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ВАЖЛИВО: Франція тоді вважалася дуже слабкою
державою з хріновою армією, хлипкою економікою та
розмежованим за релігією та мовами населенням.
Тому сусідні імперії готувалися не до оборони від
Французів, а до швидкого нападу, взяття Парижу та
повернення Короля. (Якби хтось прокрутив їм кадри з
майбутніх Європейських походів французької армії
років за десять, вони б мабуть довго реготали).

Отож нічтоже сумняшеся сусідні імперії почали готу1
ватися до вторгнення. Вони купували шпигунів в Па1
рижі, фінансували заворушення в провінціях. За намі1
рами, прикордонні французи мали самі внести на
своїх руках окупантів та з словами „Вибач, Людовіко1
вич, ти був правий” схилитися під рукою Короля.

Але сталося не як гадалося. Уряд дворян1фельянів
традиційно недооцінював зовнішню погрозу. А також
кепсько боровся проти внутрішньої контрреволюції.
Справа дійшла до того, що на другий рік революції
прибічники короля – роялісти та орлеаністи – запла1
нували та мало не здійснили заколот.

Вони були настільки впевнені, що схопили бога за
бороду, що навіть не дочекалися вторгнення окупан1
тів – мабуть, не хотіли ділитися виграшем з чужинця1
ми. Але в них сталася катастрофа на ім’я Варенн. Не в
міру свідомий та пильний міліціонер при перших фор1
мальних ознаках зради арештував Короля (той хотів
втекти до повстанців).

Після того народ почав виходити на вулиці та кара1
ти. Саме тоді тільки смерть зберегла депутата1зрад1
ника Мірабо від суду або самосуду.

Але фельяни, що були у владі, спробували припини1
ти народний гнів. Бо насправді псевдо1революційна
„еліта” дворян була плоть від плоті та кров від крові
своїх „опонентів” 1 зрадників.

І сталася катастрофа під назвою Марсово поле –
акурат на другу річницю революції. Фельяни, ці нібито
революціонери, які ледь не втратили владу та знову
отримали її від повсталого народу, надумали загнати
“бидло” назад в стійла. 17 липня 1791 року народна
демонстрація, яка вимагала суду над „непідсудним”
Королем, була розстріляна з гармат.

Після цього уряд втратив будь1яку легітимність,
парламент було розпущено і у вересні 1791 запрова1
джено нову, демократичну Конституцію.

Новий парламент був частково буржуазним, част1
ково дворянським. Перших презентувала купа партій
(Кордильєри, монтаньяри, жирондисти; вперше з’яв1
илися якобінці); других – „відмита” партія фельянів.
Між ними почалися сварки.

Цього разу вороги – занепокоєні імперії – вирішили
не чекати, а напасти. 20 квітня 1792  (революція йшла
вже третій рік) Австрія та Прусія почали вторгнення.
Росія профінансувала кампанію, але участі не брала.

Аби якось замаскувати інтервенцію, наперед були
виставлені невеликі загони з людей, яких розшукува1
ли за кримінальні злочини, зроблені ще за Короля.

Уряд фельянів не міг добре воювати. Армія не слу1
халася, багато генералів потай або явно співчували
інтервентам. Народ вимагав зробити нові отряди до1
бровольців, фельяни не робили цього, бо боялися (і
недаремно), що потім ці отряди ударять по їхньому ж
урядові. Перші невдачі – неготовність до війни та
анархія в армії – призвели до відставки фельянів, і
більше ми про них не почуємо, бо ці „герої революції”
були нікчемами і ніколи себе більше не проявили).

Новий уряд – перший справді буржуазний – очоли1
ли жирондисти. Це були видатні популісти, вони гар1
но відчували настрої народу та мали намір опиратися
саме на нього. Жирондисти випустили звернення
„Батьківщина в небезпеці!”. Народ почав співати
щойно написану „Марсельєзу”.

Молодий майбутній дипломат Талейран тоді поглу1
зував з реваншистів: „Вони нічого не забули та нічого
не навчилися”. Він був правий – голова окупантів Гер1

цог Брауншвейг оприлюднив лист до Короля (той вже
був під фактичним арештом) з пропозицією перехо1
дити до наступаючих.

Після того народ Короля просто „розірвав”. Відмаз1
ки вже не проходили, а уряд жирондистів не бачив
сенсу захищати його від власного народу.

10 серпня у Франції було нарешті проголошено
РЕСПУБЛІКУ. Тоді це був вкрай радикальний устрій –
фактично він був тільки у Швейцарії та Америці, най1
прогресивніших країнах того часу.

Після того до відкритих ворогів Франції приєднала1
ся не тільки Росія. Демократичні Англія та Нідерлан1
ди, які деякий час симпатизували французьким по1
діям, все ж таки були монархіями – і Франція опини1
лася у повному ворожому колі.

Здавалося, що тепер у Франції немає іншого вибору
як здатися – „неможливо воювати одному проти всіх!”
казали злорадні контрреволюціонери.

Але народ Франції обрав інший варіант. На подив та
несподіванку всіх, Франція почала перемагати – і ви1
рішила наступати на сусідів, аби народ за народом
визволяти Європу від імператорів. Війська французів
захопили всю Європу, та встановили власні режими у
всіх країнах, окрім Англії та Росії. 

Далі у Франції перебували при владі:
1 жирондисти, які почали наступ та підняли народ;
1 якобінці, які провели радикальні реформи та запро1
вадили терор;
1 термідоріанці, які знову зосередилися на зовнішніх
наступах на сусідів;
1 директорія, яка марно намагалася підняти економіку 
1 консули, які почали блискучі реформи;
1 імператор Наполеон Бонапарт

Коли шокована Європа після 201річних спроб на1
решті розгромила Францію, емігранти повернулися
до влади. Навіть Короля поновили – рідного брата за1
гиблого. Але тоді феодальні порядки були вже вщент
зруйновані, і спроби повернути історію назад вияви1
лися марними.

Франція внаслідок революції на ціле століття стала
наймогутнішою та найпрогресивнішою державою
Європи. Може, й світу, бо Америка від неї відставала.
Після революції французькі етнічні групи утворили
єдину Французьку Націю. 

Офіційна французька мова до революції використо1
вувалася для судів та інших канцелярських справ,
через що була заповнена канцелярізмами, запози1
ченнями з інших мов (англійська та німецька вважали1
ся чомусь „прогресивнішими”), старовинними лати1
нізмами. Не доживши до революції, гуманіст Руссо з
обуренням писав: „Мені здається, що чиновники нав1
мисно паплюжать французьку, щоб громадянин їх ні1
коли не розумів”.

Після революції мовне питання відпало, бо вожді
сходу та заходу, півдня та півночі користувалися на1
родними говірками, з яких протягом життя „наполе1
онівського” покоління повстала дивна, гарна та вкрай
оригінальна ново1французька. Вже на початку нового
століття французькою почали захоплюватися в інших
країнах, а в Росії серед дворян стало модним хизу1
ватися незнанням російської на користь французької,
яка стала мовою бомонду.

Релігійні роздраї французів (католики1ватиканці, ка1
толики1авіньонці, галлікани, гугеноти) були подолані
... шляхом фатальних помилок уряду. Спочатку спро1
бували, відокремивши церкву від держави, зробити
єдину „нову католицьку” церкву. Потім зрівняли в пра1
вах всі церкви. Потім заборонили церкви взагалі  та
запровадили атеїзм. Далі був культ „Верховного Бо1
жества”, яке швидко перейменували на „Вищий Ро1
зум”. За 20 років таких експериментів релігійно1цер1
ковна ідентичність французьких провінцій була геть
зруйнована, і вже за Наполеона ніхто тим питанням не
переймався.
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