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The San Juan farmstead and its form and operation from the 1860s  
to the 1880s. A study on the everyday life of German colonists  

in southern Chile in the second half of the 19th century

Abstract
The study deals with the San Juan farmstead near the town of La Unión in 
southern Chile. It was owned by R. A. �hilippi, who was among the first 
generation of German colonists to settle in the southern territories of Chile. 
The management of the farmstead’s affairs was entrusted to custodians, and 
Julius Böhlendorf, the husband of �hilippi’s daughter Ella, held this posi-
tion from the 1870s. The Böhlendorfs lived on the estate for almost thirty 
years and managed its everyday operations. This study focuses on the period 
between the 1860s and the 1880s and the text is based on a�thorough study 
and interpretation of archive records, particularly the diaries and letters of 
members of the �hilippi and Böhlendorf families (stored in the Dirección 
�useológica de la Universidad Austral de Chile archive in Valdivia). The 
main aim of the work is to present and give a�sense of the functioning of 
the farmstead and to show its structure and the kinds of work done there.
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Úvod

Jedn�m z�nejvýznamnějš�ch dějů, které vyplnily dlouhé 19. stolet�, byla 
migrace a�navazuj�c� kolonizace nových územ�. ��esuny v�ce či méně po-ých územ�. ��esuny v�ce či méně po-. ��esuny v�ce či méně po-
četných skupin obyvatel prob�haly jak v�r�mci vlastn� Evropy, tak také 
směrem z�kontinentu ven. Uv�d� se, že „mezi lety 1824–1924 opustilo svoji 
domovinu okolo 52 milionů Evropanů. Z toho skoro tři čtvrtiny (72 %) přesídlili 
do USA, 7 % do Austrálie a jedna pětina (21 %) do Latinské Ameriky“ (Tietze de 
Soto 1999: 11).1 

V�r�mci jižn� Ameriky byly nejl�kavějš�mi destinacemi Braz�lie, Argentina 
a�Uruguay (Young 1974: 2–3).2 �aopak mezi nep��liš vyhled�vané a�pro-
težované se �adilo Chile. Jednalo se o�územ� vzd�lené, které bylo dosaži-žované se �adilo Chile. Jednalo se o�územ� vzd�lené, které bylo dosaži-ané se �adilo Chile. Jednalo se o�územ� vzd�lené, které bylo dosaži-
telné pouze dlouhou, mnohdy nebezpečnou plavbou. Ovšem i�samotné 
povědom� o�tomto st�tě bylo v�Evropě velmi slabé, pro většinu populace 
p�edstavovalo končinu naprosto nezn�mou.3 

Hlavn� kolonizačn� aktivita prob�hala v�Chile mezi lety 1846 až 1875 
a�zcela dominantn� postaven� n�leželo migrantům německým. Jaký byl jejich 
celkový počet, nen� zcela jasné, data se u�jednotlivých autorů liš�, zpravidla 
se uv�d� rozmez� mezi šesti tis�ci (Steenbuck 2017a: 9) až osmi tis�ci vystěho-zmez� mezi šesti tis�ci (Steenbuck 2017a: 9) až osmi tis�ci vystěho-
valci (Held Winkler 1996: [369]). Os�dlov�na byla rozs�hl� oblast vymezen� 
městem Valdivia (na�severu) a��uerto �ontt (na�jihu). Většina p��choz�ch 
m��ila do�měst nebo okol� měst Valdivia, Osorno a��uerto �ontt a�na�b�ehy 
jezera Llanquihue. �echthild Weß vyčleňuje pro 19. stolet� celkem čty�i etapy 
německé migrace do�Chile (Weß 2004: 233): 

1. etapa: od�roku 1846, jižn� regiony, územ� mezi městy Valdivia 
a�Osorno, 2. etapa: od�roku 1852, jižn� regiony, b�ehy jezera Llanquihue,4 

1 Obecně o�evropské migraci nap�. Bade 2005; Baines 1995; Young 1974: 46.
2 ��evropské migraci do�Latinské Ameriky souborně sborn�ky Emigración 

centroeuropea a América Latina: Opatrný 2000; 2003; 2005; 2006. ��ehledově 
rovněž Haesner 2007.

3 Shrnuj�c� p�ehled n�rodnost�, které se v�letech 1854 až 1920 usazovaly v�Chile 
viz Young 1974: 8 (tabulku č. 4). Stručné shrnut� migrace italské, britské, 
francouzské, španělské viz Grez Toso 2013: 203–212; souvisej�c� literatura 
v�téže publikaci, viz �ermandois – Stuven 2013: 289–298. Z�kladn� informace 
k�os�dlov�n� oblasti �agallanes na�jihu Chile viz Grez Toso 2013: 219–221. 
V�ce ke�kolonistům chorvatským (pro oblast �agallanes) nap�. �uzmicic 
1998; �artinić 1999. ��p�es�dlen� z�územ� Čech a��oravy do�Chile kup��kladu 
Witker 2000. �ro obdob� 20. stolet� je pak z�kladn� p�ehledovou publikac� 
Jir�nek – Barteček 2013.

4 ��tématu migrace a�kolonizace jihu Chile, výběrově nap�.: Altermatt Venegas 
2017; Blancpain 1985; Guarda 1982; Held Winkler 1970; 1996; �hilippi 1903; 
Tietze de Soto 1999; Weß 2004; Wunder 1982; Young 1971; 1974. 
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 3. etapa: od�roku 1883, územ� Arauk�nie,5 4. etapa: od�roku 1895, pro-
vincie Chiloé.

Důvodů k�odchodu mohlo být několik, v�p��padě německých obyvatel 
p�evažovaly pohnutky politické a�ekonomické (�rebs Wilckens 2017: 154; 
Loe 2016: 23, 25; Steenbuck 2017a: 10, 11).

�ezi nejvýznačnějš� osobnosti celého kolonizačn�ho procesu se �adil 
�rus Bernhard Eunom �hilippi (1811–1852). �r�vě on p�išel s�myšlen-
kou kultivace rozlehlých ploch na�jihu Chile a�d�ky jeho nadšen� a�jisté 
neústupnosti byla idea postupně realizov�na.6 �ro p�edkl�danou studii 
m� hlavn� význam jeho obchodn� aktivita soukrom�; v�průběhu 40. let 
19. stolet� zakoupil usedlost San Juan (v�dnešn�m regionu Los R�os). 
Co jej k�této transakci vedlo, nen� zcela jasné, snad se jednalo o�jistou 
formu pozemkové spekulace (Izquierdo �önig 2011: 141). Ať již byl jeho 
prvotn� z�měr jakýkoliv, hacienda se nakonec stala ned�lnou souč�st� 
rodinné historie, byla m�stem, které utv��elo osudy členů rodiny a�které 
je spojovalo. 

Jak již napov�d� n�zev stati, n�sleduj�c� ��dky budou věnov�ny pr�vě 
této nemovitosti. �ým c�lem je p�edstavit a�p�ibl�žit farmu San Juan, 
uk�zat jej� podobu, fungov�n�, členěn� (zejména v�obdob� pod spr�vou 
manželů Böhlendorfových). Zamě��m se na�oblast pr�ce a�obživy, ostatn� 
aspekty každodennosti (které lze se statkem spojit) do�textu nezahrnu-
ji.7 �a�z�kladě studia sekund�rn� literatury bych se současně pokusila 
vyhodnotit, nakolik byla zkouman� hacienda pro daný region, obdob� 
a�n�rodnostn� skupinu typick�, p��padně v�jakých aspektech se odlišo-� skupinu typick�, p��padně v�jakých aspektech se odlišo-upinu typick�, p��padně v�jakých aspektech se odlišo-
vala. �ou hypotézou je, že dan� oblast, klimatické a�p��rodn� podm�nky 
mnoho možnost�, jak uspo��dat, funkčně rozdělit atd. zemědělskou 
usedlost, nenab�zely. ��edpokl�d�m tedy, že podobné členěn�, jaké bylo 
na�San Juanu, bylo uplatněno i�na�jiných farm�ch německých osadn�ků.

5 �e�kolonizaci Arauk�nie viz �lores Ch�vez 2000 (zde také souvisej�c� litera-
tura) nebo Grez Toso 2013: 213–217. Dobový n�hled poskytuj� paměti belgic-
kého inženýra Gustava Verniory (Verniory 2013). �imo německé kolonisty se 
v�m�stě usazovali Švýca�i, �rancouzi, Angličané, Španělé, Rusové, Belgičané, 
Italové, Američané, viz �lores Ch�vez 2000: 318, pozn�mka 10. 

6 �odrobněji k�životu B. E. �hilippiho nap�. Young 1971; 1974 či Izquierdo 
�önig 2011.

7 Jedn� se nap�. o�volnočasové aktivity, dobové cestov�n�, nemoci a�jejich léčbu, 
koexistenci Chilanů a��ěmců atd., k�nim podrobně viz p�ipravovan� disertačn� 
pr�ce autorky. S�prezentovaným n�mětem úzce souvis� téma negativn�ch jevů, 
tedy kr�dež�, pož�rů, neúrody, úmrtnosti zv��at, působen� škůdců atd., které 
častokr�t velmi nep��znivě zas�hly do�chodu hospod��stv�. I�k�tomuto celku 
nab�z� archiv�lie �adu údajů, vzhledem k�rozsahovému limitu je neza�azuji. 
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Archivní	prameny	a související	literatura

Hlavn�m informačn�m zdrojem jsou archivn� prameny osobn� povahy. 
Jedn� se o�č�st p�semné pozůstalosti Rudolpha Amanda �hilippiho,8 kter� 
je uložena v�archivu organizace Dirección �useológica de la Universidad 
Austral de Chile ve�Valdivii (d�le jako D�UACh).9 �ozůstalostn� fond se-
st�v� z�korespondence (priv�tn� a�pracovn�) a�den�ků. �ro účely této pr�ce 
jsem využila rodinné korespondence z�let 1880 až 1889. �aprosto p�eva-a rodinné korespondence z�let 1880 až 1889. �aprosto p�eva-
žuj�c� pisatelkou dopisů (dochovaných) byla dcera R. A. �hilippiho Ella 
Böhlendorf, dalš�mi odes�lateli pak byli Julius Böhlendorf (manžel Elly), 
Elvira Lobeck Böhlendorf (dcera Elly a�Juliuse), manželé �ederico �hilippi 
(bratr Elly Böhlendorf) a��auline �hilippi, Amandus �hilippi (syn �ederica 
�hilippiho z�prvn�ho manželstv�), adres�tem byl pak vždy R. A. �hilip- z�prvn�ho manželstv�), adres�tem byl pak vždy R. A. �hilip-manželstv�), adres�tem byl pak vždy R. A. �hilip-
pi.10 Z�deponovaných den�ků jsem pracovala se z�pisy R. A. �hilippiho 
z�let 1884, 1885, 1886 a�1887,11 autor je psal za�svých letn�ch pobytů na�San 
Juanu. D�le jsem využila tzv. pracovn� den�k ze San Juanu z�let 1865 až 
186712 a�den�k z�let 1877 až 1878.13 A�jako doplňkový pramen jsem studovala  
tzv. účetn� den�k R. A. �hilippiho s�n�zvem Einnahmen und Ausgaben 1865–
1867.14 ��i svém výzkumu jsem rovněž pracovala s�p�semnostmi z�Biblioteca 
y Archivo Histórico Emilio Held Winkler (v�Santiagu de Chile) (d�le jako 
BAHEHW), nach�z� se zde dopisy od�a�pro R. A. �hilippiho a�strojopisné 
p�episy den�ků R. A. �hilippiho ze San Juanu z�80. let 19. stolet�.15 �eo-

8 Rudolph Amandus �hilippi (1808–1904) byl starš�m bratrem Bernharda 
Eunoma. 

9 Uvedený archivn� soubor je témě� nezn�mý a�doposud byl badatelsky využit 
jen minim�lně, viz Gabrhel�kov� [�ohoutkov�] 2017; 2019; Steenbuck 2017a: 
21; 2017b: 21, 24–25, 29. 

10 Odpovědi R. A. �hilippiho se nedochovaly, k�dispozici je tedy jen jedna strana 
vedené p�semné komunikace. 

11 Den�ky z�roku 1884 a�1885 jsou vystaveny ve�st�lé expozici �useo de la Ex-
ploración R. A. �hilippi ve�Valdivii, den�ky z�roku 1886 a�1887 jsou uloženy 
v�archivu D�UACh, viz Archiv D�UACh, pozůstalost R. A. �hilippiho, 
inv. č. 3453, krabice 1, [�hilippi, R. A.], 1886 bis zum 14ten Mai a�tamtéž, inv.  
č. 3448, [�hilippi, R. A.], Reise nach San Juan 1887.

12  Tamtéž, inv. č. 3503, Diario de Peones. San Juan Julio 1865 hasta Agosto 10 de 1867. 
13 Tamtéž, inv. č. 3544, Trabajadores de Julio 1° de 1877–Mayo 4 de 1878. Do�obou 

těchto den�ků byla zaznamen�v�na denn� činnost na�San Juanu, dle rozd�lného 
rukopisu lze p�edpokl�dat, že autorů z�znamů bylo několik. �isatelem býval 
pravděpodobně aktu�ln� spr�vce statku.

14 Tamtéž, inv. č. 3441, [�hilippi, R. A.], Einnahmen und Ausgaben 1865–1867. 
15 ��episů den�ků jsem využila v�p��padě, kdy se origin�l nach�zel ve�st�lé 

expozici �useo de la Exploración R. A. �hilippi ve�Valdivii a�byl pro b�d�n� 
nep��stupný.
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cenitelným informačn�m a�doplňkovým zdrojem k�haciendě byly paměti  
R. A. �hilippiho. Dostupné jsou v�p�episu, a�to ve�dvou jazykových 
mutac�ch: španělské (Izquierdo �önig 2011) a�německé.16

�a�výzkum prim�rn�ch pramenů navazovalo b�d�n� v�souvisej�c� litera-
tu�e, z�jem byl smě�ov�n zejména na�pr�ce zabývaj�c� se německými used-
lostmi a�hospoda�en�m na�jihu Chile v�průběhu druhé poloviny 19. stolet�. 
Jak se však z�hy uk�zalo, souborný text na�dané téma neexistuje, zd� se, že 
tato oblast prozat�m zůst�v� mimo odborný z�jem.17 ��edkl�danou studii 
lze tedy v�tomto kontextu vn�mat jako prvotn� p��spěvek a�úvod do�dané 
problematiky.

�ro zasazen� zkoumané usedlosti do�širš�ch souvislost� jsem pracovala 
s�údaji�obecnějš� povahy (z�oblasti kolonizace, pozemkové politiky atd.),18 
konkrétn� (komparačn�) informace jsem pak vyhled�vala v�publikovaných 
p�episech dobových priv�tn�ch p�semnost�, které sepisovali němečt� migran-
ti; využila jsem zejména knih Emilio Held Winklera (Held Winkler 1993) 
a�Ingeborg Schmalze (Schmalz 1973).19

Osídlování	 jižních	 regionů	Chile	a zakládání	usedlostí	německými	
kolonisty 

Z�kladem celé os�dlovac� aktivity bylo zajištěn� a�n�sledné poskytnu-
t� půdy p�ich�zej�c�m osadn�kům. Úvodn� ustanoven� bylo veps�no do� 
tzv. Ley de Colonización neboli kolonizačn�ho z�kona. Tento byl p�ijat v�lis-

16 �useo y Archivo Histórico �unicipal de�Osorno (d�le jako �AH�O), bez 
inv. č., Auszuege aus der Autobiographie des Dr. Rudolf Amandus Philippi. Bifindet 
sich unveroffentlicht im Besitz seiner Nachkommen / Auszuege aus der im Besitz der 
Nachkommen Dr. Rudolf Amandus Philippi’s befindlichen Autobiographie, strojopis.

17 Jin� je situace v�p��padě chilských haciend (či obecněji venkova, zemědělské 
činnosti atd.), tento celek je badatelsky pojedn�n velmi dob�e, výběrově viz 
nap�.: Bauer 1994; Bengoa 1988; 1990; Chonchol 1996; �ellafe 1981; �orales 
2009a; 2009b; �örner 1974; �oroni Stewart 2016; Salazar Vergara 2000; Silva 
Valenzuela 2010.

18 Užit� literatura viz pozn�mku č. 4.
19 Tyto dvě publikace nejlépe odpov�daly zkoumanému tématu, i�když se 

s�m�stn�m, respektive časovým vymezen�m studie zcela nep�ekrývaly. �niha 
Held Winklera sest�v� z�dopisů Julia Helda z�80. let 19. stolet�, popisuje však 
lokalitu u�jezera Llanquihue, s�m�rně odlišnou krajinou a�klimatem. Druh� 
pr�ce pojedn�v� o�usedlosti Roble, kter� se rozkl�dala ve�stejném kraji jako 
San Juan, informačn� zdroje (korespondence Sophie von Bischoffshausen) 
však poch�zej� z�50. let 19. stolet�. �ro detailnějš� pozn�n� každodennosti 
německých os�dlenců (prost�ednictv�m priv�tn�ch p�semnost�) viz edici Do�
kumente zur Geschichte der deutschen Einwanderung, vyd�vanou v�70. letech  
20. stolet� v�Chile. 
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topadu roku 1845 a�pozemkovou ot�zku �ešil bod č�slo dvě; sledovaných 
regionů se týkala tato pas�ž: „Současně nemůže překročit [koncese] dvacet 
pět cuadras pro každého otce rodiny a dvanáct pro každého syna staršího de�
seti let na území, které leží na jih od Bio Bio a na sever od Copiapó.“ (Held 
Winkler 1996: 48)20 

�edlouho po�p�ijet� uvedeného ustanoven� dorazila do�chilské p��-
stavn� osady Corral prvn� skupina migrantů (stalo se tak v�srpnu 1846). 
Jejich angažm� prob�halo ještě z� iniciativy soukromé, B. E. �hilippi 
ve�spojen� s��erdinandem �lindtem zakoupili rozlehlé územ� nazývané 
Bellavista (původně jako San Tom�s),21 které měli p��choz� němečt� vy- měli p��choz� němečt� vy-choz� němečt� vy-
stěhovalci obhospoda�ovat. Celý podnik ale nakonec skončil krachem 
a� lidé se rozešli, většina z�nich zam��ila do�Osorna. Lépe se ovšem 
v�os�dlovac� politice nevedlo ani chilskému st�tu, který od�roku 1845 
postupně p�eb�ral iniciativu. Obrovským problémem se stala pr�vě 
půda. �olonisté, kte�� dopluli do�Chile do�roku 1852, se shromažďova-
li ve�Valdivii či v�osadě Corral, vl�da jim nebyla schopn� poskytnout 
slibované pozemky. Č�st z�čekaj�c�ch byla nakonec usazena na�ostrově 
Isla Teja (dnes souč�st Valdivie), územ� poskytl francouzský plukovn�k 
Benjam�n Viel. �ažd� z�rodin zde z�skala nemovitost o�velikosti p�ibližně 
deseti cuadras (�rebs Wilckens 2017: 163). Tuto situaci vyl�čil ve�svých 
vzpom�nk�ch Carl Anwandter: 

„Nám byl přidělen ostrov Valenzuela [dnes Isla Teja], velký, krásný 
a dobře umístěný. Získal jsem, společně s mými syny, čtyři z padesáti 
parcel, na které byl rozdělen (každá parcela má okolo osmi až desíti 
cuadras).“ (Altermatt Venegas 2017: 121)

Velký průlom v�neutěšené situaci znamenalo otev�en� oblasti kolem jezera 
Llanquihue (územ� bylo v�majetku st�tu). �a�konci roku 1852 p�iplula prv-
n� loď s�migranty do�d�eva�ské osady �elipulli (od�roku 1861 jako �uerto 
�ontt), odtud pak osadn�ci pokračovali pěšky až do�určené destinace. Jak 
vzpom�nal Julius Held: „Tady [okolo jezera Llanquihue] nám dali území o 150 
hektarech, kryté lesem.“ (Held Winkler 1993: 112) Stejný autor také detailně 
popsal velikosti poskytovaných ploch, jejich rozloha se odlišovala podle 

20 Cuadra zauj�m� plochu vymezenou stranami o�délce 125 m × 125 m (Held 
Winkler 1993: 128).

21 D�le ve�studii jako Bellavista. ��lokalitě se poda�ilo dohledat jen několik 
útržkovitých informac�: nemovitost zauj�mala plochu o�velikosti 1�500 hektarů 
a�usazeno zde bylo devět německých rodin. Statek měl na�starost spr�vce, 
funkci vykon�val nejd��ve baron Adolf von Baczko a�po�něm Juan Renous. 
��chovu bylo zakoupeno 150 merino ovc� (Wunder 1982).
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data p��jezdu. �olonisté, kte�� se v�m�stě usazovali mezi lety 1852–1856, měli 
pozemky: „625 metrů široké a 3 500 metrů dlouhé […] jedná se o parcely o 100 
cuadras.“22 Ti, kte�� p�ipluli po�roce 1856, „získali polovinu pozemku, jelikož 
parcely měly jen polovinu šířky a stejnou délku.“ A�konečně „parcely třetího typu 
[…] mají 100 hektarů se šířkou 500 a délkou 2�000 metrů“ (Held Winkler 1993: 
121). 

Jakým způsobem bývalo z�skané územ� kultivov�no, p�ibližuje rovněž 
Julius Held: migranti, kte�� se rozhodli věnovat v�nové zemi zemědělstv�, 
doputuj� do�daného m�sta a�zvol� si pozemek. Obvykle se jedn� o�půdu 
krytou původn�m neprostupným lesem. �ově p��choz�m býv� na�bl�zku již 
d��ve usazený německý os�dlenec, který je jim v�poč�tečn� f�zi n�pomocen. 
�ejd��ve zajist� chilské pracovn�ky, kte�� provedou čištěn�. 

„Do jednoho měsíce nebude na cuadra jediný strom ani keř. Stejným 
způsobem lze také vykácet několik cuadras. Vyčištěný pozemek […] 
se ponechá odpočívat až do poloviny léta a následně se vypálí; čím 
více hoří, tím lépe. […] Jakmile je pozemek spálen, je potřeba jej vy�
čistit. Tuto práci si řada lidí dělá sama, pokud to ale nelze, mohou si 
najmout pracovníky. […] Stále ale ještě schází vytahat kořeny a toto 
jistě dokáže udělat každý sám. Jakmile se skončí, máme vyčištěný 
pozemek […]. Nyní se zde může postavit dům, vysadit brambory, 
obilí a také se může založit zahrada; chybí několik krav, kůň k jízdě, 
několik prasátek, pes, slepice, husy, dobrá sklizeň a rodina může žít.“ 
(Held Winkler 1993: 128–129)

Z�výše uvedeného stručného p�ehledu vyplýv�, že velmi komplikovan� 
byla situace zejména do�roku 1852; půdu, kter� byla nakonec p�idělov�na, 
poskytovaly soukromé osoby. Slibovan� pomoc a�vklad chilského st�tu 
začaly platit v�úplnosti až pro oblast kolem jezera Llanquihue. Rozsah 
z�sk�vané půdy, jak jsme viděli, byl různý, od�velikosti se pochopitelně 
odv�jela struktura hospod��stv�, tedy rozloha už�vaných zemědělských 
ploch a�také velikost st�d a�chovů. �ro učiněn� si konkrétnějš� p�edstavy, 
jak mohly být farmy za��zeny a�jak fungovaly, uvedu dva p��klady: Roble 
a�statek rodiny Held. �oté bude n�sledovat (s�možnost� p��mé konfrontace) 
popis zkoumané jednotky San Juan.

22  Zde se v�textu objevila chyba, parcela by měla m�t 2�500 metrů na�délku, aby 
výsledn� rozloha činila 100 cuadras, respektive 150 hektarů. Viz také vyobrazen� 
Held Winkler 1993: 107.
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Usedlost	Roble	a statek	rodiny	Held	

Usedlost Roble

Usedlost Roble ležela na�jih od��eky Rio Bueno, asi na�půl cesty mezi 
p��stavem Trumao a�městem Osorno (dnešn� region Los R�os).23 Od�roku 
1855 vlastnila statek rodina von Bischoffshausen,24 informace o�jejich životě 
v�Chile z�sk�v�me z�dopisů Sophie von Bischoffshausen, které psala svým 
p��buzným do��ěmecka.25 

Centr�ln� č�st Roble měla n�sleduj�c� podobu: uprost�ed st�l velký obyt- měla n�sleduj�c� podobu: uprost�ed st�l velký obyt-: uprost�ed st�l velký obyt-
ný dům, v�pop�ed� pak t�i malé budovy, určené pro Chilany. Za�domem se 
nach�zel čtvercový dvůr, v�jeho st�edu st�la studna. Ve�velkém nečleněném 
objektu byl um�stěn mlýn na�jablka, povozy a�postroje, kolem staven� pak 
byla pole (kde byl vysazen oves a�hr�ch), jabloně, květinov� a�zeleninov� 
zahr�dka, v�pozad� byl malý kopec s�lesem (Schmalz 1973: 82). Vlastn� 
obytnou budovu vyl�čila Sophie jako: „dlouhou úzkou jednopatrovou dřevěnou 
stavbu“ (Schmalz 1973: 34). Souč�st� are�lu byl také objekt mlýna, jehož 
spr�vou byl pově�en mlyn��.

�a�pol�ch se pěstovalo obil�, kuku�ice a�luštěniny, na�zahradě to bylo 
zel�, fazole, okurky, hr�ch, tu��n, jahody, brambory atd., z�okrasných kvě-
tin vysazovali růže, lilie, karafi�ty, hyacinty, fialy, fialky, rezedy, fuchsie, 
krokusy, tulip�ny. Č�st územ� zauj�mal ovocný sad, v�dopisech autorka 
psala o�jablon�ch,26 t�ešn�ch, kdoul�ch, broskv�ch, švestk�ch, hrušk�ch. 
Z�užitných ke�ů využ�vali ryb�zu, malin, vinné révy. 

Společně s�p�evzet�m nemovitosti v�roce 1855 z�skala rodina: „Velké množ�
ství dobytka […], 12 hus, 12 kachen, 40 slepic a kohoutů, 8 krut, velký dobytek ani 
všechen neznám, kromě jezdeckých koní a dojnic je všechen na pastvě.“ (Schmalz 
1973: 33) ��sledně Sophie doplnila, že k�Roble (k�roku 1855) n�leželo „112 
kusů dobytka, tj. voli, krávy a telata, 32 kusů mul a 86 kusů koní“ (Schmalz 1973: 
43). �imo výše uvedené chovali také prasata a�ovce.27 

S�vlastn�m provozem statku vypom�hali trvale zaměstnan� či kr�tko-
doběji naj�man� pracovn�ci; v�čele organizace st�l spr�vce, o�dobytek se 

23 Viz�mapu č. 12 v�Guarda 1982: 46.
24 �anželé Gustav a�Sophie von Bischoffshausen a�jejich šest dět� p�ipluli 

do�Chile v���jnu 1854. Haciendu kupovali od�plukovn�ka von Bischoffshausena 
(otce Gustava), který v�zemi žil již od�roku 1852, viz Izquierdo �önig 2011: 
214–215; Schmalz 1973: 108. V�archivn�ch pramenech, stejně jako v�literatu�e 
se setk�v�me s�dvoj� formou psan� p��jmen� Sophie: Bischhoffshausen nebo 
Bischoffshausen. V�textu se p�idržuji druhé uvedené možnosti, kter� je častějš�.

25 �ublikov�na byla korespondence z�let 1854 až 1865, ze 60. let 19. stolet� byl 
p�etištěn pouze jeden dopis.

26 Z�č�sti sklizených jablek se n�sledně vyr�běla alkoholick� chicha.
27 Sophie v�dopisech pravidelně zmiňovala zab�jačky a�st��h�n� vlny u�ovc�.
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staral hon�k,28 k�ovc�m měli ovč�ka, pro pomocné pr�ce u�zv��at (nap�. 
dojen�, nošen� vody) využ�vali pacholky. V�době sklizně, set� apod. se počet 
vypom�haj�c�ch navyšoval, nap��klad v�roce 1856 p�i sklizni pšenice bylo 
p�ijato dvacet nových osob. V�péči o�dom�cnost se využ�valo služeb d�vek 
a�žen,29 sama pan� domu va�ila, zava�ovala, po�večerech šila, v�zimě p�edla 
vlnu a�pletla, pracovala na�zahradě, starala se o�děti. 

�inančn� hotovost von Bischoffshausenovým zajišťoval prodej; k�výkupu 
dod�vali pšenici, mouku, vejce, s�dlo, m�slo, chleba, vlnu. Sami pak naku-
povali produkty, které nebyli schopni vypěstovat, nap��klad cukr, k�vu, rýži.

Usedlost rodiny Held

�rvn� členové rodiny Held dorazili k�b�ehům jezera Llanquihue v�roce 
1852 a�usadili se v�m�stě zvaném Desagüe (dnešn� region Los Lagos).30 
Informace o�rodině a�statku poskytuj� dopisy Julia Helda, které zas�lal 
v�letech 1886 až 1895 svému p��teli Juliovi Aurichovi do��ěmecka. �ěkteré 
z�listů doplnil autor také kresbou,31 jedna z�nich nese vyobrazen� vlastně-
ného pozemku a�jeho aktu�ln� podoby. �a�n�kresu vid�me, že největš� 
plochu zauj�mal původn� les a�vyp�lené územ�, n�sledovala pole a�bažinaté 
lesy. �enš�ch rozměrů pak byla č�st označen� jako „obdělávatelná“, poté  
tzv. nevhodn� půda, ohrady a�ovocné sady (Held Winkler 1993: 107). Jak 
s�m majitel uvedl: „Zhruba jednu třetinu ze 150 hektarů jsme vymýtili a přeměnili 
na zemědělskou půdu […].“ (Held Winkler 1993: 112) Centr�ln� obytně hos-
pod��sk� č�st měla tuto podobu: 

„V roce 76 [1876] jsme postavili nový obytný dům o jednom podlaží 
[…]. Po straně se nachází kuchyně s dílnou a také sklep pro chichu 
a dřevo na topení, s mlýnem a lisem na jablka. Dále je tam ohrada 
pro prasata, vedle je kůlna pro skladování brambor s přístřeškem 
pro povozy. O něco dále se nachází přístřešek pro stroj na mlácení 
obilí, který táhnou voli a chlév pro dobytek a ovce. Vše je ze dřeva 
a je zastřešeno a obloženo šindeli.“ (Held Winkler 1993: 112–113) 

Z�dalš� kresby lze vypozorovat, že se v�bl�zkosti obydl� a�p�idružených 
staveb nach�zely ohrazené plochy, na�kterých rostl oves, tr�va, pšenice, 
um�stěny zde byly také úly a�vysazen byl velký jabloňový sad. ��ed domem 

28 Hon�k žil se svou rodinou p��mo na�pastvin�ch.
29 Vypom�haly v�kuchyni, s�péč� o�děti, pod�lely se na�činnostech jako p�eden�, 

pleten�.
30 Viz mapu č. 20 v�Guarda 1982: 54.
31 �resby jsou datov�ny do�roku 1889.
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se rozkl�daly z�hony s�okrasnými květinami (růže, karafi�ty, kosatce, chejr 
vonný, fiala šediv�, ji�iny) a�zeleninov� zahrada. Z�ovocných stromů byly 
zaznamen�ny jabloně,32 hrušky, švestky, z�užitných ke�ů to byly ryb�zy, 
angrešty a�ostružiny. 

�ungov�n� usedlosti p�ibl�žil svému p��teli těmito slovy: 

„Máme 50 až 60 kusů dobytka, dva koně k jízdě, jednu klisnu a jedno 
hříbě […], 40 až 50 ovcí, několik prasat, hus, slepic atd. Práce na poli 
se dělá s pomocí volů, veškeré úkony si zajišťujeme téměř vždy sami; 
chilské pracovníky si najímáme, jen pokud je práce natolik těžká, že 
ji nemůžeme vykonat samotní. Mléka i medu je hodně, jelikož máme 
nějakých 60 úlů a krávy k dojení celé léto, někdy až 30 krav.“ (Held 
Winkler 1993: 112) 

Stručnou zm�nku věnoval Held také činnostem své ženy: „Každý rok spřádá 
vlnu pro tkalcovský stav a na pletení ponožek; také tká kabáty […]. Někdy také 
spřádá len pro výrobu pytlů na mouku a takové podobné oděvy.“ (Held Winkler 
1993: 132)

Stručná	historie	usedlosti	San	Juan	a manželé	Böhlendorfovi	

Haciendu San Juan zakoupil Bernhard Eunom �hilippi, prod�vaj�c�m 
byl kapit�n Juan Carvallo.33 �dy k�této transakci došlo, nen� zcela jasné, 
relevantn�ch informac� je velmi m�lo,34 na�z�kladě studia archivn�ch mate-
ri�lů a�souvisej�c�ch dokumentů však p�edpokl�d�m, že se tak stalo v�roce 
1848.35 ��historii usedlosti jen několik z�kladn�ch bodů: v�roce 1852 zem�el 
původn� majitel B. E. �hilippi (nap�. �hilippi 1903: 17), dědicem statku se 
stal jeho starš� bratr Rudolph Amandus (ten do�Chile p�iplul v�roce 1851). 
On s�m však spr�vu majetku vykon�val jen velmi kr�tce, v�roce 1853 mu 
byl nab�dnut post �editele ��rodn�ho muzea v�Santiagu a�současně m�sto 
profesora na�tamějš� univerzitě (tato nab�dka zcela odpov�dala jeho pro-
fesn�mu zamě�en�). ��vrh akceptoval, jih Chile opustil a�trvale se usadil 

32 Jak vypsal Julius Held, jablka se p��mo konzumovala, už�vala se na�sušen�, 
výrobu chichi anebo se prod�vala.

33 �e�starš� historii San Juanu viz Izquierdo �önig 2011: 140–141.
34 �onkrétn� údaj p�inesla pouze Ulrike Steenbuck, viz Steenbuck 2017b: 30, 

autorka uvažovala o�roku 1844.
35 V�určen� datace jsou n�pomocn� nep��m� sdělen� v�souvisej�c� literatu�e a�také 

archivn� prameny R. A. �hilippiho, viz �hilippi 1901: 297; �AH�O, Auszuege 
aus der Autobiographie: 117; BAHEHW, krabice 2, sloha 5, Correspondencia  
R. A. �hilippi 1870–1877, dopis č. 5g, dopis R. A. �hilippiho pan� Schwartz, 
7. 12. 1874. 
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v�hlavn�m městě, San Juan ovšem navštěvoval pravidelně během letn�ch 
měs�ců.36 

�o�odchodu R. A. �hilippiho ��dil San Juan spr�vce.37 Ten zodpov�dal 
za�fungov�n� a�prosperitu, jeho starost� bylo zajistit veškeré poln� pr�ce 
(set�, sklizeň, ml�cen�, mlet�), zd�rný chov zv��at, prodej (úrody, výpěstků, 
surovin, produktů) i�n�kupy (zbož�, které nebyli schopni vyrobit nebo 
vypěstovat). Organizoval stavby i�rekonstrukce, vypl�cel mzdy. S�m se 
do�prob�haj�c�ch činnost� aktivně zapojoval. 

�ejdéle v�této funkci setrval Julius Böhlendorf (1842–1900), p�esný 
poč�tek jeho působen� nen� zcela jasný, r�mcově jej lze za�adit do�obdob� 
kolem roku 1872. �oměrně z�hy po�n�stupu se mezi spr�vcem Böhlendor-
fem a��hilippiho mladš� dcerou Ellou (1845–1912) vyvinul bl�zký vztah, 
který byl dne 9. ledna 1873 završen sňatkem. ��sleduj�c�ch témě� t�icet let 
prožili oba manželé společně na�San Juanu, Julius v�pozici spr�vce, Ella 
jako pan� domu a�hospodyně.38 �o�nečekaném úmrt� muže v�roce 1900 se 
Ella p�estěhovala do�Osorna, kde žila až do�konce svého života. 

Rozloha	usedlosti	San	Juan	a její	podoba

V�současné době hacienda ve�své fyzické podobě již neexistuje.39 Z�sadn� 
proměnou prošla lokalita na�poč�tku 90. let 20. stolet�, kdy byl celý majetek 
zakoupen soukromou d�eva�skou společnost�, kter� zde vytvo�ila eukalyp-
tovou plant�ž.40 Veškeré objekty (obytné i�hospod��ské) byly zbour�ny 
a�různorodé zemědělské plochy byly upraveny. Bývalé úst�edn� m�sto 
haciendy lze identifikovat pouze podle skupinky stoj�c�ch stromů: jedné 
arauk�rie a�sedmi palem, které jako jediné nebyly pok�ceny.41

36 �a�San Juanu žila �hilippiho rodina (manželka �aroline a�čty�i děti), kte�� 
do�Chile p�ipluli v�roce 1854. �odrobněji k�dělen� života rodiny �hilippi mezi 
Santiago a�San Juan viz studii Gabrhel�kov� [�ohoutkov�] 2019: 160. 

37 V�archivn�ch pramenech nach�z�me tato jména spr�vců: Ochsenius (v�le-
tech 1853–1854), Roderich (Rodrigo) von Stillfried (do�roku 1862), Berghof 
a��ühlfeld.

38 �anželstv� Böhlendorfových zůstalo bezdětné, společně však vychov�vali 
d�vku Elviru Lobeck (1865–1940).

39 �a�z�kladě informac� z�archivn�ch materi�lů a�výzkumem vedeným p��mo 
v�terénu jsem zjistila, že se obytně hospod��ské centrum nach�zelo asi 11 km 
(vzdušnou čarou) od�městečka La Unión, ve�směru jihoz�padn�m. Viz také 
mapu č. 12 v�Guarda 1982: 46.

40 Rodina �hilippi vlastnila San Juan do�30. let 20. stolet�, poté majetek pro-
dala rodině francouzských migrantů Bouzout. Tito San Juan spravovali až 
do�uvedených 90. let 20. stolet� (Gallardo R�os 2015: 4–5).

41 �opsan� situace odpov�d� stavu v�červenci 2018.
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Ot�zkou st�le zůst�v� velikost statku (v�obdob�, kdy ji vlastnila rodina 
�hilippi), literatura ani archivn� prameny spolehlivou odpověď nenab�z�. 
V�p�semných materi�lech se mi poda�ilo objevit dvě relevantn� informace, 
které se ovšem vz�jemně rozch�zej�. V�roce 1874 R. A. �hilippi napsal: 
„Byl přibližně [statek] 1 ½ německé míle dlouhý a právě tak široký.“42 ��evedeno 
do�dnešn� metrické soustavy, rozloha San Juanu byla 11 km × 11 km, což 
v�úhrnu p�edstavuje 121 km2. Odlišný údaj byl však zaps�n do�majitelových 
pamět�: „Území zhruba 17 km dlouhé a tři až čtyři [km] široké.“ (Izquierdo �önig 
2011: 158) Celkov� plocha by tak zauj�mala 51, respektive 68 km2. Rozd�l 
obou údajů je značný, v�úhrnu lze pouze konstatovat, že rozsah byl zcela 
jistě několik des�tek kilometrů čtverečn�ch. 

Cel� nemovitost byla členit� a�typově různorod�, a�to jak ve�smyslu 
terénn�m, tak také funkčn�m. Souč�st� byly polnosti a�pastviny, v�bl�zkosti 
obytných budov a�hospod��ských staven� se rozkl�dal ovocný sad, zele-
ninov� a�květinov� zahrada a�tzv. botanick� zahrada. Ve�větš� vzd�lenosti 
od�centr�ln�ho partu se nach�zel mlýn. Určitý d�l plochy zůst�val pokryt 
původn�m lesem a�divoce rostouc� vegetac�.43

�odobu úst�edn�, obytně hospod��ské č�sti San Juanu si lze č�stečně p�ed-
stavit na�z�kladě popisů a�údajů z�rodinné korespondence (i�když konkrétn�ch 
z�znamů je poměrně m�lo). Je z�ejmé, že od�roku 1886 žili manželé Böhlen-
dorfovi v�novém domě (ten byl stavěn v�letech 1883 až 1886), jeho podoba 
byla n�sleduj�c�: dvoupatrový objekt, sest�val z�p��zem�, obytného patra 
a�patra půdn�ho, z�hmoty budovy vystupoval arký�. Stavebn�m materi�lem 
bylo d�evo a�nep�lené cihly. �o�obvodu celého domu pravděpodobně ob�hala 
pavlač, v�dopisech byl tento prvek pops�n jako balkon.44 V�korespondenci 
byly také zm�něny m�stnosti, které v�domě z��dili, jednalo se o�pokoj pro R. A. 
�hilippiho, ložnici, knihovnu, s�ň, kuchyni, spiž�rnu a�obývac� pokoj. �ůvodn� 
(starý) obytný dům zůstal zachov�n a�s�novostavbou jej pojila kryt� chodba. 
Souč�st� usedlosti byla také tzv. chilsk� kuchyně, kter� sloužila pro stravov�n� 
vypom�haj�c�ch pracovn�ků, p��stup k�n� byl p�es dvůr. Z�hospod��ských bu-haj�c�ch pracovn�ků, p��stup k�n� byl p�es dvůr. Z�hospod��ských bu-�ch pracovn�ků, p��stup k�n� byl p�es dvůr. Z�hospod��ských bu-h pracovn�ků, p��stup k�n� byl p�es dvůr. Z�hospod��ských bu-
dov (či menš�ch staveb) st�l na�San Juanu zcela jistě vep��n, ovč�n, p��stavky 

42 BAHEHW, dopis R. A. �hilippiho pan� Schwartz, 7. 12. 1874.
43 �ro úplnost dod�v�m, že hacienda San Juan ležela v�oblasti p�ipom�naj�c� 

klimatickými podm�nkami st�edn� Evropu; odlišné byly nižš� průměrné teploty, 
v�ce dešťových sr�žek a�výraznějš� vlhkost. V�obdob� zimy jen výjimečně sněžilo 
(typické byly i�několik dn� trvaj�c� deště), teploty obvykle neklesaly pod bod 
mrazu. �očas� mělo zcela z�sadn� vliv na�prosperitu hospod��stv�, jakékoliv 
výkyvy či anom�lie měly negativn� dopad na�množstv� a�kvalitu úrody a�také 
na�s�lu a�zdrav� zv��at.

44 �otiv pavlače si pamatovala �resia Bouzout (* 1937), kter� na�usedlosti prožila 
své dětstv�, viz rozhovor s��resi� Bouzout, 13. 4. 2018, La Unión, rozhovor 
vedla �ate�ina �ohoutkov�.
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pro h��bata, kurn�k a�včel� úly. Č�st ze zemědělských ploch byla vymezena 
ohradami nebo ploty, v�jakém rozsahu, však archiv�lie neuv�d�. Souč�st� San 
Juanu byly také dva objekty, které byly vystavěny mimo centr�ln� č�st. V�do-také dva objekty, které byly vystavěny mimo centr�ln� č�st. V�do-
stupné dojezdové vzd�lenosti se nach�zel mlýn, jeho spr�vou a�fungov�n�m 
byl pově�en mlyn��, který měl živnost v�n�jmu.45 Druhou stavbou bylo obydl� 
hon�ka, vztyčené p��mo na�pastvin�ch, v�m�stě zvaném �ullelle.

Zaměstnanci	a pracovní	výpomoc	na usedlosti	San	Juan

�anželé Böhlendorfovi nepracovali v�hospod��stv� ani v�dom�cnosti sami. 
�omocné s�ly na�San Juanu můžeme rozdělit do�dvou kategori�: prvn� skupinu 
p�edstavuj� st�l� zaměstnanci (v�menš�m počtu, působili celoročně a�dlouho-
době), �ad� se sem majordomus, zahradn�k46 a�ženy či d�vky v�dom�cnosti. 

Do�druhé skupiny pat�ili kr�tkodobě naj�man� pracovn�ci (tzv. peones, vy-
pom�hali v�průběhu sezony, v�různé časové délce); konkrétn� jména těchto 
pomocn�ků, typ vykon�vané činnosti a�odpracované dny jsou zaznamen�ny 
v�tzv. pracovn�ch den�c�ch ze San Juanu.47 V�z�pisech p�evažovala mužsk� 
jména,48 výpomoc žen byla ž�d�na jen několikr�t do�roka, většinou ve�dnech 
zvýšené pracovn� aktivity (sklizeň, ml�cen� nebo čištěn� obil�, sb�r�n� jablek 
atd.). V�nejexponovanějš�ch dnech, kdy se selo nebo skl�zelo obil�, mohlo 
vypom�hat až kolem čty�iceti lid�. Většinou se však počet pracovn�ků (pro 
jeden den) pohyboval kolem deseti. Činnost naj�maných mužů byla různo-Činnost naj�maných mužů byla různo-innost naj�maných mužů byla různo-
rod�, pracovali na�poli, na�pastvin�ch, v�zahradě nebo v�sadě, pod�leli se 
na�výstavbě a�oprav�ch (obytných objektů, hospod��ských staveb, oplocen�, 
ohrad). Zajišťovali d�evo k�výstavbě a�také na�otop. �ůsobili jako ovč�ci, 
starali se o�dobytek. V�létě st��hali ovce, v�zimn�m obdob� se pod�leli na�za- V�létě st��hali ovce, v�zimn�m obdob� se pod�leli na�za-
b�jen� prasat, p��padně i�krav. �ro zv��ata zajišťovali tr�vu a�seno, rovněž 
pečovali o�jejich p��bytky. Odv�želi obil� nebo jiné vypěstované plodiny.49 

45 �o�dlouhé údob� v�této funkci působil Augusto Westermeier, v�roce 1889 
p�evzal objekt do�spr�vy Amandus �hilippi, synovec Böhlendorfových.

46 V�archivn�ch pramenech se uv�d� několik jmen majordomů: �edardo Soto 
(do���jna roku 1881), Cochenhausen (zapisov�n také jako von Cochenhau-
sen), �rancisco Soto (uveden v�z�pisech v�roce 1886), �iguel (uveden v�roce 
1889). Zahradn�ci byli zaps�ni dva: Backhaus (do�června roku 1883) a�poté 
Cochenhausen (původn� majordomus).

47 Archiv D�UACh, Diario de Peones; tamtéž, Trabajadores.
48 �odle zněn� jmen lze dovodit, že byli naj�m�ni Chilani a�muži indi�nského 

původu. �ěmeck� p��jmen� se v�z�pisech objevovala naprosto minim�lně 
a�vždy jen v�souvislosti se stavebn� činnost�.

49 �racovn� týden trval od�ponděl� do�soboty, v�tento den pak byli vypom�haj�c� 
finančně odměňov�ni. �eděle bývaly volné, jen výjimečně se vykon�vala nějak� 
činnost; pokud se tak stalo, většinou ji zast�val jen jeden muž.
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V�dom�cnosti Böhlendorfových vypom�haly ženy a�d�vky, archivn� 
z�znamy hovo�� o�kucha�ce a�také o�d�vce či d�vk�ch, které byly v�domě 
ve�službě. �odrobnějš� popis jejich povinnost� nem�me, většinou je pra-
covn� aktivita shrnuta do�obecného popisu jako: va�en�, zaučov�n� v�ku-
chyni, pomoc v�kuchyni, starost o�dom�cnost. Ze z�znamů je zjevné, že se 
do�služby p�ij�mala jak děvčata m�stn�, domorod�, tak také německ�. V�prů-j�mala jak děvčata m�stn�, domorod�, tak také německ�. V�prů-
běhu let bylo možné proměnit svou pozici, nap��klad žena jménem Juana 
Vargas „naše dřívější kuchařka, nyní pradlena a pomocná síla“.50 ��ženským 
povinnostem, které musela pan� domu vykon�vat (s�větš� či menš� pomoc� 
zaměstnaných žen, p��padně své dcery Elviry) n�leželo: pran� (v�dopisech 
jako tzv. velké pr�dlo), pr�ce s�vlnou, dran� pe��, va�en� a�vše, co s�j�dlem 
souviselo (zava�ov�n�, nakl�d�n�, sušen�, výroba likérů, p��prava zab�jaček 
atd.), žehlen�, šit�, pleten�.

Finanční	zajištění	usedlosti	San	Juan

Hospod��sk� činnost haciendy sest�vala z�kultivace a�využit� půdy 
a�chovu dom�c�ch zv��at. C�lem veškerých prov�děných aktivit bylo zajistit 
výnosnost farmy nebo alespoň zaručit trvalou obživu pro rodinu spr�vce, 
zaměstnance a�naj�mané pomocn�ky. 

���jmy plynuly z�několika zdrojů, nejdůležitějš� složkou byl prodej obil� 
(v�korespondenci se většinou zmiňuje pšenice), doplněný o�prodej ovo-šinou zmiňuje pšenice), doplněný o�prodej ovo-inou zmiňuje pšenice), doplněný o�prodej ovo- pšenice), doplněný o�prodej ovo-), doplněný o�prodej ovo-
ce (zejména jablek) a�vlny, p��padně také medu, m�sla a�stromové kůry. 
Výkupn� ceny se rok od�roku měnily, výsledn� suma�z�visela na�kvalitě 
a�množstv� úrody nebo suroviny, popt�vce atd.51 Jistý obnos p�in�šely také 
n�jmy, v�p�semnostech se p�še o�pron�jmu mlýna a�č�sti polnost�. Z�peněz, 
které prodej vynesl, se vypl�cela odměna pro spr�vce, trvalé zaměstnance 
i�naj�mané pomocn�ky. Rovněž sloužily k�zaplacen� poplatků (nap�. územn� 
poplatky) a�činnost�, které s�hospod��stv�m souvisely (nap�. mlet� obil� v�La 
Unión v�době, kdy nefungoval mlýn na�San Juanu). S�vydělaným finančn�m 
obnosem však nebylo úplně snadné vystačit, těžkosti mohly dolehnout jak 
na�hospod��stv�, tak i�na�vlastn� rodinu. Častokr�t Ella zdůraznila, že jsou 
opatrn� a�šetrn�, p�esto se financ� nedost�v�: 

50 Archiv D�UACh, pozůstalost R. A. �hilippiho, inv. č. 3467–65, kr. 3, dopis 
E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 14. 6. 1889.

51 Shrnut� prodejn�ch cen pšenice nach�z�me v�dopise Julia Helda ze dne 18. 9. 
1886: „Cena pšenice je mezi třemi až čtyřmi pesos, někdy až mezi šesti až deseti pesos 
na metrický cent, podle výsledků sklizně.“ (Held Winkler 1993: 112) Jeden metrický 
cent odpov�dal 100 kg. 
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„Mimo nájem z mlýna a příjem z vlny nic jiného nezůstává, dobytek 
k prodeji, jak víš, nemáme. Potraviny jsou nyní také dražší, než býva�
ly, a také potřebujeme v domácnosti, navzdory šetření a skromnosti, 
kde a jak to jde, mnohem více než v předešlých letech.“52 

R. A. �hilippi p��jmy a�výdaje statku sledoval, jeho zeť mu pravidelně 
zas�lal vyúčtov�n�, p��padně jej informoval, kdy bude finančn� p�ehled 
hotov.53 

Pole,	sady,	zahrady	na usedlosti	San	Juan

Jak jsem již zm�nila, hlavn�m zdrojem p��jmu byl prodej obilovin. Z�p�-
semnost� v�me, že se na�San Juanu pěstovala pšenice (ta v�největš� m��e) 
a�také oves, žito a�ječmen. �ěkter� z�psan� Elly Böhlendorf obsahuj� de-
tailnějš� údaje o�množstv� zaseté či sklizené pšenice (tuto obilovinu popi-
sovala nejčastěji). �ap��klad k�roku 1881 uvedla: „A něco přes 350 [fanegas] 
jsme sklidili.“54 V�roce 1883: „Bylo zaseto 63 fanegas pšenice.“55 A�k�výsledkům 
z�roku 1888 uvedla: „Šlo to hezky rychle se sklizní, trvalo to akorát 8 dní. Dostali 
jsme desetinásobek, 50 fanegas zaseto, 500 sklizeno. Pšenice je pěkná a čistá, snad 
dostaneme dobrou cenu.“56 

Dalš� č�st� hospod��ského dvora byla zeleninov� zahrada. �a�rozd�l 
od�výnosu z�polnost�, který byl z�velké č�sti určen k�prodeji, zeleninov� 
úroda sloužila témě� výhradně pro pot�eby usedlosti. V�zahradě p�evažovaly 

52 Archiv D�UACh, pozůstalost R. A. �hilippiho, inv. č. 3378–73, kr. 2, dopis 
E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 15. 1. 1888. Stručný p�ehled soudobých 
cen (nap�. k�vy, cukru, pšenice, brambor, dom�c�ch zv��at) a�finančn�ch 
ohodnocen� (nap�. výdělky tesa�e, obyčejného pomocn�ka atd.), včetně srov-. výdělky tesa�e, obyčejného pomocn�ka atd.), včetně srov- výdělky tesa�e, obyčejného pomocn�ka atd.), včetně srov-, včetně srov-
n�n� hodnoty pesa a�marky, viz Held Winkler 1993: 113–116. Údaje se vztahuj� 
k�roku 1886 a�1887. 

53 Archiv D�UACh, pozůstalost R. A. �hilippiho, inv. č. 3467–61, kr. 3, dopis 
J. Böhlendorfa R. A. �hilippimu, 18. 5. 1889.

54 Tamtéž, inv. č. 3468–54, kr. 3, dopis E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 16. 3. 
1881. V�Chile p�edstavovala jedna fanega 97 litrů (Ramón – Larra�n 1979: 52). 

55 Tamtéž, inv. č. 3466–34, kr. 3, dopis E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 25. 5. 
1883.

56 Tamtéž, inv. č. 3378–75, kr. 2, dopis E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 23. 2. 
1888. �ro srovn�n�, nap�. Sophie von Bischoffshausen zapsala, že v�roce 1857 
sadili 48 fanegas pšenice a�k�oček�vaným výnosům dodala: „A pokud je jen 
velmi malá úroda, dostaneme desetinásobek, loňský rok jsme měli dvanáctinásobek.“ 
(Schmalz 1973: 85) Julius Held zase k�roku 1888 psal, že sadili 10 fanegas 
pšenice a�oček�vali sklizeň 70 fanegas (Held Winkler 1993: 135). A�o�rok d��ve: 
„Pšenice měla výnos šestinásobný, oves dvanáctinásobný a brambory desetinásobný 
od setby.“ (Held Winkler 1993: 131)
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plodiny, které němečt� kolonisté znali z�Evropy: cibule, šalotka, česnek, 
červen� �epa, kedlubny, mrkve, okurky, fazole, hr�ch, b�lé a�červené zel�, 
hl�vkov� a�růžičkov� kapusta, raný a�pozdn� květ�k, sal�t, dýně, celer, špe-
n�t, bob či jahody. Velk� plocha byla vyčleněna pro brambory,57 rovněž se 
vysazovaly ryb�zy, angrešty, ostružiny či vinn� réva, velmi popul�rn� byla 
i�m�stn� murta. Z�bylinek se pak na�zahradě objevoval anýz, km�n nebo 
kerbl�k. Okrasnou funkci plnily květinové z�hony, ve�vyčleněném prostoru 
rozkvétal hvozd�k, hvozd�k č�nský, plamenka, macešky, prvosenky, violky, 
růže, astry, fialy šedivé, fuchsie, mušk�ty, ji�iny, rýt, glox�nie, lohanka, či 
brambo��ky. Značnou plochu zauj�maly ovocné stromy, v�druhové skladbě 
p�evažovaly jabloně, většina z�nich se pěstovala v�sadu. ��jejich množstv� 
Ella sdělovala (údaj se vztahoval k�roku 1882): 

„Jsi ale na omylu, pokud si myslíš, že bychom neměli žádných 400 
jabloní, jen ve školce je přes 300 vyšlechtěných stromků, když bychom 
k tomu chtěli připočíst všechny stojící na poli, v lese a na zahradě, 
vyšel by z toho docela hezký počet.“58 

Jak dokl�d� uveden� citace, na�San Juanu měli pro pěstov�n� stromů 
z��zenu školku, využ�v�na byla pro d�eviny ovocné i�okrasné. Z�dalš�ch 
ovocných druhů se v�m�stě vyskytovaly hrušně, švestky, t�ešně či broskve, 
z�méně obvyklých zaznamen�v�me f�kovn�k, pomerančovn�k, morušovn�k, 
mandlovn�k a�gran�tové jablko. 

�lodiny (ovoce, zelenina), které se urodily, se zpracov�valy různě. Č�st 
z�nich se p��mo konzumovala, č�st se d�le upravovala. Zelenina se zava�o-
vala a�nakl�dala. Ovoce se zava�ovalo, sušilo na�k��žaly (nejčastěji jablka 
a�hrušky), lisovalo se na�mošt (jablka a�hrušky), vyr�běly se z�něj alkoholické 
n�poje (z�jablek chicha, z�murty vznikal likér). S�č�st� sklizeného ovoce se 
poč�talo na�prodej, hlavn�m vývozn�m artiklem byla jablka, kter� smě�ovala 
zejména do�Valdivie.

Specifikem usedlosti San Juan byla tzv. botanick� zahrada. Jednalo se 
o�soubor stromů a�ke�ů nejrůznějš� provenience, pln�c� sp�še funkci este- a�ke�ů nejrůznějš� provenience, pln�c� sp�še funkci este-různějš� provenience, pln�c� sp�še funkci este-
tickou než užitnou. V�pramenech byly zachyceny tyto druhy: jasan, dub, 
javor, kaštanovn�k, arauk�rie, jedle, palma, chinovn�k, eukalyptus, cyp�iš, 
cedr, še��k, vrba, ak�cie, kafrovn�k. Zda byly d�eviny soust�eděny na�jedno 
m�sto nebo rozprost�eny do�širš� plochy, nen� z�p�semných z�znamů jasné. 
Stejně tak zůst�v� ot�zkou jejich celkové množstv�. 

57 Jak zapsal Julius Held: „Bez nich [brambor] se zde nedá žít.“ (Held Winkler 1993: 
112) 

58 Archiv D�UACh, pozůstalost R. A. �hilippiho, inv. č. 3466–7, kr. 3, dopis 
E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 15. 7. 1882. 
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�ravidelně pak mezi San Juanem a�Santiagem putovaly bal�čky s�nej-
různějš�mi druhy sazeniček, semen nebo rostlinek, Ella otce pravidelně 
ž�dala o�semena zeleninov�, květinov�, doloženy jsou i�z�silky stromků.59

Zvířata	na usedlosti	San	Juan

�r�ce na�rozlehlých zemědělských ploch�ch tvo�ily jednu ze dvou složek 
hospod��ské činnosti na�San Juanu. T�m druhým odvětv�m byl chov zv��at. 
Archivn� materi�ly obsahuj� informace o�druhové skladbě, způsobech péče 
a�z�sk�vaných surovin�ch a�produktech. Z�znam zachycuj�c� velikost st�da 
se zachoval pouze v�jednom p��padě (viz n�že).

 �ezastupitelnou roli v�chodu hospod��stv� měl dobytek; voli p�edstavo-
vali tažnou s�lu, pravidelně byli zap�ah�ni p�i os�v�ni nebo skl�zen�, t�hli 
povozy, kterými se dopravovalo obil�, ovoce, objemnějš� zbož� či p�edměty, 
ale také t�eba skupina cestuj�c�ch. Rovněž sv�želi stavebn� materi�l a�d�e-
vo na�otop. �r�vy byly chov�ny kvůli mléku a�masu, v�m�stě se vyr�bělo 
m�slo (n�sledně se prod�valo). �očetn� stav krav a�telat pravidelně klesal 
v�důsledku kr�dež�, n�sledné stopov�n� zloděje a�ukradených zv��at bylo 
ve�většině p��padů neúspěšné. 

��dopravě a�cestov�n� se využ�valo kon�, jezdecké uměn� n�leželo k�nut-
ným dovednostem doby a�m�sta. V�několika dopisech Elly Böhlendorf 
nach�z�me pas�že, ze kterých vyplýv�, že pro ni j�zda nebyla jen nezbytnou 
formou transportu, ale i�p��jemnou z�bavou: „Jízda na koni mne velmi těšila, 
počasí bylo překrásné, cesty suché a bez prachu, vše vypadalo tak pěkně a svěže, 
že jsem se nemohla dost kolem vynadívat.“60 Stejně jako tomu bylo u�dobytka, 
i�koně byli častým c�lem kr�dež� (zejména h��bata). 

Ve�velkém počtu byly na�San Juanu chov�ny ovce. Archivn� prameny 
z�80. let 19. stolet� zmiňuj� dva typy: psalo se o�tzv. falklandských ovc�ch 
a�pak o�„ovc�ch“, bez specifického druhového určen�. �oprvé je falklandský 
typ zm�něn v�srpnu 1881; Julius Böhlendorf tehdy cestoval do��ěmecka 
a�jedna ze zast�vek (v�průběhu plavby) byla na��alklandských ostrovech. 
Ella do�Santiaga otci popsala manželovo zaujet�: „Ty ovce se mu mimořádně 
líbily, měly by být hodně tučné a chutné.“61 Jejich p��tomnost na�San Juanu je 
zachycena od�července roku 1882, prvn� zpr�va byla stručn�: „Falklandské 

59 Stejný motiv nach�z�me v�dopisech Sophie von Bischoffshasen a�Julia Helda, 
tito ž�dali o�sem�nka své p��buzné/zn�mé v��ěmecku. 

60 Archiv D�UACh, pozůstalost R. A. �hilippiho, inv. č. 3467–94, kr. 3, dopis 
E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 17. 12. 1889.

61 Tamtéž, inv. č. 3468–67, kr. 3, dopis E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 16. 8. 
1881.
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se ještě nerozmnožily.“62 �ostupně se však chovu začalo da�it a�množstv� se 
zvyšovalo. Z��ady pozn�mek se zd�, že falklandský typ byl do�daných 
klimatických podm�nek vhodnějš�, lépe sn�šel nep��znivé počas�, zejména 
chladné a�vlhké zimn� měs�ce a�obdob� časného jara. Celoročn� péče o�ovce 
vrcholila v�letn�ch měs�c�ch, kdy se st��hala vlna. Tato činnost prob�hala 
po�několik dn� a�vykon�vala ji větš� skupinka mužů. ��sledně se vlna 
prod�vala, Julius i�Ella výkupn� ceny bedlivě sledovali, z�skané finance 
totiž p�edstavovaly důležitou položku v�rozpočtu. Ovce byly také jediným 
druhem na�San Juanu, u�něhož zn�me celkový počet; na�konci roku 1883 
bylo evidov�no celkem 440 kusů.63 

Velmi stručně zachytily archivn� prameny chov prasat. �ejv�ce pozornosti 
bylo v�korespondenci věnov�no zab�jačk�m, které se pravidelně konaly 
v�zimn�ch měs�c�ch, viz nap��klad citaci z�roku 1882: „Zabili jsme druhé prase 
a udělali jsme vařené klobásy ten samý den […]. Klobásy se opět docela povedly, 
jen v důsledku špatných střívek se hodně rozvařily.“64 Obvykle se v�jednom roce 
zab�jelo jedno až t�i zv��ata. 

Do�p�semnost� byla rovněž zachycena zm�nka o�chovu slepic a�včel, 
na�několika m�stech psala Ella i�o�dom�c� výrobě medu a�souvisej�c�ch 
produktech (likér, p�lenka). 

Závěr

�anželé Böhlendorfovi hospoda�ili na�usedlosti San Juan od�poč�tku 
70. let 19. stolet�, společně zde prožili témě� t�icet let. Č�st z�tohoto obdob� 
je velmi dob�e zaznamenan� v�archivn�ch pramenech. �r�vě d�ky tomuto 
p�semnému zdroji m�me možnost nahlédnout do�každodenn�ho života 
haciendy a�učinit si p�edstavu o�jej� podobě a�fungov�n�. ��edkl�daný 
text se pokusil tuto denn� skutečnost zachytit a�popsat. Viděli jsme, že se 
věnovali pěstov�n� obilovin, zeleniny, ovoce, květin a�chovu zv��at, kon-
krétně dobytka, kon�, ovc�, prasat, slepic, včel. Souč�st� are�lu byly obytné 
a�hospod��ské objekty, dvůr a�mlýn. �r�ce vykon�vali st�l� nebo kr�tkodobě 
naj�man� zaměstnanci, stejně jako se na�činnostech pod�lel Julius i�Ella. 

Vlastn�mu tématu studie p�edch�zel stručný popis dvou jiných farem, 
vlastněných německými kolonisty: Roble a�statku rodiny Held. T�et� lokalita 
Bellavista byla p�ibl�žena jen velmi stručně, s�minimem srovn�vac�ch infor-
mac�. Uveden� těchto m�st mělo sloužit k�učiněn� si p�edstavy o�uspo��d�n� 

62 Tamtéž, inv. č. 3466–7, kr. 3, dopis E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 15. 7. 
1882.

63 BAHEHW, Reise nach San Juan [1884], 12. 2. 1884.
64 Archiv D�UACh, pozůstalost R. A. �hilippiho, inv. č. 3466–7, kr. 3, dopis 

E. Böhlendorf R. A. �hilippimu, 15. 7. 1882.
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jiných zemědělských jednotek a�rovněž vytvo�it komparačn� materi�l pro 
určen� pozice San Juanu; c�lem bylo zodpovědět ot�zku, zda byla zkouman� 
usedlost typick� nebo se (v�některém aspektu / některých aspektech) odli-
šovala. �ab�z� se samoz�ejmě n�mitka, že počet srovn�vaných p��kladů je 
velmi malý, a�může se objevit pochybnost, zda je možné na�z�kladě tohoto 
n�zkého č�sla podat jakékoliv vypov�daj�c� hodnocen� či shrnuj�c� z�věry. Jak 
již bylo �ečeno, téma německých zemědělských s�del (na�jihu Chile, v�určené 
periodě) je velmi špatně pops�no v�odborné literatu�e a�relevantn�ch údajů 
se nedost�v�, je tedy obt�žné vytvo�it adekv�tn� srovn�n� a�vyhodnocen�. 
��esto si mysl�m, že popis těchto dvou usedlost� vytvo�il velmi zaj�mavý 
obraz a�pomohl za�adit haciendu San Juan do�širš�ho kontextu.

Z�kladn� rozd�ly všech m�st jsem p�ibl�žila výše, zde již jen stručně: od-
lišný region, jiné časové za�azen� informačn�ch zdrojů a�také jiný způsob 
nabyt� nemovitost�, se�kterým souvisela poč�tečn� podoba lokality. San 
Juan, stejně jako Roble byly zakoupeny od�soukromých osob65 a�země-
dělsk� činnost na�nich měla již delš� trv�n�. Rodina Held naopak z�skala 
parcelu, kterou nab�zel chilský st�t, a�toto územ� nebylo na�os�dlen� ani 
hospod��ské aktivity jakkoliv p�ipraveno. Dohledat se mi bohužel nepo- p�ipraveno. Dohledat se mi bohužel nepo-eno. Dohledat se mi bohužel nepo-
da�ilo rozlohu Roble, srovnat tak mohu pouze velikost San Juanu (kter� 
ovšem také zůst�v� s�otazn�kem), Bellavisty a�majetku rodiny Held. �rvn� 
zauj�mala plochu v�rozmez� od�51 až do�121 km2 (údaje se rozch�zej�), 
rozloha Bellavisty byla 1�500 hektarů (= 15 km2) a�Heldovi vlastnili půdu 
o�velikosti 150 hektarů (= 1,5 km2). Rozd�ly jsou značné, jako nejrozlehlejš� 
se jev� nemovitost rodiny �hilippi. Uspo��d�n� všech t�� farem bylo velmi 
podobné (zde již nezahrnuji Bellavistu, ke�které se nedost�v� údajů), 
are�ly byly rozčleněny na�pole, sady, pastviny, zahrady (se zeleninovou 
a�květinovou výsadbou, pěstované druhy se podobaly). Č�st z�celkové 
plochy kryla původn� divok� vegetace. Obytné domy a�hospod��ské ob- původn� divok� vegetace. Obytné domy a�hospod��ské ob-ace. Obytné domy a�hospod��ské ob-
jekty byly sdruženy vždy do�jednoho m�sta, souč�st� tohoto celku býval 
dvůr. Ve�všech p��padech se ke�stavbě budov využ�valo d�eva. Také sklad-ě budov využ�valo d�eva. Také sklad-budov využ�valo d�eva. Také sklad-
ba chovaných zv��at byla velmi podobn�, na�pastvin�ch se p�sl dobytek, 
ovce, koně. Vždy byla také p��tomna prasata (a�opakoval se akt zab�jaček) 
a�slepice. �a�San Juanu a�na�Roble využ�vali služeb spr�vce,66 naj�maných 
pracovn�ků, s�dom�cnost� pom�haly ženy a�d�vky. �aopak rodina Held 
si většinu povinnost� dok�zala obstarat sama, výpomoc vyhled�vali jen 
výjimečně. Tato skutečnost vych�zela, jak p�edpokl�d�m, z�menš� rozlohy 
jejich územ� (méně početné bylo nap�. i�st�do dobytka, pokud srovn�v�m 
s�Roble). Shodu rovněž nach�z�me ve�způsobech zpracov�n� plodin a�su-Roble). Shodu rovněž nach�z�me ve�způsobech zpracov�n� plodin a�su-ž nach�z�me ve�způsobech zpracov�n� plodin a�su- zpracov�n� plodin a�su-

65 Bellavista byla soukromn�ky p��mo vlastněna, ti poskytovali půdu kolonistům 
k�už�v�n�, nikoliv však k�prodeji. 

66 �unkce spr�vce byla zaznamen�na i�na�Bellavistě.
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rovin (výroba chichi, sušen� ovoce, zpracov�n� vlny atd.) a�také v�systému 
zas�l�n� chyběj�c�ch nebo nedostatkových sem�nek poštou. Roble a�San 
Juan pak ještě spojuje objekt mlýna, který k�farmě n�ležel, a�také dům 
hon�ka, vystavěný p��mo na�pastvin�ch.

Uvedené stručné shrnut� ukazuje, že San Juan se v�uspo��d�n� a�fungo-
v�n� p��liš neodlišoval od�Roble ani od�statku rodiny Held. Specifičnost 
sledované haciendy bych spat�ovala v�motivu tzv. botanické zahrady, 
u�ž�dné jiné lokality nebyla zm�něna takov� druhov� diverzita vysazova-
ných nebo rostouc�ch d�evin. Lze se domn�vat, že tento unik�tn� prvek 
vych�zel z�profesn�ho zamě�en� a�z�liby majitele nemovitosti Rudolpha 
Amanda �hilippiho.

Studii vn�m�m jako prvotn� p��spěvek k�problematice německých 
usedlost� na�jihu Chile, potažmo jako zdroj informac� k�širš� oblasti každo-ost� na�jihu Chile, potažmo jako zdroj informac� k�širš� oblasti každo-
dennosti dané n�rodnostn� skupiny v�určené lokalitě a�periodě. Je evidentn�, 
že ve�zvolené l�tce p�etrv�v� �ada b�lých, nedo�ešených m�st a�otev�r� se 
tak prostor pro dalš� b�d�n� i�diskusi. 
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