FRANCIE V PRVNÍCH LETECH PO VÍDEŇSKÉM KONGRESU


Velká francouzská revoluce a její proměny v následujících letech ovlivnily celý další vývoj Francie. Restaurace Bourbonů neotřásla postavením velké buržoazie, vybojovaným v revoluci a upevněným za císařství. V platnosti zůstaly obecné demokratické principy (rovnost před zákonem, svoboda tisku a vyznání) a buržoazie zůstala vlastníkem majetku, kterého nabyla za revoluce. Většina obyvatelstva se zabývala zemědělstvím. Udrželo se územní uspořádání zavedené Napoleonem - rozdělení na departmenty. Dočasný kompromis mezi aristokracií, nejbohatší buržoazií a panovníkem byl opřen o ústavní chartu, kterou vydal Ludvík XVIII. 4.června 1814. Královská moc podle ní pochází z boží milosti, zákonná moc je vykonávána sněmovnou. Jednu komoru sněmovny, horní komoru pairů, tvořili aristokraté jmenovaní králem, druhou poslanci volení nejzámožnějším měšťanstvem. Do dolní komory byli voleni poslanci nad 40 let, kteří odváděli nejméně 1000 franků daní a jejich funkční období bylo omezeno na 5 let.. Voliči byli omezeni věkem 25 let a odváděním nejméně 300 franků daní, takže jich bylo pouze asi 100 000.
V červenci 1815 povolal Ludvík XVIII.  k vládě liberální kabinet Talleyranda      a Fouchého. Odpor ze strany extrémní pravice však donutil Talleyranda odstoupit. Jeho nástupcem se 24.září stal konzervativní royalista Armand Emmanuel du Plessis, vévoda de Richelieu, který byl ale zanedlouho nahrazen policejním prefektem Decazesem, velkým oblíbencem Ludvíka XVIII.
Vytvořily se čtyři politické proudy: Nejvíce vpravo byli ULTRAROYALISTÉ, tzv. ultras, zástupci bohaté aristokracie, jejichž oporou a nadějí byl králův bratr Karel z Artois, stoupenec úplné restaurace. Dále to byl proud DOKTRÍNÁŘ, ke kterému se řadil i král Ludvík XVIII. a kteří věřili, že se z restaurace nemá stát reakce. Další skupinou jsou LIBERÁLOVÉ (La Fayette), kteří prosazují rozšíření občanských svobod, větší odpovědnost parlamentu. Nejvíce vlevo jsou RADIKÁLOVÉ, jejichž cílem je svrhnout režim a jsou v nich zastánci jak císařství tak republiky.
V prvních volbách získali převahu ultras, kteří rozpoutali v zemi „bílý teror“ stíháním bonapartistů i jakobínů. Na venkově se pod záminkou trestání bonapartistů drancovaly domy. Uprchlíci z Gentu žádaly tresty pro generály velké armády. Známá je poprava Napoleonova maršála Neye, který byl po vojenském soudu zastřelen v Lucemburských zahradách. Tato poprava vyvolala velkou vlnu odporu. Duchovenstvo až na několik čestných výjimek tyto postupy schvalovalo.
V září 1816 proběhly nové volby, které přinesly vítězství umírněných monarchistů proti krajní levici.
Roku 1817 byl upraven volební řád v souladu s ústavní chartou, byl uveden do pořádku rozpočet a proběhla reforma armády. Vládě se podařilo dosáhnout odvolání okupačních posádek a obnovit postavení Francie mezi evropskými mocnostmi. V doplňovacích volbách roku 1818 zesílil vliv liberálů. Zároveň však sílili doktrináři       a rostl vliv republikánských radikálů.
Tlak reakce zesílil, když byl roku 1820 zavražděn vévoda z Berry, synovec krále. Naneštěstí pro Francii se tak politika smíření, o kterou vláda usilovala, stala nemožnou. Ultras ihned obvinili Decazese. Ludvík XVIII. byl vystaven hněvu a slzám své rodiny      a nemohl už udržet Decazese u moci. Vrátil se vévoda de Richelieu, tentokrát podporovaný krajními, což ho odsuzovalo k tomu, aby dělal jejich politiku. Nastalo období nového „bílého teroru“, období tzv. třetí restaurace. Nepřijatelné výjimečné zákony postihly svobodu tisku a svobodu osobní. Nový peněžní zákon vytvořil peněžní šlechtu, která měla právo na dva hlasy. Vliv katolické církve (jezuitů) na školství            a kulturu byl posílen. Pod vlivem monarchistů byl Richelieu nucen odejít a Ludvík XVIII. musel dát moc extrémistům. Snažil se z nich vybrat alespoň někoho, kdo by byl nejméně nebezpečný. Zvolil Villéle, který byl skromný až do bezvýraznosti a rozuměl veřejné správě. V zemi nastal zlý čas oficiálních kandidatur, masových čistek, závodů extrémistů o sinekury.
V následujících letech až do Ludvíkovi smrti v roce 1824 se objevila řada pokusů o převrat zezdola (hlavně v armádě). Vznikla např. odnož italských karbonářů - charbonerrie. Vláda se však udržela, protože dosáhla určitých úspěchů v zahraniční politice. Francie se sblížila se svatoaliančními mocnostmi už roku 1818 na kongresu v Cáchách. V dohodě s nimi intervenovala ve Španělsku, s ostatními evropskými velmocemi se účastnila války proti Turecku. Obsazením Alžíru roku 1830 byl položen základ francouzskému koloniálnímu panství v severní Africe.. Ministrem zahraničí se stal Chateaubriand.
Po smrti Ludvíka XVIII. nastoupil na trůn Karel z Artois jako Karel X. s úmyslem obnovit předrevoluční pořádek. Opíral se především o přívržence absolutní monarchie - ultras. Cílem jeho politiky bylo odstranění konstituční monarchie.
Konečně měli ultraroyalisté svého krále a Villéle pod nátlakem svého nového pána šel na cestě zpět tak daleko, že šokoval i nejžhavější royalisty. Umlčel tisk, odškodnil šlechtické emigranty, kteří uprchli z Francie, miliardou franků. Tím vyostřil konflikt s liberální buržoazií.
Hlas opozice měl být umlčen roku 1827 návrhem zákona o cenzuře. Když proti králi demonstrovala i měšťanská národní garda, rozpustila vláda sněmovnu (listopad 1827).
Volby roku 1828 přinesly vítězství umírněných monarchistů a liberálů. Villéle musel odstoupit. V roce 1829 jmenoval král vládu v čele s ministerským předsedou Julesem Armandem, knížetem de Polignac, který byl dosti poctivý, ale neinteligentní osvícený absolutista. PO parlamentních volbách v roce 1830 nezískal Polignac většinu    a tak si vynutil na králi vydání červencových ordonancí (25.července). Tento do té doby nejostřejší útok na konstituční monarchii - přinesl mj. i zrušení svobody tisku, zavedení nedemokratického volebního řádu, tzn. zbavení průmyslové buržoazie volebního práva, rozpuštění sněmovny - vedl v Paříži k povstání dělníků, studentů a drobného měšťanství, k červencové revoluci.

