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ВСТуп

Шарль де Ґолль – винятково важлива особистість нашої 
історії. Це місце належить йому завдяки звершенням 

на користь Франції та політичним рішенням, до прийняття 
яких він зумів спонукати французів. Оскільки на додачу 
більша частина його діяльності вписана в драматичний 
контекст історії, значущість цієї постаті видається ще 
вагомішою. Поєднання цих обставин підсилює тенденції 
як визнання, які доходять майже до обожнювання, так і 
невизнання і навіть неприйняття, аж до спроб убивства. 
Зростанню його популярності великою мірою сприяла і чи-
мала армія карикатуристів. Військовий, який став держав-
ним діячем, водночас гарно володів перóм. І був, можливо, 
одним із останніх у тому середовищі. Минуло півстоліття 
після його смерті, а він досі залишається орієнтиром, який 
інколи використовують надто часто. Годі порахувати полі-
тичних діячів, які відносять себе до «ґоллізму», хоча вони й 
остерігаються дати його визначення. Де Ґолля цей термін 
страшенно дратував, він його ніколи не вживав, хіба що 
для того, щоб відкинути, не вбачаючи в ньому жодного 
сенсу.

Вирішальні роки його життя та формування припа-
ли на епоху, яку вважають «прекрасною»*, коли світом 

*  Belle Époque (фр.) – умовне позначення періоду євро-
пейської історії між 1890-м і 1914 роком. Назва виникла й уко-
ренилася після Першої світової війни за контрастом з її трав-
матичним досвідом. Словосполучення вказує на період при-
скореного технічного прогресу, економічних успіхів, миру в 
політичних відносинах, розквіту культури у Франції, Великій 
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розпоряджалося вузьке коло країн, званих «потугами», 
причому називати їх поіменно не було потреби. Належачи 
до родини з «вищого товариства», Шарль де Ґолль отримує 
гарну освіту й виховання, завдяки чому має всі підстави 
вибудувати себе для життя і відчувати велику гордість від 
того, що він француз. Водночас хлопчик глибоко переко-
наний, що народився під «щасливою зіркою» і має талан. 
У ранньому підлітковому віці, коли з ним трапляється 
якась прикра пригода, батьки спершу питають, чи йому 
не боляче, і лише потім, чи не злякався. Юний Шарль від-
повідає: «Ні, у мене ж є щаслива зірка». Він не єдиний ві-
рить у свою долю, йому вдалося переконати в цьому своє 
оточення. Так, 9 березня 1952 року, його брат П’єр, намага-
ючись переконати певну кількість депутатів з Об’єднання 
французького народу (ОФН) зберегти вірність Шарлеві де 
Ґоллю і не переходити до інших політичних груп, каже де-
путату Едмону Баррашену: «Мій брат упевнений у своєму 
успіхові. Уже у коледжі він знав, що врятує Францію. І таки 
врятував. Сьогодні він знає, що врятує її вдруге. Треба йти 
за ним». Де Ґолль наміряється поставити свій талан на 
службу Франції, щоб забезпечити неперервність її величі, 
й вибирає військову службу. Та доведеться чекати, доки 
йому виповниться 50, щоб завдяки катастрофі 1940 року 
опинитися на передовій.

До п’ятдесяти років життя Шарля де Ґолля справді не 
відзначається нічим особливим чи надзвичайним. У про-
фесійній царині його дуже поважають і, попри свій ха-
рактер і високу самооцінку, командири вірять і пишуть, 
що в нього велике майбутнє. Але в 1940 році французи 
загалом абсолютно нічого про нього не чули, і навіть піс-
ля його радіозвернення 18 червня більш-менш тривалий 

Британії, Австро-Угорщині, Німеччині, Італії, Бельгії та інших піс-
ля франко-прусської війни і занепаду 1870–1880-х років. – Тут і 
далі, якщо немає спеціальної вказівки, примітки перекладача.
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час він – лише голос, який чимало французів нездатні 
асоціювати з обличчям. Рішення де Ґолля продовжити бо-
ротьбу, навіть не знаючи, скільки людей відгукнеться на 
його заклик, зумовлено передусім тим, що коротка кам-
панія травня–червня 1940 року закінчилася зникненням 
Франції як суверенної держави. Її територію розчленовано 
на шість частин, причому в разі перемоги ворога одну з 
них буде втрачено. Майбутнє інших наразі непевне. Для 
Шарля де Ґолля така ситуація немислима й неприйнятна. 
Його рішення боротися спирається також на висновки, до 
яких після закінчення Великої війни він дійшов, обмір-
ковуючи слабкі сторони, через які Франція опинилась у 
катастрофічній ситуації 1940 року. Він уважає, що здатний 
запропонувати рішення, яке поверне їй належне місце. І в 
1945 році може сказати, що він був правий, адже Франція 
має підстави, принаймні частково, знову посісти гідне 
місце серед країн, з якими рахуються. І хоча тепер його 
країна більш уразлива й не така могутня, як у 1913 році, 
вона все-таки засідає в міжнародних організаціях поруч із 
переможцями у війні, яка щойно добігла кінця. Якщо ви 
не ностальгуєте за нацистською Німеччиною, Шарлеві де 
Ґоллю нічого закинути не можна.

У 1946 році, не маючи ніякої партії, він вирішує віді-
йти вбік на якийсь час, in petto*, можливо, сподіваючись, 
що це триватиме недовго. Та ніхто не приходить із бла-
ганням повернутися, після першого вражаючого успіху 
Об’єднання французького народу не змогло утвердитись 
як політична сила. Сподівання долучитися до громадської 
діяльності марніють. У 1955 році, коли активність ОФН 
затихає, можна подумати, що де Ґолль більше не повер-
неться «до справ». Ув’язання Франції у війну з Алжиром 
змінює ситуацію, і на початку 1958 року найпроникливіші 

* У душі, подумки, потай (лат.). 
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спостерігачі вагаються тільки щодо дати його повернен-
ня. Державний переворот 13 травня 1958 року завершу-
ється його інвеститурою як останнього очільника Ради 
Четвертої Республіки. Неоднозначні обставини повернення 
де Ґолля на місце очільника держави не мають ясності 
вчинку 18 червня 1940 року. Досі жевріють озлобленість, 
розчарування і навіть ненависть, які виникли у той час. 
Конституцію 1958 року було прийнято без неупередже-
ного опрацювання й поглибленого обговорення з єдиним 
наміром – посилити виконавчу владу, яка, щоправда, того 
потребувала. Другим етапом на тому шляху стала перша 
конституційна реформа 1962 року. Але рівноваги повнова-
жень немає досі, конституція залишається незадовільною. 
Її не змінив де Ґолль після завершення війни в Алжирі, 
завдяки якій йому вдалося втриматися на посаді. І кожен 
наступний президент Республіки, якому конституція на-
дає багато переваг, не квапиться здійснити реформу, якої 
вона конче потребує. Якщо ж розглянути заходи, вжиті для 
відновлення колишньої величі Франції, то, попри певні до-
сягнення, вони не завжди увінчувалися успіхом. Можливо, 
де Ґолль не усвідомлював, що у світі, який настав після 
1945 року, Франція не мала ані відповідного рівня, ані по-
трібних засобів, щоб вважатися такою самою потужною, 
як у 1913 році. Він зрозумів, що поліпшити ситуацію може 
спільна праця західних потуг, але партнери так і не при-
йняли його бачення принципів об’єднання Європи. Тож 
його другий період правління – від 1958-го до 1969 року – 
дає більше приводів для обговорення, ніж епопея «Вільної 
Франції». Переслідування його супротивників досі не вщу-
хають. Так, під час відзначення якихось подій подеколи 
вигулькують принизливі знецінюючі «свідчення», якими 
автори намагаються урівноважити похвали. З нагоди од-
нієї з річниць його поранення й полону у Вердені у деяких 
радше бульварних виданнях опублікували свідчення доти 
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нікому не відомого німецького солдата, який стверджував, 
буцімто де Ґолль сам здався німцям, з якими його підрозділ 
вів бої. Щоб уникнути обох крайніх точок зору, спробуємо 
поглянути, яким було його життя, присвячене службі задля 
величі Франції.


