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Výskum cirkevných dejín 19. storočia sa do súčasnej doby vo veľkej 

miere obmedzoval len na skúmanie jednotlivých centrálnych tém, ako 

revolúcia v roku 1848 a pôsobenie evanjelikov v nej, vydanie 

Protestantského patentu v roku 1859, zrušenie Protestantského patentu 

v roku 1867 a výskum Budapeštianskej synody (1891 – 1895). Uvedené 

skutočnosti boli podávané len parciálne s ohľadom na skúmanú udalosť, 

pričom v domácej či zahraničnej literatúre chýbalo systematizujúce a syntetizujúce dielo, ktoré by 

tieto udalosti zasadilo do kontextu doby a komplexne spracúvalo. Za takéto dielo sa však dá 

považovať publikácia od Miriam Viršinskej Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej 

polovici 19. storočia. 

 Autorka svoje dielo rozčlenila do troch chronologicky nadväzujúcich časových období, pričom 

v každom období sú dané skutočnosti prezentované v troch rovinách – z pohľadu vzťahu štátu a cirkvi, 

z pohľadu vnútornej správy ako aj z pohľadu štruktúry evanjelickej cirkvi a postavenia slovenských 

veriacich v nej. Prvé obdobie sa venuje rokom 1848 – 1859, teda obdobiu od revolúcie až po prijatie 

Protestantského patentu, kde nie je priestor venovaný len samotnému vydaniu Protestantského patentu, 

ale zároveň si autorka všíma aj predchádzajúce snahy o riešenie postavenia a práv slovenských 

evanjelikov, pričom do popredia kladie návrhy Jána Hlaváča, Františka Hánricha, Jána Kollára, či 

memorandá Karola Kuzmányho, ktoré prispeli nemalou mierou k vytvoreniu Patentu.  

Z rokov 1859 – 1867, ktoré tvoria druhý časový rámec diela, sa autorka sústredila na zložitý 

vzťah medzi štátom a cirkvou, ale zároveň obrátila svoju pozornosť aj na vnútorné konflikty v rámci 

cirkvi, ktoré boli zapríčinené odlišnými postojmi k Patentu. Za prínosnú sa dá považovať aj kapitola, 

ktorá opisuje postoje jednotlivých evanjelických dejateľov daného obdobia voči Patentu a cirkevnému 

usporiadaniu, ktoré by tento priniesol. Týmto spôsobom je možné spoznať názory Kuzmányho, 

Hurbana, Hodžu, Borbisa, či Podhradského na vydanie a zavedenie Protestantského patentu do 

cirkevného života.  

Posledné obdobie (1867 – 1895), ktoré autorka vo svojej publikácii rozoberá sa venuje 

problematike cirkevnej správy, ale aj neustále sa zvyšujúcemu maďarizačnému tlaku vo vnútri 

evanjelickej cirkvi, ktorý bol zjavný aj vo výnosoch Budapeštianskej synody (1891 – 1894). 

Publikácia Miriam Viršinskej je výnimočná nielen svojím systematickým charakterom, ale 

najmä faktom, že autorka popisuje a rozoberá skutočnosti, ktoré do dnešnej doby neboli objasnené, 

alebo sa im nevenovala prílišná pozornosť, zatiaľ čo udalosti a okolnosti, notoricky známe, len 

konštatuje. To poukazuje na jej erudovanosť a zbehlosť v doterajšom stave bádania nielen 
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slovenských, ale aj zahraničných historikov. Túto skutočnosť potvrdzuje aj bohatý kritický aparát, ako 

aj použitá literatúra v záverečnej časti diela. Autorka však nepracovala len so súčasnými publikáciami, 

ale pri jej výskume boli použité archívne pramene, dobová tlač, korešpondencia súčasníkov daného 

obdobia, memoáre a dobové diela. Množstvo prameňov poukazuje na dlhoročné úsilie a námahu, ktorú 

autorka do tejto práce vložila, a ktorá sa v tejto publikácii stáva naozaj zreteľná.  

Uvedená publikácia nielenže prekračuje úroveň vedeckých prác, ktoré sa zaoberali týmto 

obdobím, svojou kvalitou, a tým je určená odbornej verejnosti, ale svojím jasným, zrozumiteľným 

a pritom ľahkým štýlom sa môže stať rovnako príťažlivá aj pre širokú verejnosť, keďže obsahuje 

obrazový materiál, ako aj citácie z prameňov, ktoré neboli jazykovo upravené podľa súčasných 

gramatických a pravopisných pravidiel, čo dodáva textu autentickosť. 

Na záver môžeme konštatovať, že cieľ, ktorý si autorka tejto publikácie vytýčila, teda 

„vytvoriť obraz o historickom vývoji evanjelickej cirkvi v Uhorsku v druhej polovici 19. storočia“, 

splnila a kvalita získaných a spracovaných výsledkov zaraďuje túto publikáciu k literatúre, z ktorej sa 

budú čerpať poznatky z tohto obdobia. 
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