
/3

Franska Kyrkans
Ställning, i förhållande till Staten och Läro¬

verken, sedan Revolutionens tid.

Iiis torisk-StalistisL Afhand 1 ing
hvilkens forsla afdeluing

med

Vidtberömda Philosophlska Fakulteten«
i Upsala tillstånd

till offentlig granskning framställeg

af

CARL VILH. AUG. THAItl
Ph. M. Historie Antique Dörens

och

LABS ANTON BISTEDT
Med. 1'hil. Cand. af Norrlands Landskap

|ij GustaTiansha Lärosalen d. 20 April 1844
p. ▼. t. • nt.

UPSALA
WAHLSTRÖM & LA ST It 0 M.



 



KONUNGENS

TROTJENARE, ASSESSOREN, RIDDAREN AF

KONGL. WASA ORDEN «. m.

HÖGÄDLE OCn VIDTERFARNE

HERR DOKTOR

THOMAS IIEDIiUAD

med vördnad och tacksamhet

Ii c 1 g a ti I

af

L. A. BISTEDT.



G O IV S I S T O R I E - N O T A R I E flf

IIÖGLÄRDE

HERR MAGISTER

I ,'l C lt S a III t

af
»

L. A. BISTEDT.



49

cement, crböllo genast kunglig sanktion (il. 27, 30 «fan.);
oeb bragtes derpå i verkställighet. Af rikets 131 Risko¬
par gingo blott 4 eilen: det var den fordna Ministern Lo-
menie de Rrienne^ nu Grkebiskop af Sens, Talleyrand
och 2 andra; derjemte 2 litulär-biskopar (in partibus), hvaraf
den ene var G o bei. Af de nya Riskoparne voro de märk¬
värdigaste: G re g o i re i Rlois; G o b e 1 i Paris; sedan Talley¬
rand afsagt sig denna plats, som erbjöds honom* Gouttes
i Auluii; sedan Talleyrand helt och hållet nedlagt sitt bi-
skopsembcte; dessutom flera andra af församlingens med¬
lemmar, af det lägre klcrus. Talleyrand och G ob el in¬
vigde de första af de nya biskoparne; vid frågan oin lokal
för denna konsckralion, föreslog en kyrkoherde (d. 1 Mars),
att den skulle ske i judisk synagoga eller protestantisk
kyrka.] Emellertid inlupo åter ständigt nya underrättelser om

oroligheter i provinserna, och framkallade nya tvångs-de-
kretcr. Så beslöt man (d. 5 Febr.), alt prester, som ej gått
eden, icke tingo tjcnstgöra vid messan; och man afvisade
till och med allt undantag för gudstjeust inom privata hus;
sedermera (il. IS Mars) utsträckte man dercmot tiden för
edens afläggande, ända tills valet af efterträdare skulle före¬
tagas. I allmänhet var och förblef klcrus ett tvistefrö för

församlingen, och Mirabeau talade ej prophetiska ord, då
han en gång (d. 2 Mars) yttrade, att man alltför mycket sys¬
selsatte sig med klcrus, och derpå slösade en dyrbar tid: "låt
det somna i fred." Men just detta ville det minst af allt JS).

Snart var Mirabcaus tid ute. lian dog d. 2 April
1791. Hans verk var fullbordadt, så i afseende på klerus,
som allt annat, så vidt det gick ut på alt ncdrifva det for¬
dom bestående; i församlingens organisativa verksamhet Lade
han äfven deltagit, ehuru mindre, men tillika i hemlighet
sökt alt hämma revolutionens gång. Öfver hans ilöil utgaf
Riskop G ob cl ett både för mannen och liden charaktc-
risliskt herdabref till sitt stift, hvari Mirabeau böjes. till

4.
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skyarne, såsom revolutionens förnämste stridsman, såsom en
ljusets apostel ? som skingrat fördomarnes mörker, och —
såsom den der förhjelpt Gobel till sitt stift. Hela skrif-
velscn visar en blandning af revolutionär yra och låg cgen-

nylta, under religiösa ordalag.
Mirabeaus död betydde i det hela taget mindre, än

man kunnat vänta. Hans bana led mot sitt slut, med det
sauima som han sökte hejda revolutionen; den gick honom
genast ur händerna7 liksom det hände så mången annan,
som efter honom försökte detsamma. Pä kleri ställning hade
hans bortgång äfven föga inflytande: den var nu en gång
gifven y och det kunde blott blifva fråga om mera eller min¬
dre skärpa i tillämpningen af dekreterna mot de refraktära
presterne. Man beslöt (d. 4 April) att bringa till verkställig¬
het de straff, £om blifvit utsatta för deras motstånd. Depar-
tements-direktoriet i Paris, hvaraf Talleyrand var medlem
sedan den 14 Januari 1791, började att indraga kyrkor^
och förhindra missbruk af predikan till menighetens uppvig¬
lande; men det sökte å andra sidan alt afhålla pöbeln från
våldsamheter mot prcslor och kyrkor. Dess mått och steg
ansågos af församlingen för något för egenmäktiga. Konun¬
gen, föranledd af de svar han fått från Rom — hvaribland
ett af den 10 Mars, deruti hans bifall till kleri civila kon¬
stitution ogillades — och af ett nekande svar, som Ronnal
afgifvit på den förfrågan, om han till påskens firande kunde
använda eu edgången prest, ville resa (ill S:l Cloud, och
der ostörd tillbringa helgdcn; menigheten misstänkte^ att
han ville fly ur riket, och gjorde demonstrationer, som för¬
mådde honom att stanna i Paris (d. 18 April). I)erpå aflät
Dcpartcmenls-Direktoriet en, såsom det sedan hl ef bekant,
af Talleyrand författad skrifvelse till konungen, hvari han
uppmanades att tillfredsställa folkets önskningar, genom att
skilja från sin person de refraktära presterne, såsom konsti¬
tutionens fiender, och att för främmande nationer öppet ut¬
tala sitt bifall till konstitutionen. Konungen undvek alt svara

på det förra j men gjorde båda delarne.
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Emellertid, forlforo oordningarne, och ökades ännu mera
,

då några påfliga skrifvelser började utspridas, livilka ogillade
församlingens förfarande. Påfven liade förbjudit d e Brion n e
att meddela de nya Bispcrne konsekration, och, som vi
nämnt, förklarat sitt misshag öfver civil-konstilutionens san¬

ktionerande; vid samma tid (i Mars) hade han begärt det
Franska kleri råd i afseende på sakernas ställning i landet;
men innan svar derpå ankom, afläts (d. 15 April) en skrif-
velse till klerus och folket, hvari de Biskopar, som gåttden konstitutionella eden, förklarades förlustiga sina ömheten,
alla af folket gjorda val ogillades, och folket varnades för
all gemenskap med de nya Biskoparne. NVa skrifvelser
af dylikt innehåll följde, b varibland varningar till Ta 11 ev-
rand, Gohel och andra Biskopar. Pöbeln besvarade dessa
steg (il. 4 Maj) med att bränna Påfven in elbgie i Palais
Royal; Departements-direktoriet med att noga bevaka, men
så vult möjligt freda dissidenternes gudstjenst. Församlingen
tog snart verksam del i saken (d. 7 Maj), i följd af konstitu¬
tions- koinitéeus betänkande om Departements-direktoriets förfa¬
rande. Talleyrand var sjelf föredragande i komiténs namn.

Förslaget gick ut på att återtaga förbudet mot de presters
tjenslgöringj som ej gått eden; deremot skulle, så snart en

kyrka hlifvit begagnad till anfall mot Konstitutionen, eller
mot kleri civil-konslilulion, kyrkan slängas och predikanten
anklagas, såsom den der stört allmänt lugu. Det antogs, ej
utan debatt, och med tillägg enligt Sieyes tillstyrkan, att
man öppet förklarade, alt religionsfriheten tjentc såsom
grund för beslutet. Derefter upplåts särskildt Theatiner-
kyrkaii vid Quai Voltaire åt dissidenternc, men pöbeln 1cm-
nade dem ej ostörda.

Sedsare skred man (d. 9 Juni) till afgörande steg motPåfvea: man antog ett förslag af Konstitutions- och Kyrko-komi teerna, att intet slags skrifvelse från Bom fick mot¬
tagas, erkännas, tryckas och publiceras, utan alt vara af
lagstiftande korpsen auktoriserad, genom ett dekret, sanktio-
neradt af konungen; den häremot bröt, skulle straffas så¬
som fredsstörare. Blott straffbestämmelsen rönte något mot-
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stånd af Malouet, som visade att tvångsdekreterna slutli¬
gen skulle leda till orimlighet. Vid samma tid förnyades
mera än eu gång det redan förr väekta förslaget att indraga
Venaissin och Avignon, men det antogs ännu icke.— Emel¬
lertid fortforo orolighelcrna på landet, och dermed fort-
gingo besluten mot de refraktära presterne: man uppmanade
(d. 19 Juni) de offentliga åklagarne till verksamhet mot
dem, och utsatte lönens förlust för de prester som återkal¬
lade sin en gång gifna ed, äfven om de icke gjorde något aktift
motstånd. — Kort derefler (d. 21 Juni) inträffade konun¬
gens misslyckade försök till flykt. Nu blef man så uppta¬
gen af politiska ämnen, att man ej hade mycken tid öfrig
för klerus, då den ej genom oroligheter på landet lät höra
af sig. Underrättelser om nya uppträden i Norra Frankrike
framkallade slutligen (d. 4 Aug.) ett terroristiskt förslag af
kyrko-, rapport- och recherche-komiléerna: man skulle an¬
moda alla refraktära andlige att aflägsna sig från de trakter,
der deras kall fästat dem, och framför allt från gränsorter¬
na; de som ej åtlydde befallningen, skulle arresteras. Man
fruktade deras sammansvärjning med emigranterne. Detta
var dock ännu for mycket: då förslaget var halfläst, lem-
nade Foucault, Maury och flera andra salen; pä Cha-
peliers inrådan remitterades förslaget.

Den konstitution af den 5 Sept. 1791, promulgerad
d. 14, hvarmed församlingen beseglade sitt verk, innehåller,
i öfverensstämmelsc med Förklaringen af menniskans och
och medborgarens rättigheter, ett underkännande af alla re¬
ligiösa löftens bindande kraft, och upphäfvande af all stånds-
skillnad; den förklarar underhållet af den katkolska gudstjen-
stcn och dess tjenstemän för nationalskuld; den erkänner äk¬
tenskapet blott såsom ett civilt kontrakt. Mot delta sista hade
en prest talat (d. 27 Aug.), dock ej mot församlingens rätt
alt bestämma öfver saken, hvilken rätt han erkände; men
han ansåg det vara skadligt att fråntaga presterne ett infly¬
tande på folket, bvarmed de kunde gagna, och som de icke
gjort sig ovärdiga. Flera andlige ville tala, men diskussio¬
nen afbröls. Bland Nationalförsamlingens sista beslut var
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(d. 14 Sept.) att indraga Avignon och Venaissin, och (dt*
27 Sept.) att gifva Judarne fullkomliga medborgeliga rättig¬
heter. Det sista antogs, efter förgäfves försökt motstånd
af Rewkell, såsom enligt med konstitutionens' bestämmel¬
ser om religionsfrihet 24).

Så hade nu Nationalförsamlingen upphäft kleri repre¬
sentation och öfriga ståndsrältigheter, indragit dess egen¬
dom^ ställt det på statens sold, demokratiserat dess orga¬
nisation, upplöst klosleriustitutionerna, upphäft all reel för¬
bindelse med Påfven. Detta allt hade ej skett utan våld¬
samhet, och man hade dermcd framkallat en schism; men
skulden derför ligger till stor del i det högre kleri egna
förfarande, i dess oklokt förda motstånd. Motståndet skulle

fortfaraj och framkalla nya våldsamheter, tills slutligen
kyrkan, och Christendomen sjelf, var nära alt hlifva pro-
skrihcrad ur staten.

För undervisningsverk och vetenskapliga instituter gjor¬
de den första Nationalförsamlingen nästan intet. Att be¬
stående inrättningar måste nedrifvas, och andra, med sa¬
kernas nya ordning mera öfvercnsstämmande, sättas i stället,
insåg man nog; framför allt måste undervisningen tagas ur kyr¬
kans händer, och hlifva statens sak; man vidtog äfven pro¬
visoriska mått och steg: man lemnade lediga lärare-platser
obesatta, om de tycktes kunna indragas; om de kunde
mottaga en ny betydelse, besattes de tills vidare; man
lät närvarande anslag af staten utgå med cn eller annan
förändring; men man kom aldrig till någon ny organisation
af läroverken, och förordnade slutligen (d. 14 Sept. 1791),
alt de alla skulle tills vidare förblifva i det skick, hvari
de voro; dock med det tillägg (d. 20 Sept.), alt af de
Juridiska fakulteternas medlemmar alltid cn skulle föreläsa
öfver Franska konstitutionen. Konstitutionen af 1791 ullof-
vade för framliden en af staten organiserad oftentlig un¬
dervisning, på statens bekostnad, så vidt den omfattade
kunskapernas första oumbärliga elemcnler, och för öfrigt
gradvis fördelad i enlighet med rikets »ya indelning. Grund-
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dragen af den nya undervisningsplanen, sådan den låg i
de för saken verksammaste representanters, en Talley-
rands, Gregoires med flera ideer, innehållas i den först-
nämdes föredrag inför Nationalförsamlingen, inemot slutet
af dess sessioner (d. 10 Sept. 1701): Man skullej hafva
primärskolor i hvarjc kanton (underafdelning af distrikt,
och detta åter af departement) 5 distrikts- eller sekondär-
skolor, i stallet för de hittills varande colleges, för den
högre allmänna bildningen; och Departements-skolor, i stäl¬
let för fordna universileter och special-skolor, för special¬
kunskaper och särskildta yrken; samt slutligen ett National-
inslitut för vetenskap och konst. Styrelsen öfver alla läro¬
verken skulle skiljas från ministeren for inrikes ärender,
till hvilken den nu hörde, och blifva alldeles särskild,
samt bestridas af kommissarier, utsedda af konungen. Efter
en kort debatt blef saken ajournerad (d. 25 Sept.), och
hvilade tills vidare. I inledningen till delta förslag hade
Talleyrand skildrat läroverkens närvarande ställning. Den
var ej lysande: «lagens strider hade utöfvat allt för starkt
inflytande; många lärostolar voro lemnade obesatta; mänga
lärare hade för edens skull, som äfven de mäste svära,
eller af andra skäl dragit sig undan; disciplinen var upp¬
löst o. s. v. — Bredvid Försaralings-medlemmarnes omtanka
för läroverken, sträckte Jakobiner-klubben äfven dit sin
allt mera kringgripande verksamhet. De ideer, som seder¬
mera under första hälften af National-konveutets tid blefvo
rådande, uttalade sig redan i Simonncs grundlinier för
national-uppfostran (Sept. 1791): den skulle omfatta ut¬
bildandet af menniskans physik, naturlagarna och clemen-
terna af technik, moral såsom sedernas theorie, sederna
såsom moralen satt i utöfning, samhällslagarne i allmän¬
het, och särskildt fäderneslandets; lycksalighet vore men¬
niskans mål, och hestode i god hälsa och godt samvete.
Dessa ideer mötte ännu motstånd i sjelfva Jakobiner-klub¬
ben, såsom alheistiska; det var den konstitutionelle Bisko¬
pen Boyer, som angrep dem från denna synpunkt25).



ANDRA KAPITLET.

Kyrkan och Läroverken under Lagstiftande Försam¬
lingens tid.

De» andra National-församlingen sammanträdde den 1
Oktober 1791. Den bestod af 743 medlemmar, hvaribland
oiukr. 500 advokater, 70 vetenskaps- eller vitterkets-idkare,
70 andlige, en stor mängd bandiande, få possessionater. De
andlige spelte icke jost lysande roller: dels bade, enligt
förra National-församlingens beslut, ingen af dess egna med¬
lemmar, bland kvilka rikets största talanger af alla slag
funnos, kunnat omväljas; dels var ock redan klerus, genom
besluten om den konstitutionella eden, deeimeradt, ocb dess
ställning var nedtryckt. I politiken följde presterne tidens
rådande riglning, och för det mesta äfven i kyrkliga frågor.
De prester, som i förhållanden rörande klerus mest yttrade
sigj voro några nya Biskopar, Torne af Cher^ Fauchet
af Calvados, och Lecoz, Metropolit i Rennes. Fauchet
bade börjat sin bana 1789, genom en politisk predikan i
revolutionär anda öfver dein, som stupat vid Bastiljens in¬
tagande. Leeoz. uttalade äsigter, med kvilka man svårli¬
gen kan begripa, huru han kunnat förena den konstitutio¬
nella eden. Torne var sednare, för sin lefnad och sina
åsigter af prestembetets betydelse, föremål för bittert tadel
af sina cmbetsbröder.

Den nya församlingen kallades den lagstiftande, emedan
den var ämnad att på grund af den konstitution, som den
förra efterlemnat, genom lagar organisera det nya stats¬
skicket; men den fortfor, i strid mot yttre oeh inre, uppen¬
bara ocb hemliga fiender till delta statsskick, blott att
nedrifva både gammalt oeh nytt. Denna riktning visade der
äfven i förhållande till kyrkan: i nya tvångsåtgärder mo'
dissidenterne, i ytterligare mått oeh steg mot klostren, i
förföljelse mot alla spår af fordna stånds- eller korpora¬
tions-förhållanden; och delta blott ur synpunkt af statens
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rätt och nytta: religionsfriheten framdrages emellanåt, och
ställes än i förbindelse med, än i motsats mot statens för¬
del; kraften af en religiös opposition erkännes, och många
erkänna en moralisk grund derför, andra en politisk, andra
en blott egennyttig; men nästan allmänt tyckes man tro på
möjligheten att qväfva denna opposition, antingen ined för¬
akt, eller ined vald, — Redan tidigt fästades församlingens
uppmärksamhet på de oordningar, som kollisionen mellan
de fordna och dc nya presterne förorsakade, såsom person¬
liga förföljelser, skandaler i kyrkorna, försummadt barndop
m. m. Co ut hon öppnade förhandlingarne derom (d. 7 Okt.),
och tillstyrkte stränga mått och steg; ett par dagar sednare
(d. 9 Okt.) aflade tvenne kommissarier Gallois och Gen-
son ué sin berättelse, hvilka i Juli 1791 blifvit af den
förra nationalförsamlingen skickade till Vendée, för att un¬

dersöka orsakerna till dervarande oroligheter, och som nu
tillika fungerade såsom representanter. De visade att dessa
oroligheter hade sin grund i ombytet af prester, och i de
afsatta presternes intriger; i spetsen för dessa stod Biskopen
i Lucon Merei och hans grand-vicaire Beauregard, ge¬
nom hvilken Biskopen, som sjelf lemr.at orten, korrespon¬
derade med de afsatta presterne, och anvisade dem, huru
de skulle betrakta sig såsom dc enda rättmätiga? söka sig
nya lokaler till gudstjenst, enligt dekretet af den 7 Maj,
och hålla register öfver alla giftermål, dop, dispenser m. m.,
både dem som utgingo frun dom sjelfva, och så vidt möj¬
ligt äfven dem, som af de konstitutionella presterne förrät¬
tades; blott de förra skulle anses för gällande, och så för-
blifva, när en gång sakerna återkommo i sitt gamla skick; att
så skulle ske, antogs för afgjordt. Dessa föreskrifter utgingo
ursprungligen frän Påiliga kansliet, hvars anninningar der till
åberopades. Fönäinsta verkstaden för intrigerna inom Ven¬
dée var missions-institutet i S:t Laurent, och det dermed i

förening stående Gråsysterklostret i samma ort. Emissarier
derifrån uppviglade folket; detta ville ej veta af de nya
presterne, och besökte ej deras kyrkor; de som derifrån
afhöllo sig, kallades patrioter och aristokrater, här ett
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hedrande namn. Men våldsamheter undvek man tills vidare;
man utsådde blott frön till en blifvande resning. Dylikt
var förhållandet i distriktet Cbatillon af Departementet Dcux
Serres, der de administrativa auktoriteterna hade ämnat vid¬
taga våldsamma åtgärder ? men vid komroissariernes an¬

komst, på deras råd, inställt dem. Kommissarierne till¬
styrkte slutligen att möta motståndet med öfverseende, och
dcrmed låta det hafva sin öfvergång. — Följande dagar (d.
47 Okt. och följ.) meddelades dylika underrättelser frän
Montpellier. Departemets-styrelsen i Paris anmälde ett ut¬

slag som det gifvit ät en prest, som ville gifta sig, och
önskade att behålla sin pension; utslaget var bifallande5 det
fann motstånd af Biskop LecoZj som sökte alt försvara
Celibatet, såsom ej stridande mot naturen; andra ville, att
saken skulle anses afgjord till fördel för sökanden , genom
de lagar, som upphäfde klosterlöftena. Denna åsigt blef
segrandej i det saken bortlades. Men allt detta var blott
förespel till allvarligare debatter.

Dessa begyntes den 21 Oktober 1701. A ena sidan
åberopades nödvändigheten att göra slut på de af dissiden-
terne föranledda oroligheter, å den andra religionsfriheten.
Somliga tillstyrkte våldsamma medel, såsom att förflytta alla
rciraktära prester till departementernas hufvudorter, och
der ställa dem under auktoriteternas uppsigt, andra att låta
saken bafva en öfvergång; andra yrkade att i allmänhet min¬
ska presternes inflytande^ genom att fråntaga dem förandet
af register öfver äktenskap m. m. (kyrkoböcker). De för¬
nämsta talarne uppträdde först de följande dagarne: Biskop
Fauchet yttrade (d. 26 Okt.), att staten, i enlighet med
meuuiskans ursprungliga rättigheter, måste erkänna religions¬
friheten; men den vore på intet vis skyldig att löna andra
andlige än dem, som den enligt konstitutionen »tagit sig
att löna; till de refraktära presterne hade man egentligen
ingen förbindelse: den^ som äldre lagar medförde, hade na¬

tionalförsamlingen mera än en gång haft i sinnet att upp-
bäfva, och hade derigenom, att den ej i konstitutionen upp¬
tagit något derom, gifvit den följande församlingen en tyd-
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lig vink om sin afsigt. Alt gifva näring åt förrädiska
stämplingar, vore hvarken riilt eller nyttigt; man vore sna¬
rare skyldig att befria staten från en tung och onyttig hör¬
da. Och tillräcklig för ändamålet vore ock denna å tgärd,
att inskränka aflöningen till edgångna prester: de refraktära
skulle snart ångra sig och gå i ijenst för att lifuära sig;
de som vore ihärdigare, skulle väl tröttna alt skrika , och
folket skulle tröttna att underhålla dein; oj heller behöf-
de man frukta, att konungen skulle bispringa dem af egna
medel: dels vore civillistan ej rundligt tilltagen, dels vore

konungen hade för klok och för ärlig att understödja dem.
Han tillstyrkte således, att de refraktära presterne skulle för¬
lora all hade lön och pension, de kyrkor, som ej vore upp¬
tagna af det af staten erkända presterskap, skulle säljas så¬
som nationalegendom, men de refraktära presterne skulle
för öfrigt få hålla sin gudstjenst, livar de ville och kunde;
de skulle dock straffas med o års fängelse, om de på något
vis underblåste oroligheter. Du val yrkade att man skulle
af de refraktära presterne fordra en ed, att de ville för¬
hålla sig fredligt; de som ej ville gå denna ed, skulle bära
en inskrift på sina kläder: "siispect de seditiori"1; den som
störde lugnet, skulle anmodas att gå i landsflykt, och om
han ej lydde, skulle han sättas i arrest. Le quin i o åter¬
gick (d. £7 Okt.) till Fa u c hets mening. Diskop Torne
förklarade deremot denna för intolerant under toleransens
slöja. Orsken till det onda, hvaröfver man nu klagade, vore
blott styrelsens slapphet i att verkställa gifna lagar. Reli¬
gionstvister borde afväpnas med förakt, ej med straff; blott
verkligt uppror borde straffas, och utan undseende. Han
tillstyrkte således fri religionsöfning, såsom både hvarje men-
niskas rättighet, och det för ändamålet nyttigaste. Gen-
sonné återkom (d. o Nov.) till nödvändigheten att fråntaga
presterne kyrkoböckernas förande. Isnard gaf i sina ord
(d. G Nov.) en försmak af kommande dagars theorier, så¬
som Du v al af dess praxis: "uiå ändtligen en gång thiarer,
diademer och rökelsckar vika för lagens spira;" och en an¬
nan gång (d. 14 Nov.): "våldsamma medel äro i farans
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stund nödig» och nyttiga, och i folkets hand rättmätiga*
i tyrannens olofliga." Lecoz ville tala såsom "medborgare
och prest" — ''det finnas inga prester mera?" svarades ho¬
nom;— lian talade om athcism; det började blifva försent.
Slutligen, och då under tiden ständigt nya klagomål inhona-
mit öfver presternes stämplingar, antogs på Neu fcha tean s

förslag (d. 29 Nov.), att ny tid af 8 dagar utsattes för edens
gående; dc som ej ville underkasta sig densamma, skulle
förlora sin tjenst, lön eller pension, och inkomsterna deraf
användas till fromma ändamål; de refraktära presterne skulle^
såsom misstänkta, ställas under polisens uppsigt; der som

oroligheler föreföllo, skulle de kunna af auktoriteterna af-
lägsnas frän orten, och om de ej godvilligt borlgingo, sät¬
tas i fängelse; de som verkligen försökte att uppväcka upp¬
ror, skulle straffas med fängelse på 2 år; slutligen fingo ej
edgångiia prester icke hålla gudstjenst; de kyrkor, som ej
voro upptagna af de konslitutionelu andlige, skulle säljas
eller uthyras såsom nationalgods; dock bibehöllos Luthera¬
ner och reformcrte i de östra departeinenterna i oqvald be¬
sittning af sina kyrkor, liksom i öfriga fri- och rättigheter
enligt föregående beslut.

Delta dekret fann motstånd. Departementsdirektoriet i
Paris aflät till Konungen (d. o Dec.) en skrifvelse, som visser¬
ligen scdnare ej erkändes såsom utgången från denna korps
såsom sådan, men emellertid var undertecknad af dess med¬
lemmar, hvaribland Talle yrandj Larochefoucauld oeh
Da von st. Konungen uppmanades deri att vägra sin sanktion;
han gjorde det (d. 19 Dec.). Det yttrades i församlingen
(d. 20 Dec.), att konungens sanktion ej behöfdes för ett de¬
kret, påkalladt af dagens trängande behof; staden Paris'
sektioner och fifven Jakobinerklubben inlemnade petitioner
till församlingen, riglade mot Deparlemcntsdirektoricts skrif¬
velse till konungen. Dessa petitioner erliöllo många lofordy
men remitterades gång efter annan, och stormiga debatter
höllos utan resultat (d. 29 Dec., 6 Jan. 1792). I Jakobi-
nerklubbens diskussioner, oeh äfven i nationalförsamlingens,
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blandade sig redan, med hatet mot de refraktära presterne,
det förakt och den ovilja mot all uppenbarad religion, och
slutligen mot all religion, som charakteriserade konventet.
Condorcet, Verginaud, G a a de t dolde ej denna ovilja,
den förre särdeles i sitt förslag om allmänna undervisnin¬
gens organisation, hvaruti han alldeles uteslöt all religions¬
undervisning: staten hade ej att befatta sig dermed, ty re¬

ligionen vore ej allmän, ej densamma för alla. Mot Gua-
det försvarade Robespierre i Jakobinerklubben (d. 26
Mars) begreppet om Försynen J6).

Undervisningsfrågan, för hvilken för öfrigt församlingen
gjorde nästan intet, framkallade de så kallade verldsliga
kongregationernas fullkomliga upplösning. Undervisnings-
komitén föreslog detta (d. G April), emedan de kongrega¬
tioner, som befattade sig med undervisningen^ ej voro vuxna
sitt kall, de öfriga voro ej blott gagnlösa, men skadliga så¬
som verktyg för motståndet mot konstitutionen. Bland dem,
som nu föreslogos till indragning, förekomma Sorbonne, åt¬
skilliga missionsanstalter, deribland den förut nämda i S:t
Laurent, och en mängd broder- och systerskap för folk¬
undervisning och fattigvård; blott de kongregationer, som
skötte sjukvården, undanlogos från förstörelsen. Biskop
Lecoz klagade öfver otidig förstöringslust; man svarade
honom, att konstitutionen redan upphäft alla kongregationer.
Biskop Torne begagnade just denna åsigt till alt mildra
förfarandet med kongregationerna: de borde visserligen alla,
äfven de för sjukvården, upplösas, men skonsamt; de som

egnade sig åt undervisningen, kunde just nu, sedan de blifvit
befriade från hierarchiens band, höja sig till en bättre verk¬
samhet; man vore dem tacksamhet skyldig, ty de hade gjort
församlingens medlemmars egen uppfostran; men såsom kor¬
porationer stodo de i strid mot det nya statsskicket, och
måste såsom sådana upplösas; dermed måste ock följa af-
iägsnandat af all kostym: staten kunde blott tillåta publika
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funktionärer att bära kostym, och det blott i tjensten;
prester vet konstitutionen ej af; presten är kultens tjenarce
endast för sina trosförvundter, för samhället är han blott med¬

borgare; att staten allöuar honom, är blott en hillig, men

frivillig ersättning för de domäner ^ som det fordna ståndet
besutit; att bära någon kostym utom tjensten kan han ej
sätta i fråga; än mindre de sekuliera kongregationerna, hvil-
ka, om de upplösas^ ej hafva ens en egen privat tjenstgö-
ring, såsom presterne. Han yrkade således, att samtliga kon-
gregationernas upplösning skulle beslutas, men med en in¬
gress, som ej förolämpade dem, men som tillika förklarade,
att de, liksom deras distinktiva tecken, vore med statsskicket
oförenliga. Hans förslag antogs. Det drog med sig ett an¬
nat, rörande kostymerna. Visserligen yttrades betänkligheter,
emedan det kunde föranleda förargelse; men hela saken be¬
handlades lätt nog och ej utan skämt: då någon bad för
nunnorna, att man skulle låta dem i fred och ro behålla
sin drägt; svarade en prest, alt man ej kunde göra dem
större tjenst, än att lyfta slöjan från deras ögon. Man be¬
slöt, att all kongregationskostym vore förbjuden. Sessionen
slutade med en komisk scen: Fauchet stoppade sin kalott i
fickan, andra biskopar togo sina silfverkors från bröstet,
och lade dem på presidentens pulpet, såsom en gåfva till
fäderneslandet. — Under resten af April månad (d. 28 April)
fick dagens beslut åtskilliga tillägg. Frågan om kyrkoböc¬
kerna kom åter till tals (d. 10 April). Man beslöt att an¬
vända öfverflödiga kyrkoklockor till statens behofver (d.
April). Slutligen åstadkommo nya underrättelser om oro¬
ligheter ett nytt beslut mot de refraktäre presterne (d. 25
Maj) m.i om 20 medborgare i en ort fordrade aflägsnandet af
en prest, kunde dcpartcmenlsdircktoriet. efter distriktsdi-
rektoriuts hörande, veFkstiilla deras önskan. Konungen dröjde
att sanktionera beslutet; detta väckte missnöje. Härtill kom-
mo uppträden på gatorna, då kyrkliga processioner insulte-
rades. Municipalitetet i Paris hade under Manuels ledning'
(d. 1 Juni), i anseende till en förestående kyrkobögtid, lå¬
tit tillkännagifva, att såsom ingen annan än lagstiftande
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korpsen kunde påbjuda en pålaga, kunde ingen åläggas alt,
efler gammalt bruk, kläda sitt bus med lakan; såsom mili¬
tären blott kunde påkallas till ordningens bibehållande,
kunde nationalgardet ej reqvireras till att bevista någon kyr¬
kas processioner; såsom allmänt och enskildt intresse ej
tillät handelns eller annan rörelses af bry tände, kunde ingen
medborgare tvingas att hålla bvilodag; slutligen anmodades
polisen att tillse, det ingen oordning förefölle. Detta till¬
kännagivande gjorde upseende. Camille Dcsinoulins
skämtade i sitt blad, Tribüne des j)atriotes, öfver Manuels
oförsigtighet: "Tyrannernes tid vore väl ute, men cj den
gode Gudens"; lian reserverade sig dock mot förvexling af
Dien och le bon Dieu. ßrissot, i sin Patriote Franqais,
jublade öfver philosophiens framsteg.

Då efler konungamaktens suspension (d. 10 Aug.) ter¬
rorismens förespel begynte, följde nya tvångsdekreter på
bvarandra, och kuiule ej mera hejdas af något Veto. "För
att förstöra alla spår af fordna tiders fanatism" beslöts (d.
17 Aug.); att alla både manliga och qvinliga kloster skulle
utrymmas, och lokalerna säljas för nationens räkning; dock
undantogos härifrån hospitaler och fattighus. Några dagar
sednare (d. 2G Aug.) beslöts, att alla refraktära prester skulle
inom en vecka vara utom det departement, der de bodde,
och inom 2 veckor utom riket, men de fingo sjelfva välja
sin landsflyktsort; de mista all pension, och fä blott dag¬
traktamente för resan till gränsen; de som ej godvilligt reste
bort, skulle deporteras med våld till Guyana; de som hade
begärt pass, och dock stannade qvar, eller som rest och
kommo tillbaka, skulle straffas med 10 års fängelse. De
andlige, som ej voro underkastade eden, (ej tjenstgörande
prester, lekbröder m. in.), skulle underkastas samma straff,
så snart de gåfvo anledning till oroligheter; blott sjuka el¬
ler sextioåriga personer undantogos från dessa bestämmelser,
men de skulle samlas i en gemensam bostad i departementets
hufvudort, och der stå under polisens uppsigt. Sedan kriget
utbrutit, förhjödos de refraktära presterue (d. 17 Sept.) att
gå i landsflykt till de länder, som lågo i krig med Frank-
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rike. Det nya kommunalrådet i Paris verkställde den förra
förordningen (d. 29 Aug.) så, alt det lät fängsla alla re-
fra klara prester, för att derpå föra dem öfver gränsen. Detta
blef icke af, men deremot blefvo en stor mängd prester
mördade under de olyckligt ryklbara Septemberdagarne (d. 2
Sept. o. följ.)

Under det alt kleri civila konstitution, mest i följ ti
af de refraktära presternes motstånd, fick en användning,
som hotade att alldeles upplösa kyrkan, följde Romerska
hofvet sin gamla politik, alt temporisera. I ett indult af rl.
49 Mars 1792, kvari brefvet af den 13 April föregående är
«åberopas, erkännas blott de andlige, som vägrat den civila
eden, för Gallikanska kyrkans rättmätiga tjenslemän, och
de erhålla nödiga fullmagter för tjenstens utöfning under sin
egen frånvaro från sina församlingar, nemligen för ett år,
dä man hoppades, att omständigheterna till dess kunde vara
förändrade. Under samma dato afgick en annan skrifvelse,
hvari de andlige, som undandragit sig eller återkallat eden,
och derföre ledo förföljelse, prisas för sin trohet, men der¬
emot varningar och hotelser af bannlysning "för sista gån¬
gen" ställas till det edgångna presterskupet, framförallt till
Ta lley rand, G ob el, och öfriga biskopar. De uppmanas
alt återkalla sin ed, och de som mottagit befattningar ge¬
nom folkets val, att dein äter nedlägga. Ofvannäinda indult
utvidgades sedermera den 13 Juni27).

Bland församlingens sista åtgärder voro en förordning,
som tillät äktenskapsskillnad; en, som öfverflyttade kyrko¬
böckernas förande på civila auktoriteterna; och slutligen en om
förlängd preskriptionstid för protestanter, som sjelfvn, eller
deras fäder, i fordna tider flytt ur riket för religionsförföl¬
jelse, alt återfordra sin egendom (d. 20 Sept.) 28). — \i hafva
således sett den lagstiftande församlingen, förd allt längre
framåt af inre drift och yttre motstånd, spela samma roll i
afseende på kyrkan, som den spelade i allt annat, att blott
ytterligare upplösa statsskicket, och öka förvirringenj; tills
denna måste framkalla cn skräckregering, såsom sin egen
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fulländning, men ock sitt eget botemedel; detta blef det
enda medlet att föra Frankrike genom inre och yttre krig
till slutlig räddning; men ett dyrköpt medel; en dyrköpt
räddning.

För undervisningsverken gjorde den lagstiftande försam¬
lingen lika litet, som den konstituerande: allt förblef på pro¬
visorisk fot. Åtgärder vidtogos (d. 2, 8 Jan., 19 Sept.
1792) för bevarande af klostrens och skolornas bibliotheker
och öfriga' samlingar5 för de läroverk, som förlorat i in¬
komster genom tiondens och feodalrättigheternas afskaffan-
de, anbefaldes (d. 29 Maj) anslag af allmänna medel;
men att reorganisera de under tidens stormar allt mera
förfallande läroverken; hann man ej med. En stark stöt
fick särdeles den lägre undervisningen; och all religiös un¬
dervisning, genom upphäfvandet af alla de sekuliera kon-
gregationerna (d. 12 Aug.), äfven dem, som skotte detta
samhällets på en gång vigtigaste och ömtåligaste värf. För¬
samlingen var äfven häruti trogen sin roll att fortsätta den
gamla statsbyggnadens förstöring, i stället för att fullfölja
den nya.

Emellertid hörer till lagstiftande församlingens tid Con-
dorcets förslag till undervisningsverkens organisation, fram-
fördt å komiléns vägnar den 20 April 1792. Detta förslag
hvilar pä principen af statens skyldighet att bereda mcd-
borgarne, utan undantag eller åtskillnad, alla medel till phy-
sisk, intellcktucl och moralisk utveckling, dcrmed åstadkom¬
ma en verklig jcmnlikhet dem emellan, enskildt och allmänt
välstånd, och menniskoslägtets fullkomlighet. Planen uppla¬
ger 5 grader af undervisningsverk: Primärskolor, en i hvarje
by, eller stadsdel, eller ort af 400 innevånare, med en lä¬
rare; maitre 1Vécole, som skulle lära att läsa och skrifva,
grunderna af räknekonst och landtmätcri, af byggnadskonst, af
vextlära för orten, af åkerbruk och handlverk, samt af mo¬

ral och samhällslära; och detta allt dels i 4 kurser, af ett


