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ВСТУП 

Друга світова війна є один з найстрашніших військових конфліктів за всю 

історію людства. І в той час кожна країна навіть, бувши нейтральною сама 

вибирала на чиїй стороні бути. На стороні країн Осі або на боці держав 

антигітлерівської коаліції. Після поразки у війні у Франції було встановлена 

Французька держава, що існувала з 10 липня 1940 р. по 22 квітня 1945 р. (де-

факто до 25 серпня 1944 р.) в Південній Франції, але до 1942 р. юридично уряд 

маршала Петена керував усією Францією. Цим режимом була обрана політика 

співпраці з Німеччиною. Це призвело до того, що після звільнення Франції про 

Французьку державу говорили, як про похмуру сторінку в історії їх держави. 

Імена багатьох видатних політичних діячів було затавроване ганебним словом 

колабораціоніст, яке до сьогоднішнього дня означає помічник ворога, зрадник. 

До сьогоднішнього дня суперечки не вщухають про те, що собою являє 

Французька держава - зрадники чи патріоти, які пішовши на контакт з 

окупантом намагалися захистити національні інтереси. 

Метою нашого дослідження є : з’ясувати  сутність Французької держави та 

фашистських організацій, чинники які впливали на розвиток внутрішньої та 

зовнішньої політики в обраний період. 

Завданням дослідження є: 

• Проаналізувати джерела та літературу по обраній проблематиці. 

• Виявити передумови зміни влади після підписання Комп'єнського перемир'я. 

• Розкрити характер економічної, соціальної та ідеологічної політики 

Французької держави. 

• Проаналізувати зовнішню політику Французької держави, а саме - які цілі та 

завдання ставив перед собою уряд Віші, характер взаємовідносин між 

країнами антигітлерівської коаліції, прорахунки й досягнення у зовнішній 

політиці уряду маршала Ф.Петена. 

• Охарактеризувати конфронтацію уряду Віші та руху "Вільна Франція" на 

початковому етапі на міжнародній арені. 
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• Розглянути еволюцію поглядів серед фашистських організацій. 

Об'єкт дослідження: Французька держава, встановлена після підписання 

капітуляції на не окупованій території Франції та ії внутрішня та зовнішня 

політика. 

Предмет дослідження: взаємовідносини між німецькою адміністрацією та 

колабораціоністами. Місце Французької держави на міжнародній арені. 

Хронологічні межі роботи охоплюють період з 10 червня 1940 року коли 

було захоплено Париж німецькими військами та переїзд уряду і до 25 серпня 

1944− тобто до звільнення  Парижу й евакуації уряду Ф.Петена. 

Географічні рамки роботи – територія Франції та в її колоніальних 

володінь в Америці, Азії та Африці. 

Під час написання роботи були використанні такі методи: порівняльно-

історичний, аналогії, аналізу, узагальнення. 

Структура магістерської роботи включає: вступ, п’ять основних розділи, 

висновки, список джерел та літератури. У першому розділі аналізується 

наявний комплекс джерел та літератури з зазначеної проблематики. Для 

дослідження політики колабораціонізму у Франції наявні різноманітні джерела, 

які дають можливість доповнювати один одного. Проте, в радянській 

історіографії фашистські партії – мало досліджені. Наступні розділи було 

поділено за рівнем  політики колабораціонізму від урядового до партійного 

ураховуючи основні фактори змін на внутрішній та зовнішній політичній арені. 

В роботі використано 111 одиниць джерел та літератури, з них 67 джерел 

та 44 позицій літератури. 
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ВИСНОВКИ 

У Другій світовій війні Франція стала батьківщиною колабораціонізму, як 

поняття, що позначає співпрацю з ворогом. Після поразки у війні французькому 

уряду була надана можливість створити своє самостійну державу. 10 липня 

1940 року в місті Віші була створена Французька держава.  

Розглянувши подальші дії уряду Петена, можна констатувати, що 

Французька держава була довгостроковим проектом, який займе своє належне 

місце в післявоєнному світі. До 1940 року ніхто не припускав, того що 

Німеччина може програти у війні. А після війни б утворився свій світ, в якому б 

діяли певні правила. Тому створення Французької держави маршалом Петеном 

це спроба збереження державності, збереження національних інтересів і в 

кінцевому підсумку збереження французів як нації. «Національна революція», 

яка була проголошена Петеном, повинна була стати новою доктриною для 

держави та фундаментом для нових поколінь. В основу цієї «революції» були 

закладені ідеї Ш.Морраса та його руху «Аксьон Франсез».  

Необхідно відзначить, що на початку на уряд Петена покладали надії та 

ті, хто не підтримував капітуляцію з Німеччиною. У Монтуарі світ дізнався про 

те, що Французька держава і Німеччина в основу своїх взаємин поклали 

принцип міждержавного співробітництва. На території Франції дане явище 

проявило себе найбільш багатогранно − від співпраці на побутовому рівні до 

державного. 

Ідея об'єднаної Європи, в які Франція грала б провідну роль, сприяла до 

зближення французьких та німецьких керівників. Але з поразкою у війні амбіції 

довелося зменшити, Французькій державі довелося погодиться з тим, що 

Німеччина займала провідну роль в «новому європейському порядку». Таким 

чином проаналізувавши все вище сказане, приходимо до висновку, що в уряді 

Віші ми спостерігаємо спроби відстоювання інтересів своєї держави, але 

прихильників такого шляху в державному апараті було досить мало. Спроби 

вплинути на ситуацію в країні не зіграли істотної ролі в підриві окупаційного 
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режиму на території Франції. Фатальною помилкою для режиму Петена 

виявилося політика співпраці та підтримки Німеччини. 

Ми можемо скептично ставитися до зовнішньої політики уряду Віші, 

говорити, про те що вона була продиктована німецьким керівництвом. 

Безсумнівно це факт мав місце бути, але на наш погляд це дуже вузький погляд 

на саму проблематику міжнародних відносин і місце в них Французької 

держави. Адже можна простежити розвиток міждержавних зв'язків і 

відношення між країнами. На початковому етапі ніхто не говорив про те що 

необхідно визнавати рух де Голля "Вільна Франція". Навіть СРСР в 1940 році 

не був орієнтован на хоча б якісь зв’язки з де Голлем, а підтримував міжнародні 

відносини з урядом Петена. Розуміючи, що від цих угод Радянський Союз може 

отримати куди більше, ніж від руху де Голля. Навіть після початку війни з 

Німеччиною СРСР не відразу визнало деголлевців, як силу котра відстоювала 

інтереси Франції в світі. Великобританія також була орієнтована на уряд 

Петена навіть після того, як були розірвані відносини між двома державами. 

Якщо говорити про США, то це країна яка найдовше орієнтувалася на вішістів 

на міжнародній арені. І відстоювала інтереси саме уряду Петена.  

Безсумнівно Німеччина всіляко намагалась керувати Францією. Але на 

початкових етапах ми можемо відзначити, що маршал Петен відстоював 

незалежну політику і завдяки цьому в колоніальних володіннях у його була 

потужна підтримка. Потрібно відзначити, що ця незалежна політика 

проводилася не довго. Це пояснюється тим що керівництво Французької 

держави до кінця не могло визначитися на кого орієнтуватися у зовнішній 

політиці. Адже в умах і серцях, як маршала Петена так і його соратників була 

думка про те, що Німеччина переможе, і що Франції після війни необхідно буде 

дати гідне місце в після військовому світі. При цьому з незрозумілих причин 

вішісти не хотіли дивитися на те, що коїться в реальності. Адже до 1942 року на 

фронтах Другої світової війни різко змінилося становище. Німці втратили 

стратегічну ініціативу. І це було відмінним шансом таємно домовитися з США і 

Великобританією про спільні дії проти Німеччини. Навіть такий хід подій 
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розглядався німецьким керівництвом, але Петен не зміг зробити рішучого 

кроку, що привело до повного поневолення Франції. Втім можна говорити про 

те, що Франція яку ми знаємо сьогодні збереглася почасти й завдяки уряду 

Петена. Але його політика відкритого колабораціонізму з 1942 року позбавила 

змоги деяким учасникам його уряду увійти в історію як представники опору 

проти нацизму.  

Окремою сторінкою в політиці колабораціонізму є фашистські партії. В 

1930 роках вони продемонстрували свої спроби висунути політиків нової 

генерації, котрі пережили Велику війну, і які намагалися побудувати нову 

країну. Їх лідери Марсель Деа, Жак Доріо та Марсель Бюкар намагалися у своїх 

програмах поєднати, як ідеї правих рухів, так і ідеї лівих партій, тим самим 

об’єднати країну аби подолати соціально-економічну кризу. Але на той час 

вони не змогли стати елементом, що консолідував би суспільство. Після 

поразки у війні лідери ННО, ФНП та франсистів були сподівання на 

відродження Франції під їх гласами. Адже кожен з них розумів, що тодішня 

республіканська система, яка була у кризі, не змогла протистояти проти 

німецької  військової сили.  

Але кожен із них зробив величезну помилку, котра  перекреслила всі 

політичні наміри. Колишні управлінці в обличчі Доріо та Деа бажали займати 

керівні посади у Французькій державі, при цьому вони не бачили змін 

політичної ситуації в країни, коли німецька окупація досягла свого апогею та 

існування хоч би ідеї примарної незалежності держави  зникла. І саме їх ідейні 

переконання не дали їм змоги перейти до лав рух Опору і як у 1940 році встати 

на захист своєї держави. 
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