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Misie obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe
na přelomu 18. a 19. století,
kterou pronese ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 16:00
v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce
Mgr. Tereza Daňková
První čtvrtina 18. století je neodmyslitelně spjata s novou vlnou emigrace v důsledku opětovného
zesílení rekatolizačního tlaku. Mnoho skupin exulantů z našeho území splynulo v cizím prostředí
s tamními evangelickými církvemi. Skupina emigrantů z oblasti fulneckého kraje (Těšín, Suchdol nad
Odrou), vedená tesařem Kristiánem Davidem ze Ženklavy, si však udržela jistou samostatnost, a dala
základ jak pro vznik obce Herrnhut (Ochranov) na území Horní Lužice, tak i pro pozdější samostatnou
církev známou pod názvem obnovená Jednota bratrská. Sbor, který se v Herrnhutu formoval mezi
lety 1722 až 1727, byl silně ovlivněn osobností hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Jako majitel
panství, na jehož území zmíněná obec vznikla, se stal Zinzendorf jakýmsi duchovním vůdcem
bratrského spolku. Po roce 1749 vznikla obnovená Jednota bratrská jako samostatná církev, která
v sobě spojila tradice „staré“, tj. české Jednoty bratrské s německým pietismem, jehož stoupencem
byl také hrabě Zinzendorf. Rozšíření myšlenek Ochranovských bratrů dále za hranice Herrnhutu bylo
ovlivněno především přelidněním zmíněné obce. Nejprve došlo k budování nových osad podle
herrnhutského vzoru v Evropě (v dnešním severním Německu, Nizozemí, Dánsku, Pobaltí, Britských
ostrovech atd.), na něž plynule navázalo zakládání osad a misijních stanic v zámoří (Severní Amerika,
Grónsko, Karibské ostrovy, jižní Afrika, Austrálie atd.). Přednáška příblíží prameny uložené v
Centrálním archivu obnovené Jednoty bratrské v Herrnhutu, které vznikly na přelomu 18. a 19. století
v souvislosti s misijním působením obnovené Jednoty bratrské v oblasti pozdějšího Západního
Kapska. Zvláštní pozornost bude věnována založení misijní stanice Groenekloof (1808).
Mgr. Tereza Daňková (٭1986), bakalářské a poté navazující magisterské studium oboru Archivnictví a
PVH na FF UK, od roku 2013 doktorské studium tamtéž. Badatelské zaměření: studium pramenů
raného novověku ve vztahu k problematice církevních dějin a dějin cestování 18.–19. století se
zřetelem k misijní činnosti obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe v 18. a 19. století (školitel doc.
Zdeněk Hojda).

