
Történelem

Könyvek a francia forradalomról

Pierre Pierrard:
L'ÉgIise et la Révolution 1789-1889
A szerzö, akinek egyháZtörténeti kézikönyve
magyarul az Agape kiadásában jelent meg, az
elmúlt két évszázad francia egyháZtörténetének
egyik legkiemelkedőbb múvelője. Könyve száZ
ével fog át. Ezalatt az egyház először elszenvedte
a forradalom megrázkódtatását, majd az .alkot
manyos" egyháZtól a .konkordátumos· egyhá
zon át nagy utat tett meg a forradalom teljes
elutasításáig. Az 1789-es események a francia
egyházban elindítottak egy folyamatot, amely
nek egyes szakaszait sokféleképpen lehet
értékelni, de eredményeinek a mai egyház az
örököse. (Nouvelle Gté)

Marie·Paule Biron: Les messes
clandestines pendant la Révolution
A romantikus téma első monografikus és tudo
mányos földolgozása. A hagiográfiából már jól
ismert .titkos· misék körüli kérdésekre tekin
télyes levéltári anyag ismeretében, a nyomtatott
források csaknem teljes ismeretében válaszol a
történész, aki a történelem spirituális összete
vőire is rámutat. A .titkos· misék a katolikus hit
erőforrásának bizonyultak és a véres üldözésben
papi hivatásokat teremtek a következő évtizedek
sZámára. A végső tanulság: a forradalom által
sokszor hangoztatott emberi jogok nem létez
nek, ha előbb Isten jogait nem tartják tisztelet
ben. (NouvelJes Éditions Latines)

Paul Christophe:
1789, les pretres dans la Révolutioo
Aszerző, akimaga is pap, a papság, a szerzetesség
helyzetét, szerepét vizsgálja a forradalom évei
ben. A megosztott papság számos tagja részt vett
a politika alakításában, elindult a szekulari
zálódás útján, szembesült a döntéssel: Róma
mellett vagy ellen; hivatásával: maradjon vagy
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emigráljon; cölibátusban éljen vagy megnösül
jön? Az egyháziak rádöbbentek az összetartás
fontosságára, s megfogalmazódott, milyen refor
mokra van szükség a forradalom akarta erősza

kos, egyház- és vallásellenes reformokkal szem
ben. Az olvasó a szerző álláspontjának he
lyességét a közölt dokumentumok segítségével
ellenőrizheti. (Les Éditions Ouorieres)

Geoevieve Esquier: Uoe bistoire
cbrétienne de la Révolution Fran~
Egy évszázaddal ezelőtt Georges Clémenceau
azt állította, hogy .akár tetszik, akár nem, a
francia forradalom egy tömb, amiből semmit
nem lehet különválasztani, mert a történelmi
igazság ezt nem engedi meg". Néhány évtized
múltán ennek ellenkezőjemár elhangzott, de az
idei, kétszázadik évforduló számolt le végleg a
forradalom egységének mítoszával. Kiváló példa
erre G. Esquier könyve, mert a történész az
események elemzésénél mélyebb okokat keres
ve a keresztény szempontokat is figyelembe
veszi. 1789 előtt valóban Isten volt a francia
király uralkodója? 1789 után tényleg a nép lett a
különböző kormányok fölött a hatalom birtoko
sa? Maguk a tények vezetik az olvasót a forrada
lom mélyebb okainak föltárása során történe
lemfilozófiai megállapításokhoz. (Éditions de
l'Escalade)

Michel Vovelle: La Révolutioo conere
l'ÉgIise, de la Raison IIrEtte Supreme
1793 októbere és 1794 júniusa között Francia
országban általános támadást intéztek a keresz
ténység ellen. Az Ész istenasszonya győzött, a
templomok megnyíltak az antik istenasszonynak
öltözött színésznők előtt, miközben a .babo
naság és fanatizmus" kellékeit, a templomok
berendezéseit, mÚtárgyait, könyveit máglyákon
égették el. A francia forradalom legmeglepőbb,

leglátványosabb szakaszát a szerző nem kiraga
dott példák, hanem statisztikai fölmérések
alapján ábrázolja. A vallási élet az üldözés alatt
sem szűnt meg, sót a hívek egyre öntudatosab
ban vetették el a forradalom propagálta vallás
pótlékokat. (Éditions Complexe}
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