 р. легальний статус отримали професійні об’єднання

підприємців і робітників

1884 р. скасовано інститут довічних сенаторів

1881–1885

рр.

проведена «чистка» магістратури від осіб, котрі не

користувалися довірою республіканської влади

Результати виборів 1885 р.

Політична сила Відсоток голосів Кількість місць

Оппортуністи 34,25 200

Помурковані

республіканці

14,21 83

Соціалісти

радикали

10,27 60

Радикали 6,85 40

Республіканці

разом

65,58 383

Монархісти 12,50 73

Консерватори 10,79 63

Бонапартісти 11,13 65

Монархисти разом 34,42 201

Колоніальні завоювання Франції в останній третині ХІХ ст.

Дата Територія

1881 р. Встановлення протекторату над Тунісом,

розпочалося завоювання земель по течеї

річок Сенегал і Нігер

1883 р. розпочалося завоювання Мадагаскару

1885 р. отримала частину басейну річки Конго
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1887 р. французи об’єднали Аннам, Тонкін,

Камбоджу і Кохінхіну (якою вони володіли

з 1867 р.) в Індо-китайський союз

1893 р. приєднали Лаос

1895 р. утворили колонію Французька Західна

Африка

Жорж Буланже – французький генерал, політичний діяч і вождь реваншистсько-

антиреспубліканських руху, відомого як «буланжізм». На виборах 27 січня 1889 року

Буланже був обраний депутатом від департаменту Сени, 244 000 отримавши голос,

тоді як його супротивник – 160 000. Але міністр внутрішніх справ Ернест Констан

розпочав кампанію проти генерала: чиновники, виявляли найменшу схильність до

буланжізма, звільнялися , збори буланжістів розганялися поліцією, засновники «Ліги

патріотів» (Лягерра) було віддано під суд; та ж доля спіткала і самого Буланже,

рішення про його арешт було прийнято в березні.

У липні 1891 р. помирає Маргеріт Боннемен. На плиті на її могилі за вказівкою

Буланже було викарбувано: «До побачення». 30 вересня того ж року стало відомо,

що Буланже вчинив самогубство на могилі Боннемен. Він був похований в тій же

могилі, а до вже вибитим на плиті словами за його заповітом була додана фраза:

«невже я зміг прожити два з половиною місяці без тебе»

Лига патриотов (1882 г.)

Лидеры – Поль Дерулед и историк Анри Мартэн. Количество членов (сер. 1880-х) –

180 тис. Человек. Цель организации – «развитие физических и моральных сил

нации», прежде всего в интересах победоносной войны против Германии и

отвоевания Эльзаса и Лотарингии.

Результати виборів 1889 року

Політична сила Відсоток голосів Кількість місць

Помірковані республіканці 37,5 216

Незалежні радикали 17,36 100

Лівоцентристи 6,6 38

Соціалісти-республіканці і

радикали

2,08 12

Всі республіканські сили 63,54 366

Монархисти 14,93 86

Буланжисти 12,5 72

Бонапартисти 9,03 52

Всі монархісти 36,46 210

Пам'ятник Карно роботи Рауля Верле в Ангулеме, Франція, 1897 р.

Популярність Карно отримала наочне вираження в тих знаках печалі і співчуття, які

викликала його трагічна смерть. 24 червня 1894 роки після проголошення вітальній

промові на виставці в Ліоні Саді Карно було нанесено смертельне ножове

поранення італійським анархістом Санте Казер. Вночі президент помер. Карно були

влаштовані урочисті похорони на державний рахунок, і тіло його поховано в
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Пантеоні. Карно помер за кілька місяців перед закінченням терміну його

повноважень, який наступав 3 грудня 1894 року.

Жан Поль П'єр Казимир-Пер'є – французький державний діяч, президент Франції

часів Третьої Республіки. Шестимісячне (203 дня) правління Казимира-Пер'є в

1894-1895 рр. – найбільш нетривалий в історії країни.

Робоча партія. 1882 р. Кінцевою метою боротьби партії в економічному плані є

«повернення до колективної власності на всі засоби виробництва»

Федерація соціалістичних трудящих («поссібілісти») Здійснити соціалізм краще

поступово, починаючи з перетворень на місцевому рівні (т. зв. «Муніципальний

соціалізм»)

Федерація бирж праці (1892 г.) ревно оберігала свій пролетарський характер і

незалежність від політичних партій, у тому числі і соціалістів, яких дорікали в

надмірній поступливості по відношенню до буржуазії

Федерація синдикатів (1886 р.) - прагнула до співпраці з соціалістичними

організаціями в боротьбі за реформи і підтримувала їх кандидатів на виборах

Панамський скандал 1889 р.

Скандал навколо фактів корупції вищих державних чиновників, парламентарів і

журналістів, послуги яких купувалися на гроші Панамської компанії. Метою цих

хабарів було забезпечити сприяння держави і преси діяльності компанії, у випуску

виграшної позики. Керівництво компанії мало посередників і агентів, які мали доступ

у вищі сфери держави і таємно передавали гроші діючим міністрам, видним членам

обох палат парламенту і т. д.

 Головні посередники збирали компрометуючі документи, щоб шантажувати

одержувачів хабарів. Виник список таких осіб, частково впізнаваних, частково

прихованих за незрозумілими кодами. Все це призвело до сенсаційних викриттів і

політичних інтриг.

Результати парламентських виборів 1893 р.

Політична сила Відсоток

голосов

Кількість

місць

Республіканці

Помірковані

республіканці

54,56 317

Незалежні

радикали

21 122

Радикали-

соціалісти

2,75 16

Монархісти

Монархісти 9,98 58

 Бонапартисти 0 0

Консолідовані 6,02 35

Буланжисти 0 0
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Соціалісти

Соціалісти 3,1 18

Незалежні

соціалісти

2,58 15

Основні ініціативи урядів помірних республіканців - прихильників

поступового прогресу – «прогресистів»

Дата Ініціатива 

1892 р. Ухвалення закону про обмеження тривалості

робочого дня 10 годинами для підлітків і 11

годинами для жінок

1898 р. Ухвалення закону про відшкодування робітникам

шкоди, заподіяної їх здоров'ю виробничими

травмами

1893–1894 рр. Закони про ув'язнення за підбурювання до грабежу

і вбивства, а також про вилучення справ про

правопорушення друку з ведення судів присяжних

засідателів і передачі їх в звичайні кримінальні

суди

Справа Дрейфуса –  процес (1894–1906 рр.) у справі про шпигунство на користь

Німецької імперії, в якому звинувачувався офіцер французького генерального

штабу, єврей родом з Ельзасу (на той момент територія Німеччини) капітан

Альфред Дрейфус (1859-1935). Процес зіграв величезну роль в історії Франції і

Європи кінця XIX століття.

Французька авантюристка Маргеріт Стенел була коханкою президента Франції

Фелікса Фора. У 1899 році президент попросив її приїхати до нього в палац в кінці

робочого дня. Незабаром після приїзду слуги виявили, що президент нерухомо

лежить на дивані. Через кілька годин Фелікс Фор помер від інсульту, а по країні

поповзли чутки про те, що президента вхопив удар прямо під час акту кохання.

Економичні процеси

Ñ Різке зменшення прибутковості сільськогосподарського виробництва;

Ñ  збільшення обсягів експорту капіталу;

Ñ  повільні, в порівнянні з Німеччиною і США, темпи монополізації.

Згідно доповіді голови Французької асоціації промисловості і сільського

господарства Ж. Меліна в 1892 рр. було прийнято закон про загальне підвищення

митних тарифів, яким ознаменувався поворот в галузі зовнішньоторговельної

стратегії Франції
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