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Katolícka cirkev a dechristianizačná kampaň  vo Francúzsku 

v rokoch 1793 – 1795 

 

Lucia MARCINKOVÁ 

 

Jedným z kľúčových problémov, ktorý sa stiahne celým  obdobím Veľkej francúzskej 

revolúcie je vzťah revolučnej vlády ku katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Opatrenia a kroky, 

ktoré boli podniknuté v súvislosti s postavením katolíckej cirkvi v krajine mali  charakter 

prvoplánových a jednorazových akcií. Reakcia, ktorú vyvolali sa stala podnetom pre 

implementáciu ďalších opatrení, bez akejkoľvek nadväznosti na predchádzajúce.  V dôsledku 

neschopnosti revolučnej vlády vytvoriť koherentnú náboženskú politiku v podobe zaujatia 

jednotného   stanoviska k náboženskej otázke, sa počas trvania Veľkej francúzskej revolúcie 

striedajú obdobia relatívnej náboženskej slobody  s obdobiami, ktoré sú zamerané nielen proti 

katolíckej cirkvi, ale aj  samotnému náboženstvu.  

Veľká francúzska revolúcia už v počiatočnej fáze výrazne zasiahla do postavenia 

katolíckej cirkvi. V prvých dňoch došlo k odstráneniu všetkých feudálnych povinností, 

v rámci nich aj platenia desiatkov. Následne bol v dvoch vlnách skonfiškovaný majetok cirkvi 

a rozpustené  cirkevné rády, ktoré nevyvíjali spoločensky prospešné aktivity.  Aj napriek 

charakteru podniknutých krokov nebolo cieľom Národného zhromaždenia katolícku cirkev 

zničiť, ale reformovať ju tak, aby slúžila potrebám nového spoločenského režimu. Prijatím 

Občianskej ústavy duchovenstva vznikla  národná cirkev, ktorá sa  mala stať ohniskom 

národnej jednoty. Avšak už v priebehu roka 1791 bolo zrejmé, že  opak je pravdou. V tomto 

období   revolúcia začala  postupne  získavať protináboženský charakter.  Vo významnej 

miere k tomu prispelo odsúdenie Občianskej ústavy duchovenstva Piusom VI., rozštiepenie 

kléru  na prísažných a neprísažných, ako aj plánovaná intervencia cudzích vojsk. Po páde 

konštitučnej monarchie, došlo k eskalácii napätia v krajine a rozpútala sa honba na neprísažný 

klérus, ktorý bol vnímaný ako kontrarevolučný živel. Útoky na katolícku cirkev sa postupne 

zvyšovali a vyvrcholili v tzv. dechristianizačnej kampani. 1  

Dechristianizačná kampaň  vznikla v dobe, kedy Francúzsko  vstúpilo do svojej 

najradikálnejšej fázy spojenej s terorom nevídaných rozmerov. K pretrvávajúcej  invázii 

                                                 
1  Bližšie o krokoch Národného Zhromaždenia v rokoch 1789-1792 Veľkej francúzskej revolúcie pozri 
Marcinková, Lucia: Katolícka cirkev vo Francúzsku v období Veľkej francúzskej revolúcie (v rokoch 1789-1792). 
In: Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. Roč. 4, č. 1 (2010), s. 
24-37.   
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cudzineckých vojsk, ostrým občianskym bojom a nepokojom sa pridali vnútorné boje o moc 

medzi rôznymi frakciami radikálov. Rovnako aj strach, obavy či nespokojnosť prispeli  

k šíreniu rôznych konšpiračných teórií. V tomto období dochádza k úplnému spochybneniu 

všetkých  politických, spoločenských a kultúrnych hodnôt, čo vedie k vytvoreniu vhodných  

podmienok pre šírenie nových, radikálnych myšlienok a zároveň k  väčšej ochote akceptovať 

a následne realizovať ich. V takejto situácii  sa dostala k moci skupina radikálne zmýšľajúcich 

Francúzov nazvaná jakobíni, ktorých diktatúra  rokov 1793-1794 je označovaná ako vláda 

teroru. 2 

Dechristianizačná kampaň bola a neustále  je predmetom  mnohých výskumov a aj 

napriek tomu ešte aj dnes je vnímaná ako záhadný  a najmenej pochopený fenomén Teroru. 3 

Historici sa nevedia zhodnúť na príčine  jej vzniku. Značná časť historickej odbornej 

verejnosti interpretuje jej vznik  ako nevyhnutnosť  vojnového stavu, teda slovami A. Aularda 

„ako prostriedok národnej obrany“. Ďalšia skupina historikov vníma dechristianizačnú 

kampaň ako prejav hlboko zakoreneného odporu voči kresťanstvu, ktorý  spustila revolúcia.4   

Odborná verejnosť však dospela k názorovej zhode v súvislosti s jej účinkami, ktoré boli  

silné, intenzívne, deštruktívne a krátkodobé, avšak bez akéhokoľvek dôležitého dlhodobého 

odkazu. 5 

Samotná kampaň dechristianizácie  nepredstavuje jednoliaty celok. Skôr ako  

jednotné hnutie je správnejšie vnímať ju ako sériu hnutí či incidentov, ktoré inicioval výbušný 

charakter  situácie, v ktorej sa ocitlo dané mesto či oblasť, v mnohých prípadoch,  svojvôľa  

jednotlivcov.   

                                                 
2 Obdobie Teroru sa   začalo 2. júna, kedy padli girondisti na čele s Jacques Pierre Brissot a  skončilo sa  27. júla 
kedy padli jakobíni na čele s M. Robespierre. 
3   Staršia odborná spisba venujúca sa problematike  revolučnej vlády  a jej vzťahu ku katolíckej cirkvi, 
interpretovala  Veľkú francúzsku revolúciu ako protikresťanskú  ako celok,  t.j. každý krok revolučnej vlády voči 
katolíckej cirkvi bol motivovaný snahou zbaviť ju moci a pozície vo Francúzsku.  Tieto názory prezentujú 
napríklad francúzski historici Maistre či Bonald. Novšia  odborná spisba spája túto snahu dechristianizovať 
Francúzsko výlučne s aktivitami, ktoré boli realizované v priebehu rokov 1793-1794.  
4  Je nevyhnutné pristupovať k obom interpretáciám kriticky. Napríklad v súvislosti s druhou interpretáciou, 
Veľkú francúzsku revolúciu nie je správne vnímať  ako prvý spúšťač, pretože  zmenu v náboženskom cítení  
francúzskeho ľudu badať už od polovice 18. storočia. Aj keď táto zmena nemala celoplošný záber, predsa len 
v niektorých častiach Francúzska dochádza k poklesu záujmu o kňazské povolanie, kresťanskú literatúru, časť 
obyvateľov upustila od  pravidelného praktizovania viery, vzrastá  počet mimomanželských detí, atď. Bližšie 
pozri napr. Gibon, Ralph: A social history of French catholicism, 1789-1914. New York: Routledge, 1989.  
5 Tallett, Frank: Dechristianizing France: The Year II and the Revolutionary Experience. In: Tallett, Frank, 
Atkin, Nicholas: (eds.): Religion, society and politics in France since 1789. London: Hambledon press, 1991. s. 
2.Bližšie  pozri napr.: Cobb, Richard: Les armées révolutionnaires, instrument de la terreur dans les 
departemente. Paríž 1963. Mathiez, A.: Robespierre et la déchristianisation. Le Puy 1909.   
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Jej počiatky priamo súviseli s príchodom  représentants –en-mission , t.j. zástupcov 

Výboru pre verejné blaho do jednotlivých  departmentov Francúzska.6 Hlavnou úlohou týchto 

zástupcov bolo za pomoci vojenských jednotiek, mnohokrát aj miestnych  patriotov, obnoviť 

poriadok a zabrániť ďalšiemu chaosu na  im pridelenom území. Intenzita 7 , charakter, 

dôsledky či škála jednotlivých aktivít, ktoré boli realizované, závisela predovšetkým od  

osobnosti vyslaného zástupcu a miery jeho nadšenia či súhlasu s dechristianizačnou 

kampaňou, reps.  jednotlivými aktivitami zameranými proti katolíckej cirkvi. 8   Ďalším  

dôležitým faktorom bola aj  prítomnosť či absencia aktívnej revolučnej armády, ktorá   

dohliadala na implementáciu nariadení vydaných pre oblasť svojej pôsobnosti, ako aj  fakt, či 

považovala  dechristianizáciu  oblasti za svoj hlavný záujem.9  Vplyv mala aj prítomnosť  či 

náklonnosť členov miestnych klubov alebo  société populaire k myšlienkam revolúcie.10 

V rámci samotnej dechristianizačnej kampane boli realizované  aktivity rôzneho 

charakteru, ktoré prebiehali súbežne v dvoch ideových rovinách, pričom najvyššiu intenzitu  

dosiahli  na prelome rokov 1793-1794. 

Prvú skupinu tvorili aktivity, ktorých cieľom bolo úplné zničenie  katolíckej cirkvi. 

Nevraživý postoj voči katolíckej cirkvi bol výsledkom  vývoja  najmä počas  roka 1792, kedy 

boli podniknuté prvé kroky smerujúce k trvalému oslabeniu jej pozície v krajine. 11 

                                                 
6Výbor pre verejné blaho bol zriadený zákonom z 6. apríla 1793. V priebehu roka 1793 postupne preberal 
právomoci  ostatných orgánov a stal sa výkonným orgánom vlády  zodpovedným za národnú obranu krajiny. 
Konvent okrem iného zveril Výboru pre verejné blaho dohľad nad  náboženskými záležitosťami. Jeho úlohou 
bolo vytvoriť náboženskú politiku republiky a  koordinovať jednotlivé aktivity z nej vyplývajúce, medzi ktoré 
patrilo aj menovanie a vysielanie zástupcov Výboru do jednotlivých departmentov, ktorí mali zabezpečiť 
implementáciu zákonov a nariadení. V období jakobínskej diktatúry Výbor pre verejné blaho  pozostával z 12 
členov, plne oddaných revolúcii: 7 advokátov- Saint- Just, Jacques-Nicolas Billaud- Varrenne, Couthon, Robert 
Lindet, Pierre-Louis Prieur, Bertrand Barére, Marie-Jean Hérault, 2 inžinierov – lazare Carnot, Claude-Antoine 
Prieur-Cuvernois, 1 ministra- Jeanbon Saint- André a 1 herca- Collot d´Herbois. M.Robespierre sa stal členom 
dňa 27. júla 1793. 
7  Najviac zasiahnuté kampaňou boli mestské celky a predovšetkým regióny  Paríža, Aisne, Cher, Niévre. 
Dechristianizačná kampaň sa svojou intenzitou líšila dokonca aj v rámci jedného departmentu.  
8 V radoch représentants–en-mission figurovali  laici, napr. Andre Dumont- zástupca pre department Abbeville, 
Claude Javoques pre department Loive, ako aj klerici napr. Joseph Fouché- zástupca pre department Niévre,  
vikár Laplanche, kanonik katedrály Notre Dame - Charles 
9 Prvoradou úlohou revolučnej armády  bolo  obnoviť  verejný poriadok, bojovať proti  kontrarevolučným 
živlom, či   zaistiť pravidelné dodávky potravín.  
10  Väčšina klubov bola vytvorená vo Francúzsku v priebehu roka 1790  ako spontánna reakcia  občanov 
túžiacich participovať na revolúcii. Revolučné kluby sa stali  školami vlastenectva, pretože aj keď ich členmi 
boli  príslušníci buržoázie, v snahe priblížiť ideály revolúcie, usporadúvali rôzne verejne prednášky a  vystúpenia 
pre miestnu komunitu.  Reštriktívna politika  klubov  viedla v niektorých mestách k vytvoreniu spoločností, 
ktoré združovali predovšetkým remeselníkov a maloburžoáziu. O spolupráci zástupcov Výboru pre verejne blaho 
a miestnych klubov pozri napr. Kennedy, Michael L.: The Jacobin clubs in the  French revolution, 1793-1795. 
New York: Berghahn books, 2000. s.  
11 Kľúčovú úlohu  pri zmene postoja voči katolíckej cirkvi zohrali dve skutočnosti a to charakter novej vlády- 
Zákonodarného zhromaždenia a vstup Francúzska do vojny s Rakúskom a Pruskom.  V októbri 1791 sa konali 
voľby do Zákonodarného zhromaždenia, ktorého členmi bolo 20 oproti  pôvodnému počtu  290 klerikov. 
Prevahu získala skupina  girondistov, ovplyvnená názormi  osvietenských filozofov, zastavajúca pozíciu  deizmu 
a najmä unavená  z problémov, ktoré súviseli s praktickou stránkou  implementácie zákonov a nariadení 
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Dechristianizačná kampaň bola prirodzeným vyústením nastoleného riešenia cirkevných  

záležitosti, pričom sa sústredila nielen na zničenie  členskej základne12 či štruktúry katolíckej 

cirkvi ale aj viery ako takej. Katolicizmus bol  vnímaný ako ideológia fanatikov, ktorí sa 

snažili obnoviť  spojenectvo koruny a oltára. V dôsledku toho bolo jedinou možnou cestou 

k tomu, aby revolúcia prežila, jeho zničenie.13  

Kampaň dechristianizácie  oficiálne začala v jeseni 1793. Avšak známe sú  prípady, 

kedy opatrenia  voči katolíckej cirkvi realizovali  miestne radikálne elementy dokonca ešte 

pred príchodom représentant –en-mission. Aktívni členovia  miestnych klubov a spoločností 

prevzali iniciatívu do svojich rúk   už počas augusta 1793.  Ako uvádza M. Vovelle,  

začiatkom augusta 1793  začali členovia société populaire  v meste Nerondes ničiť sochy 

svätcov a ďalšie náboženské symboly v miestnom kostole. 14  

Prekvapivo prvé impulzy zamerané voči katolíckej cirkvi nevyšli z Paríža, 

revolučného centra, ale z mesta Nevers. Jospeh Fouché, representant-in-mission v 

departmente Niévre vydal 10. októbra 1793 nariadenie, na základe ktorého  mali byť 

odstránené všetky náboženské symboly z cintorínov. Zároveň nariadil  umiestniť nad brány  

cintorínov nadpis “Smrť je večný spánok“.  Z tohto mesta pochádzal aj P.G.Chaumette, 

prokurátor parížskej komúny, ktorý prišiel navštíviť  chorých rodičov a stretol sa s Fouché. 

Ovplyvnený jeho názormi po návrate do Paríža prijal toto opatrenie. Zároveň vydal zákaz 

slúžiť omše a nosiť na verejnosti  sutanu, zakázal pouličný predaj  ružencov a nariadil, aby 

obchody ostali otvorené aj v nedeľu.15 Následne sa nariadenia podobného charakteru  začali 

uplatňovať  v rámci celého Francúzka.  Napríklad zákon z 6.novembra 1793, ktorého autorom 

bol Barére,   dával obciam  právo ničiť kresťanské symboly.  V mnohých častiach Francúzska  

došlo  k odstraňovaniu  krížov,  obrazov, sôch, oltárnych častí  a zvonov z kostolov a iných 

                                                                                                                                                         
týkajúcich sa náboženskej  otázky. Intervencia cudzích vojsk bola interpretovaná  revolučnou vládou ako  
kolaborácia  kontrarevolučných  živlov francúzskej spoločnosti  v emigrácii  s vládami  cudzích krajín. Keďže 
časť kléru opustila Francúzsko  v predchádzajúcom období, bola katolícka cirkev  považovaná za jeden 
z takýchto živlov.  
12 Členská základňa katolíckej cirkvi bola prvýkrát oslabená  prijatím Občianskej ústavy duchovenstva. Oveľa 
vážnejšie dôsledky  malo prijatie tzv. deportačného  zákona v 1792, ktorým došlo  k takmer úplnému  zničeniu 
členskej základne  katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Zhruba 40 000 klerikov opustilo krajinu, vyše 3000 bolo 
odsúdených  a zabitých alebo deportovaných, a len veľmi malá skupina katolíckych kňazov  ostala vo 
Francúzsku a pôsobila v ilegalite.  
13 Atkin, Nicholas, Tallett, Frank: Priests, prelates and people: a history of European  Catholicism  since 1750. 
New York : Oxford university press, 2003. s.59.  
14 Vovelle, Michel: La révolution contre l´église: de la raison á l´étre suprême. Paríž 1988. s. 237-8. citované 
podľa Tallett, Frank: Dechristianizing France: The Year II and the Revolutionary Experience. In: Tallett, Frank, 
Atkin, Nicholas: (eds.): Religion, society and politics in France since 1789. London: Hambledon press, 1991. s. 
1. 
15  Aulard, François Aplhonse: The French Revolution: a Political History 1789-1804. Zv. III. Cornell 
University Library. 2009. s. 157. 
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verejných priestranstiev.  Súčasne boli zakázané  verejné procesie a ďalšie náboženské oslavy. 

Dokonca sa viedli  záznamy o zisku z konfiškácie  tanierov, kalichov, držiakov na sviečky,  

kňazského oblečenia atď.  Je nevyhnutné si však uvedomiť, že konfiškácia majetku pramenila  

tak zo snahy dechristianizovať Francúzsko, ako aj z ekonomických a vojenských potrieb. 

Napríklad skonfiškované zvony boli roztavené a použité pri výrobe  zbraní a ďalšieho 

bojového arzenálu; ostatné hodnotné predmety  poskytli  finančné prostriedky  potrebné  pre 

zabezpečenie chodu krajiny.  

Ako už bolo uvedené, implementácia zákonov a nariadení v praxi závisela od 

miestnych okolností a najmä charaktere   zástupcu  Výboru pre verejné blaho. Napríklad 

zástupca Lejeune použil zákon o náboženskej slobode, ktorý prijal Konvent 6. decembra 1793 

na to,  aby ospravedlnil zatváranie kostolov a odstraňovanie externých symbolov katolicizmu, 

ktoré zdôvodnil slovami, že “katolicizmus by si nemal užívať výhody nad ďalšími 

náboženstvami.“16   

Rovnako ako v predchádzajúcom období aj v rámci dechristianizačnej kampane  boli 

vyvíjané  aktivity zamerané na  zničenie členskej základne katolíckej cirkvi.  V porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím došlo k  zintenzívneniu  prenasledovania  a vraždenia 

neprísažného kléru. 17  Mnohí z nich boli  deportovaní na územie  Francúzskej Guyany, 

označovanej ako „suchá gilotína“. Pričom dodnes nie je známy počet tých, ktorí skončili vo 

väzeniach alebo boli usmrtení pri vojenských zásahoch.  

Súbežne s ničením katolíckej cirkvi pristúpila vláda k útoku aj na konštitučnú cirkev. 

Jej hlavným poslaním bolo slúžiť novému spoločenskému poriadku, podporovať jeho hodnoty 

a v neposlednej strane získať vernosť predovšetkým vidieckeho obyvateľstva.18 Ako nástroj 

revolúcie  sa však neosvedčila. Už v 1791 vypukli menšie vzbury a azda najlepším príkladom  

neúspechu jej činnosti bolo   povstanie vo Vendeé.  V dôsledku tohto zlyhania  bol všetok 

klérus, okolo 20 000 kňazov, prinútený abdikovať.  Došlo ku konfiškácii  ich príjmov 

a v  prípade odporu  boli uväznení alebo usmrtení.  Predpokladá sa, že  asi 6 000 – 9 000 sa 

pod nátlakom oženilo. Všetky konštitučné kostoly boli  zatvorené. Mnoho z nich bolo 

predaných, zbúraných, alebo  sa začali využívať ako dielne,  sklady či klubovne a  neskôr sa 

stali Svätyňami Rozumu, v ktorých boli na oltár pokladané sochy symbolov revolúcie, napr. 

socha slobody. 

                                                 
16 Tallett, Frank.: Dechristianizing France: The year II and the revolutionary experience. In: Tallett, Frank.(ed.): 
Religion, society and politics in France since 1789. Londýn: The Hambledon Press, 1991. s. 9. 
17 Predovšetkým po marci 1793 kedy vypuklo povstanie vo Vendee sa  začali  šíriť správy, že ho podnecoval 
neprísažný klérus.  
18 Atkin Nicholas, Tallett, Frank: Priests, prelates and people: a history of European  Catholicism  since 1750. 
New York : Oxford university press, 2003. s.58. 
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 Druhú  skupinu tvoria aktivity, ktorých cieľom bolo ustanoviť náhradu za katolicizmus. 

Táto požiadavka vychádzala z presvedčenia, že každá spoločnosť potrebuje určitý morálny 

poriadok, ktorým by sa riadila. Samotný Maximilián Robesppiere si uvedomoval, že bez 

katolicizmu19  môže dôjsť k nestabilite či zrúteniu spoločnosti a preto sa snažil vytvoriť nový 

poriadok, prostredníctvom ktorého by nielen zabezpečil spoločenskú stabilitu v krajine, ale 

zároveň by vzdelával občanov spôsobom, ktorý by im umožnil pochopiť  charakter 

revolučných zmien a stať sa morálne vhodnými adeptmi pre nové inštitúcie, pretože podľa 

jeho slov „republiku tvoril charakter jej občanov“.20  

Prostriedkom na  dosiahnutie tohto cieľa sa stal kult Najvyššej bytosti, ktorý bol 

založený  zákon z dňa 7. mája 1794.  Robespierre veril, že prostredníctvom neho bude 

dosiahnutá morálna obnova Francúzska. V protiklade voči kultu Najvyššej bytosti stál kult 

Rozumu, ktorý vychádzal z  ateistických základov osvietenskej filozofie.21 Avšak rovnako 

ako kult Najvyššej bytosti, aj kult Rozumu sa snažil  nahradiť katolicizmus svetovým 

náboženstvom ľudskosti, spravodlivosti a bratstva. Súčasťou kultov bola aj oslava svätcov, 

ktorými boli padlí hrdinovia revolúcie, napr. Marat, Chalier, Lepeletier.22  

 Kultom sa nepodarilo získať  väčšiu podporu ľudu. Aj keď členovia klubov 

a spoločností nadšene privítali ich existenciu, v praxi to mnohokrát vyzeralo inak.  Napríklad 

v meste Besancon  členovia miestnej spoločnosti navštevovali Svätyne Rozumu  v décadí vo 

veľmi malom počte; v meste Fontaine  rodičia odmietli posielať svoje deti do školy ako náhle 

ich učiteľ namiesto náboženstva začal učiť o Najvyššej bytosti.23  

V  snahe o racionalizáciu viery sa zabudlo na skutočnosť, že predovšetkým v  čase 

bolesti, vojny, strachu, obáv zo smrti katolícka viera poskytovala útechu  a nádej, kým 

u chladných, abstraktných a racionálnych kultoch tieto elementy absentovali. 

                                                 
19 Maximilian Robespierre predstavuje jednu z najvýznamnejších ako aj najkontroverznejších  osobností Veľkej 
francúzskej revolúcie.  Najrozporuplnejšie je vnímaný  jeho vzťah  k náboženstvu, predovšetkým v dôsledku 
absencie  primárnych materiálov, ktoré by jednoznačne  vysvetlili jeho názory a zároveň objasnili motívy, ktoré  
ho viedli k vytvoreniu revolučnej  náboženskej politiky. Bližšie pozri   Tallett, Frank: Robespierre and religion. 
s.92-108. In: Haydon, Colin, Doyle, William (eds.): Robespierre. Cambridge: Cambridge university press, 1999.  
s.   
20 Atkin Nicholas, Tallett, Frank: Priests, prelates and people: a history of European  Catholicism  since 1750. 
New York : Oxford university press, 2003. s.60. 
21 M.Robespierre vystupoval proti ateizmu, ktorý podľa jeho názoru ničil putá spoločnosti. 
22  Jean –Paul Marat  (1743-1793)  vydával  noviny „Priateľ ľudu“, hlásil sa k odkazu J.J. Rousseaua, bol 
zvolený do Konventu ako tribún ľudu, vyzýval k  dôslednému boju  proti  aristokracii a aj girondistom. 13. júla 
ho zavraždila fanatická girondistka Charlotta Cordayová.  
23 Tallett, Frank.: Dechristianizing France: The year II and the revolutionary experience. In: Tallett, Frank.(ed.): 
Religion, society and politics in France since 1789. Londýn: The Hambledon Press, 1991. s.7. 
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Jedným z krokov zacielených nahradiť   kresťanskú tradíciu vo Francúzsku bolo aj 

vytvorenie   a následné prijatie nového republikánskeho kalendára dňa  5.októbra 1793.24 

Snahu zmeniť spôsob datovania  či označovania času  je možné nájsť už  v počiatočnom 

období Veľkej francúzskej revolúcie, 25   pričom je dôležité  uvedomiť si, že táto snaha  

nepramenila z nevraživosti voči katolíckej cirkvi. Išlo skôr o snahu reflektovať  túto kľúčovú  

udalosť Francúzskej histórie. To sa odzrkadlilo predovšetkým v mnohých  pokusoch o 

upravenie  kalendára. 26   V dôsledku existencie rôznorodých a početných návrhov zmien 

Konvent  vytvoril Výbor, ktorý bol následne poverený vypracovaním návrhu  kalendára,  

s cieľom  zachovať v čo najväčšej možnej miere  „súlad“   medzi    všeobecne užívaným 

a novovytvoreným spôsobom datovania.  Avšak správa, ktorú Výbor predložil Národnému 

zhromaždeniu  v septembri 1793, obsahovala odporúčania, ktoré  sa nesnažili priniesť riešenie 

danej požiadavky, ale  sa svojich charakterom niesli už v znamení nastupujúcej politiky 

dechristianizácie. Namiesto hľadania „súladu“ členovia Výboru odporúčali  „zahodiť“ starý 

kalendár a vytvoriť nový.27   V snahe o racionalizáciu bol tak ako pri sústave váh a mier 

aplikovaný desiatkový systém. Rok bol rozdelený na 10 mesiacov, ktoré tvorili týždne po 10 

dní. Desiati deň, nazývaný décadí,  mal nahradiť nedeľu ako deň odpočinku. Kľúčovým 

momentom bolo  stanovenie prvého dňa  roku. Jednou z úloh, ktorú  mal kalendár plniť, bolo 

oslavovať Veľkú francúzsku revolúciu ako  nový historický začiatok. Počiatok sa neodvádzal 

od narodenia Krista, ale od vzniku republiky.28 Podľa Romme, tvorcu kalendára,  bol tento 

deň nielen  dňom rovnosti dňa a noci, ale aj „dňom občianskej a morálnej rovnosti vyhlásenej  

reprezentantmi francúzskeho ľudu.“ 29  Pomenovanie mesiacov a dní sa nieslo v znamení 

prírody.30 

                                                 
24 Zákon, ktorým bol prijatý nový kalendár  je  považovaný  za najprotikresťanskejší zákon revolúcie. 
25M. Ozouf  uvádza, že už  deň po páde Bastily boli dokumenty datované  nie   dňa 15. júla 1789, ale v „druhý 
deň slobody“. Ozouf, Mona: Revolučný kalendár. s.539. In: Furet, François, Ozouf, Mona (eds.) A Critical 
dictionary of the French Revolution. 1989.  
26 Otázka zmien  v kalendári  sa prerokovávala napr. aj na  zasadnutí Zákonodarného zhromaždenia začiatkom 
roka 1792. Členovia zhromaždenia odmietli schváliť kalendár, podľa ktorého mal byť za  začiatok roka 
považovaný 14. júl, pretože  išlo podľa ich názoru o príliš výraznú zmenu  v porovnaní s  všeobecne 
akceptovaným  kalendárom v Európe. 
27 Výbor pripravoval  návrh zmeny kalendára  od decembra 1792 do septembra 1793. Špecifický politický vývoj 
vo Francúzsku v danom období  prirodzene ovplyvnil aj proces  jeho tvorby. Najaktívnejšími členmi bol Fabre 
d´Eglantine, Marie- Joseph Chénier či Romme. 
28  Dňa 22. 9. 1792 bola vyhlásená republika, t.j. stal sa prvým dňom Roka I.  
29Ozouf, Mona: Revolučný kalendár. s.541. In: Furet, François, Ozouf, Mona (eds.) A Critical dictionary of the 
French Revolution. 1989. 
30 Mesiace dostali označenie podľa  poľnohospodárskych alebo  klimatických cyklov, napr. august – fructidor – 
mesiac ovocia, júl - termidor – horúci  mesiac. Décadí dostal  označenie  podľa rôznych  poľnohospodárskych 
náradí, piaty deň v týždni  podľa domácich zvierat a zvyšne dni podľa rastlín.   Tento variant sa ujal na rozdiel  
od návrhu Romme, ktorý  pridelil mesiacom názvy súvisiace s históriou, napr. Bastila, Republika, Sloboda.  
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Okrem zmeny kalendára sa prikročilo aj k zmene názvov miest a mien osôb. 

Kresťansky znejúce mená  mali byť nahradené  republikánskymi, ako napr. Brutus, Bratstvo, 

Brat Koriander. Výskumy matrík dokázali, že tak ako väčšina zmien, ani táto nenašla širokú 

podporu medzi francúzskym ľudom. Boli komunity, ktoré úplne odmietli  zmenu mien; 

v mnohých došlo k nahradeniu časti mena Saint   za Mont alebo Font. V Poitiers len 62 z 593  

detí narodených v druhom roku mali revolučne znejúce mená. 31  Zmeny v názvoch miest 

spôsobovali administratívne problémy a preto ich používanie nemalo dlhé trvanie.  

Ako uvedené príklady  poukazujú,  snaha nahradiť katolicizmus nebola úspešná. 

Zmeny uskutočňované nenávideným režimom nielen že sa snažili   neprirodzeným spôsobom 

nahradiť všetko zaužívané,  ale  mnohokrát  viedli aj  k zbytočným  problémom 

a komplikáciám. 

Na neúspechu dechristianizačnej kampane sa vo výraznej miere podieľal aj  odpor, 

pasívny či aktívny, miestneho obyvateľstva. Najčastejšou praxou bolo ukrývanie hodnotných 

diel a vecí z kostolov v domoch miestneho obyvateľstva. Išlo predovšetkým o  sochy, obrazy, 

kalichy, atď. vyššej hodnoty. Menej cenné veci boli v kostoloch ponechané pre armádu 

a členov dechristianizačnej kampane.  V mnohých prípadoch sa miestne obyvateľstvo 

odmietlo podieľať  či spolupracovať  na realizácii aktivít dechristianizačnej kampane.  

Zatajovali svoje profesie, skrývali, prípadne ničili rôzne náradie, rebríky, atď.  

Následky násilného odstránenia katolíckej viery sa naplno prejavili už v nasledujúcom 

období.  Škody, ktoré boli napáchané, neumožnili katolicizmu  získať takú inštitucionálnu silu  

akú mával v predchádzajúcom období. V dôsledku prenasledovania kléru  bola zničená nielen 

jeho členská základňa, ale aj prestíž.   Výraznou mierou k tejto situácii prispela  aj skutočnosť, 

že praktizovanie viery sa stalo výlučne súkromnou záležitosťou. V období počiatočného 

prenasledovania sa neprísažní i neprísažní kňazi snažili slúžiť omše  kde sa len dalo, 

v príbytkoch svojich veriacich,  spoločenských priestoroch, stodolách.  Neskôr, počas  

dechristianizácie, kedy sa prudko zredukoval počet akýchkoľvek kňazov, prevzali ich 

povinnosti nielen muži, ale aj ženy, čím došlo k zosvetšteniu  náboženstva. Zvyčajne išlo 

vikárov či učiteľov kňazských seminárov, ktorí boli ako  tak  uzrozumení s tradíciami,  vedeli 

čítať a slúžili tzv. „biele omše“ v úzkom kruhu miestnych veriacich. V dôsledku toho, že 

                                                 
31 Tallett, Frank.: Dechristianizing France: The year II and the revolutionary experience. In: Tallett, Frank.(ed.): 
Religion, society and politics in France since 1789. Londýn: The Hambledon Press, 1991. s. 4.  
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niektoré funkcie kňazov prebrali na seba dokonca aj ženy, ako napr. krstenie detí, je možné 

hovoriť o feminizácii náboženstva.32  

V nasledujúcom období nedošlo k vytvoreniu  koherentnej  náboženskej politiky, 

pretože Direktórium nedokázalo zaujať jednotné stanovisko k náboženskej otázke.   V prvej 

fáze, ktorá zahŕňa obdobie od februára 1795 až jesene 1797, došlo k čiastočnej obnove  

náboženskej slobody. V druhej, ktorá trvala až do decembra 1799 bola obnovená 

dechristianizácia. Postavenie katolíckej cirkvi vo Francúzsku bolo aj keď len čiastočne 

obnovené konkordátom z 1801.  

Zložitá a špecifická politická situácia, v ktorej sa nachádzalo Francúzsko v rokoch 

1793-1794  sa do značnej miery podpísala aj na charaktere jednotlivých aktivít realizovaných 

v rámci  dechristianizačnej kampane.  V čase kedy dochádza k spochybneniu  všetkých 

hodnôt,  aj najjemnejší vánok môže spôsobiť hurikán.  Hystéria občianskej vojny, zahraničná 

invázia, nové a nové  vzbury a nepokoje, ktoré ako to vánok pošepol, podnecoval neprísažný 

klérus,  vyústili  do všeobecnej nedôvery  voči kňazstvu, ich prenasledovaniu  a napokon  do 

útoku na samotné kresťanstvo. To bolo cieľom skupiny aktivít, ktoré  ničením kresťanských 

symbolov, zatváraním kostolov či prenasledovaním kléru mali úplne  zničiť katolícku cirkev 

vo Francúzsku, ktorá v čase jakobínskej diktatúry bola považovaná za najväčšieho nepriateľa 

revolúcie.  Druhá skupina aktivít bola zameraná na  vytvorenie  plnohodnotnej náhrady za 

katolicizmus. Maximilián Robespierre vedomý  si sily, ktorú mal katolicizmus v období old 

regime, snažil sa prostredníctvom kultu Najvyššej bytosti  vytvoriť spojivko celého národa. 

Veril, že nový kult, spolu s ďalšími krokmi, ako  napr. vytvorenie republikánskeho kalendára, 

zmenenie mien osôb či miest, posilní vlastenecké cítenie celého francúzskeho ľudu a umožní 

pretvoriť sen osvietenskej filozofie na politickú realitu. Dechristianizačná kampaň  sa snažila   

rýchlo a neprirodzeným  spôsobom nahradiť niekoľko storočí budované putá a tradície, preto 

nie je prekvapujúce, že  aj napriek tomu, že jej silné, intenzívne a deštruktívne účinky  boli 

bez akéhokoľvek dlhodobého odkazu. Avšak dôsledky tohto násilného odstránenia katolíckej 

viery na seba nenechali dlho čakať, medzi najzávažnejšie patrí  zosvetštenie a feminizácia 

náboženstva   ako aj  skutočnosť, že  praktizovanie viery sa stalo výlučne súkromnou 

záležitosťou. 

 

 

 

                                                 
32 Pre viac informácií  pozri Stephens, W.: Women of the French revolution. New York:BiblioLife, 2009. s. 204-
237.  
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