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KOWALSKÁ, Eva. Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách. Sociálny, kultúrny 

a politický rozmer konfesionálneho exilu Uhorska v 17. storočí. Bratislava: VEDA, 

vydavateľstvo SAV. 2014. 256 s. ISBN 978-80-224-1367-1.  

 

 

Problematike konfesionalizácie v období stredoveku a novoveku sa na Slovensku 

venuje v posledných rokoch pozornosť omnoho intenzívnejšie, než to bolo v minulosti (v 

tomto smere je potrebné spomenúť najmä viaceré projekty  Centra excelentnosti 

sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu na Prešovskej univerzite v Prešove). 

Samotná Eva Kowalská spracováva predovšetkým históriu evanjelických cirkví a školstva 

v 17. a 18. storočí približne dve desaťročia.
435

 Vo svojej poslednej monografii sa zamerala na, 

ako ju nazýva sama autorka „smutnú dekádu“ rekatolizácie vedenej násilným spôsobom 

(1670 – 1681), ktorá sa odrazila v prvom rade v neskorších dejinách cirkví, cirkevných 

spoločností, ale aj v dejinách spoločnosti a národov žijúcich na území Uhorska ako celku 

a ktorej obeťou bola predovšetkým duchovná elita (kňazi, učitelia). Ako v predkladanej práci 

viackrát zdôrazňuje, otázkam konfesionálneho exilu sa doteraz venovala vo väčšej miere 

cirkevná historiografia a zachované práce uhorských luteránskych exulantov (najmä tlačené 

a rukopisné rozpravy, cestopisy, kázne, básne, spomienky, pamätníkove zápisky a 

korešpondencia) boli analyzované buď z hľadiska literárneho alebo konfesionálneho, nikdy sa 

na ne nehľadelo ako na potenciálne a informačne veľmi bohaté a cenné historické pramene. 

A práve tento prístup uprednostnila Kowalská. Preto nepostupuje pri objasňovaní témy 

chronologicky, nepopisuje a neanalyzuje ju prostredníctvom nejakého konkrétneho príbehu 
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alebo osudu. Jej cieľom je vysvetliť, čo pre človeka (kňaza alebo učiteľa, príslušníka 

duchovnej elity národa) 17. storočia znamenal odchod do exilu a život v ňom, ako tento fakt 

niesla spoločnosť, z ktorej odišiel a ako ho naopak prijala (prípadne neprijala) spoločnosť, 

ktorej súčasťou sa stal. Autorka tak vždy v odlišných súvislostiach sústreďuje pozornosť na 

niekoľko kľúčových udalostí, vzťahov, osobností a vracia sa k nim opätovne v jednotlivých 

kapitolách a podkapitolách. 

Uhorsko bolo až do polovice 17. storočia považované za krajinu, kde panovala 

náboženská tolerancia a kam smerovali kroky exulantov – nekatolíkov vyhnaných z iných 

oblastí Európy. 30-ročná vojna a Vestfálsky mier do istej miery preukázali, že túžba po 

konfesionálnej homogenizácii, ešte stále považovaná v časti Európy za vhodný prostriedok 

dlhodobej spoločenskej a politickej stability, nie je jednoznačným východiskom a ako 

naznačili neskoršie rekatolizačné snahy v Rakúskej monarchii, ani vhodným prostriedkom pre 

udržanie bezkonfliktných vnútorných (katolícky panovník kontra protestanská uhorská 

šľachta) i zahranično-politických vzťahov (rakúsky arcivojvoda Leopold I. Habsburský bol 

zároveň uhorským a českým kráľom a rímskonemeckým cisárom). Tento fakt sa prejavil aj 

v legislatíve jednotlivých európskych krajín, vďaka čomu bol osud exulantov v 17. storočí, 

ako upozorňuje Kowalská, podstatne ľahší než ich stredovekých predchodcov, ktorí boli 

vystavení často mučeniu alebo dokonca fyzickej likvidácii. Vďaka uplatňovaniu zásady cuius 

regio eius religio tak bolo možné vyhostiť konfesionálne „nepríslušných“, ale naopak aj 

prijať „spoluvercov“ a poskytnúť im potrebnú materiálnu pomoc. Samotná autorka 

zdôrazňuje, že osud toho-ktorého náboženského hnutia bol závislý najmä od jeho sily a počtu 

stúpencov, za najpriaznivejšiu preto považuje situáciu exulantov „s plnou sociálnou 

skladbou“. Veľkou výhodou boli tiež intenzívne vzájomné vzťahy jednotlivých aktérov exilu, 

ktoré pomáhali udržať špecifickú identitu, čo malo význam ako v mieste ich nového 

pôsobiska, tak aj v domovskej krajine. Osobitnú pozornosť venuje fenoménu martýrstva, cez 

prizmu ktorého sa cirkev posudzuje nie podľa toho, čo robí, ale akú mieru prenasledovania 

musí strpieť. Aj tu však došlo k istému významovému posunu. Protestantská teológia 

v porovnaní s katolíckou za martýrov nepovažuje výlučne svätcov podstupujúcich krvavé 
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martýrstvo, ale protestantov, ktorí môžu byť pre svojich spoluveriacich príkladom a môžu ich 

poučovať o sile a pravdivosti viery.  

Výrazné zmeny v prístupe k nekatolíckemu obyvateľstvu začali byť v Rakúskej 

monarchii badateľné po roku 1648 a hlavným ideológom rekatolizácie sa stal Juraj Barsony, 

ktorý existenciu protestantov považoval za nelegitímnu. Dôvodil tým, že panovníkova moc 

pochádza od Boha, a ten má preto právo a povinnosť postarať sa  o „pokoj vo svojom 

kráľovstve“. V Uhorsku sa v podstate iba zopakoval overený scenár, ktorý si katolícka cirkev 

v spolupráci s Leopoldom I. odskúšala v Čechách a rakúskych krajinách. Spoločenská 

a politická situácia v Uhorsku bola však predsa len špecifická. Sila protestantskej šľachty bola 

natoľko výrazná, že hrozili nepokoje, čo jednoznačne ukázalo povstanie Juraja I. Rákocziho 

(1644 – 1645) a následné mierové rokovania. Problematický bol tiež postoj mnohých 

vysokých cirkevných hodnostárov a katolíckej šľachty, dôkazom ich nespokojnosti bolo 

Wesselényiho sprisahanie (1667 – 1670). Navyše slobodné kráľovské mestá, ktoré by mohli 

byť prirodzenou oporou panovníka, boli v uhorských podmienkach prevažne protestantské. 

Významnú úlohu zohrávala aj geopolitická situácia a susedstvo Osmanskej ríše, ktorá 

predstavovala reálnu hrozbu pre územnú celistvosť Rakúskej monarchie, a to najmä v prípade 

kooperácie s povstalcami v období protihabsburských stavovských povstaní.  

Fáza najbrutálnejšieho útoku voči luteránom na území Uhorska sa prejavila v 60. a 70. 

rokoch 17. storočia vo forme zaberania kostolov, škôl, vyháňaní farárov a učiteľov a bola 

zavŕšená súdnymi procesmi v rokoch 1672 – 1674. Procesy s prešporskými mešťanmi v 1. 

polroku 1672 posudzuje autorka ako prológ, pretože išlo o vyšetrovanie a odsúdenie 

jednotlivcov na základe konkrétnych obvinení. Istý posun smerom ku kolektívnemu 

obvineniu predstavovalo až vyšetrovanie baróna Mateja Ostrožića a evanjelických 

superintendentov zo stredného Slovenska v jeseni roku 1673. Epilógom sa stal až hromadný 

proces proti cirkevným hodnostárom a učiteľom na jar 1674, kedy došlo k uplatneniu princípu 

kolektívnej viny na základe tzv. Wittnyedyho listov nájdených v pozostalosti Ambrosia 

Ketzera. Protagonistami príbehu exilu sa tak stali exulanti (prevažne kňazi a učitelia), ktorí 

buď odmietli podpísať reverz, boli následne väznení a predaní do služby na španielskych 
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vojenských lodiach alebo reverz podpísali a museli opustiť územie Uhorska. Autorka však 

nezabudla ani na exulantov, ktorí sa procesu vyhli, pretože dobrovoľne v predstihu utiekli 

z domova (napr. Sebastian Fabricius). Exulanti smerovali v najväčšej miere do Saska a 

ďalších protestantských nemeckých kniežatstiev, ojedinele potom do Švédska, Anglicka, 

Fínska alebo dokonca Estónska.  Autorka sa najprv zamerala na najvýraznejšie osobnosti 

z tábora exulantov (Juraj Láni) a z tábora samotných organizátorov náboženského 

prenasledovania z radov vysokých cirkevných hodnostárov (jezuitský mních Mikuláš Kellio). 

Potom postupne popisuje a analyzuje osudy a názory ďalších exulantov – cirkevných (kňazi, 

učitelia) i svetských (učitelia, obchodníci, knihovníci, básnici), ktorých historiografia doteraz 

neregistrovala. 

Veľký priestor je venovaný analýze dochovaných cestopisov, pamätí a zápiskov 

exulantov, ktoré autorka vníma ako istú formu hagiografie – popisujú putovanie trpiaceho 

človeka, obetujúceho sa v záujme zachovania integrity vlastnej viery, v niektorých prípadoch 

(Tobiáš Masnicius, Ján Simonides) sú dokonca jednoznačnými svedectvami martýria. 

Zaraďuje ich preto k prácam typu rozjímavej literatúry (erbauliche Literatur). Texty podľa nej 

jednoznačne nemali primárne estetickú funkciu, sú skôr apeláciami a vykazujú prvky 

propagandistickej literatúry. Nie je možné ich analyzovať ani podľa tradičnej schémy 

apodemickej literatúry, nakoľko sa snažia skôr o ospravedlnenie a vysvetlenie autorových 

činov, upevnenie mravných a religióznych postojov. 

Od analýzy dochovaných písomných prameňov sa autorka následne posunula do 

reálneho života a veľmi pozorne si všíma sociálne aspekty exilu, ktorý prirovnáva 

k vykázaniu alebo vyhnanstvu, pretože znamenal opustenie domova a dočasné, no často skôr 

trvalé roztrhnutie rodín. Exil popisuje ako hraničnú životnú situáciu, spojenú s neistou 

sociálnou pozíciou (strata zamestnania a postavenia v spoločnosti, z morálnej autority – kňaza 

sa stáva v extrémnych prípadoch tulák, žobrák, osoba „exleges“, teda stojaca mimo zákonov, 

nemajúca domovské právo), stratou materiálneho zabezpečenia a neistými vyhliadkami na 

následnú adaptáciu v jazykovo cudzom prostredí. Pozitívne vníma naopak možnosť uchovať 

si svoju vieru, nájsť nové uplatnenie a možnosť byť naďalej prospešný svojej cirkevnej 
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komunite, hoci na inom mieste. Každý z exulantov si vybudoval vlastnú stratégiu, ako túto 

hraničnú situáciu zvládnuť, respektíve nezvládnuť a ako prežiť/neprežiť a uplatniť/neuplatniť 

sa mimo svojej domoviny.  

Rovnako rôznorodé bolo aj prostredie, do ktorého exulanti smerovali. Ani 30 rokov po 

ukončení 30-ročnej vojny neboli zahladené jej dôsledky, sociálna a hospodárska situácia 

v krajinách, v ktorých konflikt bezprostredne prebiehal, bola ešte vždy komplikovaná, preto 

exulanti neboli vždy a všade prijímaní s otvorenou náručou. K statusu exulanta patril aj 

charakteristický zovňajšok – „uhorské“ oblečenie, nosenie brady a v písomnom prejave 

používanie prídomku exul (in Nomine Christi) Hungarus. V Sasku, ktoré bolo najčastejším 

cieľom exulantov, sa hromadné zbierky zhromažďované v kostoloch stali dokonca 

predmetom sporu medzi mestským magistrátom, ktorý si nárokoval rozhodovať o nich 

odvolávajúc sa na patronátne právo a konzistóriom, ktoré ich požadovalo na základe 

episkopálneho (biskupského) práva panovníka. Mnohé mestá vyžadovali od exulantov 

relevantné dokumenty – osvedčenie o krste a/alebo písomné potvrdenie o prenasledovaní, 

rozhodnutie o oprávnení duchovných na výkon verejného povolania (ktoré postupne začala 

vydávať Teologická fakulta Univerzity v Lipsku). Kazatelia často kázali na uliciach, pretože 

okrem nedostatočných jazykových vedomostí sa stretávali s nepriazňou miestnych 

duchovných a rôznymi obštrukciami (poskytli im priestor iba v neskorých večerných 

hodinách, nemali dostatočný čas na prípravu a pod.). Medzi najvýznamnejších kazateľov, 

ktorí sa dokázali presadiť v nemeckom prostredí a ktorých kázne vyšli tlačou patrili Daniel 

Klesch a Andreas Günther. Niekdajší kazatelia a učitelia nachádzali v exile uplatnenie tiež 

ako domáci učitelia a vychovávatelia. Podporu vo forme ubytovania a stravovania poskytovali 

exulantom veľmi často pietisticky orientované rodiny, luteránska šľachta, bývalí študenti, 

spolužiaci a ľudia z univerzitného prostredia (tak pedagógovia, ako aj pomocný personál).  

Život exulantov bol ovplyvnený taktiež vývojom v samotnej luteránskej cirkvi, ktorá musela 

reflektovať v Uhorsku prebehnuvšie udalosti. Jednou z foriem vysporiadania sa s útokom voči 

luteránskej duchovnej elite ako celku bol pietizmus. Pietizmus bol prezentovaný ako úsilie 

o vnútorné obrodenie luteránskej cirkvi a jej ducha cez povzbudenie osobnej zbožnosti. 



 

 

 

 149 

Hlavný predstaviteľ pietizmu Philipp Jacob Spener sa osobne angažoval v prospech 

galejníkov, stál dokonca za frankfurtskou finančnou zbierkou, ktorej výnos bol použitý na ich 

vykúpenie (sprostredkovateľom bol kazateľ luteránskeho zboru v Benátkach). Postoje 

k šíriacemu sa pietizmu boli rôzne, od úplného odmietnutia pietizmu (Daniel Klesch, Juraj 

Láni), cez stotožnenie sa s pietizmom a maskovaný/nedominantný pokus o prenos jeho 

myšlienok (Tobiáš Masnicius) až po stotožnenie sa s ním bez potreby akýmkoľvek spôsobom 

ho prenášať do svojho prostredia (Anton Reiser). Na území Uhorska patrili do okruhu 

stúpencov pietizmu šľachtické rodiny Ostrožićovcov, Révayovcov, Zayovcov a Calisiovcov. 

Šíril sa koncom 17. storočia najmä v Zadunajsku, Prešporku a banských mestách. Obsiahly 

katechizmus (preklad katechizmu „otca“ pietizmu Philippa Jacoba Spenera) zverejnil Ján 

Simonides (druh Tobiáša Masnicia). Mnohí exulanti sa neodvážili verejne deklarovať svoj 

postoj k pietizmu, aby to nemalo nežiaduci vplyv na ich postavenie, prípadný návrat do vlasti 

alebo kariéru.  

Medzi prvými, ktorí sa otvorene verejne vyjadrili k príčinám prenasledovania 

luteránov v Uhorsku, bol kremnický pastor Ludovicus Lucius. V publikovaných kázňach za 

dôvod označil „pohŕdanie slovom Božím“ či nesúlad medzi životom a vierou. Pripojili sa 

k nemu aj Michael Ritthaler, ktorý publikoval rozsiahlu analýzu s celým katalógom hriechov 

„privodiacich kalamitu“. Hľadanie a objasňovanie príčin stavu luteránskej cirkvi vyvolalo 

roztržky a hádky medzi samotnými exulantmi, najvypuklejšie sa konflikt prejavil medzi 

Andreasom Güntherom, ktorý príčinu videl v údajne „panskom“ spôsobe života v Bratstve 

farárov 24 spišských miest a jedným z dotknutých niekdajších spišských farárov – Danielom 

Kleschom. Konflikt prerástol až na univerzitnú pôdu v Lipsku, kde Klesch na Teologickej 

fakulte požadoval, aby Güntherovi zakázali šírenie výtlačkov a poškodzovanie dobrého mena. 

Ešte ostrejšie konflikty sa rozhoreli medzi tzv. reverzalistami, teda exulantmi, ktorí podpísali 

reverz a tzv. galejníkmi, ktorí po odmietnutí podpisu reverzu boli uväznení a neskôr predaní 

do služby na španielskych vojenských galérach. Juraj Láni spochybnil morálnu 

a konfesionálnu integritu reverzalistov, čo mohlo mať v prípade dokázania mravného zlyhania 

(zrady náboženstva) zásadné existenčné dôsledky pre celú luteránsku komunitu. Zmierlivejší 
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postoj zaujal Tobiáš Masnicius, ktorý podobne ako wittenberskí teológovia tvrdil, že 

všeobecné prenasledovanie je špecifické, preto nikoho nemožno súdiť ani haniť a považovať 

za odsúdeniahodného zbabelca, keď zareaguje iným spôsobom ako ďalší prenasledovaní. Vo 

Wittenbergu vydávané osvedčenia o pravovernosti a morálnej bezúhonnosti boli pre 

exulantov dokladom, zabezpečujúcim kontinuitu, znamenali možnosť vrátiť sa v prípade 

zmeny pomerov domov a opätovne zastávať kňazský úrad. K obnovovaniu cirkevných zborov 

dochádzalo najmä počas kuruckého povstania (Tököliho povstanie v rokoch 1678 – 1686) na 

obsadených územiach a pevný základ mu dalo až prijatie dvoch článkov o výkone 

protestantských náboženstiev na sneme v Šoprone v roku 1681.  

Rozhodujúci vplyv na zmenu postoja Leopolda I. k otázke uhorských exulantov mal 

až medzinárodno-politický dosah celej kauzy. V prospech exulantov sa angažovali viacerí 

európski luteránski politici, predovšetkým saský kurfirst Johann Georg, mimoriadny švédsky 

vyslanec na cisárskom dvore gróf Bengst Gabrielsson Oxenstiern a najdôraznejšie holandské 

Generálne stavy, ktoré spochybnili dôveryhodnosť postupu delegovaného súdu, pohrozili 

masívnou medializáciou a upozornili cisára, že ako ochranca kresťanstva v skutočnosti 

kresťanstvo svojou politikou ohrozuje. Argumentovali ďalej tým, že „viera je Boží dar, nedá 

sa vynútiť“. Po nátlaku cisár rozhodol, že na galeje odsúdení predikanti majú byť prepustení 

na základe reverzu, že si nebudú nárokovať návrat domov. Napriek jeho rozhodnutiu sa 

cisárska politika v očiach európskych politikov nedostala do lepšieho svetla. Skúsenosti 

uhorských exulantov sa tak stali varovaním, že aj zákonmi usporiadané náboženské pomery 

nemusia byť stabilné.  

Monografiu Evy Kowalskej môžeme právom považovať za cenný prínos k dejinám 

evanjelickej cikvi a. v. na území Uhorska a na Slovensku, nakoľko skúsenosti luteránov 

s nezákonným postupom štátnej moci, uplatňovaním princípu kolektívnej viny a so samotným 

exilom sa stali významnou súčasťou tradície luteránstva a protestantizmu v Uhorsku, 

výraznou mierou ovplyvnili interpretáciu útlaku a taktiež zohrali dôležitú úlohu pri formovaní 

evanjelických zborov a. v. na Slovensku po vydaní Tolerančného patentu.  

 

Lenka Bischof  


