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Як ви пам’ятаєте, ХІХ століття стало знаковим для Італії. «Рісорджименто» –  
доба таємних товариств та організацій, період революцій та героїчних вчинків, 
час згуртування національних сил. На чолі об’єднання стало Сардинське 
королівство. Воно було доволі прогресивним:  обмежена монархія, реально діючий 
парламент, гарантувалися невід’ємні громадянські права і свободи та розпочався 
процес скасування станових привілеїв.

Королівству довелося пережити дві війни з Австрією, народні повстання та 
революційні виступи. Знадобилося більше 10 років, щоб нарешті об’єднати всі 
розрізнені італійські землі.

Найбільше клопоту завдавала Папська область. Протистояння Папи Пія ІХ та 
Сардинського королівства відбувалося на всіх рівнях. У своєму творі «Силлабус» 
Папа Римський піддав нещадній критиці наукову діяльність, лібералізм, 
демократію, соціалізм, комунізм.

Італія 
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Джузеппе Гарібальді спробував вирішити 
«проблему» звичними для нього методами. 
Назбирав добровольців і спробував захопити «Вічне 
місто». Двічі. Однак обидві спроби завершилися 
поразкою.

Об’єднання Італії завершується із поразкою 
Франції у франко-прусській війні. Вже у вересні 
1870 р. війська Італійського королівства увійшли до 
Риму, а Папська держава припинила своє 
існування. В жовтні 1871 р. відбувся референдум, за 
результатами якого місто Рим увійшло до складу 
Італії. Цим завершилося об’єднання країни.

Нова Італія – це конституційна монархія із  
двопалатним парламентом. Політична боротьба у 
парламенті розгортається між двома політичними 
партіями – «правими» та «лівими». «Праві» 
презентували інтереси земельної аристократії та 
фінансистів, а «ліві» — промисловців. Поза увагою 
парламентарів залишилися інтереси селянства. 
Згодом це стане доволі серйозною причиною 
соціальних та економічних проблем.

Італійська держава активно розвивалася. 
Затверджена єдина судова система, скасовані 
внутрішні мита, створений Національний Банк та 
введена єдина грошова одиниця. Значна увага 
приділялася будівництву доріг, портів, 
телеграфних ліній та переозброєню армії. Остання 
новація, на мою думку, була необхідністю, 
зважаючи на амбітного та озброєного сусіда – 
Німецьку імперію. Італійська промисловість розвивалася шаленими темпами: 
створювалися акціонерні товариства, виникали нові галузі промисловості, а кількість 
робітників постійно зростала. Такі перетворення потребували значних фінансових 
ресурсів. Уряди діяли максимально просто – підвищували податки. Як ви можете 
здогадатися, усі ці зміни найбільше зачіпали селянство, міську бідноту та дрібних 
торговців.

Гарібальді пропонує Папі 
Римському взяти шапку Свободи
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Поговорімо докладніше про 
селян. Їхнє становище було 
найскладнішим. Щодня вони 
боролися за виживання. Італія 
залишалася аграрною країною. 
Так, промисловість добряче 
розвивалася, але селян все одно 
була більшість. А ми пам’ятаємо, 
що інтереси цієї верстви не були 
представлені в італійському 
парламенті. Додайте до цього ще так звану «проблему 
Півдня» і отримаєте соціальні та економічні 
негаразди. 

Що таке «проблема Півдня»? Більша частина 
промислових підприємств зосереджувалась у 
розвинутих північних провінціях – Ломбардії, Лігурії і 
П’ємонті. Тих регіонах, які були ідейними 
натхненниками «Рісорджименто». Південь, як і 
раніше, залишався сільськогосподарським регіоном. 
Інтереси селян не враховувалися, адже більшістю 
земель володіли великі землевласники. Вони і мали 
представництво у парламенті і, звичайно, захищали 
лише власні інтереси. Підприємці Півночі не вбачали 
за доцільне вкладати кошти у цей регіон. Це було 
надто затратно. Тож це і призвело до «проблеми 
Півдня» – хронічного відставання південних 
провінцій Італії від промислово розвинутої Півночі. Цікаво, але така ситуація 
зберігається й нині.

Відсутність фінансування та розвитку змушувала селян шукати альтернативи і 
рухатися в напрямку міст. Однак промисловість просто фізично не могла поглинути 
стільки охочих. Кількість розорених селян була надто велика, тож частина із них 
приймає цілком зрозуміле рішення – виїзд за кордон. Так розпочалася трудова 
еміграція італійців до США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Бразилії, Аргентини. 
Загалом Італію залишило більше 7 млн осіб.

Італійська селянка. 
Автор. Г. Аберкромбі
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Проте це не вирішило проблеми безробіття та злиденності. Адже для цього 
потрібно було вирішити «проблему Півдня». На жаль, тут бракувало і ресурсів, і 
політичної волі парламенту. Тож соціальна напруга лише зростала і ставала 
причиною численних виступів та страйків. Уряд, своєю чергою, боровся як міг.

90-ті рр. XIX ст. отримали назву «криваве десятиліття». Італійські урядовці, 
натхненні успіхами Німецької імперії, вирішили скопіювати і стиль управління. 
Пригадуємо Отто фон Бісмарка, який залізом та кров’ю об’єднав Німеччину, 
жорстоко розправлявся із будь-якою опозицією та зміг створити потужну 
Німецьку імперію. Італійські уряди не залишилися осторонь таких інновацій. І у 
своїй боротьбі із селянством та робітниками користувалися усіма можливими 
засобами: обмежували громадянські свободи, ініціювали масові арешти та судові 
процеси і навіть використовували армію для придушення виступів. 

"Міланська різанина" 1898 р. Придушення демонстрацій 
урядовими військами

Імміграція італійців 
1880-1930 рр.

Проблеми 
Італії

Населення 
іммігрантів

Переваги 
Америки
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Такі дії лише загострили ситуацію. У липні 
1900 р. Гаетано Бреші  чотирма пострілами 
застрелив короля Італії Умберто І. Згодом він 
пояснив, що таким чином помстився за 
репресії та збройне придушення народних 
повстань. На жаль, італійські урядовці не до 
кінця розуміли суть політики Залізного 
канцлера. Забули, що разом із репресіями той 
провадив і необхідні для суспільства 
реформи. Італійці потрапили у своєрідну 
спіраль самознищення.

Новий король Італії Віктор Еммануїл III 
доручив формування уряду прихильникам 
ліберальних реформ. Так розпочалась 
«Ліберальна Ера» Джованні Джолітті. 
Насамперед уряд скасував надзвичайний 
стан у країні, відновив свободу друку, зборів і 
маніфестацій, діяльності економічних, 
політичних і релігійних організацій. Держава стала арбітром у трудових суперечках, 
а парламент ухвалив низку необхідних соціальних законів, спрямованих на 
покращення становища робітників.

Це дозволило забезпечити соціальний спокій і розпочати економічні 
перетворення. Уряд Джолітті залучає іноземні інвестиції та розпочинає 
індустріалізацію країни. Завдяки податковим пільгам, державним субсидіям та 
замовленням в Італії спостерігалося стійке щорічне промислове зростання. За 1901 
– 1913 рр. обсяг промислового виробництва по Європі в цілому збільшився на 56%, а 
в Італії ж – на цілих 87%. Однак «проблема Півдня» так і не була вирішена, тож 
розрив у розвитку між промисловою Північчю і сільськогосподарським Півднем і 
далі загострювався.

У зовнішній політиці об’єднану Італію чекали самі розчарування. Країна надто 
пізно приєдналася до боротьби за колонії, а тому не змогла скласти гідну 
конкуренцію іншим учасникам гонитви за поділом світу. Шукаючи союзників, 
країна звертається до колишніх суперників – Німецької та Австро-Угорської імперій 
– та утворює із ними Троїстий союз. Саме у складі цього міжнародного утворення 
Італія розпочне війну за переділ світу.

Замах Бреші (ілюстрація 
з італійських газет)
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Завдання для самоопрацювання
 
1.       Яка подія стала завершальною для об’єднання Італії? Складіть логічний 

ланцюжок подій, що характеризує останній етап об’єднання країни.
2.       Як об'єднання Італії вплинуло на економічний розвиток держави?
3.       Проаналізуйте реформи уряду Дж. Джолітті за планом: причини, зміст, 

результати реформ.
4.       Уважно розгляньте плакат та обговоріть його в парах. Спробуйте 

визначити, на чому акцентує увагу автор та для чого він створив карикатуру 
“Подвійне обличчя Дж. Джолітті. Карикатура ХІХ ст.”

5.       Запропонуйте власний покроковий план вирішення "проблеми Півдня".

https://drive.google.com/file/d/1eriKjQDFo82vAl5P9nzu8VsVIXPuurs9/view?usp=sharing

