
Výprava po stopách exulantů – jak vzniklo čermensko-rixdorfské přátelství? 

Roku 1736 tajně odešlo z Čermné kolem 100 tajných evangelíků z náboženských důvodů do 

Gerlachsheimu, v tehdy saské Lužici (dnes Grabiszyce v Polsku). Zde, na panství hraběte Gersdorfa, se 

připojili k dalším exulantům z různých oblastí českých zemí a spoluutvářeli jednu z mnoha tehdy 

vznikajících exulantských kolonií. Exulanti zde měli svůj kostel a českého kazatele Augustina Schultze. 

Jejich hmotná situace v Gerlachsheimu však byla velmi špatná a hrabě Gersdorf v exulantech také 

viděl hlavně zdroj příjmů. Majitel lanškrounského panství, kam Čermná patřila, kníže Lichtenštejn se s 

masovým odlivem svých poddaných nechtěl smířit a žádal o jejich vrácení. Čermenští se tak 

v Gerlachsheimu ocitli v nebezpečí, a pod vedením svého kazatele v roce 1737 z Gerlachsheimu 

odešli k pruskému Berlínu, kde spoluzaložili osadu Rixdorf.  

V Rixdorfu exulanti psali své životopisy. Na základě těchto dochovaných životopisů se dá vcelku dobře 

zrekonstruovat přibližná trasa cesty i potíže, se kterými se exulanti po cestě potýkali. V termínu 28. 7. 

– 4. 8. 2018 se pokusíme po stopách exulantů z Čermné do Gerlachsheimu opět pěšky dojít (a příští 

rok možná až do Rixdorfu). Budeme se snažit být v řadě věcí historicky autentičtí – vyrazíme tajně 

v noci, půjdeme nalehko a bez stanů. Exulantům po cestě pomáhali další tajní evangelíci. Po cestě 

tedy navštívíme místa, kde v minulosti tajní evangelíci žili a nyní zde existují evangelické sbory 

(Klášter nad Dědinou, Černilov, Libštát, Křižlice). Čeká nás přes 200 km cesty. Stejně jako kdysi 

exulanti, ani my nemáme jednotlivé etapy přesně naplánované. Vše může dost ovlivnit počasí či 

únava. I přiložená mapa cesty je jen orientační. Stejně jako exulanti se budeme snažit šetřit každý 

kilometr. Exulanti se často vyhýbali civilizaci a kvůli riziku udání či pronásledování museli trasu měnit. 

My se budeme snažit volit co nejkratší cestu, ale budeme se co nejvíc vyhýbat silnicím, v řadě úseků 

využijeme turistické značky. 

V Grabiszycích dnes exulantskou historii připomíná jen zpustlý kostel. K němu se budeme snažit 

dorazit v sobotu 4. srpna v 14 hodin odpoledne. Možná se zde setkáme i s přáteli z Rixdorfu. Autem 

přijede Jakub Keller. Kdyby Vám, co čtete tento text, přišlo zajímavé se v Grabiszycích setkat, budeme 

za to rádi. Kdyby Vám přišlo zajímavé se k naší výpravě třeba i jen na pár kilometrů cesty připojit, 

budeme rádi také. 
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