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НАПОЛЕОН 
ДЕ БУОНАПАРТЕ

15 серпня 1769 року народилася в Аяччо дитина, наречена від 

батьків ім’ям Буонапарте, а від неба – Наполеоном.

Перші дні його юності припали на смутні післяреволюційні часи: 

Корсика, що півстоліття мріяла про незалежність, була наполовину 

завойована, наполовину продана і вирвалася з рабства Генуї ли-

шень для того, щоби бути поневоленою Францією. Паолі, розгром-

лений у Понте-Нуово вождь місцевих патріотів, збирався шукати з 

братом і племінниками прихистку в Англії, де Альфьєрі присвятив 

йому свій «Тимолеон». У повітрі, що вдихнув новонароджений, ще 

вчувався шал громадянської колотнечі, а подзвін на його хрещенні 

ще дрижав від набату.

Батько його, Шарль де Буонапарте, і матір, Летиція Рамоліно, 

обидвоє патриціанського роду, народжені в чарівному містечку 

Сан-Мініато, розташованому на пагорбі над Флоренцією, раніше 

були друзями Паолі, але полишили його справу й підпали під фран-

цузький вплив. Тож їм нескладно було домогтися від пана де Мар-

бефа після його повернення губернатором на острів, де десять років 

тому він починав як генерал, протекції для юного Наполеона під 

час вступу до військової школи в Брієнні. Подання задовольнили, і 

через якийсь час пан Бертон, заступник директора цього навчаль-

ного закладу, завів до своїх відомостей такий запис: «Сьогодні, 
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23 квітня 1779 року, у віці дев’яти років, восьми місяців та п’яти 
днів вступив до Королівської військової школи Брієнн-ле-Шато 
Наполеон де Буонапарте».
Новачок був корсиканцем, тобто вихідцем із країв, де й у наші дні 

ще борються проти цивілізації з такою силою інерції, що леліють 

норов свій навіть на шкоду незалежності; він говорив виключно го-

віркою рідного острова; у нього було засмагле обличчя мешканця 

півдня, темне й гостре око горця. А більше нічого й не знадобилося 

для шквалу цікавості в товаришів та загострення його природно-

го дикунства, дитячий же інтерес глумливий і безжальний. Один з 

учителів, на ймення Дюпюї, сповнився співчуттям до бідаки-ізгоя 

та взявся приватно викладати йому уроки французької мови; і за 

три місяці той досяг у навчанні рівня, достатнього, щоби сприйня-

ти ази латини. Проте в ньому від самого початку проявилася вкорі-

нена назавжди відраза до мертвих мов, а от його здібності до мате-

матики, навпаки, розвинулися вже з перших уроків; тож зрештою, 

як це часто трапляється у школах, він розв’язував завдання своїх 

товаришів, а вони виконували за нього латинські переклади, про 

які він навіть чути не хотів.

Ізоляція, у якій перебував упродовж певного часу юний Буона-

парте, ускладнювала його спілкування з однолітками й наче воз-

вела між ним та його товаришами стіну, яка так до кінця ніколи 

й не станула. Оте перше враження, лишивши в його душі боліс-

ний спогад, схожий на гіркоту, спричинило ту ранню мізантро-

пію, що спонукала його шукати усамітнені розваги й у якій декому 

забаглося вгледіти пророчі мріяння майбутнього генія. Утім, під-

ґрунтям для оповідок тих, хто робив спроби сотворити винятко-

ве дитинство цій дивовижній мужності, є чимало обставин, які, 

імовірно, у житті когось іншого так і лишилися б непоміченими. 

Розповімо про дві з них.

Однією з найзвичніших розваг юного Буонапарте був догляд за 

маленьким квітничком, оточеним присадками, куди він зазвичай 

вирушав відпочинкової пори. Якось хтось із його юних товаришів, 

якому закортіло дізнатися, чим же той займається на самоті в са-

ду, видерся на огорожу й побачив, як той ушиковує за величиною, 
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що відповідала їхнім званням, жменьку камінців. Зачувши шур-

хотіння, спричинене діями нескромного товариша, Буонапарте 

повернувся, зрозумів, що його застигли зненацька, і наказав шко-

ляреві спуститися; проте той навіть не збирався коритися, лиш 

посміявся над юним стратегом, який наразі був геть не налашто-

ваний на жарти, тому підняв найбільший зі своїх каменів і зацідив 

ним просто в лоба зубоскалові, який тут-таки й упав через доволі 

небезпечне поранення.

За двадцять п’ять років потому, тобто на олімпі величі, Напо-

леону повідомили, що з ним хоче поговорити хтось із його шкіль-

них товаришів. Оскільки інтригани не раз вдавалися до схожих 

приводів, аби до нього дістатися, колишній учень Брієнна наказав 

черговому ад’ютантові довідатися ймення однокашника; проте 

озвучене ім’я не збудило в душі Наполеона жодних споминів, тож 

він наказав: 

– Верніться і спитайте цього чоловіка, чи не може він нагадати 

мені якусь таку обставину, що дала б змогу мені його пригадати. 

Ад’ютант виконав доручення та повернувся назад, повідомив-

ши – прохач замість відповіді показав йому шрам на лобі. 

– А! Тепер пригадую, – сказав імператор, – я шпуронув йому в 

лоба генерал-аншефа!

Узимку 1783–1784 років насипало так багато снігу, що чисто всі 

прогулянки було припинено. Вимушений хоч-не-хоч гаяти ті го-

дини, які він зазвичай приділяв обробітку свого садочка, з-поміж 

галасливих і незвичних для нього ігор його товаришів Буонапар-

те запропонував їм за допомогою заступів і копаниць вирізати в 

снігу фортифікації міста, які потім частина з них атакуватимуть, а 

решта оборонятимуть. Пропозиція виявилася занадто привабли-

вою, щоби бути проігнорованою. Автора проекту обрали коман-

диром однієї зі сторін. Оточене ним місто було захоплене після 

героїчного опору його захисників. Наступного дня сніг розтанув, 

але нова забавка лишила глибокий слід у пам’яті школярів. По-

дорослішавши і спостерігаючи, стіни скількох міст падають пе-

ред Наполеоном, вони згадували цю дитячу гру і снігові бастіони, 

здолані Буонапарте.
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Із віком примітивні ідеї, зав’язі яких проростали в ньому, розви-

валися і вказували, якими плодами вони якось розродяться. Поне-

волення Францією Корсики, що змушувало його, єдиного її пред-

ставника у школі, почуватися переможеним серед переможців, 

викликало в нього огиду. Якось за обідом у отця Бертона вчителі, 

що вже не раз помічали національну вразливість їхнього учня, не-

зугарно відгукнулися про Паолі. Кров миттю залила обличчя юна-

ка, який не зумів стриматися. «Паолі, – сказав він, – був людиною 

великою, він любив свою країну, як древній римлянин; і я ніколи 

не пробачу батькові, що був його ад’ютантом, але сприяв приєднан-

ню Корсики до Франції; йому вартувало розділити гірку долю свого 

генерала й накласти головою разом із ним». 

Тим часом минуло п’ять років, молодий Буонапарте вчився в чет-

вертому класі й уже знав із математики все, чого міг його навчити 

отець Патро. Його вік пасував для переведення з брієннської шко-

ли в паризьку; оцінки мав хороші, і пан де Керальо, інспектор вій-

ськових шкіл, направив королю Людовику XVI такий звіт:

«Пан де Буонапарте (Наполеон), народжений 15 серп-
ня 1769 року, на зріст чотири фути десять дюймів 
десять ліній, закінчив четвертий клас; ладної ста-
тури, здоров’я пречудового; слухняний характером, 
чесний, удячний; поведінка зразкова; завжди мав 
схильність до математики. Вельми непогано знає 
історію й географію; має доволі слабкі знання з мис-
тецтв і латини... Буде вправним моряком. Гідний пе-
реведення до Військової школи Парижа».

На підставі цього запису молодого Буонапарте приймуть у па-

ризьку Військову школу ; а в день його від’їзду у відомості з’явиться 

такий запис: «17 жовтня 1784 року пан Наполеон де Буонапарте, 
дворянин, народжений 15 серпня 1769 року в місті Аяччо на ос-
трові Корсика, син дворянина Шарля-Марі де Буонапарте, дво-
рянського депутата Корсики, що мешкає у вищезгаданому місті 
Аяччо, і пані Летиції Рамоліно, згідно з актом, занесеним до відо-
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мості (аркуш 31), випущений із королівської школи Брієнна, куди 
був прийнятий 23 квітня 1779 року».
Буонапарте звинувачували в тому, що він вихвалявся позірним 

дворянським уродженням і підробляв свій вік; проте процитовані 

нами документи цілком спростовують обидва звинувачення.

Перебування Буонапарте у паризькій Військовій школі не було 

означене жодною знаменною подією, окрім хіба «Пам’ятної за-

писки», надісланої ним заступнику директора школи Брієнна от-

цю Бертону. Молодий законодавець виявив недоліки в організації 

школи, про які, через свої щойно оприявлені здібності до управ-

ління, не міг змовчати. Одним із таких недоліків, і найнебезпеч-

нішим з усіх, була для учнів довколишня пишнота. Супроти цих 

розкошів, головно, і зворохобився Буонапарте: «Замість того 
щоби утримувати довкола учнів численних челядників, – писав 

він, – щодня частувати їх трапезою з двох страв, виставляти 
напозір коштовний як для коней, так і для вершників манеж, хі-
ба не ліпше було б, не ламаючи перебігу їхніх занять, змусити 
їх самотужки себе обслуговувати, поминувши лишень приготу-
вання простої їжі, від чого їх мали би звільнити; змусити їх їс-
ти солдатський або ж інший, подібний до нього, хліб; привчити 
їх витріпувати свою одежу та наглянсовувати черевики й чо-
боти? Оскільки вони бідні, ще й призначені до військової служби, 
хіба не це є тим єдиним вихованням, якого вони потребують? 
Через таке підпорядкування до простого життя й пильнування 
за одягом вони зміцніли б і навчилися приймати виклики негоди, 
відважно зносити військові тяготи, здобували б сліпу шану й 
відданість підпорядкованих їм солдатів».
Коли Буонапарте пропонував цей реформаторський план, йому 

було п’ятнадцять із половиною років; двадцять років потому він за-

снував Військову школу Фонтенбло.

1785 року після успішного складання іспитів Буонапарте був 

призначений сублейтенантом полку Лa-Фер, розквартирова-

ного тоді в Дофіні. Промешкавши якийсь час у Греноблі, де не 

лишив по собі жодних інших слідів, окрім апокрифічної фрази 

про Тюренна (про що згодом), він перебрався в Баланс, і там 
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окремі промінчики сонця майбутнього потроху осявали невідо-

мого досі юнака.

Як відомо, Буонапарте був бідаком; але при всіх своїх злиднях 

він виявив бажання допомогти родині й викликав у Францію брата 

Луї, молодшого за нього на дев’ять років. Вони оселилися в мадему-

азель Бу, на Гранд-рю, у будинку №4. У Буонапарте була спальня, а 

малюк Луї жив над ним, у мансарді. Щоранку, не зраджуючи своїм 

шкільним звичкам, що їм згодом судилося стати його табірними 

чеснотами, Буонапарте будив брата, гупаючи палицею в стелю, і 

викладав йому урок математики.

Якось юний Луї, що насилу витерплював такий режим, дуже не-

охоче й повільно спускався вниз. Буонапарте зібрався було вже зно-

ву постукати в стелю, коли увійшов, нарешті, запізнілий школяр.

– Ану-ану, що це сталося сьогодні вранці, ми, здається, зледачі-

ли? – запитав Буонапарте.

– О, брате, – відповідало дитя, – мені наснився такий чудесний сон.

– І що ж тобі наснилося?

– Мені наснилося, що я король.

– А ким же тоді був я?.. Імператором? – поцікавився, знизавши 

плечима, молодий сублейтенант. – Та байдуже, до праці!

І за узвичаєним уже штибом життя майбутній король вислухав 

щоденний урок майбутнього імператора 1.

Буонапарте жив супроти крамниці заможного книготорговця на 

ймення Марк-Аврелій; його будинок, побудований, здається, ще 

1530 року, був шедевром Ренесансу. Саме там він і гаяв майже увесь 

вільний од військової служби і братніх уроків час. І час цей, як ми 

побачимо згодом, не був витрачений намарне.

7 жовтня 1808 року Наполеон справляв обід в Ерфурті; на 

гостину до нього прибули російський імператор Олександр, ко-

ролева Вестфалії, король Баварії, король Вюртемберзький, ко-

роль Саксонський, великий князь Костянтин, принц Примас, 

принц Вільгельм Прусський, герцог Ольденбурзький, принц 

1 Ця сцена відбулася на очах пана Пармантьє, лікаря полку, у якому слу-
жив тоді Буонапарте.
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Мекленбург-Шверинський, герцог Веймарський і принц Талей-

ран. Мова зайшла про Золоту Буллу, яка аж до запровадження 

Рейнської Конфедерації слугувала конституцією й регламентом 

для обрання імператорів, кількості та обов’язків виборців тощо. 

Принц Примас повідомив певні подробиці про Буллу і як дату її 

прийняття назвав 1409 рік.

– Гадаю, ви помиляєтеся, – з усмішкою мовив Наполеон. – Бул-

ла, про яку ви розповідаєте, була затверджена тисяча триста трид-

цять шостого року за царювання імператора Карла Шостого.

– Направду, сір, – відповів принц Примас, – тепер я це прига-

дую; але як же так сталося, що ваша величність так чудово обізнана 

про ці речі?

– Коли я був простим сублейтенантом артилерії, – кинув у відпо-

відь Наполеон...

Від цих слів таке жваве здивування намалювалося на обличчях 

шляхетних гостей, що імператор змушений був перервати мову; 

але відразу ж додав із усмішкою:

– Коли я мав за честь бути простим сублейтенантом артилерії, 

я три роки перебував у гарнізоні Баланса. Не любив товариства й 

жив самотою. Через щасливий випадок я замешкав поряд із кни-

готорговцем, освіченим і ґречним. За три роки служби в гарнізо-

ні я прочитав і перечитав усю його бібліотеку й нічого не забув, 

навіть щодо предметів, що не мають стосунку до мого фаху. Утім, 

природа обдарувала мене пам’яттю до цифр; мені частенько ви-

падала нагода цитувати своїм міністрам окремі статті й суми їхніх 

попередніх звітів.

Це не єдиний спогад Наполеона про Баланс.

З-поміж небагатьох осіб, з якими бачився в Балансі Буонапарте, 

був пан де Тардіва, абат Сен-Рюф, орден якого нещодавно було 

знищено. Там він зустрів мадемуазель Грегуар дю Коломб’є й за-

кохався в неї. Родина цієї панянки жила в містечку, що лежало не-

подалік Балансу й мало назву Басьо; молодий лейтенант домігся, 

аби його прийняли як гостя в цьому домі, і кілька разів відвідав 

сімейство. Тим часом з’явився, зі свого боку, якийсь дофінський 

дворянин, пан де Бресьє. Буонапарте розумів – саме час заявити 
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про себе, якщо він не хоче піймати облизня, і написав мадемуа-

зель Грегуар докладного листа, у якому висловлював усі свої по-

чуття до неї та спонукав її повідомити про них батькам. Останні ж, 

заскочені вибором видати дочку за військового без роду й племені 

або за дворянина, який мав невеликий статок, зробили вибір на 

користь дворянина: Буонапарте отримав відмову, а лист передали 

через третю особу, доручивши повернути його автору. Але Буона-

парте відмовився забрати лист.

– Лиши його собі, – заявив він цій людині, – колись він ста-

не свідченням і мого кохання, і чистоти моїх почуттів до па -

нянки Грегуар. 

Тож той лишив лист у себе, і тепер він перебуває на збереженні 

в його родині. А через три місяці панянка Грегуар вийшла заміж за 

пана де Бресьє.

1806 року пані де Бресьє було витребувано до двору, вона стала 

фрейліною імператриці, брата її відправили в Турин префектом, а 

чоловік отримав титул барона й посаду управителя дер жавних лісів.

Були й інші особи, з якими Буонапарте потоваришував за час 

свого перебування в Балансі: панове де Монталіве й Башассон, які 

згодом стали один – міністром внутрішніх справ, а другий – інспек-

тором із постачання Парижа.

Щонеділі трійця молодиків майже завжди прогулювалася гур-

том за містом, і, бувало, вони спинялися позирити на бал на від-

критому повітрі, який справляв, діставши по два су з кавалера 

і за контраданс, міський бакалійник, що підробляв на дозвіллі 

сільським музикантом. Музикант цей був колишнім військовим, 

що рано пішов у відставку в Балансі, одружився й мирно жив собі 

з того подвійного ремесла; а оскільки й цього не ставало на про-

житок, він випрохав і отримав під час створення департаментів 

місце посланця в конторі центральної адміністрації. Саме там і 

застали його перші батальйони волонтерів у 1790 році та прихо-

пили із собою.

Цей колишній солдат, бакалійник, музикант і посланець став 

опісля маршалом Віктором, герцогом Беллюнським.
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Буонапарте залишив Баланс, заборгувавши три франки й десять 

су пиріжечнику на ім’я Коріоль.

Нехай наші читачі не дивуються тому, що ми вишуковуємо по-

дібні анекдоти: коли пишуться біографії Юлія Цезаря, Карла Ве-

ликого або Наполеона, ліхтар Діогена слугує не пошукам людини – 

людина та вже має потомство і постає, возвеличена, у променях 

слави, навіч світу, – а допомагає освітити дорогу, яку він пройшов 

до того, як здійнявся на п’єдестал; адже що легші сліди, залишені 

ним у певних місцях свого шляху, то менш вони відомі й більший 

інтерес становлять.

Буонапарте прибув до Парижа одночасно з Паолі. Конституційні 

збори приєднали Корсику до Франції; Мірабо виголосив із трибу-

ни, що настав час закликати назад патріотів-біженців, які захища-

ли незалежність острова, і Паолі повернувся. Старий батьків друг 

прийняв Буонапарте як сина; молодий ентузіаст постав перед своїм 

героєм; того щойно було призначено генерал-лейтенантом і вій-

ськовим комендантом Корсики.

Буонапарте отримав звільнення і скористався ним, аби супрово-

дити Паолі та знову побачитися із сім’єю, яку полишив шість років 

тому. Генерала-патріота зустрічали прихильники незалежності зі 

скаженим захватом, і молодий лейтенант був при тріумфі знамени-

того вигнанця: ентузіазм був такий, що співгромадяни одностай-

но настановили Паолі головнокомандувачем національної гвар-

дії і президентом адміністрації. Він обіймав ці посади якийсь час; 

однак пропозиція абата Шар’єра поступитися Корсикою герцогу 

Парм ському в обмін на Плезантен, володіння яким мусило б від-

шкодувати Папі збиток за втрату Авіньйона, стала для Паолі дока-

зом того, як мало важило для метрополії збереження його країни. 

Тим часом англійський уряд, що приймав Паолі у вигнанні, зайшов 

у зносини з новим президентом, і Паолі не приховував переваги, 

яку він віддавав британській конституції, супроти того, що готували 

французькі законодавці. Тут і трапився розкол між молодим лей-

тенантом і старим генералом: Буонапарте лишився французьким 

громадянином, Паолі знову став корсиканським генералом.
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На початку 1792 року Буонапарте викликали до Парижа. Він зу-

стрів там Бур’єна, свого шкільного товариша, який повернувся з 

Відня після подорожі Пруссією й Польщею. Ні той, ані другий ви-

пускник брієннської школи не був щасливими; вони об’єднали свої 

злидні, щоби трохи їх полегшити: один клопотався за військову 

службу, другий – за дипломатичну; ні тому, ані другому не відпові-

дали, і тоді вони удвох узялися мріяти про комерційні спекуляції, 

удатися до яких мало не завжди заважав їм брак коштів. Якось їм 

спало на думку винайняти кілька будинків, що будувалися на ву-

лиці Монтолон, аби потім віддати їх у суборенду; але вимоги влас-

ників здалися їм такими завищеними, що довелося облишити цю 

витівку з того ж приводу, з якого вони кидали й усі інші. Вийшов-

ши від власників, обидва спекулятори виявили, що не лише досі не 

обідали, а й що їм нічим навіть за той обід заплатити. Буонапарте 

залагодив ситуацію, заставивши свій годинник.

Настало 20 червня, похмура прелюдія 10 серпня. Обидва моло-

дики домовилися зустрітися, щоби поснідати в одного з рестора-

торів на вулиці Сент-Оноре; на завершення трапези сильний шум 

і вигуки «Піде, піде!», «Хай живе нація!», «Хай живуть санкюло-

ти!», «Вето геть!» притягли їх до вікна. Натовп тисяч на шість або 

вісім осіб спускався з передмість Сент-Антуан і Сен-Марсо й про-

стував на асамблею. «Гайда за цією наволоччю», – сказав Буона-

парте, і юнаки відразу ж попрямували до Тюїльрі, а там спинилися 

на терасі понад самою водою: Буонапарте притулився до дерева, а 

Бур’єн усівся на парапет.

Звідти їм анітрохи не було видно, що відбувається; але вони лег-

ко здогадалися про те, що трапилося, коли одне з вікон, що вихо-

дило в сад, відчинилося і з’явився Людовик XVI з червоним ковпа-

ком на голові, що його перед тим простягнув йому на кінчику піки 

якийсь чоловік із натовпу.

– Coglione! Coglione! 2 – пробурмотів, стенувши плечима, своєю 

корсиканською говіркою молодий лейтенант, що досі німував і не 

рухався.

2 «Ідіот! Ідіот!» (італ.)
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– А як він мусів би, по-твоєму, учинити? – спитав Бур’єн.

– Варто було розкидати чотири-п’ять сотень халамидників 

за допомогою гармати, – відповідав Буонапарте, – а решта самі 

 розбіглися б.

Цілісінький день він лишень про цю сцену, яка справила на ньо-

го чи не найсильніше в житті враження, говорив.

Так перед очима в Буонапарте розгорталися перші події Фран-

цузької революції. Він спостерігав як глядач розстріл 10 серпня й 

побоїща 2 вересня, а потім, зрозумівши, що посади все одно не от-

римає, вирішив здійснити нову подорож на Корсику.

Інтриги Паолі з англійським кабінетом за відсутності Буонапар-

те повернули так, що неможливо було більше помилятися щодо 

його планів. Зустріч молодого лейтенанта зі старим генералом у гу-

бернатора Корти скінчилася розривом; вони розпрощалися, щоби 

зустрітися на бойовищі. Того ж вечора один із підлабузників Пао-

лі зле обмовився при ньому про Буонапарте. «Тс-с! – приклавши 

палець до вуст, сказав йому генерал. – Цього молодика скроєно за 

античними мірками!»

Незабаром Паолі відкрито здійняв прапор повстання. Після при-

значення 26 червня 1793 року прихильниками Англії генералісиму-

сом і президентом місцевих зборів (консульти) в Корті, уже 17 лип-

ня він був оголошений Національним Конвентом  поза законом. 

Буонапарте на Корсиці вже не було; добившись нарешті такого 

омріяного поновлення своєї кар’єри, після призначення команди-

ром найманої національної гвардії, він опинився на облавку флоту 

адмірала Трюге й керував у цей час захопленням форту Сент-Етьєн, 

який переможці змушені були незабаром залишити. На Корсиці 

Буонапарте потрапив у вир повстання. Салічетті й Лакомб Сен-Мі-

шель, члени Конвенту, на яких покладено було виконання декре-

ту, виданого супроти повсталих, змушені були відступити в Кальві. 

Там до них долучився Буонапарте і спробував із ними атакувати на 

Аяччо, проте атаку було відбито.

Цього дня в місті сталася пожежа, будинок Буонапарте згорів; 

а через деякий час потому сім’ю його було засуджено декретом 
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до вічного вигнання. Вогонь залишив їх без прихистку, вигнан-

ня позбавило вітчизни: вони повернули свої погляди до Буона-

парте, а Буонапарте – до Франції. Бідна родина вигнанців за-

вантажилася на благеньке суденце, і майбутній Цезар розпустив 

вітрила, захистивши своєю фортуною чотирьох братів, трьом 

із яких судилося стати королями, і трьох сестер, одна з яких 

стане королевою.

Сім’я замешкала в Марселі, зажадавши протекції у Франції, че-

рез яку, власне, їх і було вигнано. Уряд дослухався до їхньої скар-

ги: Жозеф і Люсьєн отримали посади у військовій адміністрації, 

Луї взяли на військову службу унтер-офіцером, а Буонапарте – 

старшим лейтенантом, тобто із підвищенням, 4-го піхотного пол-

ку: через деякий час йому надали, згідно з правом старшинства, 

чин капітана другої роти того самого полку, у той час розкварти-

рованого в Ніцці.

Настав кривавий 93-й рік; одна половина Франції боролася з 

другою, захід і південь – у полум’ї, Ліон було захоплено після чоти-

римісячної облоги; Марсель відчинив ворота Конвенту; Тулон здав 

свій порт англійцям.

Тридцятитисячна армія у складі військ під командуванням Кел-

лермана взяла в облогу Ліон, кілька полків Альпійської й Італій-

ської армій і солдатів, мобілізованих у сусідніх департаментах, по-

сунули на місто-запроданець. Зав’язалися бої в ущелинах Оліуль. 

Генерал Дютей, який мав командувати артилерією, був відсутній; 

генерала Доммартена, його заступника, було знешкоджено в пер-

шому ж бою, і його по праву замінив старший офіцер артилерії: 

цим старшим офіцером був Буонапарте. Цього разу Випадок діяв 

спільно з генієм, якщо припустити, що для генія випадок не нази-

вається Провидінням.

Буонапарте отримує призначення, вирушає в головний штаб і 

відрекомендовується генералу Карто, людині пихатій і обвішаній 

золотом із голови до ніг, який цікавиться в нього, чим може бу-

ти йому корисний: молодий офіцер подає припис, який зобов’я-

зує його прибути під його оруду й керувати артилерійськими 
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операціями. «Нам не потрібна артилерія, – відповідає доблес-

ний генерал. – Увечері ми візьмемо Тулон самими багнетами, 

а завтра – спалимо».

Проте, хоч би яким упевненим був генерал-аншеф, він не міг за-

хопити Тулон, так і не побачивши його. Довелося-таки йому потер-

піти до наступного дня, і на світанку він посадив свого ад’ютанта 

Дюпаса та командира батальйону Буонапарте до свого кабріолета, 

щоби проінспектувати готовність до наступу. Зауваження Буона-

парте змусили його відмовитися, хоча й неохоче, від багнетної 

атаки й повернутися до артилерії; згодом накази віддавав безпо-

середньо генерал-аншеф, йому доводилося перевіряти та квапити 

виконання саме цих наказів.

Тільки-но обігнули висоти, з яких проглядався Тулон, розпро-

стертий поміж свого напівсхідного саду, що омиває підніжжя своє 

в морі, генерал виходить із кабріолета з двома молодими людьми й 

простує до винограднику, серед якого зауважує кілька гармат, роз-

ташованих за чимось на кшталт бруствера. Буонапарте роззираєть-

ся й не розуміє, що відбувається; генерал із хвилину насолоджуєть-

ся здивуванням свого командира батальйону, а потім, обернувшись 

із задоволеною усмішкою до ад’ютанта, каже:

– Дюпасе, це наші батареї?

– Так, генерале, – відповів той.

– А де наш парк?

– За чотири кроки.

– А наші розпечені ядра?

– Їх нагрівають у сусідніх домівках.

Буонапарте відмовлявся вірити власним очам, але йому довело-

ся повірити своїм вухам. Досвідченим оком стратега він виміряв 

відстань: батарея відведена, щонайменше, на півтора льє від мі-

ста. Спочатку йому здається, що генералу закортіло, так би мовити 

на шкільному та військовому жаргоні, промацати свого молодого 

командира батальйону; одначе серйозність, із якою Карто й далі 

віддає розпорядження, не лишає жодних сумнівів. Тоді він нава-

жується на зауваження про відстань і висловлює побоювання, що 

розпечені ядра просто не долетять до міста.
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– Ти так гадаєш? – перепитує Карто.

– Боюся, що так, генерале, – відповідає Буонапарте. – Утім, перш 

ніж заморочуватися з гарячими ядрами, ми могли б випробувати й 

холодні, щоб упевнитися в радіусі дії.

Карто вважає думку слушною, наказує зарядити одну з гармат 

і здійснити постріл; і поки він спостерігає за ефектом від пострі-

лу, завданого стінам міста, Буонапарте показує йому приблизно 

за тисячу кроків попереду, як ядро вгризається в оливкові чагарі, 

борознить землю, підскакує й котиться, підстрибуючи, поки не 

завмирає, насилу здолавши третину тієї віддалі, яку мало би по-

долати на думку генерал-аншефа. Дослід був переконливим, але 

Карто не хотів здаватися й заявив, що це «марсельські аристо-

крати зіпсували порох».

Проте, зіпсований він чи ні, доводиться вдаватися до інших за-

ходів. Повертаються до головного штабу; Буонапарте вимагає план 

Тулона, розгортає його на столі та після хвилинного вивчення роз-

ташування міста й різноманітних оборонних споруд зупиняє па-

лець на редуті, зведеному англійцями, і зі швидкістю й лаконічні-

стю генія заявляє:

– Тулон – тут.

Тепер черга Карто не розуміти, про що йдеться: він сприймає 

слова Буонапарте буквально і, повернувшись до відданого йому 

Дюпаса, заявляє:

– Здається, капітан Гармата не надто знається на географії.

Таким було перше прізвисько Буонапарте; ми бачитимемо зго-

дом, звідки взялося ймення Маленький Капрал.

Саме цієї миті зайшов «представник від народу» Гаспарен; 

Буонапарте чув про нього, і не лише як про справжнього, відданого 

й відважного патріота, а і як про розсудливу людину з гострим ро-

зумом. Командир батальйону йшов просто до нього:

– Громадянине представнику, – заявляє він, – я начальник арти-

лерійського батальйону. Зважаючи на відсутність генерала Дютея й 

поранення генерала Доммартена, ці війська перебувають під моїм 

командуванням. Я вимагаю, щоби ніхто, крім мене, не втручався в 

їхні дії, інакше я ні за що не відповідаю.
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– Та хто ти такий, аби відповідати за будь-що? – запитує пред-

ставник від народу, спостерігаючи, як двадцятитрирічний молодик 

дозволяє собі розмовляти з ним таким тоном, ще й неймовірно са-

мовпевнено.

– Хто я? – стиха веде далі Буонапарте, заганяючи його в кут. 

– Я людина, яка знається на своїй справі, а опинився серед людей, 

які не свідомі своєї. Поцікавтеся в генерал-аншефа його планом 

битви, і ви побачите, маю я рацію чи ні.

Молодий офіцер заявляв так переконливо, що Гаспарен ані хви-

лини не вагався.

– Генерале, – промовив он, підходячи до Карто, – представники 

народу вимагають, щоби ти через три дні повідомив їм свій план 

битви.

– Зачекай лишень три хвилини, – кинув у відповідь Карто, – і я 

надам його тобі.

А насправді генерал присів, ухопив перо й написав на окремому 

аркуші той знаменитий план кампанії, що став взірцем таких ви-

творів. Ось він:

«Генерал артилерії обстрілюватиме місто впро-
довж трьох днів, а опісля я атакую його трьома ко-
лонами й захоплю.

Карто».

План було відправлено в Париж і передано в руки Інженер-

ного комітету. Комітет визнав його швидше дотепним, аніж 

продуманим; Карто було відкликано, а на його місце призна-

чено Дюгом’є.

Новий генерал після прибуття виявив, що всі належні заходи 

вже провів молодий командир батальйону; це була одна з тих об-

лог, де сила й хоробрість на початках ні до чого, і все вирішують 

артилерія та стратегія.

Не лишилося жодного закапелка узбережжя, де для артилерії не 

знайшлося б справи. Вона гриміла зусібіч, як потужна гроза, під 

час якої блискавки схрещуються одна з одною; вона гриміла з вер-
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хів’я гір і громаддя стін; вона гриміла з рівнини й моря; можна було 

подумати, що одночасно вибухнула буря та вивергся вулкан.

Саме серед цієї вогненної бурі «представникам народу» й закор-

тіло внести певні зміни щодо батареї, установленої Буонапарте. 

Маневр уже було задіяно, коли прибув молодий командир баталь-

йону та звелів усе повернути; народні представники намагалися 

викласти свої зауваження. «Опікуйтеся вашим депутатським ре-

меслом, – відповів їм Буонапарте, – і дайте змогу мені займатися 

моїм ремеслом артилериста. Цій батареї місце саме тут, і я ручаюся 

за нею головою».

Загальна атака розпочалася 16-го. 17-го вранці нападники захо-

пили Па-де-Леде і Круа-Фароном; опівдні вони витурили союзників 

з-поза редуту Сент-Андре, фортів Поме та обох фортів Сент-Антуан; 

нарешті, до вечора, підсвічені одночасно грозою й канонадою, респу-

бліканці вступили на англійський редут; і там, досягнувши своєї мети 

та визнавши себе господарем міста, Буонапарте, поранений ударом 

багнета в стегно, сказав генералові Дюгом’є, пораненому в коліно й 

руку, падаючи від виснаження й утоми: «Ходіть відпочивати, генера-

ле, ми щойно захопили Тулон, а післязавтра ви там спатимете». 

18-го форти Егійет і Баланьє було захоплено, а батареї спрямо-

вано на Тулон; від вигляду безлічі будинків, охоплених вогнем, під 

посвист ядер, що руйнують вулиці, з-поміж союзників виникли 

розбіжності. Тоді ті, хто тримають облогу, чий погляд прикутий до 

міста й рейду, бачать, як спалахує пожежа навіть у тих місцях, де 

вони не атакували: це англійці, вирішивши відступити, підпалили 

арсенал, морські склади й французькі кораблі. Забачивши полум’я, 

здіймається лютий ґвалт: уся армія вимагає йти на штурм. Але вже 

надто пізно, і англійці висаджуються на кораблі під вогнем наших 

батарей, кидаючи тих, хто зрадив заради них Францію, зраджуючи 

їх у відповідь. Тим часом настає ніч. Вогонь, що запалав у багатьох 

місцях, згасає під могутній гуркіт – це каторжники розбивають свої 

кайдани й гасять пожежу, запалену англійцями.

Наступного дня, 19-го числа, республіканська армія ввійшла в 

місто, а ввечері, як і передбачав Буонапарте, генерал-аншеф спав 

уже в Тулоні.
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Дюгом’є не забув послуги молодого командира батальйону, який 

через дванадцять днів після взяття міста отримав звання бригадно-

го генерала.

Тоді й заволоділа ним, щоби ніколи вже не залиш ити, Історія.

Тепер ми пройдемося, точним і швидким кроком, слідом за 

Буонапарте його кар’єрою генерала, консула, імператора й вигнан-

ця; потім, глянувши, як він, ніби стрімкий метеор, знову з’являєть-

ся та ненадовго виблискує на троні, ми підемо за ним на той острів, 

куди він вирушить помирати, – так само, як ми зазирнули до нього 

на той острів, де він народився.


