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Moravská společnost a Velká francouzská revoluce
referát do českých dějin 19. století

Jiří Kroupa na začátku svého článku klade tezi, že “ohlas francouzské revoluce vedl nikoliv ke konkrétním politicky motivovaným projevům, ale spíše ke specifickému konglomerátu společenských, hospodářských a myšlenkových jevů, jež lze nazvat raným liberalismem.” Proč by tomu tak mělo být se snaží dokázat v dalším textu.
Informovanost o událostech ve Francii byla na Moravě zpočátku dobrá, protože noviny Brünner Zeitung psaly poměrně objektivně o dění ve Francii již od roku 1785, ale od roku 1792 byly po zásahu nového guberniálního rady publikovány pouze silně zkreslené články přebrané z vídeňského tisku a to jen ve velmi omezeném množství. Přesto ve vyšší společností i mezi kleriky bylo dění ve Francii populárním námětem k hovoru i úvahám po dlouhou dobu. Odtud také pramení specifická tvář moravského osvícenectví.
Osvícenectví na Moravě vrcholí právě na konci 18. století. Souvisí to s růstem významu Brna, jakožto hospodářského, finančního a kulturního centra Moravy. Problémem Moravy bylo, že zde neexistovalo žádné nezávislé vědecké centrum (univerzita v Olomouci byla pod vlivem kléru) a tak vědecká činnost, kde by se nejvíce projevily osvícenecké myšlenky, byla záležitostí privátních společností. První skupinou byl okruh lidí (šlechta i umělci) okolo Maxmiliána Lamberga, kteří obdivovali francouzskou kulturu a zajímali se o dění ve Francii. Další byli radikální osvícenci (ilumináti), kteří v Brně založili zednářskou lóži. Ti byli nejaktivnější jádrem osvícenecké společnosti na Moravě. Konzervativně zaměření osvícenci se objevili mezi rosenkruciány, jejichž hlavou byl hrabě Karel ze Salm-Reifferscheidtu. Ve společnosti pod vedením jeho syna Hugo Františka se rozvíjely zejména přírodní vědy. Poslední skupinou byli josefinisté z řád vrchnostenského a státního úřednictva, prosazující státní reformy.
Otázkou je, zda ohlas revoluce vedla k urychlení diferenciaci společnosti. Podle Kroupy ano a to ve dvou směrech. Na jedné straně osvícenecká šlechta (jako Salmové a Mittrovští) se více zapojují do politického dění, na druhé straně to ale vedlo spíše k hospodářskému a vědeckému pokroku a politické akce byly slabě rozvinuty. Kroupa ohlas revoluce dělí do fází, podle typických modelových příkladů mezi moravskými osobnostmi.
První fáze, počátek revoluce, vzbudila ohlas mezi vyšší, kosmopolitně orientovanou šlechtou, která považovala konstituci za vynikající zřízení. Jedná se převážně o osoby, které se pohybují okolo Maxmiliána Lamberga. Tito lidé ale sympatizovali s revolucí jen do roku 1791, poté se jejich názory obrátily proti nim. Např. Josef Ditrichstein, guberniální rada, cenzor a člen zednářské lóže, byl roku 1791 zbaven svého místa, protože vídeňský dvůr nebyl spokojen s jeho aktivitami. Navíc byli brněnští zednáři tou dobou vyšetřováni kvůli kontaktům s Francii, což vedlo k vystoupení šlechtických členů. Další významnou osobností v této skupině byl Josef Mittrovský, který sledoval nejen celý průběh revoluce francouzské, ale i severoamerické a také vývoj republikánského zřízení v dějinách. I on schvaloval revoluční myšlenky jen do jakobínského převratu.
Druhá fáze ohlasu revoluce zasáhla nejvíce skupinu brněnských zednářů. Ti byli sledováni policií, stejně jako emigranti a lidé protestantského vyznání. Tak například reformovaná uherská inteligence a uherští jakobíni na Moravě ve spojení s kazateli dokázali vyvolat neklid mezi poddanými, zejména zprávami o příchodu Francouzů. Ale zpět k zednářům. Ti se soustředili v lóži pod vedením Jana Nepomuka Mittrovského a Victora Heinricha Rieckeho. Lóže byla sice roku 1794 dobrovolně rozpuštěna, ale její členové se scházeli dále. Založili také vědeckou společnost zabývající se přírodovědou a vlastivědou. Oba nejvýznamnější představitele (Mittrovského a Rieckeho) Kroupa pokládá za typické představitele moravského “girondismu”, jednak proto, s jakými lidmi se stýkají, jednak pro jejich názory. Riecke se například stýkal s představiteli uherských jakobínů, vězněnými v Brně. Do jeho okruhu však patřili převážně moravští podnikatelé, často nešlechtického původu. Vliv této skupiny zasahoval i do Olomouce, ale zde, kvůli vlivu arcibiskupství,  nebyly příznivé podmínky pro svobodně smýšlející intelektuály. Navíc, jak Kroupa zdůrazňuje, v souvislosti s Olomoucí se touto otázkou ještě historiografie moc nezabývala. Určitou roli zde však hrál Josef Dobrovský. V této části společnosti přechází kosmopolitismus v liberálně a vědecky orientovaný patriotismus, ovlivněný dílem Thomase Paina.
Jako třetí skupinu vidí Kroupa osobnosti, které revoluci ve Francii prožily a v jejichž činnosti lze již vidět počátek liberalismu jako takového. Jako ideální příklad se jeví hrabě Leopold Berchtold, který během svých cest po Evropě, Asii a Africe prožil rok 1789 v Paříži. Roku 1792 odjíždí do Anglie. Po návratu na Moravu vstupuje do vědeckých společností založených Mittrovským a zprostředkovává kontakty mezi Moravou a Anglií, zejména v technické oblasti a v liberálních myšlenkách. Zná se také s vídeňským jakobínem Andreasem Riedlem, vězněným v Brně, kterému později umožní utéci do Francie. Stýká se i s uherskými jakobíny. V této souvislosti Kroupa uvažuje, zda tito lidé, označovaní doposud za jakobíny nebyli spíše ranými liberály. Další významná osobnost tohoto období, hrabě Christian Karl André se přímo přiznává k tradici anglického liberalismu a politické ekonomie. To opět souvisí s růstem významu Brna jakožto průmyslového centra. Stejný vliv má ale i kontinentální liberalismus a osvícenectví, konstitující předkapitalistickou společnost. Proto tato skupina radikální důsledky francouzské revoluci spíše odmítá, i když vítá uvolnění, které přinesla.
Poslední skupina jsou lidé, kteří do revoluce skutečně a aktivně zasáhli. Patří tam zejména členové židovské rodiny Dobrušků, z nichž někteří se nechali pokřtít. Tak se například Moshe Dobrusca, později pokřtěný na Thomase Schoenfelda, dostal do vyšší společnosti okolo rodiny Mitrovských, pohyboval se v armádě a také se objevuje mezi rosenkruciány. Přes Německo se dostal do Francie, kde se se svými příbuznými jako rodina Frey zapletl do finačních operací revoluční levice. Podle některých údajů plnili úkol pro rakouského císaře. 5. dubna 1794 však byl spolu se svým bratrem v Paříži popraven. Lidé jim podobní však v moravském prostředí byli výjimkou, stejně jako měšťané, zapleteni do vídeňského jakobínského spiknutí. Většina obyvatel revoluci a teror, stejně jako popravu francouzského krále odmítala. Ani policejní vyšetřování mezi poddanými neprokázala nějaký nárůst nespokojenosti.
Závěrem Kroupa shrnuje, že na Moravě nebyli ani radikálové, ani jakobíni. Existovala zde jakási tradice, vyrůstající z pozdního osvícenectví, která byla ovlivněna girondismem. To vedlo k vytvoření liberálního klimatu a rozvoji brněnského průmyslu. Liberalismus však nebyl jednotný, spíše se jednalo o spojení různých tradic a proudů, vycházejících z osvícenectví, směřující k vytvoření konstituční monarchie. Důležitější však byl vliv na rozvoj vědecké a technologické kultury, která přesáhla lokální hranice Moravy.
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