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Вплив зовнішньополітичного чинника
на реставрацію монархій Бурбонів 
та Бонапартів у Франції у ХІХ столітті
Розгляд значення зовнішньополітичного чинника під час реставрації 
монархії у Франції відбувається на прикладі відновлення династій 
Бурбонів 1814 і 1815 років та Бонапартів 1852 року у Франції. 
Визначено, що даний чинник був визначальний під час реставрації 
Бурбонів 1814 та 1815 років та мав другорядних характер під час 
реставрації другої імперії у Франції.
Ключові слова: зовнішньополітичне втручання, реставрація монархії, 
Бурбони, Бонапарти.
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Infl uence of foreign factors on the restoration monarchy of the 
Bourbon and Bonaparte in France in the XIX century

Through a combination of research methodology history of international 
relations and political science, we intend to investigate the effect of foreign 
factors on the restoration of the Bourbon monarchy in 1814 and 1815 and 
the Bonapartes in 1852 in France.

The decisive factor in the development of restoration of the Bourbons in 
1814 and 1815 in France was the foreign factor, on the one hand, expressed 
the desire of leading the monarchical powers of Europe to promote the 
restoration of the monarchical form of government, and, on the other hand, 
caused such a thing as a second restoration of the Bourbons, which through 
general lack of internal social and political base of support would not take 
place.

During the restoration of the Bonapartes the dynasty in 1852 in France, 
factors compared to domestic policy played a minor role, and the spread 
of liberal and socialist ideas in Europe contributed to the favorable foreign 
conditions of formation of the Second Empire of Napoleon Bonaparte.

Keywords: Foreign intervention, restoration of the monarchy, the 
Bourbons, the Bonapartes.
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Влияние внешнеполитического фактора на реставрацию 
монархии Бурбонов и Бонапартов во Франции в XIX веке

Рассмотрение значения внешнеполитического фактора во 
время реставрации монархии во Франции основано на примере 
восстановления династий Бурбонов в 1814 и 1815 годах и Бонапартов 
1852 года во Франции. Определено, что данный фактор был 
определяющим при реставрации Бурбонов 1814 и 1815 и имел 
второстепенное значение во время реставрации Второй империи во 
Франции.

Ключевые слова: внешнеполитическое вмешательство, 
реставрация монархии, Бурбоны, Бонапарты.

Вагомими гравцями в процесах реставрації монархій є 
зовнішньополітичні актори, які здатні прямо або опосеред-
ковано визначати як внутрішню, так і зовнішню політику 
країни. Автор у статті прагне показати роль зовнішньо-
політичних гравців на прикладі відновлення монархій у 
Франції. Феномен впливу зовнішньополітичних акторів 
на державотворчі процеси є надзвичайно актуальним на 
сьогодні, тому дослідження даної проблематики дозволить 
зробити важливі висновки і для сучасних міжнародних 
відносин.

Дослідженням проблеми реставрації монархії Бурбонів 
1814/1815 років та Бонапартів займалися, в контексті ди-
настичної історії Європи та Франції, передусім дослідни-
ки ХІХ століття. Так, серед європейських істориків поза-
минулого століття відзначимо Л.Грегуара [1;2], М.Ринга 
[13], Ч.Файфа, а серед російських – Т.Богдановича та 
М.Кареева [7;8]. В радянській історіографії увагу до рес-
таврації Бурбонів у Франції приділив Є.Тарле [15], дослі-
джуючи біографію князя Талейрана. Реакцію англійського 
суспільства на відновлення монархії Бурбонів дослідив 
А.В. Дубровський [3], а ставлення Англії до перевороту 
Людовіка–Наполеона Бонапарта – А.Є. Хуторецький. В 
сучасній російській історіографії проблема реставрацій 
монархії у Франції опосередковано розглядається в працях 
В.Ревуненкова [11], О.Ревякина [12], П.Черкасова. Проте, 
у вказаних історіографічних джерелах приділено, на наш 
погляд, недостатньо уваги щодо ролі зовнішньополітично-
го чинника саме в реставраційних процесах у Франції.
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Завдяки поєднанню методології дослідження історії 
міжнародних відносин та політології ми ставимо за мету 
дослідити вплив зовнішньополітичного чинника на рестав-
рацію монархій Бурбонів 1814 і 1815 років та Бонапартів 
1852 року у Франції. Розгляд даної проблеми проведемо, 
зосередивши увагу на процесі постання, співвідношенні 
впливу внутрішніх та зовнішніх чинників в процесі від-
новлення монархічної форми правління спочатку в ході 
реставрації монархії Бурбонів 1814 та 1815 років, а по-
тім розглянемо відновлення Другої імперії у Франції 1852 
року.

Першим явищем реставрації монархії у Франції стало 
відновлення на французькому престолі династії Бурбонів 
у 1814 та 1815 роках.

Наслідком агресивної зовнішньої політики французько-
го імператора Наполеона І стало згуртування проти Першої 
Імперії провідних монархічних держав Європи в Шосту ан-
тифранцузьку коаліцію (Великобританія, Австрія, Прусія, 
Росія). Основною метою даної коаліції стало усунення 
від влади у Франції Наполеона І Бонапарта. Союзники по 
Антифранцузькій коаліції одностайно схилялися до від-
новлення монархії у Франції, але стосовно кандидатури 
монарха ситуація не була такою однозначною [7,с.393], 
оскільки існувало декілька альтернативних кандидатів.

Цар Олександр І Романов серед ймовірних канди-
датур на французький трон розглядав два варіанти: ре-
гентство Марії–Луїзи під час правління сина Наполеона 
І [7,с.136;15,с.50], або зведення на трон короля Швеції 
Ж.–Б. Бернадотта (1763–1844) [14,с.279]. Англія, на про-
тивагу, наполягала на поверненні на трон представника 
легітимної династії Бурбонів, графа Людовіка Станіслава 
Ксав’є Прованського (1755–1824), який в еміграції був 
проголошений Людовіком ХVIII. Однак Ш.–М. Талейрану 
(1754–1838) вдалося переконати Олександра І у нагальній 
необхідності реставрації у Франції саме легітимної динас-
тії, яка вела своє походження від Людовіка Святого та від-
новленні на троні рідного брата страченого Людовіка ХVI 
[4,с.38–39].

Механізм реставрації Буробнів було реалізовано че-
рез єдиний чинний загальнофранцузький законодавчий 
орган – Сенат, який 1 квітня 1814 року затвердив сфор-
мований тимчасовий уряд на чолі з князем Талейраном. 
Сенат вже 2 квітня проголосив про усунення від влади 
Наполеона І Бонапарта, а ще через чотири дні – 6 квітня 
вища законодавча інстанція Франції запросила на трон 
Людовіка XVIII Бурбона та виробила проект конституції, 
на вірність якій мав присягнути монарх [4,с.39]. Водночас 
під силою тиску монархічних держав Європи Наполеон 
І Бонапарт 6 квітня 1814 року зрікся влади та своїх прав 
на французький престол від свого імені та від імені своїх 
нащадків [11,с.151], що на певний час усунуло від влади 
альтернативну монархічну форму правління. А вже 2 трав-
ня 1814 року до Франції повернувся новий монарх зі ста-
рої династії – Людовік XVIII, який в Сент–Уані підписав 
заяву, в якій зобов’язувався дарувати французам Хартію 
[1,с.28;7,с.387]. Дарована французам Конституційна 
Хартія встановила конституційну представницьку монар-
хію, але проголосила, що королівська влада має боже-
ственне походження [8,с.386], а особа короля – священна 
та недоторкана [8,с.387].

Після реставрації, Францією було підписано мирний 
договір з державами Шостої антифранцузької коаліції. 
Умови Паризького мирного договору 1814 року, повернули 
Францію до кордонів 1792 року і засвідчили той факт, що 
союзники були зацікавлені в стабільній внутрішньополі-
тичний ситуації в країні та миролюбній зовнішній політи-
ці, яка б дозволила їй стати складовою системи балансу сил 
в міжнародних відносинах на європейському континенті. 
Про формування системи міжнародних відносин на основі 
концепції балансу сил свідчить угода, яку з Францією під-
писали Австрія та Великобританія вже 3 січня 1815 року 
під час Віденського конгресу, яка була спрямована проти 
Росії та Пруссії, позиції яких посилилися після усунення 
Наполеона І Бонапарта.

Але щодо династії Бурбонів в самій Франції у зв’язку 
з відсутністю єдиної спільної стратегії розбудови монар-
хії та через намагання дворян–емігрантів відновити до-
революційну модель розвитку сформувалася опозиція, 
яка й сприяла тимчасовому приходу до влади Наполеона І 
Бонапарта у березні 1815 року (так звані «Сто днів»).

Знову повторно реставрувати династію Бурбонів у 
Франції вдалося в результаті дій Сьомої антифранцузь-
кої коаліції (у її складі: Росія, Великобританія, Швеція, 
Прусія, Австрія, Іспанія та Португалія), яка знову усунула 
після битви при Ватерлоо в липні 1815 року з французько-
го трону Наполеона І Бонапарта [7,с.400]. Але умови мир-
ного договору укладеного 1815 року в Парижі з державами 
Сьомої антифранцузької коаліції значно відрізнялися від 
підписаних роком раніше. Франція не лише територіаль-
но обмежувалася до кордонів 1790 року, мала виплатити 
за п’ять років контрибуцію в 700 млн. франків, а ще й до 
сплати зобов’язувалася утримувати на власній території 
150 тис. армію держав членів коаліції. Країна опиняла-
ся в оточенні буферних держав, які мали вберегти решту 
Європи не лише від агресивних дій з боку Франції, але й 
від поширення небезпечних ідей лібералізму та соціаліз-
му, які підважували європейську систему вибудувану на 
«принципі легітимізму».

Країни–переможниці втручалися і у внутрішню політи-
ку Бурбонів. Так, саме за наполяганням царя Олександра 
І французький король у вересні 1815 року призначив ке-
рівником уряду замість князя Талейрана герцога Армана 
де Рішельє [17,с.316], а Росія спільно з Великобританією 
наполягли на необхідності розпуску у вересні 1816 року 
Людовіком XVIII «незрівнянної» палати у зв’язку з діяль-
ністю радикальних роялістів у її складі [3,с.237].

Вже 1818 року на Аахенському конгресі, за підтримки 
Австрії та Росії, Франція стала повноправним учасником 
Священного союзу, утвореного 1815 року. Входження краї-
ни до його лав мало, не лише сприяти зміцненню при владі 
у Франції династії Бурбонів, а й «принципу легітимізму» 
на якому базувався новий порядок у Європі. Франція стала 
повноправною учасницею європейської системи міжна-
родних відносин.

Таким чином, вирішальним чинником у становленні 
реставрації Бурбонів у Франції став зовнішньополітич-
ний чинник, який з одного боку, спричинив таке явище 
як повторну реставрацію Бурбонів, яка через відсутність 
широкої внутрішньої соціальної та політичної підтримки 
не відбулася б, а з іншого боку сприяв завдяки реалізації 
«принципу легітимізму», входженню Франції до «євро-
пейського концерту націй».

Хронологічно наступним явищем реставрації у Франції 
було постання Другої Імперії Бонапартів (1852–1870). 
Саме відновлення Імперії Бонапартів стало можливим у 
зв’язку з кризою Другої республіки, яка виникла, з одного 
боку, через бажання другого президента Другої республі-
ки – Людовіка–Наполеона Бонапарта (1808–1873), відро-
дити на троні Франції власну династію, а з іншого боку, 
через неспроможність основних політичних сил респу-
бліки виробити єдину чітку лінію державного розвитку. 
Людовік–Наполеон Бонапарт розумів, що розстановка сил 
склалася на його користь, і, перебуваючи на посаді пре-
зидента республіки, почав раціонально готувати ґрунт 
для відновлення Імперії. Значна політична централізація 
Франції, яка посилилася завдяки реформам Наполеона 
І, дала можливість Людовіку–Наполеону контролювати 
місцеву владу від префектів до сільської поліції, а рес-
публіканська конституція 1848 року надала у цілковите 
розпорядження президента та військового міністра армію 
[8,с.607]. Людовіку–Наполеону Бонапарту вдалося шля-
хом раціонально прорахованих поетапних дій за допомо-
гою військового перевороту, та із врахуванням сприятли-
вої своїми протиріччями зовнішньополітичної ситуації у 
Європі реставрувати Другу Імперію у Франції.

Приводом для перевороту став конфлікт між 
Національними Зборами та президентом стосовно введен-
ня загальнонародного голосування, яке було фактично від-
мінене згідно із законом від 31 травня 1850 року [10,с.428]. 
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Закон про вибори суттєво обмежив коло виборців, що при-
звело до масового незадоволення французів та стало по-
штовхом для реалізації державного перевороту 2 грудня 
1851 року.

З метою продовження монархічних традицій Першої 
Імперії Людовік Наполеон Бонапарт спланував державний 
переворот на 2 грудня 1851 року, тобто на річницю коро-
нації Наполеона І (2 грудня 1804 року) та Аустерліцької 
битви (2 грудня 1805 року). Це свідчило про наслідування 
новим імператором політики дядька з ціллю поглиблення 
династичних традицій Бонапартів.

Людовік Наполеон вже мав досвід проведення двох 
невдалих спроб відновлення Імперії ще під час правлін-
ня Людовіка–Філіпа Орлеанського. Тому переворот був 
ним ретельно організований та реалізований згідно з на-
міченим планом. 800 відданих поліцейських заарештува-
ли 16 депутатів та 62 інші небезпечні особи, серед яких і 
чотири пропарламентські генерали та п’ять депутатів со-
ціалістичної опозиції [2,с.397]. Паралельно було захопле-
но і національну типографію, яка вже до ранку 2 грудня 
надрукувала прокламації президента республіки до наро-
ду та армії [13,с.71], у котрих проголошувалося про роз-
пуск Національних зборів та відновлення загального права 
голосу.

Вже 2 грудня 1851 року був створений новий пропре-
зидентський уряд. Спроби опозиції організувати опір про-
тягом перших днів грудня 1851 року не принесли успіху, 
а за наказом президента в Парижі та в усіх департамен-
тах Франції відбулися арешти прихильників лібераль-
ної республіки. Загалом заарештували понад 26 тис. осіб 
[8,с.614], що призвело до ослаблення прихильників лі-
беральної ідеї розвитку республіки та збільшило шанси 
Людовіка–Наполеона трансформувати Другу республіку в 
Другу Імперію.

Переворот 2 грудня став основним, але першим кро-
ком на шляху до проголошення Імперії. Постала необ-
хідність легітимізувати переворот в очах французько-
го суспільства та міжнародної громадськості, що і було 
зроблено традиційним і для Першої Імперії Бонапартів 
методом – загальнонародним плебісцитом. Французький 
народ 7,5 мільйонами голосів [8,с.615] на загальнонарод-
ному плебісциті 20–21 грудня 1851 року надав політич-
ним результатам перевороту легітимності, що дало змогу 
Людовіку–Наполеону продовжити планомірне перетво-
рення республіки в імперію. 14 січня 1852 року проголо-
шена нова конституція, яка фактично була скопійована 
з конституції Першої Імперії Наполеона І Бонапарта та 
вводила посаду принца–президента, що стало ще одним 
свідченням прагнення Людовіка–Наполеона Бонапарта до 
зміни у майбутньому форми правління Франції.

Разом з тим, Франція завжди була одним з головних 
зовнішньополітичних гравців та активно впливала на по-
літику в Європі. Тому провідні монархічні держави були 
зацікавлені у приході до влади у Франції консервативних 
сил [16,с.170], які б обмежили розповсюдження лібераль-
них республіканських ідей, що активно почали поширю-
ватися під час революційних подій у Європі в 1848–1849 
роках. Загалом, у Європі позитивно сприйняли переворот 
Людовіка–Наполеона Бонапарта, який встановив автори-
тарний режим у Франції, і цим обмежив просування ідей, 
небезпечних для стабільності у Європі [6,с.432]. Так, Цар 
Микола І, коли отримав офіційну інформацію про перево-
рот у Франції 11 грудня 1851 року, був просто в захваті від 
таких новин [6,с.432].

Приводом для юридичного оформлення Другої Імперії 
стали величезні маніфестації за її відновлення. З цією ме-
тою, 17 жовтня 1852 року проголошувалося про необхід-
ність порадитися з даного питання з Сенатом. На 4 лис-
топада оголосили про скликання Сенату, якому в перший 
день зібрання було запропоновано від імені принца–пре-
зидента відновити імперський титул.

7 листопада 1852 року Сенат проголосив про віднов-
лення імператорського титулу для Людовіка–Наполеона 
під іменем Наполеона ІІІ, але народ за допомогою плебіс-
циту мав виразити свій погляд на пропозицію відновлен-

ня імператорської гідності в особі Людовіка–Наполеона 
Бонапарта, з успадкуванням трону по прямій лінії його 
нащадками.

21–22 листопада 1852 року відбувся наступний плебіс-
цит, на якому народ Франції понад 7,8 мільйонами голосів 
[5,с.41] надав право принцу–президенту в особі Людовіка–
Наполеона стати імператором Франції.

В першу річницю перевороту 1851 року – 2 груд-
ня 1852 року було оголошено про відновлення Імперії у 
Франції, і на трон повернулася династія Бонапартів у особі 
Наполеона ІІІ (1852–1870).

Важливим було питання визнання нової імперії провідни-
ми монархічними державами Європи – Великобританією, 
Прусією, Австрією та Росією. Адже згідно з положеннями 
Віденського конгресу від 1815 року, династія Бонапартів 
не мала права займати трон Франції, тобто виникла про-
блема династичної легітимності Наполеона ІІІ. Монархи 
Європи ставилися до прав Людовіка–Наполеона на трон 
Франції з певним скептицизмом та не вважали його цілком 
рівним собі, що яскраво виразилося у відмовах під час по-
шуків нареченої серед правлячих європейських династій 
та колізії довкола офіційного звернення.

Імператору не вдалося добитися руки принцеси ані з 
династії Гогенцоллернів, ані з династії Вази. Після цих 
відмов Наполеон ІІІ вирішив одружитися за покликом сер-
ця, і З0 січня 1854 року взяв шлюб з представницею неко-
ролівського іспанського роду Марією–Євгенією Рохас де 
Монтіхо–і–Переранда, графинею де Мора (1826–1920), – 
донькою іспанського графа Мануеля де Монтіхо [12,с.537].

Так, після проголошення Другої імперії у Франції мо-
нархи Прусії та Австрії вважали за необхідне звертатися 
до Наполеона ІІІ «Государе та любий друже» замість офі-
ційно вживаного між європейськими коронованими осо-
бами звернення «Государе та любий брате». Імператор 
Микола І Романов ставився до нового французького ім-
ператора з недовірою та навіть певною зневагою та не 
бажав визнавати також і титул Людовіка–Наполеона, як 
Наполеона ІІІ [6,с.432]. Цим європейські монархи визнали 
б, що після Наполеона І законно правив його син Наполеон 
ІІ (1811–1832), а Бурбони в особі Людовика ХVІІІ та 
Карла Х незаконно займали французький трон протягом 
1814/1815–1830 років. З огляду на ці обставини, попере-
дньо пропонувалося вживати титул «імператор Людовік–
Наполеон» [6,с.433]. Посол Австрії барон Хюбнер зазна-
чав, що це відчуття нерівності, яке демонстрували старі 
континентальні двори, боляче вражало нового імператора 
Франції [9,с.92].

Однак, Прусія та Австрія все ж визнали Людовіка–
Наполеона Бонапарта з титулом «Наполеон ІІІ», і почали 
застосовувати формулу звернення «Государ та любий бра-
те», з чим врешті решт змушений був змиритися Микола І 
[6,c.432], адже поширення ліберальних ідей у Європі було 
більшою загрозою ніж проблеми династичної легітим-
ності Бонапартів. Це рішення про позбавлення нащадків 
Наполеона І Бонапарта трону протрималося чинним про-
тягом тридцяти семи років, і було скасоване міжнарод-
ною угодою від 3 грудня 1852 року, коли Великобританія, 
Австрія, Прусія та Росія підписали постфактум секрет-
ний протокол, згідно з яким вони визнали Людовіка–
Наполеона Бонапарта імператором Франції. Відновлення 
Другої Імперії у Франції стало доконаним фактом.

Таким чином, під час реставрації Бурбонів 1814 та 1815 
років зовнішньополітичний чинник відігравав основну 
роль. Необхідно також наголосити саме на повторнос-
ті реставрації, а не на загальновизнаній в історіографії 
думці про другу французьку реставрацію Бурбонів 1815 
року, адже династичні, зовнішньополітичні, соціальні та 
політичні рушійні сили реставрації в обох випадках були 
ідентичними – прямий зовнішньополітичний диктат. В 
ході відновлення імперії Бонапартів 1852 року зовнішньо-
політичний чинник у порівнянні з внутрішньополітичним, 
відіграв значно меншу роль. Під страхом поширення лі-
беральних та соціалістичних ідей монархічним державам 
Європи довелося пожертвувати «принципом легітимнос-



358

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ Випуск 79

Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ті» і змиритися реставрацією династії Бонапартів на троні 
Франції.
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