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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. ÚVOD 

 

Vešla ve známost jako předěl mezi feudální společností a společností průmyslovou. Lidé ji 

chápou jako přemostění od aristokracie k burţoazii a kapitalismu. Povaţuje se za vstupní 

bránu k moderní společnosti. Těmito všemi popisy lze charakterizovat Francouzskou  

revoluci, jíţ byl dán přívlastek Velká vzhledem k jejímu rozsahu a působnosti na poli 

sociálním, ekonomickém, politickém, ale i kulturním.  

To, co by jinde trvalo několik desítek, ba moţná i stovky let, proběhlo ve Francii během 

pouhých 15 let. V silně oslabené absolutistické monarchii strádal nejen lid, ale i státní kasa. 

Veřejně propírané pamflety vrhaly špatné světlo na celý aristokratický svět, královský pár 

nevyjímaje. Právě v 18. století vzniká nová autorita, kterou si musí všichni  

předhánět – veřejné mínění. Její zvláštností je to, ţe jako samostatná  

persona neexistuje nikde, ale přitom se rozlévá do všech koutů země a neustále se proměňuje. 

Někteří muţové této doby si uvědomovali sílu veřejného mínění, potaţmo lidu, a hledali 

způsob, jak si ji získat pro sebe, jak si ji naklonit a vnutit jí své myšlenky.  

Jaký je vlastně smysl této práce? Záměrem bude vyloţit, jak bylo nakládáno s tehdejším 

veřejným míněním, kdo stál za drastickými opatřeními k zachování „zdravého“ obyvatelstva  

a jakými prostředky toho bylo dosáhnuto. Mnozí autoři kladou důraz na sociální či na 

politické příčiny Revoluce, její motor ale spatřuji v prostém lidu, který tvořil většinu 

francouzského obyvatelstva. Zaměřím se především na oblast publicistické činnosti díky 

sbírkám dobových novinových článků a na nich se pokusím ozřejmit, jak autoři přistupovali k 

Revoluci a co si stanovili za cíl. 

Proč se věnovat vztahu lid a novinářská argumentace? Do té doby porobený lid prokázal svou 

sílu jiţ v prvním roce Revoluce a ta neustále narůstala. Především novináři věděli, ţe se jim 

masy chudých lidí budou hodit, aby s pomocí nich prosadili své myšlenky. Pokusím se zjistit, 

zdali byly noviny pouhou branou informací směrem ke čtenářům, anebo se jednalo o vztah 

oboustranný. Budou mě téţ zajímat různé události Revoluce, ale především to, zdali se 
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shodovaly s tím, co pronášeli buď novináři ve svých článcích, nebo poslanci ve 

Shromáţděních. 

Francouzská revoluce je dobou rozvíjejícího se občanského myšlení a kolébkou politicky 

agitačního novinářského boomu. Za jasnými činy paříţského obyvatelstva (zářijové  

masakry, poprava krále) stojí zahalení autoři. Hlavní myšlenka práce zní, jak noviny formují 

smýšlení francouzského obyvatelstva, tzn. jak autoři přistupují k dané situaci, jakými 

prostředky události popisují (či karikují) a jaký ohlas u lidu vyvolají. Nezbytnou součástí 

bude představení čelných představitelů Revoluce včetně úryvků z pamětí nebo jejich 

novinářského působení.  

Čtenář se tak seznámí Jeanem-Paulem Maratem, kordeliérským nesnášenlivým lékařem, jehoţ 

L’Ami du Peuple postupem času úspěšně hýbe nejen paříţskou, ale i francouzskou společností 

pomocí departementních jakobínských klubů. Po Maratově smrti na Přítele lidu navazuje 

Jacques-René Hébert, jehoţ agitační články cílí na nejchudší obyvatele, a spolu se zběsilými 

se postaví na odpor vládnoucí Hoře. Na protihoralskou vlnu se brzy naladí téţ kordeliéři 

Danton s Desmoulinsem coby umírnění, jejichţ stranický Starý kordeliér sice útočí na 

Héberta, ale později začíná očerňovat diktátorský reţim a samotného Robespierra. Ten se jako 

brilantní řečník zapíše do dějin svým přátelstvím se Saint-Justem, čímţ vzniká jakobínské 

dvojvládí dláţdící si cestu k dobrým úmyslům popravenými Francouzi. I oni jsou jakoţto 

střední jakobínský proud popraveni a Francie se dostává do rukou poslanců Roviny, jiţ byli aţ 

dosud ve Shromáţdění pasivní silou.  
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2. PRAMENY A LITERATURA 

 

V teoretické části mi velmi dobře poslouţila kniha od Julese Micheleta
1
 a Daniely  

Tinkové,
2
 abych dokázal jednak sestavit příběh celého průběhu Revoluce a jednak  

u vybraných pasáţí text doplnit o zajímavé informace navíc, a příběhu tak dodat výčet sice 

mnohdy vedlejších, ale o to zajímavějších detailů. Přínosná byla i kniha od Noaha 

Shustermana,
3
 jeţ neotřelou formou přináší nová a zajímavá fakta nejen o ţenském hnutí za 

Revoluce. 

Jelikoţ kladu velký důraz na závěrečnou fázi Revoluce, na jedno z vysvětlení, proč  

skončila, vyčerpávají informace k thermidorskému převratu lze najít v chytlavé knize od 

Alberta Manfreda
4
 včetně detailního popisu revoluční kariéry jednoho z nejvýznamnějších 

muţů Revoluce, Maximiliena Robespierra. Jednomu se zásadních orgánů Revoluce se 

věnoval téţ Claude Sabatié.
5
  

Oporou práce a velmi výraznou roli při doplňování hlavní linie příběhu byly nejen  

v teoretické, ale především v praktické části proslovy z nejnovější knihy Daniely Tinkové
6
  

a sbírka zákonů Jeana-Baptisty Duvergiera (speciálně svazek 6. a 7.).
7
 Na nich  

uvidíme, s jakou vehementností Konvent schvaloval zákony a jak byly formulovány běţným 

občanům. Kromě memoárů, v tomto případě těch Dantonových,
8
 je praktická část sloţena  

z projevů Saint-Justových
9
 a Robespierrových.

10
 Dílo Amicovo a Mouttetovo upoutá 

pečlivým sběrem dat během zasedání Konventu a doslovných vystoupení různých poslanců. 

                                                 
1
 MICHELET, Jules. Francouzská revoluce. Přeloţili Alena Hartmanová a Jiří Pechar. Praha: Odeon, 1989, 639 

s. ISBN 8020700935. 
2
 TINKOVÁ, Daniela. Revoluční Francie 1787-1799. Praha: Triton, 2008, 439 s., [12] s. barev. obr. příl. ISBN 

978-80-7387-211-3. 
3
 SHUSTERMAN, Noah. The French Revolution: faith, desire, and politics. New York: Routledge, Taylor, 

2014, xiii, 265 pages. ISBN 978-041-5660-211. 
4
 MANFRED, Albert Zacharovič. Tři podobizny z doby Velké francouzské revoluce. Praha: Mladá fronta, 1982, 

365 s., bar.fot.příl., fot.příl. Kolumbus. 
5
 SABATIÉ, Amans Claude. Le Tribunal révolutionnaire de Paris: Origine, évolution, principaux procès et ses 

victimes dans le clergé. Paris: P. Lethielleux, 1912. 
6
 TINKOVÁ, Daniela (ed.). Zrození občana: antologie dokumentů z Francouzské revoluce. Vydání první. 

Překlad Klára Jirsová, Jiří Růţička, Eva Tinková. Praha: Academia, 2015, 475 stran. Europa (Academia). ISBN 

978-80-200-2423-7. 
7
 DUVERGIER, Jean-Baptiste. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil 

d'État.: de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique. Paris: A. Guyot et Scribe, 1845. 
8
 BEAUMONT, J. P. Memoirs of M. Danton, late Minister of Justice to the National Convention. London: Allen 

and West, 1794. 
9
 HAVARD, Adolphe (ed.). Oeuvres de Saint-Just, représentant du peuple a la Convention nationale. Paris: 

Prévot, 1834. 
10

 AMIC, Auguste a Étienne MOUTTET. Orateurs politiques: Choix des discours et des rapports. Paris: Mairet 

et Fournier, 1841. 
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Vyjma nich čtenář najde velmi zajímavé dobové počtení ve sbírce novinových článků 

radikálů Revoluce, tzn. článků Maratových
11

 a Hébertových.
12

 Nesmím opomenout ani 

Camilla Desmoulinse
13

 a jeho rebelskou novinářskou činnost, jíţ se věnoval na sklonku svého 

ţivota, a také internetovou stránku přímo věnovanou Francouzské revoluci,
14

 kde lze dohledat 

zbylé projevy, jeţ nebyly zmíněny v tištěných zdrojích. 

Co se týče veřejného mínění, tématu, jemuţ je věnována převáţně praktická část, povolaným 

je v tomto směru Keith M. Baker a jeho pojetí veřejného mínění.
15

 Na základě studií 

francouzských encyklopedií veřejným míněním rozumí jak mdlé pochodňové světlo  

v protikladu k jasnému slunečnímu svitu,
16

 tak i všeobecný, objektivní rozumový  

tribunál, před nímţ občané a vlády veřejně vystupují.
17

 Jedná se o nový způsob  

autority, o abstraktní zdroj legitimity. 

Nejobsáhlejší výklad však přináší tehdejší generální kontrolor financí Jacques Necker: podle 

něj se jedná o duši společnosti, daleko silnější moc neţ je moc vládnout, která představuje 

mírumilovný soudní tribunál a jako taková je trvalá a stabilní, přičemţ plyne z rozumu.
18

 

Stejný postoj zaujímá i francouzský klasik François Furet: podle něj je veřejné mínění 

protiváhou despotismu a veřejným tribunálem, jenţ staví na své objektivitě, a stojí v opozici 

ke královu tajnůstkaření.
19

   

Povaţujme definici veřejného mínění za uzavírající krátký úvod a zároveň za odrazový 

můstek k první kapitole, v níţ má mínění velký význam uţ jen kvůli tomu, ţe zatímco  

o století dříve prakticky neexistovalo, tak v 18. století získává nebývale na síle, v jeho rukou 

leţí budoucnost Francie a zároveň si získává takovou autoritu, jakou by si přál kdejaký 

panovník.  

                                                 
11

 MARAT, Jean Paul a A VERMOREL. Œuvres de J.P. Marat (l'ami du peuple) recueilliés et annotées par A . 

Vermorel. Paris: Décembre-Alonnier, 1869, vii, 326 p. 
12

 BRUNET, Charles. Le Père Duchesne d'Hébert: Notice historique et bibliographique sur ce journal. Paris: 

Librarie de France, 1859. 
13

 MATTON, M. Le vieux Cordelier de Camille Desmoulins: seule édition complète. précédée d'un Essai sur la 

vie et les écrits de l'auteur. Paris: Ébrard, 1834. 
14

 Liberty, Equality, Fraternity:Exploring the French Revolution. Liberty, Equality, Fraternity. [online]. 2.5.2016 

[cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://chnm.gmu.edu/revolution/ 
15

 BAKER, Keith Michael. Inventing the French Revolution: essays on French political culture in the eighteenth 

century. New York: Cambridge University Press, 1990. ISBN 05-213-8578-4. 
16

 Tamtéţ, str. 167. 
17

 Tamtéţ, str. 168. 
18

 NECKER, Jacques, STAËL-HOLSTEIN, Auguste-Louis (ed.). Oeuvres complètes. Compte-rendu au roi, 

janvier 1781. Paris, 1821. In: Baker, Inventing the French Revolution, str. 193–195. 
19

 FURET, François. Francouzská revoluce. Praha: Argo, 2004, 450 s. Dějiny Evropy (Argo). ISBN 80-720-

3452-9. 
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3. Od třetího stavu k Francouzské republice 

 

Ke svobodě a rovnosti vedla dlouhá a trnitá cesta. Nejzřetelnějším faktorem předrevoluční 

Francie je chudoba země, zapříčiněná četnými válkami Francie s ostatními  

mocnostmi, vysokými náklady na udrţování armád, podporou francouzských kolonií  

v Novém světě a tíţivým zadluţením – dědictvím děda Ludvíka XVI. S chudobou země 

souvisí i bída obyvatel: úmorné pracovní podmínky pod dohledem aristokratů, chabá úroda 

kvůli nadprůměrně chladnému létu
20

 a mrazivé zimě, liberální trh ţenoucí ceny obilí nahoru  

a zatíţení poddaných daněmi všeho druhu.  

Nesmíme zapomínat ani na osvícenské myšlenky ideálu všeobecné rovnosti a vlády  

rozumu, ani na potřebné reformy, jeţ by pozvedly Francii z hlubin finanční propasti. Tehdejší 

správce královské pokladny Jacques Necker si dal za úkol vyrovnat státní rozpočet a sníţit 

státní dluh tím, ţe by zdanil privilegované vrstvy – duchovenstvo a šlechtictvo. Tento plán mu 

zarazil nejen Ludvík XVI., ale i samotná aristokracie; Necker je odvolán a následně povolán 

zpět, jelikoţ se lid bouřil proti odvolání svého oblíbeného ministra. Díky němu je nakonec po 

175 letech svoláno generální shromáţdění, tj. zasedání všech tří stavů, aby povolilo králi 

schválit nové daně. 

Tak se začínají rozjíţdět kolečka Velké francouzské revoluce. Volební shromáţdění po celé 

zemi připravují na začátku roku 1789 soupisy poţadavků v tzv. Sešitech stížností, v nichţ 

mimo jiné najdeme poţadavky daňové rovnosti, svobodu tisku i jednotlivce a konstituční 

zákony,
21

 které by prosazovali zvolení zástupci lidu na celokrálovském stavovském zasedání. 

Právě toto generální shromáţdění stavů, jeţ má jako jediné moc projednávat  

zdanění, přednést králi stíţnosti z celého království a navázat diskusi s ním a jeho 

poddanými,
22

 sehraje v celé Revoluci rozhodující roli. O stíţnostech občanů se mělo hlasovat 

ve Versailles; nebýt Neckera, třetí stav by býval měl pouze jeden hlas na hlavu a byl by 

snadno přehlasován hlasy kléru a šlechty. 

Naděje vkládané do měšťanů a právníků dokazuje svědectví, kdy byl 5. května „důkladný šik 

pěti set padesáti poslanců třetího stavu v čele průvodu za hlasitého potlesku uvítán, zatímco 

                                                 
20

 Výbuch islandské sopky Laki v letech 1784 aţ 1785 způsobil chladná léta a špatnou sklizeň, vedoucí  

k pobíjení dobytka a špatné výţivě. Year 1700 – 1799 AD. Climate4you. [online]. 18.3.2016 [cit. 2016-03-18]. 

Dostupné z: http://www.climate4you.com/ClimateAndHistory%201700-

1799.htm#1788:%20James%20Hutton%20visits%20Sciccar%20Point 
21

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 35. 
22

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 18. 



6 

 

během procesí šlechty potlesk rázem ustal“.
23

 V celém duchu tohoto projednávání se ukazuje 

opovrhování sjednoceného prostého lidu, protoţe zatímco první dva stavy – šlechta a 

duchovenstvo – do zasedací síně vstupují předními dveřmi, stav třetí měl do budovy vejít 

zadem.
24

 

 

3.1. Třetí stav. Dobytí Bastily 

(17. 6. – 14. 7. 1789) 

 

První dva stavy jiţ byly představeny – jedná se o neústupné aristokraty, jiţ vyţívají  

z daní, které platí poddaní, a o duchovenstvo, které naopak s lidem sice soucítí, ale hledá 

oporu spíše u krále. Třetí stav tvoří zbytek obyvatelstva: měšťané, drobní  

obchodníci, řemeslníci a další. Velmi proslulým se stal spis abbé Siyése.
25

 Jedná se o manifest 

a zároveň výpad proti šlechtě: 

„Co je národ? Je to pospolitost, která žije pod jedním společným zákonem a je 

reprezentována stejným zákonodárným sborem. Není mi pak moc jasné, proč má 

šlechtický stav privilegia, úlevy, a dokonce vlastní práva, která jsou odlišná od 

práv většiny občanů? Tím se tento stav nachází mimo obecný řád a zákon.“ 
26

 

Siyés sice vydával podobná pojednání, toto si ale velmi rychle získalo ohlas. Stal se jakýmsi 

tribunem lidu, mluvícímu prostým občanům z duše. Několika výtkami směrem k privilegiím 

zasadil semínko pochybnosti a nenávisti vůči zvýhodněným skupinám, jeţ přetrvávalolo celé 

revoluční období a vedlo k mnoha drakonickým zákonům. Jako první také definoval, co to 

znamená národ – jsou to všichni lidé mimo těch, jiţ uţívají výsadní práva; jsou to  

všichni, kdo se hlásí a řadí k třetímu stavu, jinak se nemohou prohlašovat za součást národa. 

Protoţe čím je třetí stav? Vším.
27

 Kromě privilegovaných. 

                                                 
23

 MICHELET, Francouzská revoluce, str. 18–19. 
24

 Třetí stav čekal pod jakousi kůlnou, napůl v dešti, protoţe se počítalo s tím, ţe takto zablácený, pokořený  

a zmoklý vstoupí se svěšenou hlavou. Tamtéţ, str. 28. 
25

 SIEYÉS, Emmanuel Joseph, COLLET, Georges (ed.). Qu'est-ce que le tiers état?. 1. vydání. Paris: Éditions 

du Boucher, 2002. 85 stran. ISBN 2-84824-024-5. 
26

 „Qu’est-ce qu’une nation? Un corps d’associés vivant sous une loi commune et représentés par la même 

législature, etc. N’est-il pas trop certain que l’ordre noble a des privilèges, des dispenses, qu’il ose appeler ses 

droits, séparés des droits du grand corps des citoyens? Il sort par là de l’ordre commun, de la loi commune.“  

Tamtéţ, str. 5. Překlad vlastní. 
27

 Od Siyése pochází i slavná trojčlenka: Čím je třetí stav? Vším. Čím byl aţ doposud v politickém uspořádání? 

Ničím. Co poţaduje? Stát se něčím. Tamtéţ, str. 1. Překlad vlastní.  
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Národ, sloţený z neprivilegovaného lidu, z vlastní iniciativy vytvoří 17. června 1789 nový 

politický orgán, Národní shromáţdění. Situace se začíná zostřovat, protoţe třetí stav poţaduje 

dříve vyřčenou svobodu (jeden z hlavních poţadavků v Sešitech). Na jeho nátlak král na první 

dva stavy apeluje, aby se buď přidaly k lidu, nebo zůstaly na svých místech. Ti, jiţ zůstali 

věrni svému společenskému postavení, po Ludvíku XVI. poţadovali, aby vzbouřený třetí stav 

přivedl k poslušnosti, načeţ dává král uzavřít zasedací sál. 

Překvapené Národní shromáţdění, měšťané po boku s několika šlechtici a duchovními, se 

uchyluje do nedaleké Míčovny. Zde skládá onu slavnou přísahu, jiţ zvěční malíř Jacques-

Louis David:
28

 poslanci  

slibují, ţe „se nerozejdou  

a budou jednat tak  

dlouho, dokud nedají zemi 

ústavu a nepostaví ji na pevných 

základech“.
29

 Země galského 

kohouta neví, co ji v příštím 

měsíci čeká. Král totiţ povolává 

do Paříţe armádu, aby  

v metropoli zjednala pořádek. 

Navíc také opět odvolává 

Neckera, coţ je pro paříţský lid poslední kapka. Ten se poprvé vměšuje do revolučních 

událostí. 12. července vyrostou v ulicích metropole barikády, 14. se pak 30 000 Paříţanů 

zmocňuje na čtyřicet tisíc mušket a dvaceti kanonů z Invalidovny; jak však podotýká 

Shusterman, lidé nechtěli dobytím Bastily svrhnout despotismus, ale najít ve věznici střelný 

prach a náboje do svých zbraní.
30

 

Krutost se projevila nejen na guvernérovi Bastily de Launeym,
31

 ale i na venkovských sídlech. 

Nepodloţené zprávy o „loupeţivých bandách podplacených aristokraty“
32

 rozohní rolníky do 

takové míry, ţe se vydává vypalovat šlechtické zámky – tato událost vejde ve známost jako 

Grande Peur, tedy velký strach z nenadálého přepadení. Bojovnější vesničané dali větší 

                                                 
28

 Obr. 1: Le Serment du Jeu de Paume. Musée Carnavalet. [online]. 19.3.2016 [cit. 2016-03-19]. Dostupné z: 

http://www.carnavalet.paris.fr/fr/collections/le-serment-du-jeu-de-paume-le-20-juin-1789. 
29

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 40. 
30

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 35–36. 
31

 Generál Hullin viděl de Launeye, jak jej táhnou po schodech k radnici, sám pak ztrácí půdu pod nohama a jak 

se napodruhé zvedá, spatřuje de Launeyovu hlavu na píce. MICHELET, Francouzská revoluce, str. 44. 
32

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 45. 

Obr. 1: Uprostřed obrazu stojí budoucí starosta Bailly a předčítá znění 

Přísahy; okol se nachází nadšený třetí stav. 
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průchod svým vášním a své pány (v lepším případě) zmrzačili a jejich zápisy o daních  

a poddanských povinnostech spálili. 

Nobilita, strachujíc se o svůj majetek, se schází navečer 3. srpna. Předseda zasedání, vévoda 

d’Aigullion, jako první navrhuje zrušit některá privilegia výměnou za adekvátní náhradu. 

Diskuze se ale, stejně jako při zasedání generálních stavů, náhle zvrtne v nadšené a nesobecké 

„obětování“ privilegií obou stavů. Úsměvný příklad dokládá Michelet: 

Biskup chartreský obětoval honební práva, pro šlechtu důležitá a duchovenstvo 

zbytečná, načež vévoda Châtelet řekl s úsměvem sousedům: ,Biskup nás připravil 

o lov; já ho připravím o desátky.‘ A navrhl, aby naturální desátky byly proměněny 

v platy.“ 
33

 

Ústavodárné národní shromáţdění – neboli Konstituanta – vycítila, ţe velkorysá noc 4. srpna 

po sobě zanechala prázdné místo, které bude nutno vyplnit. Dekret stvrzený následující týden 

ruší feudalismus spolu s desátkem a zavádí celoplošné zdanění všech obyvatel,
34

 důleţité to 

prvky pro zrovnoprávnění všech lidí a posílení ústřední vlády. Předústavní změny na sebe 

nenechaly dlouho čekat a „sociální rovnost, plošná rovnoprávnost, svoboda slova, tisku  

i jednotlivce“
35

 jsou vepsány 26. srpna 1789 do Deklarace práv člověka  

a občana,
36

 preambule k první francouzské ústavě. Ţenskou obdobou byla Deklarace práv 

ženy a občanky, sepsaná Olympe de Gougesovou. V ní se mají muţská práva přesunout i na 

ţeny včetně odstranění útisku ze strany muţů, přiznání práva na spoluvytváření  

zákonů, spravedlivé souzení či na stejné vlastnictví obou pohlaví.
37

 

Ludvík XVI. ovšem ani jeden dokument nepodepsal a neschválil, vyuţívaje svého 

suspenzivního veta prakticky na kaţdý nový zákon a nařízení. Lid se cítí být ochuzován o svá 

přirozená práva, jeţ pozbyl vinou aristokracie, a vydává se do Versailles krále přinutit 

podepsat výnosy. Impulsem se stalo nejen královo chování, ale i zvěsti o pošlapávání 

trojbarevné kokardy aristokracií, drahota chleba a nedostatek obilí. Pochod ţen do Versailles 

5. října a přivedení královy rodiny do Tuilerijského paláce v Paříţi znamená další milník ve 

vývoji Revoluce – necelý půlrok po zasedání stavů se naplno projevuje svévole paříţského 

                                                 
33

 MICHELET, Francouzská revoluce, str. 55. 
34

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 43. 
35

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 46. 
36

 O dalších právech ve francouzské deklaraci více na: Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 

1789. Legifrance. [online]. 21.3.2016 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-

francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789. 
37

 TINKOVÁ, Zrození občana, str. 76–78. 
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lidu, jenţ si i přes odpor královské rodiny do metropole přináší svého „pekaře, pekařku  

a pacholíčka.“
38

 Versailleský královský pár se se svou rodinou a sluţebnými stávají 

paříţskými zajatci. 

3.2. Civilní ústava duchovenstva 

(12. července 1790) 

 

Poté, co byla aristokracie připravena o svá výsadní práva, moţnost uţívat tituly či erby, přišel 

čas se vypořádat i s druhým stavem, tj. s duchovenstvem. Poslanci Ústavodárného 

shromáţdění v únoru prosadí zrušení církevních řádů, v dubnu konfiskaci církevního  

majetku, zrušení monopolu církevních matrik a vyvázání z kněţských slibů a celibátu.
39

 

Příjem kléru nepochází z desátků, které byly v srpnu předchozího roku zrušeny, ale  

z financování státem. Jedná se o jakýsi začarovaný kruh – zadluţený stát pod svá ochranná 

křídla přijímá církev, jíţ musí podle Ústavy duchovenstva platit, a proto jí odnímá  

majetek, prodává ho a peníze vlastně putují zpátky církvi. 

Proti Civilní ústavě se zákonitě staví nejen francouzské duchovenstvo, ale i samotný pontifex 

maximus. Ústava francouzskou církev totiţ vymaňuje z jakékoli podřízenosti vůči 

zahraničním biskupům,
40

 tzn. i vůči papeţi. I kdyţ někteří (příseţní) na novou ústavu 

přísahají, ostatní (odbojní) v ţádném případě na takovou myšlenku nepřistoupí  

a nejednou vypukne, 

především v „zemědělském, 

konzervativním a silně  

katolickém“
41

 Vendée na 

západě země, násilné povstání 

proti příseţným. Tyto vzpoury 

mají na svědomí právě 

nepříseţní kněţí, kteří 

vyuţívají své oblíbenosti  

u lidí, aby pošpinili paříţské 

Shromáţdění.  

                                                 
38

 MICHELET, Francouzská revoluce, str. 82. 
39

 12 juillet 1790 – Une Constitution civilie pour le clergé. Herodote.net. [online]. 22.3.2016 [cit. 2016-03-22]. 

Dostupné z: http://www.herodote.net/12_juillet_1790-evenement-17900712.php. 
40

 FURET, Francouzská revoluce I, str. 121. 
41

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 106. 

Obr. 2: Francouzský lid skládá poctu vlasti během Svátku federace. 
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Napozítří se koná první oslava 14. července, dne dobytí symbolu starého feudálního světa, 

pevnosti Bastily. Jedná se o opulentní oslavy plné bratrství a lidového veselí. Na Martově 

poli
42

 se sejde několik tisíc lidí, kteří sledují, jak královská rodina spolu  

s poslanci míří ke stupňovité pyramidě oltáře vlasti,
43

  kde vzdají hold vlasti a Francouzům. 

Jedná se o první a zároveň poslední veselí, s nímţ si lidé budou spojovat příjemné  

proţitky, protoţe vynucením přísahy
44

 na Občanskou ústavu duchovenstva nabraly události 

Revoluce rychlost a směr, s jakým nikdo nepočítal. 

 

3.3. Králův útěk do Varennes. Zákonodárné shromáždění 

(20. 6. – 1. 10. 1791) 

 

Ani s Civilní ústavou duchovenstva král nesouhlasí, podepisuje ji však bezprostředně po 

Svátku federace. Svého činu po zbytek ţivota lituje. S klérem panovník vycházel vţdy dobře 

a duchovenstvo naopak vědělo, ţe se můţe o krále pokaţdé opřít. Jelikoţ Ludvík XVI. 

nesouhlasí ani s Ústavou a ani se svévolí paříţského lidu, rozhodne se k ráznému  

a nevratnému činu – se svou rodinou se potají odebere do pevnosti Montmédy na hranici  

s dnešní Belgií. Má se zde spojit s císařskými vojsky svého švagra Leopolda, získat podporu 

ostatních mocností a rozdmýchat ve Francii kontrarevoluci; díky šlechtickým emigrantům vně 

státu a nepřizpůsobivým kněţím uvnitř státu by se mu to mohlo podařit. 

V noci 20. června 1791 se v kočáře vydává královská rodina, přestrojená za ruskou šlechtu, na 

cestu Paříţí, aby setřásla doprovázející vojáky a nevzbudila rozruch. Kvůli nedostatečné 

komunikaci mezi generály je však kočár zastaven uţ ráno 21. června ve městě  

Varennes, zhruba 50 km od cílového Montmédy. Čekají na nové spřeţení, ale jsou rozpoznáni 

poštmistrem Drouetem a za hlasitého bití zvonů po celém kraji přivedeni do domu místního 

návladního Sauceho. Národní shromáţdění ten den vydává příkaz přivést krále zpět a lid, jenţ 

se rozhodl uposlechnout Shromáţdění, a ne krále,
45

 jej vydává do opětovného zajetí 

paříţským Ústavodárným shromáţděním. Po potupné 4denní cestě nazpět, kdy se ke kočáru 

přidávají tisíce mlčících lidí, se král dostává do Tuilerijského paláce. Nic uţ nebude jako dřív. 

                                                 
42

 Obr. 2: La Fȇte de la Fédération le 14 juillet 1790, au Champs-de-Mars. Musée Carnavalet. [online]. 

22.4.2016 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.carnavalet.paris.fr/fr/collections/la-fete-de-la-federation-

le-14-juillet-1790-au-champ-de-mars. 
43

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 57. 
44

 Rozkol se „ukázal osudným pro Lafayettův systém smíru a pro celou liberální politiku.“ In: DAWSON, 

Christopher. Bohové revoluce. Praha: Vyšehrad, 1997, 167 s. Studium (Vyšehrad). ISBN 80-702-1171-7. 
45

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 91. 
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Důsledky na sebe nenechají dlouho čekat. I kdyţ Shromáţdění vydává prohlášení, ţe král byl 

unesen a nyní je v pořádku mezi svým lidem, ten se naopak začíná ptát, zdali by nebylo lepší 

zvolit si jiného krále nebo rovnou přistoupit k republikánskému zřízení.
46

 Iniciativu přebírají 

kordeliéři. Ve svém klubu sepisují petici pro sesazení krále a zřízení republiky. 17. července 

se s ní vydávají na Martovo pole k získání podpisů. Vtom zareaguje Národní garda, vedená 

markýzem La Fayttem. Spolu se svými oddíly se vydává na Martovo pole: i kdyţ „vidí pouze 

pokojné a nepočetné řečníky,“
47

 přece jenom se na něj pokusí některý  

z výrostků vystřelit. Garda na střelbu odpovídá s pomocí děl, mušket a šavlí, načeţ je 

zmasakrováno na 50 lidí.  

Dle Barnava měla zákonná autorita právo ukázat svou svrchovanou moc,
48

 kvůli čemuţ jeho 

popularita klesla ještě více neţ 25. června, kdy doprovází královskou rodinu zpět do  

Paříţe: lid jej vylíčil jako aristokrata a milence Marie Antoinetty, tudíţ zrádce Revoluce. To 

ale nic nemění na tom, ţe svrchovaná autorita dala povel k útoku, a tím zavdala příčinu  

k samovolnému jednání lidu.  

První francouzská ústava schválená 13. září roku 1791 důsledně prosazuje dělbu moci, dává 

královi moţnost vetovat zákony, rozděluje Francii na 83 departementů, ty na distrikty a dále 

ještě na kantony; ruší cechovní spolky a umoţňuje zvolit členy Shromáţdění na dva roky. 

Voliči přitom sestávají pouze z těch, jiţ jsou starší 25 let a platí daně ve výši tří pracovních 

dní.
49

 Svoboda byla sice vepsána do desek, nicméně obsahovala velké výjimky, vylučující 

opět nejchudší vrstvy obyvatelstva. První fáze Revoluce je skončena.  

Tím se naplnil účel Ústavodárného shromáţdění, které se rozchází 30. září, aby se  

nazítří, 1. října, sešlo zcela nové uskupení zástupců lidu v novém Zákonodárném 

shromáţdění. Jednokomorový sbor o 745 – převáţně mladých a radikálních – poslancích se  

v letech 1791 aţ 1795 zapíše do francouzských dějin krvavým písmem. 

 

 

                                                 
46

 Tamtéţ, str. 95. 
47

 MICHELET, Francouzská revoluce, str. 210. 
48

 Tamtéţ, str. 99. 
49

 GIRARD, Louis. Le Temps des révolutions 1715-1870: Collection d'histoire. Paris: Bordas, 1966. Překlad 

vlastní. 
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3.4. Konstituční monarchie pod taktovkou Legislativy 

(1. 10. 1791 – 10. 8. 1792) 

 

Vlny hromadných emigrací, jeţ proběhnou po dobytí Bastily i po králově útěku, zavedou 

nové Shromáţdění, známé také jako Legislativu, na stezku přísných zákonů.
50

 Králův bratr 

hrabě de Provence se měl vrátit do Francie, jinak by měl být zbaven svých nástupnických 

práv. Jiným emigrantům měly být zabaveny majetky ve prospěch státu. Odbojní kněţí museli 

sloţit novou občanskou přísahu, a pokud tak neudělali, byli i se svými přívrţenci povaţováni 

za aristokraty – automaticky se tak přestali pokládat za národ. 

Král proto touţí po válce a návratu starých časů. Jedině ve válečném stavu mohla být 

poraţena jak Revoluce, tak i její stoupenci. Zásahem švagra Leopolda by král opět získal  

moc, roajalisté by zasedli ve vládě a vystřídali současné girondiny. Levice byla proti 

vyhlášení války – nejdříve bylo nutné upoutat revoluci zevnitř a posílit značně oslabenou  

a demoralizovanou armádu.
51

 Pravice ale Zákonodárné shromáţdění svými projevy 

přesvědčilo: Francouzské království 20. dubna vyhlašuje válku králi českému  

a uherskému, tedy rakouskému císařství, symbolu zastaralého, zkostnatělého a nenáviděného 

ancien régime.  

Pravicoví poslanci si od války slibovali znovunalezení revolučního nadšení, které začalo 

opadávat. Maximilien Robespierre se vzdal své dosavadní role obhájce ústavy, čímţ se 

„zpečetilo spojenectví mezi pařížským lidovým hnutím a jakobínským  

klubem“.
52

 Poslanecká křesla se s girondiny začnou třást během dalšího zasedání 

Shromáţdění – dekrety proti králově gardě i pro deportaci udaných kněţí
53

 se Ludvík 

rozhoduje vetovat, girondinskou vládu sesazuje a Francie se připravuje na další povstání. 

 

3.4.1. Srpnový útok na Tuilerijský palác 

(10. srpen 1792) 

 

Po odvolání oblíbeného starosty Pétiona a dosazení nové vlády, která sama podá  

demisi, nastává v zemi galského kohouta chaos. Legislativa vyhlašuje 11. července „vlast  

v nebezpečí“: všechny departementy mají za úkol shromáţdit co nejvíce dobrovolníků pro boj 

                                                 
50

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 78. 
51

 Tamtéţ, str. 80. 
52

 FURET, Francouzská revoluce I, str. 161. 
53

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 82. 
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s nepřáteli Revoluce. Ze 48 paříţských sekci se jich 47 dostavuje na radnici  

s poţadavkem, aby byl král sesazen. Přání se jim brzy vyplní. Druhá fáze Revoluce je 

skončena.  

V pátek 10. srpna
54

 se brzy ráno 

rozezní zvony. Nová Povstalecká 

komuna o 144 členech přebírá vládu 

nad metropolí: dosavadní městský 

úřad je rozpuštěn a velitel paříţské 

gardy Mandat je po zbavení 

vojenských pravomocí zastřelen.
55

 

Na scéně se objevuje nová, mocná 

postava – vyjma gardy a sekcí se 

bude muset Legislativa (a po ní 

následně Konvent) podřizovat i síle samotné Paříţe, jejíţ centralistické tendence začínají 

nabývat obřích rozměrů.  

Komuna totiţ vystupuje ve jménu všeho lidu, stejně jako tomu bylo u třetího stavu, jenomţe  

v tomto případě cílí na chudé sansculoty,
56

 s jejichţ ohromným počtem a mocí počítá. Svou 

modlu najde lid v novináři Jeanu-Paulovi Maratovi, jednoho z představitelů Komuny: 

„Mí drazí krajané, muž, který byl dlouho pronásledován, pro vás dnes ze svého 

podzemního úkrytu uniká, aby se pokusil zajistit vítězství do vašich rukou.  

Muž, který se nemůže dočkat, až dokáže, že jste stále pod mečem tyranie.“ 
57

 

Marat vynikal ve schopnosti formovat davy a manipulovat s nimi ve svůj prospěch. Uţ jen  

to, ţe se označoval za Přítele lidu – stejný název propůjčil svým novinám – a bojoval proti 

                                                 
54

 Obr. 3: Fondation de la République le 10 août 1792. Gallica BNF. [online]. 1.4.2016 [cit. 2016-04-01]. 

Dostupné z: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84115931.r=le%2010%20aout%201792. 
55

 Ve 4 hodiny ráno si nová Komuna nechává zavolat Mandata, zástupce Lafayetta. Toho zbavují vlády nad 

paříţskou vojenskou silou, nahrazují ho Santerrem a Mandata při odchodu z radnice zastřeli. SHUSTERMAN, 

Faith, Desire, and Politics, str. 128. 
56

 Definice Francoise Fureta řadí mezi sansculoty drobný městský lid zahrnující nemajetné dělníky, tovaryše, 

řemeslníky, obchodníky a bývalé paříţské měšťany. Název pochází od slov sans (bez) a culottes (kalhoty): jedná 

se o obyvatele, jiţ nenosí hedvábné punčochy a přes ně krátké kalhoty, tak jako je nosívali aristokraté.  

In: FURET, Francouzská revoluce I, str. 160 a 184–185. Manfred doplňuje, ţe sansculoti nenosili rokokové 

kalhoty, ale dlouhé červenobílé prouţkované. Kromě toho byli „dozdobeni“ červenou čapkou s trikolórou  

a puškou či šavlí. In: MANFRED, Tři podobizny, str. 256. 
57

 „Mes chers compatriotes, un homme qui s’est fait longtemps anathème pour vous s’échappe aujourd’hui de sa 

retraite souteraine pour tâcher de fixer la victoire dans vos mains. Jaloux de vous prouver que vous ȇtes encore 

sous le glaive de la tyrannie.“ VERMOLER, Oeuvres de J.P. Marat, str. 214. Překlad vlastní.  

Obr. 3: Pařížský lid proti švýcarské gardě během 10. srpna. 
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útlakům těch nejnuznějších, jej řadilo mezi miláčky Revoluce. Nemluvil v první osobě a ve 

svých článcích vţdy nabádal k potrestání (svých) nepřátel ve prospěch veřejného blaha nejen 

jako odplata pro (i domnělého) viníka za kontrarevoluční smýšlení, ale také jako odstrašující 

příklad pro další. 

Podněcuje ke svrţení krále a následně monarchie, k čemuţ paříţský lid pomalu směřuje. 

Příchod marseilleských odstartuje první potyčky ve městě, nedočkavci se vydávají do 

Tuilerijského paláce, kde je z rozkazu Komuny doplní národní gardisté. Střet se švýcarskou 

gardou, jeţ hlídá Palác, si vyţádá na tisíc mrtvých. Muţi, kteří k Tuileriím dorazili o něco 

později, „museli zdolat mrtvá těla, aby se zapojili do boje.“
58

 Král mezitím prchá s rodinou  

z Tuilerií do Shromáţdění; stává se zajatcem poslanců, jiţ jej dopoledne zbavují pravomocí  

a Komuna jej 13. srpna internuje do improvizovaného vězení v Templu.  

Vetovaný zákon z 20. června o deportaci či uvěznění nepříseţných kněţí vchází v platnost  

26. srpna, kdy se tito duchovní stávají terčem revolucionářů i udavačů. Nastává další 

hromadná emigrace, během níţ jsou například v Bordeaux „dva nepříseţní kněţí zabiti  

a jejich hlavy nabodnuty na kopí“ Shusterman, 2014, s. 133. Společnost začíná volat po 

novém zákonodárném orgánu, v němţ by zasedali všichni muţi bez ohledu na svůj majetek. 

Čin hodný pouze velkých muţů doby, řeklo by se. Právě kvůli Robespierrově prohlášení, ţe 

„zásadní příčiny našich strastí plynou z exekutivy a legislativy  

zároveň – z exekutivy proto, že chce zničit stát, a z legislativy proto, že stát nechce 

zachránit,“ 
59

 

se Revoluce dostává opět do jiné uličky, neţ kudy se měla vydat. Zatímco dříve se díky 

majetkovému cenzu do Konstituanty nemohli dostat radikálové, v září se to jimi v novém 

Konventu jen hemţilo. Zatímco doteď Shromáţdění zákony pouze vydávalo, nový Konvent 

navíc bude na jejich vykonávání dohlíţet. Prakticky se tak ruší část ústavy z loňského  

roku, protoţe legislativa a exekutiva bude spadat pod jeden orgán. 

S rychlostí, s jakou Robespierre nabývá na síle a popularitě, je podobnou rychlostí girondini 

pozbývají – během srpnového povstání mohli tolikrát zasáhnout do dění, ale vţdy zůstali 

stranou. Stejně jako o necelý měsíc později. 

                                                 
58

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 130 
59

 „The principle causes of our woes are at once in the executive and the legislative – in the executive which 

wants to ruin the state, and the legislative, which does not want to save it.“ Tamtéţ, str. 125. Překlad vlastní. 
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3.4.2. Zářijové masakry 

(2. – 5. 9. 1792) 

 

V září se paříţské zvony opět rozezněly na poplach. Zvěsti o zajetí La Fayetta rakouskou 

armádou, o postupujících vojscích na Paříţ a vězních spolčených s nepřáteli se brzy setkaly  

s odpovědí Paříţanů. Brzy po poledni 2. září přiváţí konvoj dalších 24 kněţí do vězení 

Abbaye.
60

 Povzbuzeny tím, ţe si mohou nechat ukradené věci obětí a nebudou za své činy 

trestány, se masy lidí vydávají směrem k opatstvím a věznicím nejen v metropoli, ale v celé 

Francii. Nastávají hrůzostrašné scény, kdy jsou vězni pobiti a doslova zmasakrováni 

rozlíceným davem jenom kvůli domněnkám o spolupráci s emigranty, kvůli své 

protirevoluční rétorice nebo jen proto, ţe na sobě mají kněţské roucho, působící jako červený 

hadr na rozzuřeného francouzského býka. 

V místech těch nejhorších zločinů se pořádají mimořádné soudní tribunály, v nichţ předsedají 

samozvaní zástupci okolostojícího lidu. Buď propouštějí uvězněné na svobodu, nebo je – ve 

většině případů – odsoudí k smrti, pokud to 

ovšem před aktem pomsty ozbrojenými 

lidmi stihne. Michelet se Shustermanem 

popisují, jak byla princezna de  

Lamballe,
61

 dvorní dáma Marie  

Antoinetty, omráčena ranou do hlavy, kterou 

poté radující se lid napichuje na kopí  

a přináší k Templu, aby královna věděla, co 

se stalo její přítelkyni a stane se  

i jí samotné.
62

 

Kdo nese zodpovědnost za tato zvěrstva, jeţ se protáhla na 3 dny běsnění i mimo Paříţ? 

Můţeme obviňovat Dantona, ţe jako ministr spravedlnosti nepovolal příslušné  

sloţky; Robespierra, toho podzimu jiţ vlivného a váţeného muţe, jenţ se drţel  

stranou; girondiny, kteří předsedali Shromáţdění a nepovolali své vojsko, aby zjednalo 

nápravu. Jediný, kdo přímo k útoku vyzýval, byl neúprosný Marat: 

                                                 
60

 Tamtéţ, str. 135. 
61

 Obr. 4: Jean-Antoine Barnabé Seguin. SEGUIN de France. SEGUIN de France. [online]. 1.4.2016 [cit. 2016-

04-01]. Dostupné z: http://seguin-de-france.com/anecd/hier/carmes.htm. 
62

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str, 137. MICHELET, Francouzská revoluce, str. 321–324. 

Obr. 4: Hlava princezny de Lamballe před Templem, kde 

sídlí královská rodina. 
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„Bratři a přátelé, ohavné spiknutí na podřezání všech vlastenců francouzské říše 

bylo zosnováno dvorem. … Krutí spiklenci ve věznicích byli usmrceni lidem. 

… Celý národ by měl bezpochyby urychleně následovat tento příklad tak 

důležitý pro veřejné blaho. …“ 
63

 

Dochází vlastně ke stejné situaci jako před třemi lety – okolnosti donutily 4. srpna 1789 

aristokracii vzdát se svých práv, stejně jako Paříţané odňali 10. srpna králi právo vládnout. 

Duchovenstvo bylo zbaveno svých privilegií 12. července 1790 Ústavou duchovenstva 

poslanci Ústavodárného shromáţdění, zatímco v září roku 1792 berou záleţitost do rukou 

opět Paříţané a kněţí rovnou zbavují ţivota. Shromáţdění si uvědomilo sílu paříţského  

lidu, jenţ stejně jako v roce 1789 dobyl Bastilu a přivedl krále do metropole – sílu, kterou 

nebylo moţno zlomit a která zlomí vaz i poslancům. 

Na pozadí zářijových masakrů se konaly volby do nového shromáţdění poslanců, do 

Národního konventu. Staré zvyklosti a tváře byly pryč: volit směl kaţdý občan a zvolen mohl 

být rovněţ kaţdý muţ od 25. roku ţivota; právě kvůli „mladé krvi“ se Revoluce začala 

radikalizovat. Odstranění majetkového censu voličů a zvolených má na svědomí  

Robespierre, protoţe prosazuje, aby do lavic zákonodárců zasedli všichni zvolení zástupci 

lidu, ne jen někteří odstupňováni dle výše majetku. Na pozadí voleb do Konventu byl La 

Fayette zajatcem rakouské armády; Mirabeau, spojka mezi vládou a lidem, jiţ několik měsíců 

po smrti; jakobíni a girondini se začínají odlišovat a vzniká první dělení na levici a pravici. 

Povstání 10. srpna prokázalo, ţe „moc zástupců byla pouze mocí ustavenou, kdežto moc 

národa byla mocí ustavující“,
64

 coţ znamená, ţe přímá demokracie vítězí nad zastupitelským 

systémem. Politické smýšlení vedlo (kromě jiného) aţ k zoufalým činům budoucích  

měsíců, neboť kaţdá z frakcí se snaţila o vlastní pojetí čistoty a počestnosti Francie.  

20. září, shodou okolností v den, kdy francouzské vojsko poprvé od dubna vítězí v bitvě  

u Valmy, se Zákonodárné shromáţdění rozchází a následující den, spolu s prvním zasedáním 

Národního konventu, je zrušena monarchie a zároveň vyhlášena první Francouzská republika.  

  

                                                 
63

 „Frères  et amis, un affreux complot tramé par la cour pour égorger tous les patriotes de l’empire francais 

… Les conspirateurs féroces a été mise à mort par le peuple … Sans doute la nation entière s’empressera 

d’adopter ce moyen si nécessaire de salut public.“ VERMOREL, Oeuvre de J.P. Marat, str. 225–226. Překlad 

vlastní. 
64

 FURET, Francouzská revoluce I, str. 163. 
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4. Republika pod taktovkou Národního konventu 

(21. 9. 1792 – 21. 1. 1793) 

 

V první den nového státního zřízení zasedají bok po boku odvěcí nepřátelé, lidé, kteří  

se „v lepším případě jako republikáni navzájem liší a v horším obviňují  

z malicherností.“
65

 Aby republika fungovala, museli se zástupci lidu spojit. To se však zdálo 

jako nadlidský úkol kvůli častému hašteření, plamenným výstupům, hlučení galerií a dokonce 

osobním útokům mezi poslanci. 

Ze zhruba 750 poslanců se jich 250 hlásilo k girondinskému smýšlení, tzn. zachovat 

monarchii, válčit a exportovat evoluční myšlenky, 150 se přiklánělo k montagnardům, tzn. ţe 

volili republiku, odmítali válku a chtěli Revoluci nejdřív zdokonalit „doma“, neţ ji vypustí za 

hranice.
66

 Zbytek poslanců tvořil tzv. Baţinu či Rovinu; jednalo se o muţe, jiţ sice  

v parlamentu tvořili většinu, ale častokrát zůstávali nestranní a postoj zaujímali pouze  

v momentě, kdy mohli ze situace vytěţit maximum. Právě o tyto „nerozhodné“ bojovali 

girondini s montagnardy. 

Hlavní politická činnost, různé proslovy, prohlášení, předkládání a vyhlašování nařízení 

probíhala ve Shromáţděních, a nejinak tomu bylo i na přelomu let 1792 a 1793. Postupem 

času však na důleţitosti získaly politické kluby jednotlivých frakcí zasedajících v Konventu, 

protoţe to, co se stalo přes den a to, co se mělo projednávat den následující, se pokaţdé 

diskutovalo buď v klubu levicovém, nebo pravicovém.
67

 

 

4.1. Proces s Ludvíkem Kapetem. Poprava krále 

(listopad 1792 – 21. 1. 1793) 

 

Uţ od počátku zasedání Konventu se poslanci museli vypořádat s jednou důleţitou  

otázkou – co udělat s králem, jehoţ drţí jako zajatce v Templu? Byla nastolena republika, král 

suspendován, proto se začínalo uvaţovat o tom, jak s touto trofejí naloţit. Při procesu se 

naplno projevila vzájemná animozita girondinů a montagnardů. Girondini, ačkoli ke králi 

cítili osobní antipatii, jej chtěli ponechat naţivu, jelikoţ se báli jak nezákonných postupů 

Horalů, tak i vojenské reakce okolních států. Případná poráţka ve válce by totiţ znamenala 

                                                 
65

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 144. 
66

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 76. 
67

 O politických klubech více v kapitole 6. 
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zradu generálů a zákonitě následující trest.
68

 Jakobíni však volali po popravě tyrana, který uţ 

byl lidem dávno odsouzen. 

13. listopadu vystoupí na pódium nejmladší člen Konventu, do té doby neznámý Antoine de 

Saint-Just, jehoţ si pod svá ochranná křídla bere sám Maximilien de Robespierre. Obránci 

krále, girondini, se odvolávají k právům, jeţ panovníkovi Francie dali přijetím ústavy v roce 

1791: „nedotknutelnost krále musí být zajištěna právy a zárukami, jako jsou porota a výslech 

svědků.“
69

 Mladý jakobín však šikovně kontruje: 

„Společenská smlouva je uzavřena mezi občany, ne mezi občany a vládou. 

Smlouva je zbytečná pro ty, kteří jí nejsou zavázáni. Ludvík, jenž stál stranou, 

tudíž nemůže být souzen dle občanského práva. … Na základě čeho potom král 

požaduje, aby byl souzen podle občanského práva – což je vůči němu naše 

povinnost –, když je jasné, že on sám porušil jediný závazek, který si ve vztahu  

k nám vzal na sebe: závazek zajištění naší ochrany? Cožpak to není poslední čin 

tyrana, žádat, aby byl souzen dle zákonů, jež sám zničil?“ 
70

 

Saint-Just prakticky Ludvíka Kapeta, jak znělo jeho občanské jméno, Konventu a lidu 

představil jako nepřítele státu, který se zprotivil svým 

povinnostem, jeţ přijal, a zneuţívá je ve svůj prospěch. Kromě 

toho neustále spolupracuje s emigranty a se svým rakouským 

švagrem U lidí je jiţ odsouzen, teď ho má soudit pouze Národní 

konvent, coţ Robespierre odmítal. 

Události nabraly spád o týden později, kdy je objevena  

tzv. armoire de fer.
71

 Jedná se o královu tajnou ţeleznou skříň  

s kompromitujícími dokumenty. V nich se potvrdí jednání krále  

s nepřítelem a dokonce i podplácení Mirabeaua, toho času 

miláčka Revoluce. Bylo rozhodnuto: Konvent bude krále soudit 

                                                 
68

 FURET, Francouzská revoluce I, str. 160. 
69

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 103. 
70

 „The social contract is between citizens, not between citizens and government. A contract is useless against 

those who are not bound by it. Consequently, Louis, who was a party to it, cannot be judged by Civil Law. … 
By what right does he demand to be judged by Civil Law, hich is our obligation toward him, when it is clear that 

he himself betrayed the only obligation that he had undertaken towards us, that of our protection? Is this not the 

last act of a tyrant, to demand to be judged by the laws that he destroyed?“ In: Saint-Just (13 November 1792). 

Liberty, Equality, Fraternity.: Exploring the French Revolution. [online]. 3.4.2016 [cit. 2016-04-03]. Dostupné 

z: https://chnm.gmu.edu/revolution/d/320/. Překlad vlastní. 
71

 Obr. 5: Mots d’histoire: Affaire de l’armoire de fer. La France pitoresque. [online]. 3.4.2016 [cit. 2016-04-

03]. Dostupné z: http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article264. 

Obr. 5: Roland objevuje 

jednoho z Ludvíkových 

kostlivců – posplácení 

Mirabeaua. 
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hlasováním. Na Maratův návrh se tak učiní individuálně a veřejně, „aby se s určitostí  

zjistilo, kdo je zrádcem, protože se jich ve Shromáždění pár nachází.“
72

 

Příští rok, přesněji 11. ledna 1793, začíná Konvent hlasovat o králově osudu. Kaţdému  

z poslanců byly poloţeny tři otázky: zdali je Ludvík vinen, zdali má o jeho osudu rozhodnout 

lid a jaký trest by mu poslanec uloţil.
73

 Velkou roli zde sehrála Rovina, na jejímţ rozhodnutí 

závisel nejen osud krále, ale i celého směřování Francouzské revoluce. Poslanci  

odhlasovali, ţe je král vinen, k lidu se neodvolá a má být popraven: proti rozsudku smrti 

hlasovalo 334 poslanců, pro smrt bylo 387 poslanců, ale 26 z nich poţadovalo  

odklad.
74

 Rozsudek zněl jasně: Ludvík Kapet byl jedním jediným hlasem odsouzen k smrti. 

Na náměstí Revoluce přijíţdí 21. ledna 1793 kára s francouzským  

„pekařem“: dobrákem, který měl k lidu blíţe neţ jeho předchůdci; nerozhodným muţem, za 

něhoţ schvalovala mnohdy kontraproduktivní řešení manţelka Marie Antoinetta. Na 

popravišti se snaţí naposledy promluvit k lidu, je ale tambory přerušen, jeho hlava  

upevněna, oddělena od těla a následně ukázána lidu. To, co následuje, by nikdo nečekal: lidé 

u popraviště si do ještě tekoucí královy krve namáčejí vše, co mají u sebe.
75

 Třetí fáze 

Revoluce je skončena. 

Nikoho by nenapadlo, ţe Georges Danton, muţ, jenţ „zachránil“ Republiku v roce 1792 před 

jejím zánikem, bude hlasovat pro královu smrt a o pár měsíců později prosazovat vytvoření 

nového mimořádného soudního tribunálu. Na jaře 1793 se Revoluci začínají vzdalovat 

girondini. Především odkládáním důleţitých rozhodnutí (soudit krále) a kvůli Buzotově 

poţadavku na zřízení vojska, které by chránilo Konvent před nekontrolovatelným davem  

lidí, se na ně začíná pohlíţet jako na kontrarevolucionáře. S rostoucím nebezpečím ze strany 

spiklenců pak 10. března před poslance vystupuje Danton: 

„V Paříži bude ustaven mimořádný trestní tribunál, který bude soudit veškeré 

revoluční počiny; všechny útoky proti svobodě, rovnosti, jednotě i nedělitelnosti 

republiky, vnitřní a vnější bezpečnosti státu a všechna spiknutí směřující k obnově 

královské moci či k obnově každé jiné autority ohrožující svobodu, rovnost  

                                                 
72

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 148. 
73

 O celém procesu detailněji viz tamtéţ, str. 148–155. 
74

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 104. 
75

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 155. 
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a svrchovanost lidu; ať už budou obžalovanými veřejní činitelé, vojáci nebo prostí 

občané.“ 
76

 

Od smrti krále sice uplynulo jen pár týdnů, montagnardové se však chápou situace velmi čile. 

Díky nim je schváleno, ţe výbory Konventu budou mít větší sílu neţ vláda. Tak vzniká  

6. dubna nechvalně proslulý Výbor pro veřejné blaho,
77

 jenţ pomalu nabírá na  

síle, a s Výborem pro veřejnou bezpečnost se zanedlouho stanou vůdčími orgány ve 

Francouzské republice. Oba Výbory byly zpočátku nezávislé. K nim přibyl i Dozorčí  

výbor, který měl stejně jako po srpnovém povstání v kaţdé obci dohlíţet na cizince  

a podezřelé občany, spolu se zřízením speciální kanceláře pro přijímání dobrovolných udání  

a prozkoumávání podezřelých osob.
78

  

 

4.2. Čistka girondinů. Vláda jakobínů 

(31. 5. – 2. 6. 1793) 

 

Odhlasování nového zákonodárného a osudního orgánu proti návrhu předsedajících girondinů 

značí jejich upadající moc. Přesto se snaţili vybojovat si alespoň ještě jedno vítězství. 

Maratovo prohlášení z 16. dubna jim poskytne příleţitost k útoku: 

„Žádám, aby navrhovatel přečetl článek ze své žádosti, kde požadujeme hlavy 

Gensonného, Vergniauda a Guadeta: krutým zločinem vojsko chránící Konvent 

směřovali k rozpuštění Konventu a záhubě vlasti. následuje potlesk Já sám jsem 

vystupoval ve skupinách proti těmto vrahům; přesunul jsem se do oblíbeného 

klubu kordeliérů, kde jsem kázal mír a kde jsem zmátl tyto řečníky podplacené 

aristokraty …“ 
79

 

                                                 
76

 „Il sera établi à Paris un tribunal criminel extraordinaire qui connaitra de toute entreprise contre-

révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la république, la sȗreté 

intérieure et extérieure de l’État et de tous les complots tendant à la liberté, à l’égalité et à la souveraineté du 

peuple; soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens“.  

In: SABATIÉ, Le Tribunal révolutionnaire de Paris, strana 16. Překlad vlastní. 
77

 Do kompetencí Výboru blaha spadá výklad dekretů přijímaných sněmovnou, podléhají mu orgány státní 

správy a výkonní úředníci, vykonávání diplomatických a vojenských činností včetně jmenování generálů.  

In: FURET, Francouzská revoluce I, str. 189. 
78

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 109. 
79

 „Je demande que le pétitionnaire lise l’article de sa pétition où l’on demande les tȇtes de Gesnonné, de 

Vergniaud et de Guadet: crime atroce qui tend à la dissolution de la Convention et à la perte de la patrie. Moi-

mȇme, je suis élévé dans les groupes contre ces assassins; je me suis transporté à la société populaire des 

Cordeliers, j’y ai prȇché la paix, et j’ai confondu ces orateurs soudoyés par l’aristocratie.“ Celkem se jednalo  
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Na konci dubna 1793 girondini Marata obviní z „hlásání rabování a vraždění, … čímž se 

pokoušel zničit svrchovanost lidu a tím uspíšit rozpuštění Konventu.“
80

 Maratovo odvedení 

před Revoluční tribunál skutečně znamená vítězství pro girondiny. Předvolání se nicméně 

ukáţe jako zbytečný pokus – girondini v Tribunálu neměli jediného člena, načeţ je Marat 

rázem osvobozen a nadšeným lidem nesen ulicemi. „Poslali jste mě před tribunál, vás  

v takovém triumfu povezou na popraviště,“
81

 nechal se tehdy novinář slyšet. Moţné ohroţení 

Přítele lidu přimělo paříţskou veřejnost diskutovat o neslučitelnosti girondinů s Revolucí. 

Za poslední výhru lze označit předsednictví Konventu, jehoţ se v polovině května ujímá 

girondin Maximin Isnard. Na návrh poslance Bertranda Barèra je schválena Komise  

dvanácti, jeţ má za úkol kontrolovat a prověřovat jednání Komuny a povstalecké počiny 

hlavního města. O několik dní později je Komisí zatčen novinář Jacques Hébert, coţ popudí 

hlavně sansculoty. Třešničkou na dortu je výhruţka Maximina Isnarda: 

„Pokud bude někdy Konvent pošpiněn jediným z povstání, která od 10. března 

neustala, pokud těmito neustálými povstáními vznikne něco, co ublíží zástupcům 

národa, prohlašuji ve jménu Francie, že Paříž bude vyhlazena a lidé budou 

prohledávat pobřeží Seiny, aby viděli, jestli Paříž vůbec někdy existovala.“ 
82

 

Pravice s střed jásaly, levice spolu  

s galeriemi byly zděšeny Od tohoto 

momentu nebylo pochyb, ţe se  

v Konventu objevila frakce, která je 

tu navíc. Robespierre volá  

v jakobínském klubu po lidovém 

povstání, jeţ by vedlo proti 

zkorumpovaným zástupcům lidu. 

Zvony se rozeznívají dne  

31. května, kdyţ se lidé schází  

v Tuileriích; girondini se však svých 

                                                                                                                                                         
o 22 girondinských poslanců, mezi nimiţ figuroval například ještě Brissot, Buzot nebo Pétion. VERMOREL, 

Oeuvres de J.P. Marat, str. 285–286. Překlad vlastní. 
80

 SHUSTERMAN,  Faith, Desire, and Politics, str. 164. 
81

 MICHELET, Francouzská revoluce, str. 392. 
82

 If ever the Convention is sullied by one of these insurrections that have not ceased since March 10, if by these 

constant insurrections, something happens which harms the nation’s representatives, I declare to you in the 

name of all France, that Paris will be annihilated. Soon, they will search the banks of the Seine to see if paris 

had ever existed. Tamtéţ, str. 166–167. Překlad vlastní. 

Obr. 6:  François Hanriot obléhá budovu Konventu a žádá zatčení 

22 girondinských poslanců. 
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postů nevzdávají, pouze ruší Komisi dvanácti. Aţ pod nátlakem Národní gardy vedené 

Françoisem Hanriotem, jenţ dává povel k namíření kanonů
83

 na budovu Konventu, je  

29 lidí, včetně 22 obviněných předáků girondinů, pozatýkáno a z Národního konventu 

vyloučeno. Z domácího vězení se některým z nich podaří uniknout do Normandie, zbytek je 

rozmístěn po paříţských věznicích. Obviěnní však zůstalo pořád stejné – snaha rozštěpit 

Francii a tím potlačit Revoluci. Vyloučením girondinů přebírá v Revoluci vládu levice  

s podporou sansculotů. 

 

4.3. Nová občanská válka. Maratova smrt 

(3. 6. – 13. 7. 1793) 

 

Levicově orientovaná Hora se po vypuzení girondinů dala do schvalování nových  

zákonů,
84

 jeţ by pomohly těm nejnuznějším skupinám obyvatel. Ţivotní úroveň byla nicméně 

na stejném stupni, zatímco ceny stoupaly spolu s počtem spekulantů. Aby toho nebylo  

málo, neklidný západ Francie začíná znovu oţívat. Kvůli tomu, ţe si města zvolila  

girondiny, aby je zastupovali v Národním konventu, a ti z něj byli později vyloučeni, se 

Bordeaux, Lyon a Marseille bouří proti Paříţi: začínají budovat svou vlastní  

armádu.
85

 Tato armáda však nemá řádné vedení, dostatek surovin a disciplíny, proto je brzy 

po výpravě rozprášena a Caen se dokonce vzdává.
86

 Rána pro centralistickou Paříţ ale přijde 

od nečekaného zdroje. 

Stejně jako v roce 1789, i nyní nastává čas pro to, aby do příběhu zasáhly ţeny. Nebo spíš 

jedna jediná. Jmenovala se Charlotte Cordayová
87

 a do Paříţe se vydává proto, aby zabila buď 

Marata, nebo Robespierra. Vybírá si nenávistného novináře, jemuţ posílá dopisy a snaţí se 

vetřít do jeho přízně, aby Charlottu přijal osobně. Osud dívce přál. 

                                                 
83

 Obr. 6: Tableaux historiques de la Révolution française. Musée Carnavalet. [online]. 5.4.2016 [cit. 2016-04-

05]. Dostupné z: http://www.carnavalet.paris.fr/en/collections/planche-no-80-numerotee-89-des-tableaux-

historiques-de-la-revolution-francaise-1791-1804. 
84

 Emigrantské statky měly být rozparcelované a stejným dílem rozdělené kaţdému v obci. Konvent také ruší 

všechna feudální práva a dávky azároveň nařizuje obchodníkům vyvěšovat seznam zboţí, aby se zabránilo 

lichvářství. TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 122. 
85

 SHUSTERMAN, Faith, Desire and Politics, str. 176. 
86

 Stoupencům Horalů stačí před přicházejícími roajalistickými vojáky vypálit pár ran z děl a armáda se v panice 

rozuteče zpět do Caen; to oznamuje své spojenectví s Konventem. Tamtéţ, str. 179. 
87

 Charlotte, celým jménem Marie-Charlotte Cordayová d’Armont, pocházela z chudé šlechtické rodiny Touţila 

po míru, který ztotoţňovala se zákonem – podle ní zabil zákon, a tudíţ mír, sám Marat, proto se mu musela 

pomstít. O jejím ţivotě více viz MICHELET, Francouzská revoluce, str. 427–434. 
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Marat, znalý bylinkář a laický vědec, se zrovna léčil ve vaně plné léčebných rostlin. Kvůli 

tomu, ţe se během Revoluce schovával před nepřáteli,
88

 kteří jej  

pronásledovali, v nevětraných sklepeních, začal trpět váţnou koţní chorobou a nacházel se 

většinu času doma. Vycházel jen ve zvláštních případech, tak jako tomu bylo 10. srpna  

a 21. září předchozího roku; od června, kdy se Horalové zbavili Girondy, jej uţ nepotřebovali 

a začali se od něj distancovat.  

I kdyţ Marat trávil většinu času ve vaně,
 89

 koţní nemoc se nadále zhoršovala a nedovolovala 

mu vyjít z domu. To mu však nebránilo v tom, aby přestal 

udávat nepřátele Republiky – k vaně byla totiţ připojena  

i deska, na níţ psal, zatímco se léčil. Cordayové se  

13. července povedlo dostat přímo do Maratova pokoje  

i přes odpor jeho druţky Simony Evrardové. Nesla  

s sebou i seznam schovávajících se caenských  

girondinů, jiţ prý připravovali útok na Paříţ; to měl být 

důvod, aby byla vůbec vpuštěna dovnitř.  

Charlotte usedává na ţidli vedle vany a podává novináři 

seznam se zrádci. Na otázku, co s údajnými zrádci  

bude, Marat pohrdlivě odpoví: „Do čtrnácti dnů je 

nechám všechny popravit.“ Cordayová na nic nečekala; 

vtom se zvedla, zpod blůzy vytáhly dýku, kterou kopuila 

toho dne ráno na trhu, a vrazila ji Maratovi do hrudi. Smrt nastala téměř okamţitě. Cordayová 

ztuhla, zatímco Evrardová začala křičet o pomoc; brzy se objevuje felčar a konstatuje, ţe 

Přítel lidu je jiţ po smrti. Cordayová je poté ulicí, v níţ „se to hemžilo Maratovými  

přáteli, kteří plakali a křičeli, že si to s ní vyřídí,“
90

 odvedena před soud a 4 dny po vraţdě 

zbavena hlavy. 

Montagnardové si nemohli přát nic lepšího, neţ tento neočekávaný čin. Z Marata udělali 

revolučního mučedníka: státní pohřeb s nabalzamovaným tělem byl zakončen pověšením 

Maratova srdce v kordeliérském klubu. Zatímco je odstraněn jeden radikalista, uţ se na scéně 

objevuje další. Enragéti (zběsilí) byli nespokojeni jak se špatnou sociální situací, tak  
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 Ţivotopis Jeana-Paula Marata v kapitole 6.2.2. 
89

 Obr. 7: Charlotte Corday and the Murder of Marat. Madame Guillotine. [online]. 8.4.2016 [cit. 2016-04-08]. 

Dostupné z: http://madameguillotine.org.uk/2014/07/16/charlotte-corday-murder-marat/. 
90

 MICHELET, Francouzská revoluce, str. 435. 

Obr. 7: Charlotte Cordayová využívá 

Maratovy nemoci a probodává jej dýkou. 

Na obraze lze vidět jak provizorní desku 

na psaní, tak i seznam údajných zrádců. 
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s poklidným průběhem Revoluce. Stoupenci tohoto hnutí pocházejí převáţně z chudých 

předměstí, jako bylo například Gravilliers, a vůdcem se jim stal kněz Jacques Roux, jenţ měl 

k lidem velmi blízko. 

23. srpna je vyhlášeno levée en masse, neboli masová mobilizace všech muţů. Francie se 

nacházela ve válce na všech světových stranách, a proto poţadovala, aby „ženatí dodávali  

a vyráběli zbraně, ženy šily stany a ošetřovaly raněné, děti vyráběly cupaninu a starci 

podněcovali k nenávisti vůči tyranům.“
91

 Svobodní s bezdětnými byli odvedeni do armády. 

Na 300 000 muţů bylo zverbováno a nasazeno především proti Vendée a uprchlým 

federalistům. V departementech naopak začínají hony na jakobíny;
92

 ani ty však nemají 

dlouhého trvání a všichni strůjci povstání jsou popraveni. 

 

5. Teror „na pořadu dne“. Svátek Rozumu 

(podzim 1793) 

 

Jiţ před povstáním v departementních městech proti Horalům prohlašuje 1. srpna Bertrand 

Barère, poslanec z Baţiny a člen Výboru pro veřejné blaho, ten, který navrhuje ustanovit 

Komisi dvanácti, jeţ by bojovala proti povstalcům a kontrarevolucionářům; ten, který 

oznámil, ţe „girondini mají složit funkci, aby nepoškozovali republiku,“
93

 ţe by se měly učinit 

určité kroky: 

„Potřebujeme opatření, která jsou rozsáhlá, okamžitá a přísná. Mír zavládne 

tehdy, až se stát zklidní uvnitř, rebelové jsou přemoženi a lupiči vyhubeni … Se 

zmizením Vendée zmizí i království; se zmizením Vendée se vytratí i nepřátelé 

Republiky. … Pouze v zájmu blahobytu musíme zlo vykořenit; potrestání 

povstalců poslouží vlasti.“ 
94

 

Je totiţ potřeba, aby byl, jak to formuloval Barère, zachován mír, jinak nelze vládnout bez 

určitých omezení a bezprecedentních kroků. Stejný poslanec pak 5. září navrhuje, aby se teror 
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 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 124. 
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 Kromě Bordeaux, Toulonu nebo Marseille jsou i v Normandii zabiti představitelé tamější moci, oddaní 

stoupenci jakobínů. Tamtéţ, str. 125. 
93

 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 171. 
94

 We need measures that are vast, prompt, and above all rigorous. We will have peace the day the interior is 

pacified, the rebels are overcome, the brigands are exterminated … No more Vendée, no more royalty; no more 

Vendée, and the enemies of the Republic will have disappeared. … It is for its own well-being that we uproot 

the evil, punishing the rebels will help the fatherland. Tamtéţ, str. 190–191. Překlad vlastní. 
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stal denním řádem: „Chtějí zničit Horu. Dobrá! Hora je tedy rozdrtí!“
95

 Čtvrtá fáze Revoluce 

je skončena. 

Od září 1793 je Konvent i s Výborem pro veřejné blaho rozšířen o dva členy, s nimiţ 

Revoluce nabere skutečně krvavý spád – o Collota d’Herbois a Jacquese Billaud-Varenna. 

Jsou zvoleni prostým lidem, z něhoţ téţ pochází, a díky jejich nátlaku je uzákoněno další 

opatření. Chaumette, předseda Povstalecké komuny, spolu s delegací sloţenou z paříţského 

lidu vystupuje před zákonodárci: 

„Ohromné shromáždění občanů se usneslo na požadavku jídla a, aby jej  

získalo, na síle zákona. Jsme pověřeni žádat o vytvoření revoluční armády.  

… Nechť okamžitě tato armáda vytvoří své jádro v Paříži a nechť se k ní  

z každého departementu, kam až dosáhne, přidají všichni muži, již chtějí republiku 

sjednocenou a nedělitelnou. Ať tuto armádu následuje nepodplatitelný a hrozivý 

tribunál.“ …
96

 

Ohromným zástupům sansculotů je do rukou dána nová pravomoc, jeţ dostává vedle Komuny 

(rovněţ ovládaná lidem) hlavní roli ve Francouzské revoluci – vytvoření revoluční armády. 

Na kaţdé podezření je vyslána hrstka jejích příslušníků, jiţ nosí černou uniformu s červeným 

lemováním a červenými manţetami. Jejich rudě zbarvený a pruhovaný prapor je umístěn před 

kaţdý nahlášený dům, který je určen  

k prohledání. Kaţdý majitel pak musí předloţit 

co nejpřesnější záznam o svém ţivotě a svém 

majetku, načeţ mu armáda z domu odebere 

všechen majetek, jenţ povaţuje za vhodný pro 

republikánské vojsko, mnohdy i se samotným 

vlastníkem domu.
97
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 They want to destroy the Mountain. Well! The Mountain will annihilate them! In: SHUSTERMAN, Faith, Desire, 

and Politics, str. 196. Překlad vlastní. 
96

 „The immense gathering of citizens passed the resolution. It is food, and to get it, the strength for the law. We 

are charged with demanding the creation of the revolutionary army. … Let this army form its core in Paris 

immediately, and from every departement through which it passes, let all men join who want a republic united 

and indivisible. Let an incorruptible and formidable tribunal follow this army. …“ In: ”Terror is the order of 

the day”. Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution. [online]. 8.4.2016 [cit. 2016-04-08]. 

Dostupné z: https://chnm.gmu.edu/revolution/d/416/. Překlad vlastní. 
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 BEAUMONT, Memoirs of M. Danton, str. 24. 

Obr. 8:  Hébertův ateistický Kult Rozumu v praxi. 

Uprostřed davu se nachází herečka, jež znázorňuje 

lidskou dokonalost. 
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Pod vlivem Chaumetta, jenţ byl názorově velice blízko hébertistům, se rozmáhá 

dechristianizace. Vůdce Komuny potlačuje veřejná uctívání, prodávání náboţenských 

předmětů a odstraňuje náboţenské symboly z hřbitovů.
98

 V paříţském Notre-Dame vzniká 

Kult Rozumu,
99

 během něhoţ jsou sochy Panny Marie nahrazovány Maratovými  

bustami a veřejné průvody zesměšňují křesťanství. Situace se jakobínům začala vymykat  

z rukou, a právě kvůli dechristianizaci na hébertisty začíná útočit nejen Robespierre, ale  

i většina Konventu. 

Všemocný Výbor pro veřejné blaho zastiňuje Výbor veřejné bezpečnosti, z něhoţ vznikl. To 

mu dávalo moc se jednou provţdy vypořádat s nepřáteli Revoluce pomocí uplatňování 

vydaných zákonů. Jakobínská touha po morální ctnosti a čistotě začíná nabývat  

formy, zatímco jejich neustálá podezřívavost vytváří prostředí strachu z perzekuce. Doplněk 

zákona o podezřelých z 10. března rozšířil okruh podezřelých, s nimiţ se měly vypořádat 

okresní revoluční tribunály, spadající pod Tribunál paříţský: 

Čl. 1: Ihned po vyhlášení tohoto 

dekretu budou podezřelí, již se 

nacházejí na území Republiky a jsou 

stále na svobodě, umístěni do vazby.  

Čl. 2: Za podezřelé jsou 

považováni: zaprvé ti, kteří se ať 

svým chováním, styky, záměry, nebo 

spisy prokázali jako stoupenci 

tyranie, federalismu a nepřátel 

svobody; zadruhé ti, kteří nemohou 

ospravedlnit … své živobytí  

a vykonávání občanských 

povinností; … zapáté ti bývalí aristokraté, spolu s jejich  

manžely, manželkami, otci, matkami, syny či dcerami, bratry či sestrami  

a s přistěhovaleckými agenty, kteří ne vždy projevovali svou oddanost  
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 SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 206. 
99

 Obr. 8: Religion and Revolution: Robespierre’s cult of the Supreme Being. The Charnel-House. [online]. 

14.4.2016 [cit. 2016-04-14]. Dostupné z: https://thecharnelhouse.org/2016/02/23/religion-and-revolution-

robespierres-cult-of-the-supreme-being/. 

Obr. 9: Zákon o podezřelých ze 17. září. 
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Revoluci; zašesté ti, již emigrovali mezi 1. červencem 1789 až do vyhlášení 

dekretu ze 30. března. … 
100

 

Zákonem o podezřelých ze 17. září se začaly naplňovat věznice po celé zemi a někde nastala 

situace jako za zářijových masakrů. Sansculoti schválený zákon opěvovali, protoţe jim 

umoţňoval, jako prodlouţené ruce jakobínů, pobíjet jak ty skutečné (aristokratické), tak i ty 

údajné (duchovní) nepřátele Revoluce. Ještě více si hladovějící sansculoty získali opět 

Horalové přijetím zákona o všeobecném maximu: 

Čl. 7: Každý, kdo prodává nebo nakupuje zboží uvedené v čl. 1 za vyšší cenu, než 

jaká je stanovena a vyvěšena v každém departementu, zaplatí prostřednictvím 

městské stráže dohromady a bez rozdílu pokutu v ceně dvojnásobku hodnoty 

prodaného zboží a splátku informátorovi; bude vepsán do seznamu podezřelých 

osob a bude s ním tak i nakládáno. Kupující nebude postihován, pokud přestupek 

prodávajícího nahlásí úřadům. … 

Čl. 9: Obce mohou podle okolností zatknout a potrestat 3denním uvězněním 

dělníky, velkovýrobce a další pracovní skupiny, které bez oprávněných důvodů 

odmítají vykonávat svou práci.
101

 

Jedny prodlouţené ruce Konventu mohou v departementech trestat provinilce, zatímco ty 

druhé mohou za příslib odměny stejné provinilce udávat – praktika tak důvěrně známá 

jakobínům. Zákon o maximu je další známkou toho, ţe jakobínské ideály se musí lidu  

nařídit, aby byla Republika očištěna od neţádoucích ţivlů. 

S myšlenkami dechristianizace jsou do departementů vysláni poslanci vybaveni neomezenou 

mocí, aby přivedli vzpurný lid k poslušnosti. Horalové netušili, kam aţ můţe taková svévole 

dojít. Do departementu Nièvre se v říjnu vydává Joseph Fouché, bývalý kněz. Namísto 

křesťanství prosazuje moralitu jakoţto jediné náboţenství a pomáhá také se zaloţením Kultu 

Rozumu. Přesouvá se poté do Lyonu, kde společně s kordeliérem Collotem d’Herbois 
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hromadně vraţdí kněze, jeptišky, ţeny a děti: kdyţ se gilotina zdála příliš pomalá, tito dva 

stříleli lidi – často i kartáčovými děly – nad otevřenými hroby.
102

  

V Bordeaux působí Jean Tallien, jenţ zabírá půdu bohatým a rozděluje ji sansculotům. Kromě 

toho však propouštěl uvězněné za velký obnos peněz,
103

 takţe na teroru velmi zbohatl a měl 

tím pádem důvod se obávat Maximilenových výhrad vůči nepřátelům Revoluce. Neblaze 

proslulým se však stal Jean Carrier spolu s Louisem Turreauem:
104

 zatímco jeden v Nantes 

nebohé vesničany svazuje a utápí je v Loiře,
105

 ten druhý mrtvá těla zapaluje. Turreau také 

plní příkaz Barèra: na  

12 jednotek tzv. colonnes 

infernales se vydává do různých 

oblastí ve Vendée a hromadně 

tam střílí do obyvatel. Konvent 

je brzy poctivými občany 

zpraven o těchto zvěrstvech  

a poslance povolává zpět. 

Revoluční teror uţ je v plném proudu a nic nenasvědčuje tomu, ţe by se tempo zpomalovalo. 

Oko Konventu (respektive Výboru pro veřejné blaho) se otáčí k suspendovaným a zatčeným 

poslancům v čele s královnou Marií Antoinettou. Soud s bývalou první dámou Francie začíná 

14. října, na jeho procesu lze nicméně vidět nekončící zášť vůči královně. Na proces se mohla 

připravovat pouze dva dny (na rozdíl od Ludvíka XVI., jenţ měl k dispozici právníky celé 

týdny) a svědci nemohli vypovídat v její prospěch – znaky, ţe nenávist lidu k ní zdaleka 

neopadla.
106

 Tribunálu předsedal Antoine de Fouqier-Tinville, muţ, jehoţ se obávali všichni 

občané a on se jich naopak štítil. Jako prokurátor seděl naproti Antoinettě Hébert, známý  

tím, ţe vystupoval nejen proti křesťanům, ale také proti samotné královské rodině.  

Kromě obligátních obvinění – nařčení ze zrady (dopisování si s bratrem Leopoldem II.) nebo 

z ovlivňování Ludvíka XVI. – se Hébertovi povedlo zasáhnout Marii Antoinettu na tom 

nejcitlivějším místě, v otázce mateřství. Doslechl se, ţe kdyţ se její syn Ludvík Karel  
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bál, spával s královnou v posteli.
107

 Toho obratně vyuţil a osočil královnu z krvesmilstva. 

Sama prohlásila, ţe jestli na toto obvinění neodpověděla, bylo to proto, ţe „sama Matka 

příroda odmítá odpovědět na takové nařčení vznesené vůči matce.“
108

 Ačkoli si královna 

získala sympatie přítomných matek, vaz jí zlomilo podepsané prohlášení syna  

Ludvíka, padělané a vynucené právě ţalobcem Hébertem. Po dvoudenním potupném martyriu 

je 16. října 1793 Marii Antoinettě sťata hlava. Novinář k tomu dodává: 

„Největší ze všech radostí pátera Duchesna: nastává poté, co na vlastní oči 

viděl, jak se hlava samice Veto oddělila od jejího zatraceného, děvkovského 

krku.“ 
109

 

O týden později se k Tribunálu dostavují vyloučení girondisté, kteří jsou taktéţ obviněni ze 

zrady, protoţe „jedna skupina připravovala v Caen povstání, zatímco ta druhá zůstala  

v Paříži a tyto neblaze proslulé plány podporovala.“
110

 Stejně jako v případě Marie 

Antoinetty, ani oni se nemohli odvolat ke svědkům, a ti, jiţ se odváţili přijít, byli zatčeni 

spolu s nimi. O hlavu je kat připravil 31. října; na řadu přišla i Olympe de Gougesová či 

Manon Rolandová. Pétion, Buzot, Roland či filosof Condorcet spáchali sebevraţdu. 

Jakobíni nebyli spokojeni ani s aktivitou Spolku revolučních republikánských občanek. 

Zakladatelky Clarie Lacombeová a Anna Léonová sice podporovaly montagnardy, začaly se 

ovšem sbliţovat s radikálem Rouxem a ohroţovaly spolu s dalšími bezpečnost v metropoli.
111

 

Konvent 30. října kromě toho, ţe „dočasně ponechává komisi vybranou zástupci lidu, aby 

soudila lyonské kontrarevolucionáře,“
112

 vydává nařízení, v němţ jsou 

„Čl. 1: Ženské lidové kluby a spolky, ať už se jmenují jakkoli, zakázány. 

Čl. 2: Všechna zasedání lidových spolků a jiných svobodných spolků umění musí být  

veřejná.“ 
113
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Po královně, girondinech a Vendéjských tak zákonitě přišly na řadu politické kluby, jeţ by 

mohly ohroţovat náklonnost sansculotů k Horalům. Utne se šňůra politické diskuze, v níţ 

vítězí jediná politická frakce a jí vyvolaný strach. 

 

5.1. Revoluční vláda. Starý kordeliér 

(10. října – prosinec 1793) 

 

Pýr týdnů před očistnými akcemi vystupuje Saint-Just, nechvalně známý svými útočnými 

projevy, opět na pódium před poslance Národního konventu. S tím, jak ve shromáţdění 

zasedá pouze jedna frakce, federalisté se spolu s Vendéjskými bouří a Horalové ovládají 

všechny důleţité orgány, nastává čas začít vládnout jinak: 

„Kdyby tuto vlast nesužovala žádná spiknutí a kdyby se tisíckrát neukázalo, že 

vlast doplácí na benevolentní zákony, bylo by snadné a příjemné spravovat ji 

mírovými zásadami a přirozeným právem: tyto zásady jsou ovšem správné  

a příhodné jen tam, kde lid spojuje láska ke svobodě. Lid a jeho nepřátelé však už 

nemají společného nic než meč. A mečem je třeba vládnout těm, kterým nelze 

vládnout spravedlností, tyrany je třeba potřít. … Nepřátelé lidu přestanou škodit 

teprve tehdy, až budou zbaveni majetku. … Nyní, když musí republika živit 

dvanáct milionů mužů, … musíte nastolit takovou vládu, která bude podporovat 

vaše plány pro ozdravení ekonomiky a pro blaho lidu.“ 
114

 

Tento návrh na ustavení revoluční vlády byl přijat na konci roku 1793. Jednalo se o to, ţe 

nová vláda bude revoluční aţ do doby míru, výkonná moc bude spadat pod Výbor veřejného 

blaha a revoluční zákony budou urychleně schvalovány. Výbor blaha bude schvalovat 

generály a zřízením finanční komise bude stíhat ty, jiţ nakládali s veřejným majetkem, a ţádat 

je o soupis jejich majetku.
115

 

Centralizovaná vlády v rukou Výboru pro veřejné blaho přináší své ovoce. Na jedné straně se 

reformuje a zvětšuje armáda, jeţ byla od počátku vyhlášení války v dubnu 1792  

v katastrofálním stavu (bez morálky, disciplíny a schopných velitelů), a na straně druhé 

začínají Horalové vládnout ještě tvrdší rukou – pouze tak lze pacifikovat vnitřní situaci v zemi 

a dále šířit strach, pro který nejsou lidé schopni vystupovat proti vládě a za vidinou odměny 
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udávají své spoluobčany. I kdyţ se generálu Carnotovi daří vyhrát několik bitev, zásadní 

nepřítel jakobínské republiky přetrváva – levicoví extremisté pod vedením Rouxe a Héberta.  

Společná nenávist vůči antiklerikálním hébertistům vede k tomu, ţe se Robespierre spojuje  

s umírněnějším proudem Hory,
116

 tzn. s Dantonem a Desmoulinsem, jenţ ve svém Starém 

kordeliérovi na radikály útočí: 

„ … já sám se však budu zlobit na ztělesnění Héberta, pátera Duchesne, který 

mě nazývá ‚ubohým intrikářem, imbecilem vedeného pod gilotinu, spik- 

lencem, jenž chce otevřít všechny věznice, aby vytvořil nové Vendée; spícím 

agentem, jehož platí Pitt, a oslem s velkýma ušima‘. Jen si počkej, Héberte! Za 

chvíli tě dostanu. Nebudu tě zde častovat nadávkami a urážkami; použiji fakta. 

Odhalím tvou pravou tvář stejně, jako jsem to udělal u Brissota, a teprve pak 

může mezi námi společnost soudit.
117

 

S přibývajícími čísly se však Desmoulins obrací k samotnému reţimu  

a Maximilienovi, přirovnávaje ho k despotickým vládcům jako byl Nero či Claudius. 

Desmoulinsův vydavatel kvůli strachu ze zatčení dokonce odkládá tisk některých čísel aţ  

o dva týdny. Svými názory si Camille vyslouţí vyloučení z kordeliérského klubu a odsouzení 

klubem jakobínským. Jeho čísla měla být pro výstrahu spálena, on však odmítl, a pro Horaly 

vyvstala nová opozice, s níţ se museli vedle zběsilých vypořádat – umírnění. 

 

5.2. Republikánská morálka. Poprava enragétů a indulgentů 

(5. února – duben 1794) 

 

Desmoulinsův záměr se vymkl kontrole, a jako takový se stal pro robespierrovce nevhodným. 

Maximilien Robespierre se 5. února v Konventu chápe slova a poslancům přednáší svůj 

návrh, jak se má od nynějška změnit podstat Francouzské republiky: 

„Co je však stěžejním principem lidové nebo demokratické vlády? Je to ctnost. 

… Tato ctnost není nic jiného než láska k vlasti a jejím zákonům. Podstatou 
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republiky nebo demokracie je však také rovnost, a z toho jednoznačně plyne, že 

láska k vlasti zahrnuje také lásku k rovnosti. … Musíte tedy prosazovat  

a utužovat všechno, co vede k podnícení lásky k vlasti … a potlačit všechno, co 

vede k morálnímu úpadku sobectví.“ 
118

 

Neúplatný navazuje na zákon z prosince, kdy byla ustavena revoluční vláda a tím se teror po 

pár nekorigovaných měsících ustálil. Maximilien byl ovšem jiţ od počátku Francouzské 

revoluce zastáncem nadvlády většinovým lidem, prosazování obecného blaha a myšlenky 

morální čistoty a ctnosti obyvatel. Pokud se ale lidé cti nenaučí sami, vláda je k tomu donutí: 

„Je-li v mírových časech hnací silou vlády ctnost, její hnací silou v době revoluční 

musí být ctnost spojená s terorem – ctnost, bez níž by byl teror  

zhoubný, a teror, bez nějž by ctnost byla bezmocná. Teror není nic jiného než 

rychlá, přísná a neúprosná spravedlnost.“ 
119

 

Šikovným obratem se Maximilien dostává přímo k meritu věci – k eliminaci nepřátel. Vnější 

vojska byla vojevůdci odraţena a Republika byla zmítána pouze vnitřními záleţitostmi. 

Nedostatkem ctnosti trpí nepřátelé lidu, jejichţ cílem je 

„rozvrat vlády moci veřejné a zánik Konventu. Jinými slovy, přejí si, aby zvítězila 

vláda bezpráví. Jedna z těchto frakcí nás nabádá ke slabosti a druhá ponouká  

k přemrštěnosti. Jedna nás chce proměnit v bakchantku, druhá v prostitutku.“ 
120

 

Robespierre cíleně útočí právě na umírněné dantonisty, kteří zastávají názor, ţe Revoluce 

zašla příliš daleko a měla by být ukončena, a radikální hébertisty, jejichţ ateistické svátky 

ohroţují jednotu francouzského lidu. Zběsilí navíc podněcovali k lidovým vzpourám  

a zostření vlády. Právě na takovou agitaci mas reaguje Saint-Just, jenţ přichází  

s tzv. ventôskými dekrety. Jedná se o výnosy z února a března 1794, jeţ rozdělují „majetek 

nepřátel mezi nemajetné a představují tak rovnostářské snaţení jakobínských vůdců“ 

Manfred, 1982, s. 273. Tyto dekrety jsou nicméně pár měsíců po jejich přijetí zrušeny: 

Čl. 2: Majetek vlastenců je nedotknutelný a posvátný. Statky osob uznaných jako 

nepřátelé Revoluce budou zkonfiskovány ve prospěch republiky; tyto osoby budou 

až do období míru vězněny a poté navždy vyhoštěny.
121
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Čl. 2: Jakmile Výbor veřejného blaha tyto soupisy nemajetných vlastenců  

v obcích obdrží, vypracuje zprávu o tom, jakými způsoby všechny nemajetné 

odškodní majetkem nepřátel Revoluce.
122

 

Nad dantonisty a hébertisty se začínají stahovat mračna. Novinová válka mezi oběma krajními 

frakcemi dosahuje vrcholu. Hébert Desmoulinsovi vrací úder tvrzením, ţe „umírnění využívají 

hbité a vyzáblé, aby se postavili proti vykonávání revolučních nařízení a aby zachránili 

aristokraty spolu se spiklenci.“
123

 Ani tento výpad proti dantonistům jej však nezachrání před 

gilotinou. Hébertisté jsou spolu se svými stoupenci 14. března zatčeni a o 10 dní později 

popraveni. 

Horalům zbývá vypořádat se s poslední nečistou stranou, vzniklou z jejich vlastního jádra. Uţ 

jen proto, ţe se Danton kompromitoval přátelstvím s lidmi, kteří stáli za zneuţitím moci při 

likvidaci Východoindické společnosti,
124

 se k němu Robespierre otáčí zády. Výbor blaha pod 

jeho vedením udeřil proti zběsilým a Výbor pro 

veřejnou bezpečnost zase zadrţuje umírněné. 

Stejně jako v případě Marie Antoinetty, i při 

tomto soudním líčení
125

 nebyli „předvoláni 

ţádní svědci, obţaloba se četla za zavřenými 

dveřmi a slovo se odňalo kaţdému, kdo by 

uráţel soud.
126

 Poslední nařízení vydal Konvent 

kvůli zprávám o Dantonových posledních 

plamenných projevech, při nichţ hrozilo, ţe by 

strhnul davy na svou stranu. Umírnění jsou 

zatčeni 31. března, odsouzeni a popraveni 5. dubna. O týden později je následuje i Lucile 

Desmoulinsová, jeţ je obviněna z přípravy vězeňského povstání. 

 

 

                                                                                                                                                         
121

 Les propriétés des patriotes son inviolables et sacrées. Lex biens des personnes reconnues ennemies de la 

révolution seront séquestrés au profit de la République; ces personnes seront détenues jusqu’à la paix, et 

bannies ensuite à perpétuité. In: HAVARD, Oeuvres de Saint-Just, strana 216. Překlad vlastní. 
122

 Lorsque la comité de salut public aura reçu ces états, il fera un rapport sur les moyens d’indemniser tous les 

malhereux avec les biens des ennemis de la révolution. Tamtéţ, str. 218. Překlad vlastní. 
123

 BRUNET, Le Père Duchesne d’Hébert, str. 216. 
124

 FURET, Francouzská revoluce I, str. 199. 
125

 Obr. 11: dantonists. Tumblr.com. [online]. 17.4.2016 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z: 

https://www.tumblr.com/search/dantonists. 
126

 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 139. 

Obr. 11:  Proces s Georgesem Dantonem, Camillem 

Desmoulinsem a jejich stoupenci během dubna 1794. 
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5.3. Vrchol jakobínské diktatury 

(jaro 1794) 

 

Montagnardové se zbavili všech svých nepřátel, kteří by se mohli vzpouzet jejich vůli. 

Girondini jsou pryč, stejně tak i královský pár a obě horalské krajní frakce; reformovaná 

armáda vítězí a lid je stále více spoutáván strachem. Nastává doba tzv. Velkého  

teroru, údobí, jeţ má urychlit přeměnu Republiky ve jménu zachování počestnosti jejích 

obyvatel. Dojde však i na samotné jakobíny – zatímco z cesty vedoucí k úspěšnému 

zakončení Revoluce smetli všechny její odpůrce, opět na ni usedali další, totiţ představitelé 

burţoazie,
127

 kteří si s Horaly brzy vyřídí účty. Robespierre navíc vycítí, ţe s vítěznými 

vojenskými taţeními vně Francie se nad ním smráká uvnitř země. 

Nastal čas pro předposlední diktátorské nadechnutí. V červnu 1794 se Neúplatný stává 

předsedou Konventu a získává i spojence v Povstalecké komuně v osobě Payana. Jejich moci 

nahrávají i revoluční výbory v krajích a jakobínské kluby. Ty prostřednictvím svého 

mateřského spolku v Paříţi uplatňuji vydaná nařízení a spravují provincie pevnou rukou. 

Změna nastává i v náboţenské oblasti. Namísto ateistického Kultu Rozumu je ve Francii 

nastolen deistický Kult Nejvyšší bytosti. Jednalo se o vrchol Robespierrových snah o morálně 

nezkaţený lid a potírání kontrarevolucionářů. Oslava se měla konat kaţdý rok, včetně jiných 

oslav kaţdý desátý den po celý rok, tedy o kaţdé dekádě. Je aţ s podivem, ţe Robespierre  

s tímto konceptem přichází po četných hádkách, kdy sám prosazoval zakázat poslední den  

v týdnu, tj. gregoriánskou neděli, aby se během dní nekonaly náboţenské obřady. Následuje 

krátký výňatek z proslovu 7. května k poslancům: 

Čl. 1: Francouzský lid uznává existenci Nejvyšší bytosti a nesmrtelnosti duše. 

Čl. 2: Lid uznává, že důstojný kult Nejvyšší bytosti plyne z vykonávání lidských 

povinností. … 

Čl. 4: Budou stanoveny svátky, aby člověku připomínaly Božství a důstojnost jeho 

bytí. … 

Čl. 12: Každé aristokratické shromáždění narušující veřejný pořádek bude 

potrestáno. …
128

 

                                                 
127

 MANFRED, Tři podobizny, s. 277. 
128

 TINKOVÁ, Zrození občana, str. 333–334. 



35 

 

Tato připomínka občanství, významných událostí a pohrůţka potrestání kaţdého 

protirevolučního smýšlení značila opravdový triumf v nastolení nového náboţenství
129

  

a sjednocení veřejného mínění. Existoval jeden bůh, jehoţ svátek se měl slavit kaţdý  

rok, a ten měl lidem předat tu nejstěţejnější myšlenku – neustále potírat nepřátele Revoluce  

a Republiky a tak se sám stát čestným občanem, i za cenu lidských obětí. Během  

procesí, vzdáleně připomínajícího Svátek federace v roce 1790, Neúplatný kráčí v čele  

a zapaluje sochu Ateismu, z níţ po dohoření vzejde socha Moudrosti.
130

  

Na první pohled by se mohlo zdát, ţe svátek Nejvyšší bytosti bude předznamenáním skvělých 

dnů, jeţ budou následovat. Opak je ale pravdou. I přesto, ţe je gilotina odstraněna z dohledu 

zúčastněných, pozítří se s plnou vervou vrátí ke své původní činnosti. Spolu s tím, jak narůstá 

počet obţalovaných, narůstá téţ odpor k Neúplatnému. Kdyby Robespierre věděl, ţe se proti 

němu začínají šikovat ostatní členové Výboru blaha, jistě by se bez mrknutí oka postaral  

o jejich vyloučení a následnou popravu. 

V červnu vrcholí jakobínská diktatura přijetím zákona z 22: prairialu (tedy 10. června), jenţ 

urychluje soudní proces a potlačuje některá, přirozená práva člověka. Ale nepředbíhejme. 

Prvním předchůdcem k zákonu z 10. června je dekret přijatý 16. dubna: 

Čl. 1: Obžalovaní ze spiknutí budou ze všech míst Republiky přeloženi  

k revolučnímu tribunálu v Paříži. 
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Obr. 12: Kult Nejvyšší bytosti znamená vrchol Robespierrovy myšlenky čistoty a ctnosti francouzského obyvatelstva. 
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Čl. 2: Výbor pro veřejné blaho a Výbor pro veřejnou bezpečnost budou pohotově 

pátrat po komplicích obžalovaných a tyto přeloží k revolučnímu tribunálu. … 

Čl. 5: Výbor pro veřejné blaho je výslovně pověřen kontrolou úřadů a veřejných 

činitelů zodpovědných za spolupráci v administrativě. …
131

 

Tyto články představují první velký krok k centralizaci soudnictví do Paříţe. Od  

března 1793, kdy byl Revoluční tribunál v metropoli zřízen a jeho prodlouţené paţe 

fungovaly v kaţdém departementu, se jedná o naprostou kontrolu nad celým územím 

Francouzské republiky. Nyní ještě chybělo, aby byly provinční tribunály zrušeny. Přesně 

měsíc před konání svátku Nejvyšší bytosti, 8. května, je přijat následující výnos. V něm mimo 

jiné stojí, ţe 

„ … Revoluční tribunál, zřízený v Paříži, bude výhradně rozhodovat, kromě 

následujících výjimek, o všech kontrarevolučních zločinech … v některých 

částech Republiky, které by byly bývaly spáchány. Následkem toho jsou revoluční 

tribunály a výbory, zřízené v několika departementech výnosy zástupců  

lidu, zrušeny a žádný z nich nebude do budoucna zřízen, pokud tak neučiní 

dekrety Národního konventu.
132

 

Místní tribunály tedy slouţily k tomu, aby soudily provinilce a kontrarevolucionáře, ale uţitek 

z jeich fungování pramenil hlavně ze sestavování seznamů podezřelých osob. Seznamy  

i osoby si přebírá paříţský Tribunál, ruší jemu podřízené orgány a stává se hlavní soudní mocí 

v zemi. 

Oba dekrety doplňuje a stvrzuje prairialovský zákon. Podobnosti se objevují jiţ u politických 

procesů s královnou nebo dantonisty: má se upustit od vyslýchání svědků a předběţného 

výslechu vůbec, jako důkaz poslouţí i slovní udání, pokud jej soudce vyhodnotí jako 

dostačující, nebo jsou například zcela zrušeny obhajoby. 
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„ … Revoluční tribunál je zřízen k tomu, aby trestal nepřátele lidu. Těmito 

nepřáteli jsou ti, již se snaží zničit veřejnou svobodu buď silou, nebo lstí. 

Nepřáteli lidu jsou ti, kdo: podněcují k obnovení království nebo se snaží očernit  

a rozpustit Národní konvent; … budou podporovat plány nepřátel Francie, ať už 

tím, že napomohou ukrývání, úniku a beztrestnosti spiklenců a aristokratů; … 

Trestem za všechny přečiny, jež spadají do kompetencí 

Revolučního tribunálu, je smrt. Žádný obviněný nesmí být 

propuštěn bez soudu dříve, než bude výrok komory 

oznámen Výboru veřejného blaha. …“ 
133

 

Jakobínská vize morální čistoty a moţnosti potírat zločince je 

dokonána.
134

 Domnělou pravomoc, jíţ poskytl soudům po celé 

zemi paříţský Tribunál, soudům zase odebral a převzal jejich 

agendu s tím, ţe Výbor bezpečnosti bude na základě 

vypracovaných seznamů stíhat (a zároveň je doplňovat o) 

všechny odpůrce reţimu a příznivce království, protoţe se 

jednalo o jedinečný Výbor exekutivy. Vládnoucí Horalové po 

bouřlivém roce schválili velké mnoţství zákonů, jimiţ zrušili 

některé články Deklarace (svoboda a dělba moci), a své dřívější 

výnosy povýšili na zákon, jako v případě Zákona o podezřelých. 

Nastává čas změn. Nejen pro předvedené před paříţský Revoluční tribunál, ale pro samotné 

Horaly, jiţ tento zákon navrhli a prosadili. Reformovaná armáda vyhrávala na všech  

frontách, proto se jakobínská diktatura zdála neopodstatněná a neudrţitelná. Stín strachu 

procházel kaţdou ulicí, kaţdým zákoutím a lid nebyl schopen se vzepřít horalské moci. Musel 

to za ně udělat někdo jiný – samotní poslanci.  
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Obr. 13: Robespierre popravuje 

kata poté, co popravil všechny 

Francouze. 
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5.4. Thermidorský převrat 

(27. 7. 1794) 

 

Rozepře uvnitř jakobínského triumvirátu Robespierre–Couthon–Saint-Just, kdy právě 

nejmladší Antoine „odmítl podepsat zákon z 22. prairialu a demonstrativně práskl  

dveřmi,“
135

 robespierrovskou nadvládu neohroţovaly tak jako tomu bylo u Maximilienových 

kolegů z Výboru blaha. Po rozepřích s Collotem d’Herbois, Billaud-Varennem a Carnotem 

odmítá Neúplatný dále navštěvovat zasedání Výboru blaha. Místo toho stále přednáší své 

projevy nadšencům z jakobínského klubu, navzdory svým zdravotním potíţím.
136

 Jakobínský 

klub byl vlastně jedinou platformou, kde si Maximilien ještě udrţel své příznivce. 

Naopak ve Výboru pro veřejné blaho začala atmosféra houstnout. Bez Robespierrovy 

přítomnosti mohli zbylí členové zosnovat plán, jak se jej zbavit, protoţe sami věděli, ţe kvůli 

své krvavé minulosti a ne zrovna nejčistšímu svědomí budou brzy první na řadě. Začali 

spolupracovat s Výborem bezpečnosti a šířit o Robespierrovy ty nejrůznější fámy.
137

 Blíţila 

se Robespierrova poslední hodinka. 26. července vystupuje v Konventu a svým projevem si 

dost moţná podepíše svůj ortel: 

„Kolují seznamy proskribovaných poslanců. Což jsme někdy proskribovali 

vlastence? Nebyli jsme to my, kdo bránil Konvent? … Dějí se pokusy nahnat 

shromáždění strach. Kdo se skrývá, kuje pikle. … Ministerstvo financí dokonale 

přihrává těmto názorům svým předsevzetím neplatit nikomu vyjma aristokratů  

a dráždit nuzné občany odmítáním, průtahy a nechutnými provokacemi. Kdo sem 

patří? Následovníci Chabota, brissotovci a známí šibalové.“ 
138

 

V ten moment poslanci zkameněli. Sami nevěděli, koho má Robespierre na mysli a začala je 

jímat hrůza z toho, ţe se mohou v nejbliţší dny ocitnout na seznamu lidí určených k popravě. 

Museli začít jednat. Pravice, s níţ se Robespierre sbliţoval aţ do svých posledních dnů, se mu 

začínala vzdalovat. I kvůli tomu, ţe levice pomalu ztrácela své členy, pravice „den po dni 
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rostla s únavou, skleslostí a slabostí veřejnosti“
139

 a po případném Maximilenově pádu by 

mohli převzít otěţe vlády. 

Následující den, 27. července, promlouvá k poslancům Saint-Just. Mírný projev
140

 se 

najednou zvrhne v boj o ţivot – o ţivot poslanců, jiţ byli nařčeni Robespierrem ze spolčení  

s aristokraty a pokusu o kontrarevoluci. Tallien poţaduje Saint-Justovo odstoupení; v témţe 

okamţiku vstupuje do prostor Konventu Billaud s představiteli Výborů. Vida hádku Talliena 

se Saint-Justem, dostává strach, ţe se mluví o něm a jeho kolezích a přerušuje Saint-Justův 

proslov. Po několika vystoupeních na pódiu je umlčen i Neúplatný a spolu se svými 

spolupracovníky Couthonem, Lebasem a Saint-Justem jsou odvedeni do Výborů k výslechu.  

Projakobínská Komuna vysílá Hanriota spolu s národní gardou do budov Výborů. Jenţe co se 

nestane – vzbouření a unavení občané jim nejdou na pomoc a sám velitel národní gardy je 

zatčen. Robespierrovci, obzvláště Coffinhal, se však do vězení vydávají zachránit nejen 

Hanriota, ale i Robespierra se Saint-Justem. Konvent proto povolává do zbraně četníka Mardu 

a do paříţských sekcí vysílá své zástupce. Bourdonovi se daří vzbouřit dělníky v Gravi- 

lliers, které Tyran připravil o jejich modly Rouxe a Chaumetta. Marda se dostává na radnici a 

podaří se mu zranit jak Robespierra (střelou do spodní čelisti), tak i chromého Couthona. Oba 

dva lid vláčí po zemi a předává je gravillierským, kteří s nadávkami a bitím Horaly nešetří. 

Lid byl zkrátka unaven „nejen vládou Teroru, ale i vládou Cti.“
141

  

V zasedací místnosti Výboru pro veřejné blaho čeká Robespierre na svůj rozsudek. Barère 

řádně zapracuje na rozdmýchání vášní a obviní jej ze spolupráce s roajalisty.
142

 Jako jediný je 

Tyran ihned postaven mimo zákon. Pro něj a další odsouzené je připravena potupná cesta ulicí 

Saint-Honoré, přeplněná lidmi nejen na ulici, ale i v oknech domů, aţ k popravišti na náměstí 

Revoluce. Michelet vidí v okolostojících „falešnou truchlohru a první dějství bílého 

teroru.“
143

 Nejenţe je hovězí krví zneuctěn dům Dupleyových, v němţ Robespierre pobýval, 

rozlícený dav navíc uškrtí jeho hospodyni a další dva dny míří na popraviště ještě osmdesát 

dva hlav,
144

 aby bylo obecenstvo řádně uspokojeno. Pátá fáze Revoluce je skončena.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

6. Politické ovzduší za Francouzské republiky 

 

Politika je s Velkou francouzskou revolucí nerozlučně spojena. Spolu s tím, jak dostává třetí 

stav moţnost rozhodnout o směřování své země (a svého osudu), formují se i myšlenky, jeţ 

budou mít velmi brzy zásadní dopad na francouzskou politickou scénu. Je nutné zdůraznit, ţe 

zkraje Revoluce byli všichni lidé monarchisticky ladění, brali osobu panovníka jako jedinou 

autoritu v zemi. I kdyţ osvícenství začalo toto přesvědčení nahlodávat, lidé se přece jen aţ do 

června ve svých postojích nemění. 

 Spontánně vytvořené Národní shromáţdění se začíná vnitřně názorově štěpit. Ačkoliv 

existoval v letech 1789 – 1790 jeden politický klub, jakobíni, spolu s událostmi se počíná 

myslet na jiné zřízení neţ absolutistické. Deklarace a zrušení privilegií během srpnové „nocí 

obětí“ tento postoj potvrdí. O dva roky později jiţ neexistuje francouzská monarchie, ale 

francouzská konstituční monarchie, v níţ je král podřízen ústavě a zákonům. Spolu se změnou 

státního zřízení se mění i domácí politická scéna
145

 – vzniká radikální klub kordeliérů a po 

králově útěku v roce 1791 se od jakobínů oddělují konstituční monarchisté.  

Od vyhlášení války v dubnu roku 1792 přes srpnové povstání a zářijového vraţdění se dávají 

dohromady girondini, kteří budou velmi brzy bojovat o svá místa v Konventu a nejen slovně 

zápasit s přítomnými Horaly. Horalové vznikli spojením levicových jakobínů  

a kordeliérů; opírali se o náklonnost lidu, jenţ jim vţdy prokazoval oddanost během  

zasedání, kdy vehementně tleskali projevům Horalů a vypískávali vystoupení girondinů. 

Paříţskému lidu se také přičítá pomoc při vyloučení girondinů z Konventu. K moci se tak 

dostávají Horalové, ale i ti se rok před popravou jejich čelného vůdce Robespierra rozdělují. 

Kvůli umírněnosti vzniká odnoţ pod vedením Jacquese Héberta a kvůli přílišné radikálnosti 

Horalů vznikne seskupení kolem Georgese Dantona – členové obou klubů se dostanou pod 

gilotinu, stejně jako ti, kdo je tam poslali. Vlády se v červenci 1794 poté ujímá třetí, do té 

doby nevýrazná strana – Baţina. 
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 Obr. 14: Naissance d’une France nouvelle. Moncahier.info. [online]. 2.4.2016 [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.moncahier.info/quatrieme/naissancefrancenouvelle.html. 
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Obr. 14: Přehled politických klubů za Francouzské revoluce. 

6.1. Pravicové politické frakce 

 

Stoupenci starého řádu se řadili k pravici, protoţe zasedali po králově pravé ruce a vţdy hájili 

(své) zájmy z ancien régime. Nezlomní zastánci stavovských privilegií se scházeli ve 

Francouzské salonu, ti umírněnější pak v Klubu přátel monarchistické ústavy. Umírněnější 

konzervativci byli sice obránci královských privilegií, ale současně i stoupenci konstituční 

monarchie.
146

 Obě skupiny se však shodovaly v jednom – chtěly vytvořit dvoukomorový 

orgán a nivelovat národ s hlavou státu.  V počátcích Revoluce se aristokraté opírají o noviny 

L’Ami du Roi. 

 

6.1.1. Girondini, známí jako brissotovci
147

 

 

Girondini se ve Francii vyskytují od roku 1791 ve společném klubu s jakobíny, ale ve velkém 

se začínají seskupovat v roce 1792, hlavně po srpnovém povstání, kdy se nezákonně dostává  

k moci Povstalecká komuna, a konečnou podobu získají po zářijových masakrech, jeţ 

rezolutně odmítají. Opírají se o osobu Jacquese-Pierra Brissota a jeho Le Patriote Français. 

Sami se povaţovali za federalisty, coţ znamená, ţe se spíše neţ na Paříţ zaměřovali na 

departementy, odkud se jim dostávalo podpory (právě kraj Gironde poskytne frakci své 

jméno). Chtěli omezit moc metropole a Komuny, jeţ zasahovala do jednání Konventu. 

Girondini mají na svědomí vyhlášení války, které „opozice“ odmítala. Kvůli sympatizování  

s králem jsou obviněni ze zrady, vyloučeni z Konventu a většina z nich je popravena.  
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 TINKOVÁ, Revoluční Francie, str. 52. 
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 O girondinech detailněji na stranách 93–94, o feuillantech na straně 73. Tamtéţ.  
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6.1.2. Feuillanti – konstituční monarchisté 

 

Poté, co je 17. července 1791 krvavě potlačeno petiční hnutí proti stávajícímu králi, se 

začínají jakobíni myšlenkově rozcházet. Jedni stále touţí po republice a volí spíše rovnost neţ 

svobodu, zatímco druzí – právě feuillanti – touţí po zachování monarchie, i kdyby měl král 

vládnout spolu s ústavou. Markýz La Fayette, Antoine Barnave či duchovní Sieyés jsou 

povaţováni za zrádce a v době nové Republiky se nacházejí zcela v ústraní. 

 

6.2. Levicové politické frakce
148

 

 

Rok 1789 je spojován s jediným klubem, z něhoţ později vznikají kluby další. Nazýval se 

Bretonský klub, z něhoţ se později vyvinul klub jakobínský. Jako levicoví poslanci se 

zasazovali o jednokomorový parlament, všeobecné volební právo
149

 a upřednostňovali vládu 

většiny před menšinou. Sdruţovali se nejprve kolem novin Moniteur a Journal de Paris, neţ 

si kaţdá odnoţ jakobínů vytvořila tiskoviny vlastní. 

 

6.2.1. Spolek přátel ústavy – jakobíni 

 

Jakobínská frakce získala svůj název od dominikánského kláštera sídlícího v ulici  

Saint-Jacques. Čerpaje z Rousseauových myšlenek, jakobín prosazoval republiku, rozprodání 

majetku, rovnost pro všechny a odmítal válku. Jako skutečně koherentní klub se opíral  

o mnohé provinční pobočky, do nichţ zasílal zápisy z jednání a stále nová usnesení, jimiţ se 

měli v departementech řídit. 

Na rozdíl od roku 1791, kdy se klub opírá o sansculoty (a ve skutečnosti je vyuţívá ke 

špinavé práci), se první jakobíni skládají ze zámoţných právníků či doktorů. Příslušníci 

museli platit vysoké členské příspěvky, takţe se výše majetku podepsala na sloţení klubu. 

Antoina Barnava a Alexandra Lametha v čele klubu vystřídá Maximilien Robespierre, který 

se s kordeliéry spojí v roce 1792 v Horaly, protoţe se nacházejí na nejvyšších místech  

v Konventu. Odtud také pochází jejich přenesený název pro Horu (montagne).  

                                                 
148

 Autorčina obecná charakteristika frakcí, jakobínů a kordeliérů se objevuje na stranách 52–54. Tamtéţ. 
149

 Tamtéţ, str. 52–53. 
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Ve společnosti byli skupinou unikátní. Jejich nejnápadnějším znake totiţ bylo udavačství. 

„Vzájemně se hlídat, veřejné kárat, ba i tajně udávat, k tomu  

nabádali“ Micheltet, 1989, s. 104. Od nich se Maximilien učí, neboť další jakobínskou 

zásadou je stále se zdokonalovat a očišťovat dohledem nad sebou samými. Tvořili jakousi 

armádu státních ţalobců, jeţ ale sestávala z jedinců chorobně nedůvěřivých a vţdy 

obezřetných. Proto se mnoho z nich nacházelo ve sluţbách tajné revoluční policie, pro 

rozbíjení konspirací jako dělaná.
150

 

Maximilien Robespierre, advokát z Arrasu, pocházel ze zámoţné advokátní rodiny, on sám 

však ţil střídmě. Jako člověk byl velmi pracovitý a svědomitý, jako revolucionář poctivý  

a zapálený pro věc. Od počátku své kariéry bojoval za práva chudých občanů. Snaţil se vţdy 

dostát svých zásad,
151

 v nichţ byl na sebe i své okolí tak přísný a neústupný;
 152

 ţe se mu díky 

jeho nezištnosti začalo přezdívat Neúplatný. 

Politická kariéra předrevolučního Neúplatného se rozcházela s jeho republikánskou kariérou. 

Tento nevýrazný muţ častokrát nedokázal překřičet hlučící Národní shromáţdění a poslanci si 

z něj utahovali.
153

 Jak se však Revoluce měnila, on se měnil s ní. Dokázal na sebe strhnout 

pozornost během zasedání Konstituanty i Legislativy díky svým vytříbeným a škrobeným 

projevům – přece jen studoval antické prameny a tehdejší autory, stejně jako Camille 

Desmoulins. Právě z antiky a Rousseauova učení pochází Robespierrovy stěţejní  

myšlenky, jeţ chtěl ze stránek knih pouţít v reálném světě: jednalo se o zachování 

přirozených práv člověka, o dodrţování zákonů a prosazování cti na celém světě.  

Pozastavme se u přirozených práv. Dva měsíce po přijetí Deklarace vystupuje  

v Ústavodárném shromáţdění, kde upozorňuje přítomné poslance na nespravedlnost 

majetkového censu: 

„Všichni občané, ať už se jedná o kohokoli, mají právo usilovat o každý úřad. Nic 

víc se nepodobá vaší Deklaraci práv, v níž musí všechna privilegia, odlišnosti  

a výjimky zmizet. Ústava stanovuje, že svrchovanost spočívá v lidu, v každém jeho 
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 O jakobínech více viz MICHELET, Francouzská revoluce, str. 100–109. 
151

 Robespierre uvedl, ţe „v bohatství vidí nejen odměnu za zločin, ale i trest za zločin, proto chce být chudý, aby 

nebyl nešťastný“. Právě v tomto asketickém způsobu ţivota se s ním mnoho sansculotů ztotoţňovalo.  

Tamtéţ, str. 260. 
152

 Manon Rolandová Neúplatnému v roce 1791 dokonce napsala, ţe „ho považuje za jednoho z mála odvážných 

mužů, již zůstali věrni svým zásadám“. SHUSTERMAN, Faith, Desire, and Politics, str. 121. 
153

 Manfred uvádí, ţe ţurnalisté Robespierrovo příjmení častokrát komolili a kolegové mu nevěnovali pozornost.  

In: MANFRED, Tři podobizny, str. 232. 
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jedinci. Z toho důvodu má každý jednotlivec právo podílet se na vytváření  

zákona, který mu vládne, a na správě veřejného blaha, jež je mu vlastní. …“ 
154

 

Maximilien prokázal, ţe na něj můţe lid plně spoléhat. Jiţ v rodném Arrasu si získal takový 

věhlas, ţe mu byly svěřeny do péče Sešity stíţností, podle nichţ měl následně zastupovat 

zájmy svých občanů v Národním shromáţdění. Jako jediný tehdy kritizoval nejen nerovné 

zastoupení lidu ve všech vrstvách politiky, ale o dva roky později také nedemokratičnost 

zdánlivě demokratické ústavy.
155

 Ve stejném roce se vyjadřuje ke králově útěku a neopomíjí 

zmínit nepřátele, proti nimţ se má bojovat: 

„Ludvík XVI. si vybral okamžik, kdy zrádní kněží příkazy a bulami rozdmýchali 

fanatismus a vyprovokovali proti ústavě všechny pitomce, jež filosofie  

opustila; … okamžik, kdy by Francie byla poseta sklizní, aby mohla malá 

skupina lupičů, s pochodní v ruce, vyhladovět celý národ.“ 
156

  

V červnu roku 1791 Neúplatný upozorňuje na bující nebezpečí ve vzdáleném Vendée, na 

vesničany, „které filosofie opustila“. Ti se začali vzpouzet Národnímu shromáţdění od 

července 1790, kdy byla přijata Ústava duchovenstva a tamější kněţí byli taktéţ nuceni na 

novou přísahu sloţit věrnost. Ústava vedla k fatálnímu rozkolu několika departementů  

s okolím hlavního města a k občanské válce, jeţ vypukla v roce 1793 a přinesla několik 

tisícovek obětí. Ať uţ kvůli nuceným odvodům proti vendéjským, nebo činy pomstychtivého 

Carriera či Turreaua. 

Na královu adresu ještě dodává, ţe nepřítelem můţe být kaţdý Francouz, proto by se měli mít 

všichni občané na pozoru – jakobínská podezřívavost par excellence. 

                                                 
154

 „All citizens, whoever they are, have the right to aspire to all levels of office-holding. Nothing is more in line 

with your declaration of rights, according to which all privileges, all distinctions, all exceptions must disappear. 

The Constiution establishe that sovereignty resides in the people, in all the individuals of the people. Each 

individual therefore has the right to participate in making the law which governs him and in the administration 

of the public good which is his own.“ In: Robespierre, ”Speech Denouncing the New Conditions of Eligibility,” 

22 October 1789. Liberty, Equality, Fraternity. [online]. 1.5.2016 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

https://chnm.gmu.edu/revolution/d/283/. 
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 Maximilien vystupoval proti královskému suspenzivnímu vetu, proti rozdělení občanů na aktivní a pasivní  

a také proti majetkovému cenzu voličů a zvolených. In: MANFRED, Tři podobizny, str. 236. 
156

 „He chose de the moment when treacherous priests have, by orders and bulls, stirred up fanaticism, and 

provoked against the constitution all that philosophy has left behind of idiots … and when France would be 

covered with harvests so that a small band of brigands, torch in hand, could have starved the nation.“ In: On the 

King’s Flight by Robespierre 1791. Marxists.org. [online]. 1.5.2016 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

https://www.marxists.org/history/france/revolution/robespierre/1791/kings-flight.htm. Překlad vlastní. 
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„Co mě však děsí, pánové, … je to, že od dnešního rána všichni naši nepřátelé 

mluví stejným jazykem jako my. … Prchající král mezi námi, v tomto hlavním 

městě, nechal svou oporu zahraniční vojska, s níž počítá při svém vítězném 

návratu. Jinak by byl jeho útěk bláznovstvím.“ 
157

 

Ačkoli jakobíni ještě nevládnou pevnou rukou, pomalu se rozmáhá udavačství a strach  

z toho, aby ten samý člověk nebyl pro svou nedostatečnou „občanskost“ naopak udán.  

Ano, tak se sice můţe Francie obrodit, stát se vzorem pro ostatní evropské mocnosti, ale za 

jakou cenu? Pro Robespierra bylo jiţ rozhodnuto, nastal čas pro ráznou změnu, pro  

republiku, v níţ by byla tato obroda dokonána.  

Rok se s rokem sešel a Konvent hlasuje o budoucím osudu krále. Poté, co byl panovník  

10. srpna suspendován, tři dny nato internován v Templu a 21. září byla zrušena monarchie  

a nastolena republika, se mělo rozhodnout, zdali krále nadále věznit nebo jej popravit, jako 

odstrašující příklad ve jménu odplaty za zradu vůči národu. Neúplatný nesouhlasí s tím, aby 

poslanci vystupovali jako soudci, a měli by monarchu rovnou popravit. Říká  

totiţ, ţe „ povstání 10. srpna bylo soudem nad tyranem, svržení jeho vlády 21. září bylo 

odsouzením.“
158

  

Girondini si však jeho souzení vynutili, bylo jim jasné, ţe moc, jako třímal  

Robespierre, snadno ukončí Ludvíkův ţivot. Chtěli jej zachránit, ačkoli jej neměli zrovna  

v lásce. Na Maratův návrh bylo ale hlasování veřejné, aby se odhalili zrádci uvnitř 

shromáţdění, proto je Ludvík XVI. odsouzen k smrti – je lepší odsoudit nenáviděného  

krále, neţ na vlastní kůţi pocítit nenávist čelných představitelů horalského křídla. 

Král byl poraţen, ale s ním i Gironda. Její poslanci vyvolali válku a prohloubili jiţ dost 

hlubokou sociální a zásobovací krizi. Válka nepřinášela ovoce a v prvním půlroce Francii 

značně zdevastovala; potvrdilo se totiţ Robespierrovo varování, ţe armáda není dostatečně 

vycvičená, zásobená a nepodléhá schopným velitelům. V procesu s králem se provinili v tom 

smyslu, ţe zdrţovali zcela zákonný proces, jaký podle Maximiliena lid dokončil uţ v srpnu. 

To byl jasný náznak toho, ţe stáli na straně krále – a kdo stojí na straně aristokrata, boháče  

a ještě ke všemu tyrana, ten by měl zahynout s ním.  
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 „What frightens me, Messieurs, … it’s that since this morning, all of our enemies speak the same language 

as us. … It is in our midst, it’s in this capital, that the fugitive king left those supports upon which he counts for 

his triumphal re-entry. Otherwise his flight would be foolish.“ Tamtéţ. Překlad vlastní. 
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 MANFRED, Tři podobizny, str. 253. 
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Neúplatný se dostává k obţalobě girondinů: 

„Jedna mocná frakce připravuje spiknutí s evropskými tyrany, aby nám dali krále 

s jakousi aristokratickou ústavou: ta frakce očekává, že tuto hanebnou dohodu 

vyvolají zahraniční vojska a vnitřní nepokoje. Tento postup se hodí anglické 

vládě; hodí se Pittovi anglickému premiérovi, duši celého tohoto spolku; hodí se 

všem ctižádostivcům; líbí se všem buržoazním aristokratům, které jímá hrůza  

z rovnosti. …“ 
159

 

Jakmile promluvil Robespierre, osud jiţ byl určen. Gironda se zmohla na pár posledních  

činů, jakým bylo zrušení poslanecké imunity, jíţ chtěli dostat Marata do vězení, ale sami 

kvůli ní skončili na popravišti, či ustavení Komise dvanácti na kontrolu vlády, ale v červnu 

roku 1793 se pro ně dveře Konventu uzavřou, jsou z něj vyloučeni a nastává doba jakobínské 

vlády. Maximilien 31. května, 3 dny před povstáním, prohlašuje v Konventu: 

„Občané, nepromarněme tento den zbytečnými povyky a nepodstatnými 

opatřeními; tento den je možná ten poslední, kdy vlastenectví bude bojovat  

s tyranií! Ať se věrní zástupci lidu spojí dohromady, aby zajistili jeho štěstí! … 

Navrhuji zrušit Komisi dvanácti. Může však toto opatření dostatečně uspokojit 

znepokojené přátele vlasti? Ne! … Zrušte proto tuto Komisi, ale přijměte 

výrazná opatření vůči těm, již Komisi tvoří. …“ 
160

 

Jistě není záhadou, ţe Komisi dvanácti tvořili právě jen a pouze girondini; jednalo se o další 

opozici v Paříţi, jeţ se Robespierrovi nezamlouvala a s níţ musel bojovat. Nejen ţe je Komise 

31. května zrušena, ale jsou téţ potrestáni i girondini, kteří v ní zasedali. Konvent kromě toho 

odsouhlasí návrh, aby byli girondini uvězněni. Od 2. června 1793 se jedinou mocí ve Francii 
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 „Une faction puissante conspire avec les tyrans de l’Europe pour nous donner un roi avec une espèce de 

constitution aristocratique: elle espère nous amener à cette transaction honteuse par la force des armes 

étrangères et par les troubles du dedans. Ce système convient au gouvernement anglais; il convient à Pitt, l’âme 

de toute cette ligue; il convient à tous les ambitieux; il plaît à tous les aristocrates bourgeois, qui ont horreur de 

l’égalité. …“ In: AMIC, MOUTTET. Orateurs politiques, str. 250. Překlad vlastní. 
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 „Citoyens, ne perdons pas ce jour en vaines clameurs et en mesures insignifiantes; ce jour est peut-ȇtre le 

dernier où le patriotisme combattra la tyrannie! Que les fidèles représentans du peuple se réunissent pour 

assurer son bonheur! … Propositions que j’adopte: suppression de la commission de douze. Mais cette mesure 

a-t-elle assez d’importance pour contenter les amis inquiets de la patrie? Non! … Suppriemz donc cette 

commission, mais prenez des mesures vigoureuses contre ceux qui la composent. …“ Tamtéţ, str. 331. Překlad 

vlastní. 
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stávají Horalové v čele s Robespierrem, po Maratově smrti mizí nejen umírněná vláda  

Horalů, ale téţ spojenectví s Dantonem a jeho blízkými. 

Jeden z velkých Robespierrových projevů byl přednesen 25. prosince. Francie se jiţ 

vyskytovala v revolučním reţimu, popsaném a zdůvodněném Saint-Justem,
161

 Maximilien 

proto přichází vysvětlit pravidla nového zřízení: 

„Cílem vlády, jež spočívá na ústavě, je zachovat Republiku, cílem vlády revoluční 

je republiku nastolit. … Ústavní režim je mírumilovná vláda svobody, která již 

zvítězila. Vláda revoluční musí jednat mimořádným způsobem proto, že vede 

válku. … Ústavní vláda se zabývá právy občanů, zatímco revoluční vláda právy 

společnosti. V ústavním společenském řádu stačí chránit jednotlivce proti  

státu, zatímco za režimu revolučního je to stát, kdo se musí bránit proti 

všemožným frakcím.“ 
162

 

Výše zmíněné kontradikce jasně naznačují, kam by se měla ubírat jakobínská vláda. Ústavní 

reţim v prvních chvílích Revoluce sice přišel vhod, nastal ale čas pro reţim revoluční, aby se 

vypořádal s jednotlivci a ubránil celek, který jako nepoškozený předá budoucím  

generacím, uţ jen proto, ţe se nacházel ve stavu válečném s okolními mocnostmi. Toť vize 

Robespierrova – za kaţdou cenu zachránit rovnost a veřejné blaho. Slovním obratem 

připodobňuje ústavu ke korábu, jenţ „musí plout mezi dvěma úskalími, mezi slabostí  

a opovážlivostí,“
163

 tj. mezi umírněnými dantonisty a radikálními hébertisty. 

Lid by měl být nezištný (stejně jako Robespierre, který sám sebe povaţoval za jakéhosi 

spasitele) a měl by pomáhat v potlačování nepřátel.
164

 Ctnosti, stejně jako podle antických 

měřítek, pocházejí od toho nejniţšího a tím pádem nejchudšího lidu: jsou prosté, skrom- 

né, chudobné a často nevzdělané, kdeţto neřesti jsou obklopeny bohatstvím a chráněny 

nebezpečnými jedinci cvičenými v zločinu.
165

 Není lepší cesty neţ označit ty, kteří mají být 

zničeni, za nectnostné, bohatstvím odkojené jedince touţící zničit veřejné blaho, jeţ náleţí 

všem. 
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 „Váš Výbor obecného blaha našel příčiny neúspěchu v malé důraznosti, se kterou prováděl vaše nařízení.“ 

Jinde mluví o tom, jak se zástupci lidu„občané, zbytečně namáháte s tvorbou zákonů; všichni ministři kují pikle 

proti nim i proti vám,“ proto musí být „kořeny zla přeťaty“. Vojenský systém musí být „striktně autoritativní, 

úderně organizován a válečná taktika musí být ofenzivní.“. Nutno dodat, ţe v roce 1794 francouzská vojska 

opravdu vítězí a protivníci před nimi ustupují. TINKOVÁ, Zrození občana, 253–257. 
162

 Tamtéţ, str. 259–260. 
163

 Tamtéţ, str. 261. 
164

 Pro řádné občany je zde moţnost ochrany ze strany státu, pro nepřátele zbývá pouze smrt. Tamtéţ, str. 260. 
165

 Tamtéţ, str. 265. 
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Vrcholem Robespierrovy myšlenky ctnosti je projev z 5. února 1794: 

„Usilujeme o takový řád, v němž by nízké a kruté pudy byl zkroceny a všechny 

šlechetné pohnutky byly podporovány zákony; v němž by největší ctižádostí bylo 

sloužit vlasti; … v němž by vlast zabezpečovala svobodu každému jednotlivci. 

… Chceme, aby všechny neřesti a absurdity monarchie byly nahrazeny 

mravností a zázračnými možnostmi Republiky. … Ctnost a rovnost jsou duší 

republiky a vaším cílem je položit a upevnit její základy.“ 
166

 

Ačkoli Neúplatný prosazuje (a vlastně doporučuje, jinak hrozí vězením a moţnou smrtí) čest 

jako nejvyšší entitu, revoluční nadšení vyprchává a nedá se jiţ povzbudit, jako tomu bylo před 

dvěma roky vyhlášením války. Horalové si tak pod sebou uřezávají větev; neúnavně hlásí 

nezištnost a morálku na prvním místě, ale prohnilý Konvent je jejich opakem. Na pozoru se 

mají nejen zbylí stoupenci Dantonovi, ale téţ poslanci z Roviny a nakonec i Horalové 

samotní, kteří na Revoluce spíše o mnoho více získali, neţ ztratili. Všechny tyto skupiny 

spolu začínají snovat plán na svrţení Neúplatného. Osočení některých z nich
167

 vede  

k vznesení otázky, s níţ by nikdo nepočítal – zatkněme tyrana! Po chvilce ticha jsou 

robespierrovci zatčeni a rozděleni do paříţských věznic. Robespierrovi nepomůţe ani fakt, ţe 

jsou lidem a Gardou řízenou Komunou osvobozeni, protoţe se 28. července 1794 společně se 

svými souputníky objeví na popravišti, kde přijdou o ţivot. 

 

6.2.2. Spolek přátel lidských práv – kordeliéři 

 

Roku 1790 se ve františkánském klášteře schází klub kordeliérů, jejichţ jméno se odvozuje od 

provazu (corde), jenţ nosili uvázaný kolem pasu. Ačkoli zasedali spolu s jakobíny na horních 

lavicích, byli mnohem radikálnější. Sdruţovali se zde paříţští řemeslníci a sansculoti, tedy 

chudší vrstva obyvatel, která nemusela platit příspěvky jako v případě jakobínů. Jelikoţ byli 

se sansculoty zajedno, kordeliéři prosazovali často drastická řešení v podobě zásahu státu do 

trhu a maximální ceny.  
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 Tamtéţ, str. 271–274. 
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 Projev o spolupráci ministerstva financí s aristokraty i tajnými spiklenci zakončuje neurčitým obviněním, ţe 

na pozoru by se měli mít všichni, kdo mají s nekalými praktikami něco společného. Viz výše, strana 37. 
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Nejvýraznějším členem byl Jean-Paul Marat.
168

 Původem Švýcar, Marat byl velmi znalý bylin 

a časem se dokonce ţivil i jako lékař a učitel. Na čas se stěhuje do Anglie, kde vydává 

pamflety a píše do novin, častokrát ale přejímá cizí myšlenky. Do Francie se vrací  

chudý; musí prodávat své léky na trzích, dokud nenajde místo na dvoře hraběte z Artois. Poté 

se mu daří rozvíjet svou publicistickou činnost, v níţ odhaluje skandály a obviňuje paříţské 

občany. Jeho články jsou váţné do takové míry, ţe „koho Marat ráno nařkl, ten se nemusil 

dočkat večera.“
169

 Sám se povaţoval za génia a proroka, jenţ neomylně vidí do budoucnosti.  

Skoro by se zdálo, ţe Marat byl odchován jakobínskou podezřívavostí. L’Ami du peuple  

z 23. října roku 1790 mluví za vše: 

„Občané, my všichni stojíme nad nevybuchlou sopkou. Na dohled se zjevuje 

vzpoura seřazených vojsk a armádních křídel, skupování a převážení obilí na 

venkově, úpadek umění, manufaktur a obchodu; spekulování s penězi a jejich 

stahování, podrážděné rebelie na jihu, rozvrat našich kolonií, odmítání placení 

daně, zpronevěru úřadů, spiknutí proti vlasti, zneužití moci v Châteletu. S hrůzou 

se ptáme: jací jsou tedy zastupitelé lidu zodpovědní za tolika nástrah, tolika 

tichých manévrů, tolika zrad? Ach! Je třeba se vůbec ptát? …“ 
170

 

Kvůli takovýmto výrokům, mnohačetným útokům na aristokracii a domnělé viníky jsou lidé 

neustále v pohotovosti. Marat velmi rychle získává na oblíbenosti, protoţe ze stovek udání  

a nařčení se musí nutně několikrát trefit, a lid jej poté povaţuje za proroka. Jen se podívejme 

na jeho slovník – jako zanícený bojovník za svobodu a hlasovací právo dělá vlastně všechno 

pro to, ţe jsou tyto prvky potlačovány. V červnu téhoţ roku je zadrţen vydavatel novin 

L‘Orateur du peuple, jenţ vystupuje proti královské rodině, a Marat se musí schovávat po 

kobkách, aby unikl pátrající policii. Právě tím, ţe je schovaný v podzemí, má mnoho času 

vytvářet (a vlastně si vymýšlet) konspirační teorie. Nutno dodat, ţe kvůli nevětraným 

prostorům se u něj rozvine koţní nemoc a tak musí několik měsíců před svou smrtí trávit  

v bylinkových lázních. 

                                                 
168

 O Maratově ţivotě více viz MICHELET, Francouzská Revoluce, str. 135–146. 
169

 Tamtéţ, str. 139. 
170

 „Citoyens, nous dormons tous au-dessus d’un volcan. À la vue des soulèvements des troupes ligne et de 

l’escadre, des mouvements populaires causés dans les privnces par l’accaparement des grains, de la chute des 

arts, des manufactures et du commerce; par le resserrement et l’accaparement du numéraire, des séditions 

excitées dan nos privnces méridionales, du bouleversement de nos colonies, du refus de payer les impôts, des 

malversations des municipalités, des conspirations contre la patrie, des prévarications du Châtelet, on se 

demande avec effroi qules sont donc les agents de tant d’embùches, de tant de sourdes manouevres, de tant de 

conjurations, de tant de perfidies? Ah! Faut-il le demander? …“ In: VERMOLER, Oeuvres de  

J.P. Marat, str. 143. Překlad vlastní. 
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Typická Maratova věta, „kontrarevoluční plán je prováděn v každém koutě  

království,“
171

 dokonale hýbe masami lidí. S úspěchem tak pouţívá tu nejmocnější zbraň, jiţ 

později převezmou Horalové v době diktatury – ovládání strachem. Prorok ukázal na 

nepřátele, lid nemá důvod mu nevěřit. Novinář však nepoukazoval pouze na vnitřní nepřátele:  

„Leopold II. a Gustav III. Švédský nutili Ludvíka XVI. k útěku! Rakušanka na 

kolenou snažně prosila Motiera La Fayetta, aby naposledy jeli do Paříže, kde se 

Národní shromáždění a zrádná radnice prohlásí za podrobené panovníkovi. Část 

Národní gardy … a 40 tisíc ničemů se prohání uvnitř našich hradeb a spojují se 

se spiklenci, aby podřezali lid.“ 
172

  

Králův útěk v roce 1791 přišel novináři více neţ vhod. Panovník, jehoţ jiţ od začátku 

podezříval z pletich s nepřáteli, mu toto podezření potvrdil. Co potvrdil! Bylo nad slunce 

jasné, ţe se někdy pokusí o útěk a poţádá o pomoc svého rakouského švagra. Nelichotivě se 

vyjadřuje také k důsledku útěku, k masakru na Martově poli, kdy apeluje na  

„neschopné a zbabělé občany, … jakou stranu zaujmete, abyste konečně 

potrestali tyto bídné úředníky zneužívající moc, tyto zrádce, tyto věčné spiklence? 

Peticemi? Kdepak! Co jsou ty vaše nářky, vaše stížnosti …?“ 
173

  

Marat potřeboval lid, aby přiloţil ruku k dílu a pokud moţno sám zlikvidoval jeho odpůrce, ať 

uţ byli vinni nebo ne. Nově vzniklá Povstalecká Komuna, zcela jistě pod jeho vlivem, brzy 

ráno 10. srpna probudí Paříţ do dalšího revolučního dne. I tentokrát se povstání zaměří na 

symbol ancien régime, ale na ten největší – na samotného monarchu. Marat nabádá lid, aby 

„především zajal krále, jeho ženu a syna jako rukojmí, a, dokud nad ním nebude 

vynesen konečný rozsudek, aby byl čtyřikrát denně ukazován lidu.“ 
174

  

Jeho plánu se ujímají poslanci Zákonodárného shromáţdění, jiţ králi nabídnou azyl během 

bojů v Tuilerijském paláci; konečné slovo má však Komuna, sloţená právě z těch 
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 Tamtéţ, str. 151. Překlad vlastní. 
172

 „Léopold et Gustave pressainet Louis XVI. de fuir! L’Autrichienne supplie à genoux Motier de faire les 

derniers vers Paris où l’Assemble nationale et la municipalité traîtresse proclameront la soumission au 

monarque. Une partie de la garde nationale … et quarante mille brigands chassés dans nos murs, se joindront 

aux conspirateurs pour égorger le peuple.“ Tamtéţ, str. 166. Překlad vlastní. 
173

 „Ineptes et lâches citoyens … Quel parti allez-vous prendre pour punir enfin ces lâches prévaricatuers, ces 

traîtres, ces éternels conspirateurs? Des pétitions? Eh! Que sont vos plaintes, vos griefs …?“  

Tamtéţ, str. 173–174. Překlad vlastní. 
174

 „Mais, sur toutes choses, tenez le roi, sa femme et son fils en otage, et, jusqu’à ce que son jugement définitif 

soit prononcé, qu’il soit montré chaque jour quatre fois au peuple.“ Tamtéţ, str. 216. Překlad vlastní. 
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„neschopných a zbabělých“, která krále internuje v improvizovaném vězení v Templu. Na 

řadu přišli duchovní. V době vyhraněného vynucování přísahy na Ústavu duchovenstva se 

francouzský lid rozdělil na dva tábory – na odbojné, jiţ se cítí být vázáni k papeţi, a na 

vlastence, kteří tyto udávají anebo trestají. Kde jinde hledat provinilce a zrádce neţ právě  

v přeplněných věznicích? Coţpak nejsou odnedávna spojeni s ancien régime a podporou 

krále? Coţpak nebojovali spolu se šlechtou proti přirozeným právům lidu? Tento lid svá práva 

ale získal, krále suspendoval, šlechtu připravil o její privilegia a zlomil moc kněţí.  

Co kdyţ ale existuje i nepatrná šance, ţe někteří z nich kolaborují s uprchlými šlechtici? 

Nastává čas jim dát za vyučenou, samozřejmě prostřednictvím lidového soudu. Povzbuzený 

lid se vydává vraţdit vězně uvnitř do La Force nebo Châteletu; vznikají zde provizorní soudní 

tribunály, jeţ vězně pouští buď na svobodu, nebo do rukou smrti. Girondini ovšem jako 

vládnoucí strana vůbec nezasáhli, a to jim Marat vyčítá: 

„Pokud by paříţský starosta Pétion neuznával spravedlnost tohoto hrozného 

činu vraţdy vězňů, jeho trestuhodný postoj by byl tím nejohavnějším  

zločinem, a zasluhoval by přijít o hlavu už kvůli tomu, že nepovolal do zbraně 

všechny ozbrojené složky, aby se těmto činům postavily.“
175

 

Kordeliérský novinář zabil dvě mouchy jednou ranou – vinni byli jak zmasakrovaní vězni 

(mezi nimiţ se kromě kněţí objevili i dluţníci či drobní kriminálníci), tak i ti, co proti těmto 

masakrům nezasáhli. Kaţdopádně, do provinčních klubů byl zaslán další šílený  

poţadavek, aby stejná situace proběhla i v jiných městech.
176

 V neposlední řadě schvaluje téţ 

popravu krále: „Tyranova hlava právě padla pod mečem zákona“.
177

 Ačkoli je Marat zvolen 

do Národního Konventu, poslanci se od něj odvrací a on nakonec kvůli svým zdravotním 

potíţím tráví více času doma ve své lázni, kde nakonec v červenci 1793 také zemře. 

K zodpovědnosti za zářijové masakry se nehlásí ani tehdejší ministr spravedlnosti  

Danton, jenţ se s Robespierrem spojuje a společně obviňují Marata: 

„Je načase skoncovat s touto nedůvěrou a potrestat viníky hned, jakmile jsou 

vypátráni. Prohlašuji směrem ke Konventu – směrem k celé Republice –, že 

                                                 
175

 „Si Pétion ne reconnut pas la justice de cette épouvantable exécution, sa coupable inaction serait le plus 

affreux des crimes, et il mériterait de perdre la tȇte pour n’avoir pas mis sur pied toute la force armée pour s’y 

opposer.“ Tamtéţ, str. 223. Překlad vlastní.  
176

 Krutí spiklenci ve věznicích byli usmrceni lidem. … Celý národ by měl bezpochyby urychleně následovat 

tento příklad tak důleţitý pro veřejné blaho. Viz výše, str. 15. 
177

 „La tȇte du tyran vient de tomber sous la glaive de la loi.“ VERMOREL, Oeuvres de J.P. Marat, str. 268. 
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Marata nemůžu vystát. Mám zkušenosti s jeho výbušnou, mrzutou a samotářskou 

povahou. … Nepopírám, že se osobní pomsta nemůže zčásti podílet na 

vězeňských masakrech, je však naprosto nepravdivé, že jsou tyto vraždy 

důsledkem jakéhokoliv spiknutí.“ 
178

 

Georges-Jacques Danton byl vůdčí osobou Francouzské revoluce od jejího počátku aţ do své 

popravy. Pro svůj lid byl zboţštěním – nevládl sice psaným slovem, ale hlubokým poddajným 

hlasem. Michelet (1989) však uvádí, ţe jeho osobní ţivot nebyl tak růţový jako jeho 

obětování pro Revoluci: ač prostopášník, na svou manţelku nedal dopustit, stejně jako na 

velké mnoţství přátel. Nevalně vzdělaný a vrtkavý, „nakládal s penězi Republiky jako  

s penězi tchána … a přátelé pro hazard nebo lásku nenasytně čerpali z jeho příliš 

poddajného přátelství“ Michelet, 1989, s. 350 

Jeho býčí šíje, kyklopská, neštovicemi zbrázděná tvář připomínala jeho dětství na  

venkově. Naučil se přílišné dobrotě – však také kvůli ní mířil s Camillem Desmoulinsem  

na popraviště, protoţe chtěl u bohatě prostřeného stolu sezvat jako bohaté, tak i ty 

nejchudší.
179

 To se nelíbilo jakobínům, jiţ se snaţili naopak bohaté zbavit majetku a dát jej 

chudým, bez potřeby získávat si je bohatou tabulí.  

Stálým nepřítelem byli jiţ od dob Bastily emigranti. Jednotlivá nařízení specifikovala různá 

omezení, od zabrání emigrantských majetků a jejich znárodnění po zbavení nástupnických 

práv uprchlého hraběte de Provence. Od přísných zákonů přijatých v průběhu Revoluce se 

zastavíme v říjnu 1792, kdy během Guadetova předsedání Konventu jej Danton podporuje  

v návrhu 

„smrti všem emigrantům odvedených se zbraněmi v ruce a trvalému vyhoštění všem 

ostatním, protoţe když je svoboda ohrožena, sama baží po krvi všech, kdo proti ní 

osnují pikle; když ale zvítězí – když teror zasáhne duše tyranů –, na místo pomsty by 

                                                 
178

 „It is time to put an end to mistrust, and that the guilty should be punished as soon as they are discovered. I 

declare to the Convention – to the whole Republic – that I detest Marat. I have experienced his temper, and 

know it to be volcanic, peevish, and unsociable. … I will not deny that the private revenge may have some 

share in the massacres committed at the prisons; but it is absolutely false that these murders were in 

consequence of any plot.“  In: BEAUMONT, Memoirs of M. Danton, strana 13–14. Překlad vlastní. 
179

 O Dantonově ţivotě více viz MICHELET, Francouzská revoluce, str. 347–356. 



53 

 

měla nastoupit lidskost … tím lépe, pokud zachováváte trest, který si  

emigranti – útěkem ze své země – sami způsobili.“ 
180

 

Návrh je nadšeně schválen ve formě dekretu. Co také jiného udělat s emigranty, kteří se sice 

vrátí do vlasti, ale mohou zde zasít semínko kontrarevoluce díky kontaktům vně Francie? 

Proto je uzákoněno, ţe „všichni Francouzi, ve skutečnosti emigranti, jsou z území Republiky 

navždy vyhoštěni, a že všichni ti, kdo by se do země vrátili, budou z důvodu pohrdání zákonem 

potrestáni smrtí“
181

. První náznak vynucujícího revolučního teroru? Zcela určitě. 

Georges Danton, jenţ sloţil post ministra a stal se tajemníkem Konventu, neváhá jít v mírně 

diktátorských šlépějích dál. Při procesu s Ludvíkem XVI. hlasuje pro jeho smrt, uţ jen  

proto, ţe se objevují dopisy, které jej mohou zdiskreditovat a odhalit jeho  

dvojakost,
182

 podobně jako tomu bylo v případě Honoré Mirabeaua. S trochou nadsázky lze 

říci, ţe se Danton chová přesně jako budoucí autoritativní panovník, protoţe nejen ţe jako 

tajemník mluví do záleţitostí ministerstev, ale téţ prosazuje mnohdy pro svobodu  

varovná prohlášení.
183

 

Na dotaz, proč Výbor pro veřejné blaho poslance nezpravil o situaci v Bordeaux, Danton 

odpověděl, ţe musel propojit politickou lest s revolučními kroky: 

„Měli jste vydělat na hříších vašich nepřátel. Samotné zlato umí vzkřísit veřejné 

nadšení, které na některých místech vyprchává. Zlato je základem všech  

opatření: připravené 3 miliony by bývaly mohly zachránit Toulon a nechat pověsit 

všechny zrádce. Kdyby se stejná opatření přijala i v případě Lyonských, kdyby 

byli sansculoti odškodněni, nemuseli bychom být donuceni ke kruté nutnosti 
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 „Death to all emigrants taken with arms in ther hands, and perpetual banishment to all others. …  When 

liberty is in danger, she thirsts for blood of all who conspire against her; but when triumphant – when she 

strikes terror into the souls of tyrants – humanity should také the place of revenge; … so much the more that 

you only perpetuate the punishment which the Emigrants, by flying from their country, imposed upon 

themselves“. BEAUMONT, Memoirs of M. Danton, str. 17. Překlad vlastní. 
181

 „All the French, actually Emigrants, are banished for ever from the territory of the Republic; and all of them 

who shall return to it, in contempt of this law, shall be punished with death.“ Tamtéţ, str. 17. 
182

 Bertrand Barère, tou dobou v Anglii, povaţoval za zásadní poslat Konventu soukromá vyjednávání  

a intrikaření Chalrese De La Croixe a Georgese Dantona, jeţ měla urychlit proces s králem. Tamtéţ, str. 19. 
183

 O Rolandovi prohhlašuje, ţe jeho prudkost na ministerstvu vnitra škodí zemi a je potřeba jej odvolat;  

o Pachovi, ţe byl sice dobrým vlastencem, ale neměl ţádnou silnou myšlenku, jak řídit armádu, a v Dohlíţecím 

výboru prosadí, aby byli vojáci, pokud bez další náhrady dezertují, stiţeni smrtí. Tamtéţ, str. 19–20. 
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ostřelovat naše vlastní města: měli jsme si všímat ne deseti, dvaceti, třiceti, ba ani 

stovky či dokonce dvou stovek milionů, když je v sázce spása svobody.“ 
184

 

Veřejné blaho a svoboda tedy vţdy stojí nad zájmy jednotlivce, i kdyţ se měly povraţdit 

tisíce, aby bylo obou dosáhnuto. Po Maratově smrti se začíná rozcházet i s Robespierrem. Je 

to především kvůli Dantonovým rouhačským výpovědím
185

 o náboţenství jako takovém; 

Neúplatný totiţ vystupoval jak kvůli zběsilým, kteří kostely přímo ničili, tak následně i proti 

Dantonovi, který jakékoliv náboţenství zpochybňoval. Navíc Dantona Robespierre povaţoval 

za „vůdce a ochránce skupiny zbohatlíků“ Manfred, 1982, s. 289, coţ uţ jen z podstaty 

stačilo k tomu, aby Revoluci v dubnu 1794 zbavil hrabivého a morálně zkaţeného muţe. 

 

6.2.3. Hébertisté a zběsilí 

 

Se sociální krizí na scénu v roce 1793 vcházejí zběsilí (enragéti). jejich vůdcem se stává kněz 

Jacques Roux, jenţ spolu s nejchudšími vrstvami obyvatel bojoval proti útisku bohatými  

a proti vysokým cenám obilí. Spolu s Rouxem proti liberálnímu trhu bojují i hébertisté pod 

vedením Jacquese-René Héberta, který navazuje na Marata. Robespierre v obou skupinách 

viděl nejen barbary ničící kostely po celé Francii, ale i nebezpečného konkurenta, jenţ mu 

odvádí tolik potřebné sansculoty. Nechává proto zběsilé a hébertisty pozatýkat a v březnu 

1794 popravit. 

Ještě před Maratovou smrtí kritizuje pomalý a mírný průběh Revoluce novinář Jacques 

Hébert. S Přítelem lidu se v mnohém shoduje – Hébert je jak kordeliérem, tak  

i novinářem, vydává vlastní noviny Le Père Duchesne a v řadách sansculotů má mnoho 

následovníků. Poté, co do příběhu Revoluce zasáhne Cordayová, pasuje se Hébert na 

Maratovo místo. Břitkým a nekonvenčním jazykem si získá mezi městskou chudinou  

místo – moţná právě proto volí jednodušší, srozumitelnější a bez metafor psaný jazyk, jemuţ 

by rozuměli „neschopní a zbabělí občané“, jak sansculoty nazval Marat. 

                                                 
184

 „You ought to profit even by teh vices of your enemies. Gold alone can revive the public spirit, which is 

expiring in some places; gold is the nerve of all measures, three millions well laid out might have saved Toulon, 

and hanged all the traitors. Had the same measures been adopted with regard to Lyons, had the Sans Culottes 

been indemnified, we should not have been reduced to the hard necessity of bombarding our own cities: we 

ought not to mind ten, twenty, thirty, nay a hundred, or evene two hundred millions when the salvation of liberty 

is in question.“ Tamtéţ, str. 20–21. Překlad vlastní.  
185

 Na téma duchovních: „Jakékoliv zprostředkování mezi člověkem a Bohem je naprosté šarlatánství.“ O 

náboţenstvích obecně prohlašuje, ţe: „Všechna odhalená náboženství jsou lidským výmyslem, ve svých zásadách 

podvodem, ve svých účincích řadou pověr.“ Tamtéţ, str. 22. Překlad vlastní. 
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Po vyloučení girondinů se staví na stranu teroru, kdyţ prohlašuje, ţe se 

„nacházíme na okraji útesu a jdem dál jako opilci. Chytáme se do každý  

pasti, kterou pro nás nastražujou … místo toho, abysme se sjednotili jako  

bratři, tak si vzájemně podkopáváme nohy. … Idioti vyzbrojeni píkami, sekerami 

a noži zuřivě pochodují, zatímco jim kněží tiše našeptávají. …“ 
186

 

Hébert moţná mohl být spontánním člověkem, rozhodně ale nebyl tím nejoriginálnějším. Jeho 

páter Duchesne se nacházel na okraji útesu, Marat stál na nevybuchlé sopce. I pobídka  

k útoku se podobá Maratovi, Hébert je však o mnoho radikálnější: 

„Stateční Horalové, kteří máte dost síly, abyste odnesli Francii z náruče jejího 

posledního tyrana, co se vám musí stát, abyste vypudili tyto  

spiklence? … A vy, odvážní obyvatelé čtvrti Saint-Antoine, vy všichni  

sansculoti, kteří jste zničili monarchii, probuďte se! Vyzbrojte se kůly  

z plotu, bude-li třeba, vyzbrojte se strunami, abyste svázali tenhle tajnej  

spolek, kterej se odvažuje vztyčit hlavu. …“ 
187

 

Sansculotská základna pocházela právě ze čtvrtě Saint-Antoine a Gravilliers (jejich vůdcem 

byl pro změnu Jacques Roux). Hébert nabádá, aby chudina vzala vše, co má po ruce, a šla si 

to vyřídit s kýmkoliv, kdo by mohl být veden duchovními nebo mohl ustavit  

království.
188

 Proto se, stejně jako za „Maratových“ časů, v ulicích Paříţe objevují hloučky 

lidí a nespočet menších potyček mezi nimi, ať uţ smrtelných, nebo velmi váţných. Moţná si 

Hébert myslel, ţe stejně jako Přítel lidu věci prospívá, kdyţ neustále upozorňuje na okolní 

nebezpečí a nechává lid v neustálém napětí. V březnu 1794 volá po povstání vůči mírnému 

Robespierrovi, to ho však nakonec stojí ţivot. 

 

                                                 
186

 „Here we are on the edge of the cliff and we are carrying on like drunkards. We step into every trap they set 

for us … rather than uniting like brothers, we are eating each other’s eyes out. … Idiots armed with pikes, 

hatchets, and knives, hearing the voice of their priests, march furiously. …“ In: The Père Duchesne Supports 

the Terror. Liberty, Equality, Fraternity.. [online]. 1.5.2016 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

https://chnm.gmu.edu/revolution/d/434/. Překlad vlastní. 
187

 „Brave men of the Mountain who have enough force to deliver France from its last tyrant, what has to 

happen for you to expel these plotters? … And you brave denizens of Saint-Antoine, all you sans-culottes who 

have annihilated royalty, wake up! Arm yourselves with fence posts if necessary, with catgut, to tie down this 

cabal which dares raise its head. …“ Tamtéţ, překlad vlastní. 
188

 „Všem sansculotům ze všech departementů, co se týče spiknutí vytvořených brissotovci, girondiny, rolandisty, 

buzotisty, pétionisty a a všema podělanýma komplicema Kapeta a Dumourieze: chystají se povraždit statečné 

Horaly, jakobíny a pařížskou Komunu, aby nakonec ukončili svobodu a znovunastolili monarchii.“  

In: BRUNET, Le Père Duchesne d‘Hébert, str. 161, číslo 239. Překlad vlastní.  
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6.2.4. Dantonisté, známí jako umírnění 

 

Posledním uskupením, které se od montagnardů odlučuje, jsou umírnění indulgenti. Vůdce 

nacházejí v osobě bývalých kordeliérů, v Georgesi Dantonovi. Ten spolu s Camillem 

Desmoulinsem v Le Vieux Cordelier otevřeně vystupuje nejen vůči Hébertovi, ale  

i samotnému reţimu v čele s Robespierrem. Jakoţto „brzdící“ sloţka v Revoluci jsou brzy 

opozicí nazýváni jako umírnění či shovívaví (les indulgents). Nesouhlasí totiţ s radikálním 

vývojem Revoluce po Maratově smrti v červenci 1793 a začínají zpochybňovat oprávněnost 

politiky teroru,
189

 s níţ před pár měsíci Danton koketoval. V zinscenovaném procesu jsou  

v březnu roku 1794 zatčeni a několik dnů nato v dubnu popraveni. 

Po Maratově smrti se do popředí sansulotského zájmu dostává Jacques Hébert, který je na 

revoluční myšlenky příliš radikální. Kromě toho popuzuje své stoupence k ničení kostelů  

a touţí po neustálém povstání lidu. Jeho postoj k Revoluci nelibě nese hlavně  

Robespierre, proto se spojuje s dantonisty, aby pomocí silného a osvědčeného  

nástroje, novin, Héberta očernili a v tom nejlepším případě jej navţdy před zraky všech 

znemoţnili. 

Úkolu se ujímá Robespierrův dávný přítel, znalý novinář Camille Desmoulins. V prosinci 

roku 1793 začíná vydávat Starého kordeliéra, noviny určené ke karikaci vybraných nepřátel. 

První číslo sice spolupracuje s Robespierrem, další vydání však záleţí zcela na 

Desmoulinsovi, který postupně dospívá k tomu, ţe revoluční vláda je příliš krutá.  

V následujících číslech proto neváhá zesměšňovat deistické oslavy, Výbor pro veřejné blaho  

a dokonce i samotný reţim v čele s Maximilienem Robespierrem: 

„Ach, mí drazí spoluobčané! Cožpak bychom byli pokorní do takové míry, že se 

klaníme před takovými modlami Davidových soch Svobody? Ne; svoboda, tato 

svoboda, jež sestoupila z nebes, se netýká nějaké nymfy z Opery, netýká se červené 

čapky, špinavé košile či hadrů; svoboda, to je štěstí, to je rozum, to je rovnost, to 

je spravedlnost a přiznání práv; je to snad ta vaše vznešená ústava?  

Chcete, abych ji uznal, abych padl k jejím nohám a abych za ni prolil všechnu 

                                                 
189

 Tinková, Revoluční Francie, str. 138. 
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svou krev? Otevřete věznice s dvě stě tisíci občany, které nazýváte  

podezřelými.“ … 
190

 

Desmoulins, uţívaje antických přirovnání, neváhá srovnávat reţim takových postav jako 

Nerona či Claudia s nynější dobou. Z prvotního úkolu, totiţ útočit na Héberta a zdiskreditovat 

jej, se stává druhotný cíl. Teď má na mušce diktaturu. Ţádá dokonce zřízení „Výboru  

milosti, protože jen tak bude svoboda upevněna. To je Výbor, který Revoluci dokončí, neboť 

shovívavost je také jednou z revolučních měřítek, a to tou nejúčinnější, jelikož je rozdávána 

moudrostí.“
191

 Noviny si brzy získají oddané čtenáře a Desmoulins se stává novým přítelem 

lidu. Stává se však i trnem v oku Robespierrovi – po uvedení tohoto čtvrtého vydání je 

vyloučen z klubu kordeliérů. Má také zakázán vstup do klubu jakobínského a nakonec je 

spolu s dantonisty obviněn ze spolupráce s uprchlým generálem Dumou- 

riezem, má zakázáno se hájit a ještě v den vynesení rozsudku v dubnu 1794 je popraven. 

 

6.3. Bažina – nerozhodná většina 

 

Na zhruba 500 poslanců se řadí do Roviny, posměšněji nazývané Baţiny, protoţe sice 

zasedali v prvních řadách Jízdárny, ale svou rozhodností se podobali spíše zpomaleným  

a prospěchářským stvořením v „močálu“. Ve svých rétorických vystoupeních se jakobíni  

a girondini snaţili strhnout na svou stranu právě tyto poslance, na nichţ schvalování nařízení  

i zákonů spočívalo. Byli to oni, kdo, po vládnoucích girondinech a Horalech, svrhli 

robespierrovskou vládu a jako thermidoriáni (podle měsíce, v němţ se dostali k moci) se 

chopili otěţí Francouzské republiky. Jejich vláda je však poznamenaná tyranskými 

osobnostmi, úplatkářstvím, úpadkem morálky a státními převraty. 

Jak je moţné, ţe byla jakobínská diktatura svrţena? V prvé řadě se jednalo o velmi silné 

burţoazní zájmy participovat na Revoluci, skupovat pozemky a dávat dohromady velké 

jmění. Jakobínská politika paradoxně „odstranila překážky stojící v cestě růstu buržoazie  

                                                 
190

 „O mes chers concitoyens! Serions-nous donc avilis à ce point que de nous prosterner devant de telles 

divinités? Non, la liberté, cette liberté descendue du ciel, ce n’est point une nymphe de l’Opéra, ce n’est point un 

bonnet rouge, une chemise sal ou des haillons; la liberté, c’est le bonheur, c’est la raison, c’est l’égalité, c’est la 

justice, c’est la déclaration des droits, c’est votre sublime constitution? Voulez-vous que je la reconnaisse, que je 

tombe à ses pieds, que je verse tout mon sang pour elle? Ouvrez les prisons à ces deux cent mille citoyens que 

vous appelez suspects.“ MATTON, Le Vieux Cordelier de Camille Desmoulins, str. 61–62. Překlad vlastní. 
191

 Tamtéţ, str. 65–66. Překlad vlastní. 
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a kapitalistických vztahů.“
192

 V popředí podle Manfreda vţdy stály zbohatlické zájmy, a ty 

dokázaly zničit Revoluci v její vrcholné fázi. Proč vrcholné?  

V druhé řadě se v létě 1794 daří eliminovat jak vnitřní odpůrce a zrádce (nemalým přičiněním 

Tribunálu), tak i ofenzivní vojska útočící na Francii ze všech stran, z nichţ se stávají vojska 

defenzivní a ustupují před revolučními armádami. Jakmile „pominulo nebezpečí 

aristokratické restaurace, všechny upozaděné majetné vrstvy začaly hledat prostředky, jak se 

diktatury zbavit.“
193

 Soukromá výroba zůstala nedotčena a tím se bohatým otevřela cesta 

vstoupit do revolučního dění.  

Do třetice se projevily vnitřní rozpory mezi samotnými jakobíny, jiţ netvořili jednolitý  

celek, ale uskupení různých tříd.
194

 Někteří z nich se poté přiřadili právě k burţoazii a neměli 

jediný zájem na tom, pokračovat v přerozdělování majetku, vzepřeli se Neúplatnému a spolu 

se zbývajícími sympatizanty dantonistů svrhnou Robespierra, postaví jej mimo zákon a 

společně s několika dalšími Horaly je popraví. 
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 MANFRED, Tři podobizny, str. 268–269. 
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 Tamtéţ, str. 269. 
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 Horu tvořil blok malé a střední burţoazie, rolnictva a městských plebejců, Girondu naopak obchodní, 

průmyslová a zemědělská burţoazie. Tamtéţ, str. 248. 
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7. ZÁVĚR 

 

Řídila se Francouzská revoluce novinami, nebo se noviny podřizovaly jejímu průběhu? 

Oboustranný vztah této události s periodickým tiskem je více neţ jasný. Stačila malá  

jiskra, aby Revoluce započala, a noviny se uţ uţ chápaly jedné z hlavních rolí. Novináři brzy 

objevili dosud skrytý potenciál širokých mas prostých obyvatel a neváhali jej vyuţít  

ve svůj prospěch. 

Začali pouţívat noviny jako svou zbraň. Na novinových řádcích líčili své kaţdodenní  

pocity, vyjadřovali se k událostem, snaţili se lidu předat svou myšlenku. Novinář Marat záhy 

zjistil, ţe kdyţ se vymezí vůči kaţdému, získá si věrné zástupy chudých sansculotů. V jeho 

textech je patrná úzkost ze všech lidí, v němţ vidí buď zrádce, nebo spiklence. Nezapomene 

na to upozornit ve svém L’Ami du peuple. Zanedlouho se jeho seznam podezřelých rozšíří na 

několik sociálních vrstev a Marat vyuţívá podpory městské chudiny. Navádí jak k vraţdám 

burţoazních poslanců, tak i nevinných duchovních. Postupně se radikalizuje spolu  

s Revolucí, má na ní přímý vliv, ať uţ se jedná o povstání proti monarchii nebo masakr vězňů. 

Stejná situace nastává i u nástupce Marata, Jacquese Héberta. Za První Francouzské republiky 

se daří vojskům a nově zřízené orgány tlumí kontrarevoluční vášně. Hébert si klade za cíl 

Revoluci zradikalizovat, získat z ní co nejvíc pro sebe i pro své sansculoty. Oproti Maratovi 

nevyuţívá vzletného jazyka plného metafor a přirovnání, ale nekonvenční, lidový jazyk, jímţ 

by se přiblíţil niţším vrstvám. Argumentační linie nicméně zůstává stejná – zahubit nepřátele  

a zrádce Revoluce. Tedy nejlépe všechny. 

Na koho má však vliv Revoluce? Na mluvené slovo. Ačkoli je rétorika častokrát údernější neţ 

písmo, nestíhá dohánět dennodenně vydávané noviny a své projevy se musí měnit spolu  

s vývojem událostí. Řečník se tak musí přizpůsobovat dění. Patrný posun vidíme  

u Robespierra – z muţe, který vystupuje proti nerovným podmínkám a proti nekalému 

zbohatnutí, se promění v muţe, který se na sklonku svého ţivota spíše zaměřuje na sebe  

a touţí změnit okolí pro vlastní pocit národní hrdosti, neţ se změnit pro okolí. Pozitivní posun 

naopak vidíme u druhého vládce mluveného slova, Georgese Dantona. Ten se v prvních 

dnech Revoluce zajímá o ţeny a finanční transakce, ale v její vrcholné fázi se zaměřuje na  

to, jak pozvat chudé s bohatými k jednomu stolu. 

Význačné funkce tedy nabývá, jako nikdy předtím, vymezení se vůči ostatním. Jde jen  

o to, jak to formulovat. Novináři se zabývají osobami, které přicházejí do kontaktu s jejich 
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čtenáři, tzn. ukazují na kněze, bohaté maloobchodníky, šlechtické pány, vojáky, městské 

zastupitele. Rétoři se naproti tomu vymezují vůči těm, na koho svými škrobenými projevy 

působí a kdo je blízko zase jejich obecenstvu – jedná se o krále, jenţ vystupuje na 

Shromáţděních, zbohatlíky a spekulanty, následovníky trůnu, generály a vůdce jednotlivých 

departementů. Dá se říci, ţe kaţdá takováto osobnost se snaţila svůj okruh podezřelých 

rozšířit pouze na tu část společnosti, ke které měli jejich stoupenci nejblíţe, protoţe mohli 

snáze identifikovat nepřítele a věděli, jaké jsou jeho slabiny. 

Hlavní rysy radikalizující se Francouzské revoluce, tj. spiklenectví, nečestnost, udavačství  

a narůstající strach z (nutno podotknout, ţe uměle vytvořených) myšlenek hrály především  

v publicistice prim. Niţším vrstvám stačilo, pokud byl někdo očerněn, ve vyšších kruzích se 

nepřítel musel pracně zaobalit do nejrůznějších přirovnání, aby řečník dosáhl svého cíle 

předat své myšlenky. 

Na úplný závěr je nutno dodat, ţe určitá anonymita v novinách umoţňuje snáze očerňovat 

druhé, neţ je tomu tváří v tvář. Tiskařské pole působnosti bylo jakousi boxerskou  

arénou, v níţ sváděli boj dva protivníci, ţalující na jedné straně, obţalovaný na straně druhé. 

Okolostojící diváci představují napjatý lid – záleţí na tom, kdo v turnaji vyhraje: kdo prosadí 

svou teorii, ať uţ se jedná o pravdu nebo ne, tomu bude lid leţet u nohou a bude jej bránit za 

kaţdou cenu. Vůdčí osobnosti Revoluce na toto spoléhaly a ve svých psaných dílech, ať uţ to 

byly články nebo přípravy k projevům, se snaţily co nejlákavěji popsat svého protivníka, aby 

se jej zbavili a sami tak získali nesmírnou autoritu, po níţ kaţdý touţil. 

 

  



61 

 

8. BIBLIOGRAFIE 

 

A. PRAMENY 

 
 AMIC, Auguste, MOUTTET, Étienne. Orateurs politiques: Choix des discours et des 

rapports. Paris: Mairet et Fournier, 1841. 

 BEAUMONT, J. P. Memoirs of M. Danton, late Minister of Justice to the National 

Convention. London: Allen and West, 1794. 

 BRUNET, Charles. Le Père Duchesne d'Hébert: Notice historique et bibliographique 

sur ce journal. Paris: Librarie de France, 1859. 

 DUVERGIER, Jean-Baptiste. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, 

règlemens et avis du Conseil d'État.: de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre 

chronologique. Paris: A. Guyot et Scribe, 1845. Svazek 6 a 7. 

 HAVARD, Adolphe (ed.). Oeuvres de Saint-Just, représentant du peuple a la 

Convention nationale. Paris: Prévot, 1834. 

 MATTON, M. Le vieux Cordelier de Camille Desmoulins: seule édition complète. 

précédée d'un Essai sur la vie et les écrits de l'auteur. Paris: Ébrard, 1834. 

 MARAT, Jean Paul, VERMOREL, A. (ed.). Œuvres de J .P. Marat (l'ami du peuple ) 

recueilliés et annotées par A. Vermorel. Paris: Décembre-Alonnier, 1869, vii, 326 p. 

 SABATIÉ, Amans Claude. Le Tribunal révolutionnaire de Paris: Origine, évolution, 

principaux procès et ses victimes dans le clergé. Paris: P. Lethielleux, 1912. 

 TINKOVÁ, Daniela (ed.). Zrození občana: antologie dokumentů z Francouzské 

revoluce. Vydání první. Překlad Klára Jirsová, Jiří Růţička, Eva Tinková. Praha: 

Academia, 2015, 475 stran. Europa (Academia). ISBN 978-80-200-2423-7. 

 

B. LITERATURA 

 
 BAKER, Keith Michael. Inventing the French Revolution: essays on French political 

culture in the eighteenth century. New York: Cambridge University Press, 1990. ISBN 

05-213-8578-4.  

 DAWSON, Christopher. Bohové revoluce. Praha: Vyšehrad, 1997, 167 s. Studium 

(Vyšehrad). ISBN 80-702-1171-7. 

 FARGE, Arlette. Subversive Words: public opinion in eighteenth-century France. 

Translated by Rosemary Morris. Cambridge: Polity Press, 1994. ISBN 978-074-5611-

426. 

 FURET, François. Francouzská revoluce. Praha: Argo, 2004, 450 s. Dějiny Evropy 

(Argo). ISBN 80-720-3452-9. 

 GIRARD, Louis. Le Temps des révolutions 1715-1870: Collection d'histoire. Paris: 

Bordas, 1966.  

 HUNT, Lynn. Francouzská revoluce: politika, kultura, třída. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-119-2. 

 MÁDLOVÁ, Claire, TINKOVÁ, Daniela (eds.). Francouzský švindl svobody: 

francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích. Praha: Argo, 2012. 

Historické myšlení. ISBN 978-80-257-0695-4. 

 MANFRED, Albert Zacharovič. Tři podobizny z doby Velké francouzské revoluce. 

Praha: Mladá fronta, 1982, 365 s., bar.fot.příl., fot.příl. Kolumbus. 



62 

 

 MICHELET, Jules. Francouzská revoluce. Přeloţili Alena Hartmanová a Jiří Pechar. 

Praha: Odeon, 1989, 639 s. ISBN 8020700935. 

 MEJDŘICKÁ, Květa. Listy ze stromu svobody. Praha: Mladá fronta, 1988. Kolumbus. 

ISBN 80-204-0024-9. 

 NECKER, Jacques, STAËL-HOLSTEIN, Auguste-Louis (ed.). Oeuvres complètes. 

Compte-rendu au roi, janvier 1781. Paris, 1821. In: Baker, Inventing the French 

Revolution, str. 193–195. 

 OZOUF, Mona. La Fête révolutionnaire: 1789-1799. Paris: Gallimard, 1988. ISBN 

20-703-2496-6. 

 ROUSSEAU, Jean-Jacques, ŠÁLENÁ, Markéta. O společenské smlouvě, neboli, O 

zásadách státního práva. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002. Knihovna společenských 

věd. ISBN 80-864-7310-4. 

 SHUSTERMAN, Noah. The French Revolution: faith, desire, and politics. New York: 

Routledge, Taylor, 2014, xiii, 265 pages. ISBN 978-041-5660-211. 

 SCHAMA, Simon. Občané: kronika Francouzské revoluce. Překlad Martin Pokorný. 

Praha: Prostor, 2004. Obzor (Prostor). ISBN 80-726-0111-3. 

 SIEYÉS, Emmanuel Joseph, COLLET, Georges (ed.). Qu'est-ce que le tiers état?. 1. 

vydání. Paris: Éditions du Boucher, 2002. 85 stran. ISBN 2-84824-024-5. 

 TINKOVÁ, Daniela. Revoluční Francie 1787-1799. Praha: Triton, 2008, 439 s., [12] 

s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7387-211-3. 

 

C. WEBOVÉ ODKAZY 

 
 Internetová stránka s různými materiály k Revoluci. Liberty, Equality, 

Fraternity:Exploring the French Revolution. Liberty, Equality, Fraternity. [online]. 

Dostupné z: http://chnm.gmu.edu/revolution/. 

 Klima jako jedna z příčin Revoluce. Year 1700 – 1799 AD. Climate4you. [online]. 

Dostupné z: http://www.climate4you.com/ClimateAndHistory%201700-

1799.htm#1788:%20James%20Hutton%20visits%20Sciccar%20Point 

 Deklarace práv člověka a občana. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

de 1789. Legifrance. [online]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-

francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789. 

 Civilní ústava duchovenstva. 12 juillet 1790 – Une Constitution civilie pour le clergé. 

Herodote.net. [online]. Dostupné z: http://www.herodote.net/12_juillet_1790-

evenement-17900712.php. 

 Vytvoření revoluční armády. ”Terror is the order of the day”. Liberty, Equality, 

Fraternity: Exploring the French Revolution. [online]. Dostupné z: 

https://chnm.gmu.edu/revolution/d/416/. 

 Soudní proces s královnou. Marie Antoinette and her Children: The shocking 

accusations of Marie Antoinette’s Trial. Culture & Stuff. [online]. Dostupné z: 

http://cultureandstuff.com/2010/04/02/marie-antoinette-and-her-children-the-

shocking-accusations-at-marie-antoinettes-trial/. 

 Obhajoba práv zastávání veřejných úřadů. Robespierre, ”Speech Denouncing the New 

Conditions of Eligibility, ” 22 October 1789. Liberty, Equality, Fraternity. [online]. 

Dostupné z: https://chnm.gmu.edu/revolution/d/283/. 

 Vnitřní situace po králově útěku. On the King’s Flight by Robespierre 1791. 

Marxists.org. [online]. Dostupné z: 

https://www.marxists.org/history/france/revolution/robespierre/1791/kings-flight.htm. 

Překlad vlastní. 



63 

 

 Prohlášení k sansculotům. The Père Duchesne Supports the Terror. Liberty, Equality, 

Fraternity. [online]. Dostupné z: https://chnm.gmu.edu/revolution/d/434/. 

 

D. SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH 

 
 Obr. 1. Přísaha v Míčovně. Le Serment du Jeu de Paume. Musée Carnavalet. [online]. 

Dostupné z: http://www.carnavalet.paris.fr/fr/collections/le-serment-du-jeu-de-paume-

le-20-juin-1789. 

 Obr. 2: La Fȇte de la Fédération le 14 juillet 1790, au Champs-de-Mars. Musée 

Carnavalet. [online]. Dostupné z: http://www.carnavalet.paris.fr/fr/collections/la-fete-

de-la-federation-le-14-juillet-1790-au-champ-de-mars. 

 Obr. 3: Povstání 10. srpna. Fondation de la République le 10 août 1792. Gallica BNF. 

[online]. Dostupné z: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84115931.r=le%2010%20aout%201792. 

 Obr. 4: Zářijové masakry v Paříţi. Jean-Antoine Barnabé Seguin. SEGUIN de France. 

SEGUIN de France. [online]. Dostupné z: http://seguin-de-

france.com/anecd/hier/carmes.htm. 

 Obr. 5: Objevení armoire de fer. Mots d’histoire: Affaire de l’armoire de fer. La 

France pitoresque. [online]. Dostupné z: http://www.france-

pittoresque.com/spip.php?article264. 

 Obr. 6: Obléhání Konventu. Tableaux historiques de la Révolution française. Musée 

Carnavalet. [online]. Dostupné z: 

http://www.carnavalet.paris.fr/en/collections/planche-no-80-numerotee-89-des-

tableaux-historiques-de-la-revolution-francaise-1791-1804. 

 Obr. 7: Maratova vraţda. Charlotte Corday and the Murder of Marat. Madame 

Guillotine. [online]. Dostupné z: 

http://madameguillotine.org.uk/2014/07/16/charlotte-corday-murder-marat/. 

 Obr. 8: Kult Rozumu. Religion and Revolution: Robespierre’s cult of the Supreme 

Being. The Charnel-House. [online]. Dostupné z: 

https://thecharnelhouse.org/2016/02/23/religion-and-revolution-robespierres-cult-of-

the-supreme-being/. 

 Obr. 9: Zákon o podezřelých. DUVERGIER, Jean-Baptiste. Collection complète des 

lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État: de 1788 à 1830 

inclusivement, par ordre chronologique. 1. Paris: A. Guyot et Scribe, 1845. Str. 212–

213. Sv. 6. 

 Obr. 10: Poslanci na cestách. Massacre des Vendéens par les colonnes infernales. 

Histoire en questions. [online]. Dostupné z: http://www.histoire-en-

questions.fr/guerre%20vendee/colonnes-sacrifie.html. 

 Obr. 11: Soudní proces s dantonisty. dantonists. Tumblr.com. [online]. Dostupné z: 

https://www.tumblr.com/search/dantonists. 

 Obr. 12: Kult Nejvyšší bytosti. Cult ot the Supreme Being. Wikipedia.org. [online]. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_the_Supreme_Being. 

 Obr. 13: Robespierre jako kat. Emmanuelle. College Public Michel de l’Hospital. 

[online]. Dostupné z: http://www.clg-michel-de-l-hospital.ac-

clermont.fr/pedagogie/revolution/B1/emmanuelle.html. 

 Obr. 14: Francouzská politická scéna. Naissance d’une France nouvelle. 

Moncahier.info. [online]. 2.4.2016 [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.moncahier.info/quatrieme/naissancefrancenouvelle.html. 


