
Лекція 6.1. Італія в 1870–1900 рр.

Джузеппе Мадзіні – італійський політик, патріот, письменник і філософ, що зіграв

важливу роль в ході першого етапу руху за національне визволення і ліберальні

реформи в XIX столітті. Ярий прихильник республіканського устрою Італії.

Виборчі права

  чоловіки старші 25 років;

  писемні;

  платники не менше 40 лір прямих податків на рік

Політика «правого» угруповання

(1869–1876 рр.)

  проводили політику фритредерства, вигідну на той момент сільськогосподарським

виробникам і промисловцям;

  активно використовували різні важелі впливу на економіку - будівництво залізниць;

  адміністративна централізація.

Політика «лівого» угруповання

  залізні дороги передавалися в експлуатацію приватним компаніям;

  в умовах аграрної кризи стали проводити політику протекціонізму;

  виступали за більшу самостійність адміністративних одиниць;

  в 1882 р. провели виборчу реформу – знизили віковий ценз до 21 року, приблизно

вдвічі зменшили майновий ценз і його можливу заміну іспитом в межах початкової

шкільної програми;

  в 1877 р. ввели обов'язкову початкову освіту, звільнивши його від впливу церкви;

  ввели світську реєстрацію шлюбів.

Після поразки Франції у франко-пруській війні Папська область була приєднана до

Італійського королівства і Пійя IX було позбавлено світської влади. У 1870 році Пій

IX оголосив себе «бранцем Ватикану» і більше ніколи не покидав його межі до самої

смерті. Після італійського «Закону про гарантії», 13 травня прийнятого 1871 року,

ватиканські палаци передавалися у власність римського папи і йому виплачувалася

щорічна компенсація за втрату Папської області.

Папа Лев ХIII (1878–1903 рр.). Мав намір покинути Рим; але вирішив залишитися

«в'язнем Ватикану» за порадою свого державного секретаря кардинала Рамполлі,

якого вважали головним творцем тодішньої папської політики. Багато хто чекав, що

він примириться з втратою світської влади, так як вважався супротивником політики

Пія IX. Однак, Лев XIII висловив протест проти захоплення Риму італійцями і в своїй

першій енцикліці зажадав відновлення світської влади.

Особливості економічного розвитку Італії

  в останній третині ХІХ століття Італія залишалася аграрно-індустріальною країною;

  частка промислового виробництва після об'єднання скоротилася з 20,3% до 17%;
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  найактивніше розвивалася кредитно-фінансова сфера;

  кін. ХІХ століття характеризувався істотним припливом іноземних інвестицій.

Особливість розвитку сільського господарства в різних регіонах Італії

  на Півночі панувало дрібне і середнє землеволодіння з переважання ринкових

відносин на селі;

  в Центральній Італії панували раньокапіталістичні відносини;

  На Півдні переважали напівфеодальні відносини з великими латифундиями

Проблеми Півдня

  в той час як на Півночі у виборах брав участь кожен 12-ий громадянин, на Півдні –

38-кожен;

  податки, що запроваджувалися урядом для жителів півдня часто виявлялися

непосильними;

  гніт латифундистів і аграрне перенаселення змушували жителів Півдня залишати

своє звичне місце проживання і відправлятися за океан. В кінці ХІХ століття

приблизно 30000 осіб на рік емігрувало на Американський континент (головним

чином в США і Аргентину).

Основні характеристики зовнішньої політики Італії

  взаємно доброзичливі відносини з Пруссією в період її війна з Францією;

  складні відносини з Францією, яка засуджувала антиклерикальні заходи

італійських урядів;

  обоюдогострі відносини з Австро-Угорщиною, в складі якої залишалися території в

компактним проживанням італійців.

Колоніальні завоювання

  1885 р. – до колоніальної імперії Італії була приєднана Еритрея.

  1889 р. – південь Сомалі (Бенадір).

Очоливши в 1887 р. уряд, Ф. Кріспі сам керував міністерством внутрішніх справ, а

деякий час і міністерством закордонних справ.

Внутрішня політика уряду Кріспі

  За його ініціативою важливі питання вирішувалися урядом без схвалення

парламенту.

  Він домігся прийняття парламентом нового кримінального кодексу і закону про

громадську безпеку, які посилювали покарання за участь у страйках, передбачали

заходи проти політично неблагонадійних осіб і опозиційної преси.

                Ф. Кріспі став ініціатором заходів, по суті проти спрямованих і цивільних,

політичних свобод Статутом передбачених.

Різке ускладнення ситуації в країні і опір в парламенті змусили Кріспі в 1891 р. піти у

відставку. Головою ради міністрів (травень 1892 – листопад 1893 г.) став Д. Джолітті

– противник Кріспі і глашатай «прогресивного лібералізму» – курсу соціальних і

політичних реформ.
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Причини відставки Джолітті 10 грудня 1893 р. 

  завзята протидія реформам консервативних сил;

  «Італійська Панама» – скандал, пов'язаний з викриттям великих махінацій

«Римського банку» та інших банківських інститутів і причетністю до них урядових кіл

і парламентаріїв.

                Відставка Джолітті поховала на час далекосяжні плани реформування

країни і викликала кризу лібералізму.

У 1892–1894 рр. Сицилію охопили страйки і маніфестації наймитів («Руху фаши» –

Союзи трудящих). Вони відмовлялися від сплати податків, штурмували

муніципалітети, поміщицькі садиби, податкові управління. Одночасно відбувалися

виступи міських низів в Мессіні, Палермо та інших містах.

Ідеологія «фаші»

  червоні прапори маніфестантів були сусідами з портретами короля і зображеннями

Богоматері;

  вимагали хліба, роботи, зниження орендної плати та підвищення оплати праці,

розподілу поміщицьких земель.

                У 1893р. «Фаші» об'єдналися в сицилійську соціалістичну федерацію.

Соціалістичний рух

  Революційно-соціалістична партія (1881 р.) –  виступала за встановлення в ході

революційної перебудови суспільства «тимчасової диктатури трудящих класів»;

  Робоча партія (1881 р.) – своїм головним завданням вважала боротьбу за

економічні вимоги робітників. У порівнянні з РСП вона мала масовий характер, але,

називаючи себе «партією мозолистих рук», допускала до своїх лав тільки

працівників фізичної праці;

                Партія італійських трудящих (1892 г.) (пізніше була перетворена в

Соціалістичну партію Італії) –  стояла на позиціях марксизму.

Внутрішня політика другого уряду Ф. Кріспі

                У 1893 р. уряд знову очолив Кріспі, який мав підтримкою короля Умберто I,

генералітету, поборників колоніалізму і силових методів:

  розгром руху «фаши» (близько 2 тис. його активних членів були заарештовані,

виявилися під наглядом поліції, а видатні керівники руху Де Феліче і Боско були

засуджені судом до тривалого тюремного ув'язнення.

  спираючись на закон про надзвичайні заходи з охорони громадського порядку,

уряд Кріспі заборонив Соціалістичну партію італійських трудящих і її друкований

орган «Класова боротьба», а також інші робочі і соціалістичні організації, віддало під

суд демократів і соціалістів.

                Прихильники політики Кріспі в 1895 р. домоглися успіху на дострокових

парламентських виборів.

Причини війни

До 1895 р африканський континент був в значній мірі розділений між європейськими

державами, але Ефіопія – одна з небагатьох країн Африки – зберігала незалежність.

Італія розраховувала захопити Ефіопію і зробити її головною складовою частиною
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своїх колоніальних володінь. Захоплення Асеб (1880 р.) і Массауа (1885 р.) на

африканському узбережжі Червоного моря і їх прагнення поступово розширити межі

своїх володінь за рахунок ефіопської провінції Тігре і підвладній Абіссінії землі

Богос, привели до збройного зіткнення Італії та Ефіопі

Підсумки війни

26 жовтня 1896 р. в Аддіс-Абебе було підписано мирний договір, згідно з яким

Італія вперше в новій історії сплатила контрибуцію африканській країні;

визнала незалежність Ефіопії – північний кордон Ефіопії згідно з цим договором,

залишається таким до цього часу.

  Представників офіційної Італії ще довго в насмішку називали її «данниками

Менеліка». 1 березня і сьогодні вважається національним святом Ефіопії.

Особливості політики:

  боротьба за збереження колоніальних придбань на узбережжі Червоного моря, але

відмовитися на час від подальшого їх розширення;

  продовжували виношуватися плани анексії – на цей раз Триполітанії і Кіренаїки

(турецькі володіння на півночі Африки, між Єгиптом і Тунісом);

  було вжито заходів щодо нормалізації італо-французьких, англо-італійських і італо-

російських відносин;

  спроби домогтися політичної стабільності.

Політична криза кінця ХІХ – початку ХХ ст.

  У 1897–1898 рр. збільшення ціні і гостра нестача продовольства через неврожай і

високі митні збори викликали голодні бунти, які досягли апогею в квітня 1898 р.

  натовпу людей захоплювали хлібні магазини, склади з зерном, громили

муніципалітети та податкові установи. Страйкували робітники, домагаючись

підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці.

                Народні виступи були придушені за допомогою поліції і військ.

Трагічні події сталися в Мілані 3-8 травня 1898 р. Військами була розстріляно

робітничу демонстрацію. Пролетаріат відповіли барикадами. Почалася розправа

над жителями міста, не шкодуючи ні старих, ні дітей. У Мілані, Флоренції, Неаполі

було введено стан облоги, проводилися масові арешти і судові процеси. Влада

знову заборонили Соціалістичну партію і демократичні організації. Репресії

торкнулися також католицькі союзи і засоби друку.

Відставка послідовників репресивної політики Кріспі була прискорена подіями

1900–1901 рр. 29 липня 1900 р. анархістом був убитий король Умберто I. Новий

король, Віктор Еммануїл III, вступивши на престол, заявив про намір зберегти в

недоторканності історичні завоювання Рісорджіменто – єдність країни і свободи. Він

був змушений піти на поступки опозиції під тиском масових виступів, зокрема

страйки робітників Генуї. Незабаром король довірив уряд лідерам «конституційної

опозиції» Дзанарделлі і Джолітті. «Криваве десятиліття», як називали роки репресій,

розпочатих Кріспі, підійшло до завершення.
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