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Р ічниця  взяття Бастил і ї .  Варто  знати.
Хто пам’ятає такі прізвища як Лафайєт, „брати Лам�

оти”, „всесильний Латур�Мобур”?? Мабуть, ніхто (ок�
рім чуваків, які зарубаються по історії Франції 18�го
століття). А між тим, це прізвища найвидніших „героїв
Бастилії”, тобто перших правителів, які прийшли до
влади внаслідок Великої буржуазної революції.

Зате ми гарно пам’ятаємо імена Робесп’єра, Данто�
на, Марата. Це люди, які прийшли до влади на четвер�
тий рік після взяття Бастилії, на другий рік після прого�
лошення республіки, а також після відставки шостого
чи сьомого з „революційних” та „ко�
аліційних” урядів.

Влітку 1789 року народ Франції,
розлючений намірами Короля здійс�
нити черговий заколот та поширити
владу, розтрощив Бастилію – сим�
вол дворянської диктатури.

Дворяни тих часів вели себе так
само, як наші „олігархи”. В них були
величезні маєтки, що будувалися не
капіталістичним шляхом (зароблян�
ня коштів), а відбиранням грошів у
„низького сословія”. Вони мали дур�
ні привілеї – наприклад, всі решта
уступали їм дорогу, навіть якщо екі�
паж зупинився посеред тракту, і при
тому знімали капелюхи.

А ще всі вони були ДЕПУТАТАМИ.
Після скидання Короля Францію

очолив банкір на ймення Неккер
(хто зараз його пам’ятає? А тоді він
був символом революції!). Нерішучий, лояльний до
Короля, лише через несистемні обставини він посва�
рився із оточенням, і до самого кінця був і залишався
дворянином, хоча й вдавав з себе буржуа.

Неккер був фактично відсторонений від влади ...
внаслідок справжнісінької політичної реформи. Він
довго ще формально продовжував очолювати Фран�
цію, але робив це переважно з сусідньої Швейцарії,
де в пана Неккера були маєтки та сім’я. Цьому панові
пощастило чи не найбільше за всіх – він пережив не
тільки всіх революціонерів та контрреволюціонерів, а
навіть самого Наполеона.

Починаючи з перших місяців революції, на Сході
Франції почали повставати провінції. Бунти чинили
дворяни, які так і не второпали, що за нового устрою
всі їхні міфічні „дідівські права” на землі та живих лю�
дей будуть неминуче знищені.

Франція тих часів не була єдиною нацією. Тільки
внаслідок революції французький народ став єдиним.
А тоді – були провансальці, норманці, пихаті бургун�
ди, гарячі гасконці та свідомі валонці. Всі вони скла�
дали більш ніж 50% населення.

Навіть в самому Парижі часів короля серед знаті не
було модним розмовляти рідною мовою – перевага
надавалася австрійському діалекту, звідки, до речі,
була критична чисельність чиновників. Жили вони чо�
мусь не в Австрії, а у Франції, не забуваючи при тому
демонструвати зневагу до всього французького.

Перший уряд, який взяв владу – цілком складався з
„ліберальних дворян”. То були такі ж самі дворяни,
тільки їм дісталося менше королівської ласки, ніж фа�
воритам. Серед них було дві течії – роялісти та орлеа�
ністи. Перші хотіли замінити скинутого короля кимось
з його братів, а другі – представником бокової дина�
стії, Орлеанської. Серед них не було жодного, хто б
уявляв собі за реальність Республіку та Демократію.
Казали, що народ не має на це клепки в голові, що
має правити так звана „еліта”. (До речі, саме з тих
часів до нас докочував цей снобістський термін).

Скинутий король мав надію на повернення. Йолоп
не розумів, що найкраще, що він міг зробити – це
втекти кудись назавжди. Він навіть не вивіз ані сім’ю,

ані капітали за кордон. Одні кажуть, що йому не дали,
інші вважають, що він був впевнений що бабло зна�
добиться в межах країни. (Є навіть версія, що він був
такий благородний, ги�ги).

Кульмінацією був французький „майдан” – на площі
перед версальським палацом народ взяв в облогу
королівські маєтки. Переляканий король з’явився на
балконі в червоному ковпаку – це було щось на
кшталт  помаранчевої стрічки, символ революції.

Тоді ж з’явилася нова „еліта” на чолі з харизматич�
ним, показово революційним ...
маркізом, тобто чистокровним дво�
рянином, який вдався до революції,
погано уявляючи її наслідки. Його
звали Лафайєт, і він був героєм не�
давньої Американської революції.

Не можна не згадати й такого „ви�
датного” лідера перших років Рево�
люції, як барон Мірабо. Це був бли�
скучий оратор і не менш таланови�
тий мародер: починаючи з першого
дня Бастилії і до самої смерті Міра�
бо багатів, забираючи майно в дво�
рян, що програли.

Але це не заважало панові Мірабо
вести таємне листування: з Коро�
лем, в якого він прохав вибачень за
тимчасові незручності; та з уряда�
ми Австрії і Англії, у яких він вимагав
скоріше напасти на Францію та
придушити революцію.

Доля цього найвидатнішого зрадника склалася ці�
каво: він раптом помер, ще у лаврах героя Франції,
аж потім було знайдено його листування. І тіло не�
гідника було викинуто з Пантеону героїв.

Але де ж славетні Робесп’єр, Марат та Дантон?
Вони ще „не при справах”.

Максимільєн Робесп’єр, відомий адвокат, не прим�
кнув до жодної партії. Марат – журналіст, автор газе�
ти „Друг Народу”. Дантон – бізнесмен, який навіть не
одразу збагнув, що в країні щось почалося, бо був
зайнятий терміновою відправкою товару. А “перший
комуніст” Бабьоф, що був очевидцем першої крові
перед Бастилією, нажахано писав дружині: „Влада,
замість того аби зробити нас м’якими, перетворила
нас на варварів”.

Втім, перші уряди Франції були поміркованими.
Партія, яка прийшла тоді до влади, звалася Фельяни.
Ці хлопці, звичайно, теж були дворянами, і тому їм
здавалося блюзнірством, коли народ вимагав ска�
сування дворянства.

Нова опозиція – вчорашні прибічники Короля – по�
чала об’єднуватися, і всілякі розбіжності між рояліста�
ми та орлеаністами вже здавалися їм зайвими. Кори�
стуючись небувалою свободою слова, вони наробили
купу журналів та газет (а ще вчора нищили ЗМІ, як
шкідливих комах!). У своїх газетах вони волали на всю
Європу про дикі репресії проти них, хоча тоді їх ще
ніхто не чіпав. В них позабирали хіба що шмат доходів
та маєтків, які були вкрадені занадто вже нахабно.

А революційні уряди підтримували – спочатку –
справжні революціонери, тобто народ та буржуазія. В
них були власні клуби які, тоді вважали „занадто ради�
кальними”� Кордильєри, монтаньяри та жирондисти.
Мали вони таку наївну думку, що всіх дворян та попів
треба позбавити ВСІХ привілеїв. Дворяни як з правля�
чої партії, так і з опозиції лише посміювалися та тихе�
нько крутили пальцем біля скроні.

Ситуація в революційній Франції почала мінятися ...
завдяки зовнішньому втручанню.Росія, Австрія, Іспа�
нія – абсолютні монархії – мали досить слушне зане�
покоєння щодо „експорту революції” та „поганого
прикладу” на своїх власних теренах. 


