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Zborník Caraffa 330 vznikol, ako vyplýva už aj z názvu, pri príležitosti 

330. výročia Prešovského krvavého súdu. Pri 300. výročí tejto udalosti 
zborník nevznikol a nekonala sa ani konferencia. Monograficky už uda-
losti krvavého súdu v Prešove spracoval jeden zo zostavovateľov, avšak 
ostali sekundárne témy, ktoré sa stali podnetom pre zorganizovanie kon-
ferencie konajúcej sa v roku 2017 k 330. výročiu. 

Zborník obsahuje jedenásť príspevkov, ktoré sa priamo viažu na kr-
vavý súd v Prešove, osobnosť Antonia Caraffu a na rekatolizáciu v Uhor-
sku. Zostavovateľmi sú Peter Kónya a Annamária Kónyová, ktorí sa dl-
hodobo venujú cirkevným dejinám, náboženským vojnám a vojenským 
dejinám v novoveku. 

Autorom prvej štúdie je zostavovateľ Peter Kónya, ktorý sa zameral 
na krvavý súd ako komplex. Príspevok pomenoval Prešovský krvavý súd 
– protireformačné besnenie alebo prvý politický monsterproces?, čím na-
stolil viaceré otázky. V prvej časti predstavil spracovanie procesu v his-
toriografii. Následne priblížil celé dejinné udalosti od výpovedí svedkov, 
cez ich mučenie a poskytnutú duchovnú útechu, až po usmrtenie. Autor 
poukázal aj na osobné pohnútky, ktoré viedli Caraffu k takej krutosti, 
vzhľadom na to, že kuruci dostali všeobecnú amnestiu a vojna stála dvor 
nemalé prostriedky. Zároveň malo Caraffove podozrenie vychádzať zo 
zadržanej korešpondencie s povstalcami či povstalcami v Mukačeve. Ca-
raffa nepredložil relevantné dôkazy, dokonca, ako poukazuje autor, 
z jeho súkromnej korešpondencie nevyplýva, že by priblížil obsah týchto 
prezentovaných listov. V závere štúdie však pripája jasné svedectvá, že 
kontakty s povstalcami v Mukačeve existovali. Autor približuje majet-
kové zisky plynúce z popráv a konštatuje, že „[cieľom – doplnil V. Že-
ňuch] ... bolo predovšetkým potrestanie slobodného kráľovského mesta 
Prešova za jeho účasť v poslednom povstaní. Caraffa aj ďalší členovia súdu 
svojou činnosťou v komisii sledovali aj osobné ciele, ako bolo obohatenie sa 
alebo získanie nových úradov, titulov a hodností“. Z toho jasne vyplýva, že 
nešlo primárne o protireformačné besnenie, ale o osobný, politický, fi-
nančný a hlavne mocensky motivovaný monsterproces. 
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István Czigány sa vo svojom príspevku Kariéra neapolského vojvodcu 
v Uhorskom kráľovstve – Antonio Caraffa 1680 – 1690 zameral na osob-
nosť hlavného aktéra súdneho procesu. Caraffu vykreslil ako karieristu, 
ktorý hľadal uplatnenie vo vojenstve. Vojenská kariéra A. Caraffu bola 
pomerne úspešná, hoci nepochádzal z Uhorska. Väčšinou bojoval v služ-
bách cisára Leopolda na územiach Sedmohradska či oslobodeného Uhor-
ska. Jeho kariéra spočívala hlavne v bojoch s kurucmi. Hoci sa Caraffa 
preslávil svojou krutosťou, autor poukazuje, že vedel byť aj milosrdný, 
čo ukázal pri obliehaní Mukačeva. Ako vyplýva z textu, Caraffa svoj život 
dožil v okolí Viedne v maršalskej hodnosti s najvyšším vyznamenaním – 
Rádom zlatého rúna. 

Zostavovateľka a autorka Annamária Kónyová zamerala svoju pozor-
nosť na prešovské kolégium. Jej štúdia Študenti, profesori a dozorcovia 
prešovského evanjelického kolégia pred Prešovským krvavým súdom pri-
blížila prvé roky fungovania kolégia. Pozornosť sústredila na majetkové 
a finančné zabezpečenie kolégia a donátorov, ktorí školu podporili. Ako 
píše autorka, viacerí účastníci povstania či odsúdení Caraffom študovali 
a podporovali toto kolégium (napríklad aj zbierka tesne pred procesom). 
Dokonca aj I. Tököli bol jedným z prominentných študentov, ktorí pod-
porili prešovskú školu. V záverečnom konštatovaní autorka upozorňuje 
ešte na jeden súvis: „z dvadsiatich štyroch obetí krvavého súdu mali 
priamy súvis s kolégiom siedmi popravení, z ktorých väčšina patrila k jeho 
prvým študentom...“ 

Štúdia Obraz troch prešovských evanjelických kňazov v matrike ordi-
novaných Martina Wagnera (Michal Quendel, Ján Andricius, Mikuláš Lipó-
czi), ktorej autorkou je Lucia Šteflová je úzko zameraná na osoby, ktoré 
poskytli duchovnú útechu odsúdencom. Ako spomína P. Kónya, niektoré 
osoby pri mučení konvertovali, iné ostali protestantmi a pred smrťou im 
bolo dovolené, aby ich navštívili duchovní, podľa toho, do akého jazyko-
vého zboru patrili (nemecký, maďarský, slovenský). L. Šteflová sa zame-
rala na ordinačné záznamy a znenie zápisu pre spomínaných farárov. Vo 
svojej štúdii priblížila aj verše, ktoré boli uvedené pri každom mene. Štú-
dia čiastočne predstavuje osoby, ktoré boli neustále v kontakte s odsú-
dencami, čím tvorí počiatočnú bázu pre výskum duchovných správcov 
počas rekatolizácie. 

Veľmi zaujímavú štúdiu napísala Nora Etényi. Jej názov je Politické 
diskurzy v roku 1687 v zrkadle tlačí a hlásení vyslancov. Situácia v krajine 
v roku 1687 bola viackrát prerokúvaná, dokonca Leopold I. zvolal snem 
do Prešporku. Ako poukazuje autorka, diskusie sa viedli na témy koru-
novácie mladého Jozefa II., ale diskutovalo sa aj o situácii súvisiacej 
s koncom povstania I. Tököliho. Autorka hľadala zmienky o krvavom 
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súde vo svete, zvlášť v mníchovskom týždenníku Mercurii Relation. V da-
nej súvislosti neobišla ani letáky o A. Caraffovi, či vydania Relationis His-
toricæ, ktoré vyšli vo Frankfurte nad Mohanom. 

A. Caraffa nevyčíňal len v Prešove. Rok pred prešovským súdom bol 
v Debrecíne. Štúdia Caraffa v Debrecíne, ktorej autorkou je Klára Papp 
približuje finančné vydieranie kalvínského Ríma. Ako píše autorka, jeho 
nástojenie a vyhrážky donútili mesto odovzdať nemalé sumy ako vojen-
skú daň. Nielenže vypracoval presný cenzus, ale po jeho vyplatení odo-
bral obyvateľom skoro všetko. K. Papp priblížila aj konečnú sumu, ktorá 
bola vyčíslená na 960 000 zlatých. 

Zoltán Bagi sa vo svojej štúdii Jáger v oslobodzovacej vojne venuje 
udalosti oslobodenia mesta a postaveniu A. Caraffu v tomto procese. Opí-
sal obliehanie Jágru predovšetkým na základe správ zo Journalu, ktorý 
vychádzal v rokoch 1677 – 1693 vo Frankfurte nad Mohanom. Tieto 
správy dopĺňal informáciami z protokolu, aby čo najlepšie vykreslil oslo-
bodenie mesta. Štúdia približuje jednu zo životných etáp A. Caraffu, ako 
aj oslobodzovanie Uhorska. 

Štúdia Pomník obetí Prešovského krvavého súdu, ktorej autorom je 
Patrik Derfiňák, nám približuje udalosti zo začiatku 20. storočia. Autor 
sa zameral na vznik myšlienky postaviť pomník, ako aj priebeh finančnej 
zbierky. Podrobne zmapoval finančné dary, priblížil celkovú cenu 
a maržu stavby, ako aj priebeh jej slávnostného odhalenia. V závere štú-
die upriamuje pozornosť na udalosť spojenú s návštevou Prešova, ktorú 
uskutočnil pápež sv. Ján Pavol II., ktorý si uctil obete krvavého súdu 
práve pri tomto pamätníku. 

Peter Zubko vo svojej štúdii Kauza košickí mučeníci priblížil udalosti 
spojené s beatifikáciou. Popísal proces mučenia, ako aj vývoj presunu os-
tatkov. Následne na základe komisie, ktorá vykonávala diecéznu etapu 
procesu, predstavil zázraky, ktoré sa udiali na príhovor týchto troch mu-
čeníkov. V závere štúdie autor uvádza udalosti, ktoré viedli k ich kanoni-
zácii a opisuje proces ich svätorečenia v Košiciach. 

Miloslava Bodnárová je autorkou štúdie Protireformácia na Slovensku 
v 16. storočí. Vo svojom texte priblížila udalosti reformácie a reakcie na 
ňu, ktoré nastali hneď na jej začiatku. Svoju pozornosť sústredila na na-
riadenia kráľov či protireformačnú činnosť M. Oláha. Bodnárovej cenné 
postrehy poukazujú na ťažkosti formujúcej sa novej cirkvi, ako aj špeci-
fiká, ktoré boli zaužívané v katolíckej cirkvi v Uhorsku. 

Zborník uzatvára štúdia od Moniky Bizoňovej s názvom Spoločnosť 
Ježišova na Spiši v 80. rokoch 17. storočia. V texte sa autorka zamerala na 
Levoču a rekatolizačnú činnosť, ktorú v meste vykonávali jezuiti. V Le-
voči viedli miestni jezuiti aj gymnázium. To museli počas povstania opus-
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tiť, preto autorka primárne sleduje fungovanie miestnej rezidencie. V zá-
vere štúdie priložila prepis zoznamu členov levočskej misie v rokoch 
1680 – 1690.  

Zborník v mnohom odpovedal na viaceré otázky, ktoré súviseli s kon-
fesionálnymi dejinami Uhorska. Primárne boli príspevky zamerané na 
osobu A. Caraffu, jeho pôsobenie v armáde či vedenie Prešovského krva-
vého súdu. Tieto udalosti zanechali v Uhorsku, ako aj v meste Prešov 
svoju stopu. 
 

Vavrinec Žeňuch  

 

 


