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1 ÚVOD 

 

1.1 Předmět a cíl výzkumu 

 

 Obnovená Jednota bratrská
1
, která navázala na odkaz bývalé Jednoty bratrské, vzniká mezi 

lety 1722 až 1749 v nových podmínkách za podpory říšského hraběte Mikuláše Ludvíka 

Zinzendorfa (1700–1760). Ten poskytl českým a moravským exulantům útočiště na svém 

Berthelsdorfském panství. Záhy zde vzniká osada Herrnhut (Ochranov), ze které se stává sídelní 

místo bratrské organizace.
2
  

Práce by měla být příspěvkem k dějinám obnovené Jednoty bratrské, se zaměřením na 

misijní činnost v oblasti jižní Afriky na přelomu 18. a 19. století. Ochranovští bratři do zmíněné 

oblasti pronikají záhy poté, co byl roku 1727 ustanoven v Herrnhutu bratrský spolek jakožto základ 

pro pozdější samostatnou církev. K založení stálé misijní stanice v Kapsku však dochází až na konci 

18. století.  

Stěžejním pramenem této práce je deník
3
 z cesty misionářů Johanna Gottlieba Bonatze a 

Johanna Adolfa Küstera.
4
 Je zdrojem informací o jejich putování z misijní stanice Gnadenthal do 

Kapského města a dále do Grünenkloofu. Oba misionáři se na cestu vydali roku 1808 spolu se 

svými manželkami a doprovodem tvořeným příslušníky domorodého kmene Khoikhoi. Cílem jejich 

cesty byl Grünenkloof, jakožto místo, kde měla vzniknout nová misijní stanice, a to v pořadí druhá 

po již zmíněné stanici v Gnadenthalu.  Deník by nám měl přiblížit nejen to, jakým způsobem byly 

šířeny myšlenky obnovené Jednoty bratrské mezi místním domorodým kmenem Khoikhoi, ale je 

                                                 
1
   Tímto termínem je nutno chápat až samostatnou církev po roce 1749. Srov. WEINLICK, John R., Hrabě 

Zinzendorf, Jindřichův Hradec 2000, s. 190. 
2
   Srov. KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, Brno 2001, s. 232–233; Herrnhut – jméno mělo 

dvojí význam: místo bylo unter des Herrn Hut – pod ochranou Páně, ale také auf das Herrn Hut – na stráži pro 

Pána; SCHLESINGER, Walter (Hg). Handbuch der historischen Stätten Deuschlands. Achter Band, Sachsen. 

Stuttgart 1965, s. 144–147; Osada Herrnhut (Ochranov) vznikla při zemské cestě z Lobavy do Žitavy. Dnes se 

nachází v zemském okresu Görlitz (Zhořelec), jehož sídelním městem je Löbau (Lobava) – Sasko/ Horní Lužice.  
3
   Termín Diarium lze překládat v tomto kontextu jako deník z cesty, či spíše cestovní zpráva. Srov. PEUCKER, 

Paul. Herrnhuter Wörterbuch. Klein Lexikon von brüderischen Begriffen, Herrnhut Unitätsarchiv 2000, s. 21.; Je 

třeba rozlišovat mezi tzv. Reise Diarien – zprávy o cestách misionářů z Evropy do zámoří, z misie nazpět do Evropy, 

či o přesunech mezi jednotlivými osadami/misijními stanicemi, které byly součástí přílohy (Wochen) k  obecnímu 

deníku Gemeindiarium/ Gemeinhausdiarium/ Jüngerhausdiarium, po roce 1764 označovaného jakožto 

Gemeinnachrichten, a tzv. Diarien – deníky osad, v kterých je popisován vnitřní chod osady a život bratrů a sester. 

Vedle životopisů, které byly také součástí příloh k obecním deníkům, instrukcí, dopisů, tak tvoří pramennou 

základnu pro studium obnovené Jednoty bratrské. Více k pramenům METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder 

Gottesreich, Die Herrnhuter Brüdergemeine als globale Gemeinschaft 1727–1857, Göttingen 2009, s. 113–268.  
4
  Zpráva misionářů, o přesunu z misijní stanice Gnadenthal do budoucí nově vzniklé osady v místě zvaném 

Grünenkloof, je uložena v archivu obnovené Jednoty bratrské v Herrnhutu – Reise-Diaria (1798–1886) – in Afrika, 

Diarium von einer Rocognoscirungs=Reise von Gnadenthal nach grünen Kloof auf dem Vorgebirge der guten 

Hoffnung, r. 1808, ABU, Sign. R.15.Ma.13c. 
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také dokladem nezbytné komunikace členů Ochranovské církve s místními správními úřady a 

vedením bratrského sboru sídlícím v Herrnhutu. Dalšími použitými prameny, které nám dokreslují 

životy již zmíněných obou misionářů, jsou především jejich životopisy
5
 a dvě další cestovní zprávy

6
 

z let 1806 a 1822.  

 

1.2 Prameny
7
 k dějinám obnovené Jednoty bratrské 

 

Nejdůležitejším pramenem, vzešlým z činnosti obnovené Jednoty bratrské, byly tzv. relace 

(Gemeinnachrichten)
 8

. Vycházely jednou za měsíc. Předčítány byly většinou v rámci obecních dnů, 

a to konkrétně v rámci shromáždění za účasti členů Jednoty a jejich přátel (Freunden). Vyvinuly z 

tzv. obecního deníku (Gemeindiarium/ Gemeinhausdiarium/ Jüngerhausdiarium), který byl zaveden 

v bratrské obci v roce 1747. Po roce 1764 byl nahrazen název obecních deníků (Gemeindiarien) 

termínem relace (Gemeinnachrichten). Jejich charakter se však nezměnil. I nadále představovaly 

nejdůležitější způsob komunikace této skupiny. Byl ručně rozmnožován a obsahoval chronologicky 

                                                 
5
   Bonatzův životopis byl nadiktován jinému ze spolubratrů působícímu spolu s ním v tehdejší africké misii. 

Stalo se tak těsně před Bonatzovou smrtí. Patrně delší dobu trpěl misionář nemocí zvanou hydropsie, kterou 

popisuje i v životopise samém, a na jejíž následky také zemřel na konci roku 1827 přímo v Gnadenthalu. Küster, 

který pobyl v jižní Africe necelých 10 let, svůj životopis sepsal sám. Patrně se tak stalo při plném vědomí, což se 

také projevilo v rozsahu samém. Zemřel v Evropě v obci Neudietendorf v Durynsku roku 1833. Viz BONATZ, 

Johann Gottlieb, Lebenslauf, 1773–1827, ABU, Sign. R.22.37.7.; KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, 1775–1833, 

ABU, Sign. R.22.40.19. 
6
  Zajímavým zdrojem poznatků jsou také dvě další cestovní zprávy. Jedna nám podává informace týkající se 

cesty prvního z misionářů – Johanna Gottleiba Bonatze – do Evropy roku 1822. Druhá zpráva pak pochází z roku 1806 

a týká se cesty Johanna Adolfa Küstera, druhého z misionářů, tentokrát podniknuté z Evropy do jižní Afriky. Zmíněný 

deník z roku 1822 je také edičně zpracován v publikaci LASCH, Alexander (Hg.). Mein Herz blieb in Afrika. Eine 

kommentierte Anthologie Herrnhutischer Missionberichte von den Rändern der Welt am Beginn des 19. Jahrhunderts, 

Hildesheim – Zürich – New York 2009, (Reise-Diaria (1798–1886), Reisebericht von Gruenekloof nach Herrnhut, 

1822), s. 333–338.; V originále je uložen v Herrnhutu – In: Reise-Diaria (1798–1886) – von Afrika, Reisediarium des 

Brüder Bonatz vom Caap der guten Hoffnung bis Herrnhut und der Oberlausitz, r. 1822, ABU, Sign. R.15.Ma.13b.; 

Tiskem vyšel deník roku 1823 v rámci Nachrichten aus der Brüdergemeinschaft – Bericht von der Reise des Br. Johann 

Gottlieb Bonatz von Gruenekloof in Südafrika nach Herrnhut im Jahr 1822. In: ABU, NBG 1823, Heft 2, s. 217–223.; 

Reise-Diaria (1798–1886) – nach Afrika, Reise Diarium Küsters von Herrnhut nach Gnadenthal auf dem Vorgebirge 

der guten Hoffnung, r. 1806, ABU, Sign. R.15.Ma.13a. 
7
   Je třeba rozlišovat tři základní skupiny pramenů vzešlých z činnosti obnovené Jednoty bratrské. První skupina 

je tvořena materiály, které byly původně určeny pro širší veřejnost. Mezi ně můžeme zařadit např. veřejná 

prohlášení, oficiální historie, edice dopisů adt. Do druhé skupiny pak patří mnou sledované deníky, životopisy, a 

dále např. dopisy, které nebyly označeny jakožto důvěrné, tj. nebyly určeny pro nejužší okruh osob v rámci 

zmiňované církve. Jedná se tedy o skupinu pramenů, které mají informativní charakter a určeny byly primárně pro 

členy Ochranovské církve. Poslední skupinou jsou dokumenty, které mají převážně soukromý, téměř až důvěrný 

charakter, jako jsou – pamětní spisy a některé dopisy. Rozdělení pramenů do zmiňovaných skupin uvádí KŘÍŽOVÁ, 

Markéta. Ideální město v divočině. Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální 

Americe, Praha: NLN 2007, s. 17. 
8
   Relace bývají také někdy překládány jakožto zprávy pro bratrské sbory či církevní zprávy. Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, 

Edita. Jak potůček v jezeře, s. 390.; ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Christian David. Zakladatel obnovené Jednoty bratrské, 

Suchdol nad Odrou 2012, s. 318. 
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seřazené události po jednotlivých dnech dané osady (Gemeinort) – tzn., že zahrnoval vnitřní 

koloběh, jehož dodržování hrabě Zinzendorf na svých cestách kontroloval. Tzv. týdny (Wochen), 

jakožto přílohy obecního deníku, vycházely 53x do roka. Obsahovaly promluvy, kázání, synody, 

výroční zprávy, básně, dopisy a zprávy. Tyto zprávy získávala daná osada od jednotlivých 

misionářů a většinou obsahovaly deníky a krátké životopisy zesnulých členů.  

Do roku 1817 byly relace šířeny výhradně rukopisně. Synoda z roku 1817/1818 došla 

k závěru, že část zpráv bude tištěna pod titulem Nachrichten aus der Brüdergemeine a zbylé 

Gemeinnachrichten budou dále psány ručně. To se týkalo protokolů z kazatelských konferencí, 

relací a hlášení z diaspor a životopisů, které nebyly určeny k vytištění. Teprve až od roku 1848 byly 

Gemeinnachrichten tištěny jako celek. Tiskárna obnovené Jednoty bratrské byla umístěna v Barby.
9
 

Dalším důležitým pramenem, vzniklým z činnosti obnovené Jednoty bratrské, jsou 

životopisy (Lebenslaufen), jakožto učebnice narativní teologie. Sepisovali je členové obnovené 

Jednoty bratrské buď před smrtí, anebo před nějakým významným životním krokem či událostí. Tou 

mohl být např. porod či nastoupení nějaké cesty.
10

 Všechny ochranovské životopisy byly psány 

výslovně s tím úmyslem, že budou předčítány i jinak zveřejňovány. Toho si byli vědomi i samotní 

tvůrci zmíněných životopisů. Většinou byly předčítány také při pohřbu zesnulého člena obce.  

Psaní životopisů nebylo čistě bratrskou zvláštností. Navazovalo na starší křesťanskou tradici 

prosazovanou již Augustinem, která spočívala v sepisování vlastních zbožných zkušeností a zápasů, 

které jedinec každodenně zakoušel.
11

 Obnovená Jednota bratrská byla silně ovlivněna také 

německým pietismem.
12

 Na rozdíl od pietismu se vyznačovala bratrská zbožnost jakýmsi 

optimismem. Byla ještě více soustředěna ke Kristu, zvláště k jeho oběti na kříži.
13

  

 Se psaním životopisů se začíná v Herrnhutu ve větší míře až koncem 40. let 18. století.
14

 

Souvisí to se vznikem hřbitova na Hutbergu (Boží pole) v roce 1730, kde byli však pochováváni jen 

přijatí členové bratrského společenství. Všichni ostatní byli i nadále pohřbíváni v Berthelsdorfu.
15

 

Od poloviny 18. století je pak psaní vlastních autobiografií již zcela běžnou záležitostí.   

                                                 
9
   Problematikou relací jakožto pramene k dějinám obnovené Jednoty bratrské se zabývá především METTELE, 

Gisela. Weltbürgertum oder Gottesreich, s. 147–178. 
10

   Srov. KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině, s. 16. 
11

   Viz METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder Gottesreich, s. 191–198. 
12

   Pietismus – z lat. pietas = zbožnost. Srov. ČAPEK, Vladimír. Historie Bible, Praha 1990, s. 95.; Více 

k pietismu WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 12–16. Pietismus, jakožto duchovní obnova, vzešlá 

z německého luterství na konci 17. století, s sebou přinesl i znovuoživení starší tradice založené na psaní vlastních 

autobiografií. V centru pietistické zbožnosti stál bezprostřední vztah jedince k Bohu. Určujícími nebyly instituce a 

dogmata, ale osobní zkušenost. Srov. METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder Gottesreich, s. 198–208. 
13

   ČAPEK, Vladimír. Historie Bible, s. 97–98. 
14

  Více METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder Gottesreich, s. 198–211. 
15

   Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 199. 
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 V 18. století byly životopisy tvořeny zpravidla šesti stranami v osmerkovém formátu. Ve 

století následujícím se pohyboval rozsah mezi šesti až patnácti stranami, ale objevovaly se 

životopisy rozsáhlejší, které měly v některých případech až sto stran.  

 Ručně psané relace (Gemeinnachrichten), které po roce 1764 nahradily zmíněné obecní 

deníky (Jüngerhausdiarium), obsahují zhruba třitisíce takovýchto životopisů. Z tohoto množství je 

polovina tvořena ženskými a polovina mužskými autobiografiemi. Teprve až po roce 1848 byly 

relace (Gemeinnachrichten) tištěny jako celek. Ve zmíněných tištěných relacích bylo zveřejněno 

1122 životopisů, 686 mužských a 436 ženských.
16

  

 

1.3 Stav bádání  

 

Rozšířením myšlenek obnovené Jednoty bratrské, nejen do jižní Afriky, se zabývá ve své 

publikaci především Hartmut Beck, Brüder in vielen Völkern. 250 Jahre Mission der 

Brüdergemeine, Erlangen 1981. Misijní pokusy v oblasti Kapska popisuje velmi podrobně od 

samotného počátku v první polovině 18. století, přes úspěšné vybudování misie na přelomu 18. a 

19. století, a končí až ve 20. století. Diaspoře a misiím v obecnější rovině, nejen ve vztahu k jižní 

Africe, se také věnuje Gisela Mettele, Weltbürgertum oder Gottesreich. Die Herrnhuter 

Brüdergemeine als globale Gemeinschaft 1727–1857, Göttingen 2009. Proniknutí vlivu 

Ochranovských bratří do oblasti jižní Afriky je pak věnována pozornost – kromě zmíněných dvou 

publikací a knihy od Edity Štěříkově, Jak potůček v jezeře. Moravané v obnovené Jednotě bratrské 

v 18. století, Praha 2009, která se zaměřuje především na postavu prvního z misionářů – 

Georga/Jiřího Schmidta – především v publikaci Alexander Lasch (Hg.), Mein Herz blieb in Afrika. 

Eine kommentierte Anthologie Herrnhutischer Missionberichte von den Rändern der Welt am 

Beginn des 19. Jahrhunderts, Hildesheim – Zürich – New York 2009. Lasch zahrnuje ve své 

publikaci i cenné přepisy pramenů. Tématu se také dotýká, vedle příslušné kapitoly v rámci Dějin 

jižní Afriky od Otakara Hulce, které vyšly hned několikrát v rámci edice Nakladatelství Lidové 

noviny, i kniha Jiřina Kubíková, Křesťanká misie v 16.–18. století, Brno 2001. Je v ní podán 

stručný přehled k dějinám misijní činnosti Bratrské církve nejen v jižní Africe, ale i v jiných 

zemích. Postavě Georga Schmidta, stejně jako africké misii v obecnější rovině, byla věnována 

koneference Historicko–vlastivědné společnosti Moravian, která se konala v roce 2009 v Suchdole 

nad Odrou. Mnoho příspěvků pak vyšlo v rámci Sborníku z této V. konference Moravian. Mezi 

                                                 
16

   Srov. METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder Gottesreich, s. 211–218. 
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příspěvky je i výstup Isaaka Balie, který vystoupil se svým referátem na téma Georg Schmidt, jak je 

hodnocen dnes, a dále pak Moravská církev v jižní Africe. Isaak Balie působí v současnosti 

v africké misii a sám je původem příslušníkem kmene Khoikhoi.
17

 

 

2 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ 

 

 Pro období první čtvrtiny 18. století je příznačná nová vlna emigrace směřující z našeho 

území především do oblasti Slezska a Saska
18

. Mnoho skupin bratrských exulantů splynulo v cizině 

s evangelickými církvemi. Jen jedna jediná skupina si však vytvořila samostatnou cítkev, která trvá 

dodnes. Byli to němečtí potomci stoupenců Jednoty bratrské z fulneckého kraje, konkrétně z oblasti 

Těšína a Suchdola nad Odrou, kteří byli vedeni tesařem Kristiánem Davidem
19

 ze Ženklavy u 

Nového Jičína (1692–1751).  

 Kristián David se seznámil s říšským hrabětem Mikulášem Ludvíkem Zinzendorfem
20

  

během svého pobytu v Drážďanech roku 1722. V podstatě toto setkání bylo setkáním stěžejním. 

Zinzendorf ihned pocítil sympatie vůči spolubratrům Kristiána Davida a jejich tíživé situaci a slíbil, 

že vyhledá místo pro několik rodin, které David vysloveně doporučil.
21

 V oblasti Horní Lužice tak 

vzniká v roce 1722 první osada pozdější obnovené Jednoty bratrské – Herrnhut (Ochranov), ležící 

na zemské cestě z Lobavy do Žitavy. Stavební místo pro novou kolonii, nacházející se na  

Berthelsdorfském panství hraběte Zinzendorfa, leželo na vyvýšenině mírného svahu kopce 

Hutberg.
22

   

                                                 
17

  Zmíněná díla, včetně článků a diplomových prací, týkající se obnovené Jednoty bratrské, jsou v úplné citaci 

uvedena v rámci Seznamu pramenů a literatury.  
18

   Emigraci do této oblasti popisuje zejména ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Exulantská útočiště v Lužici a Sasku, Praha 

2004.  
19

   Narodil se 17. února roku 1692 v moravské Ženklavě (Senftleben). Jeho otcem byl český tesař Jan David a 

matkou německá Moravanka Rosina, vdova po Janu Hickelovi. Datum jeho narození nebylo dlouho přesně známo. 

On sám uváděl, že se narodil „přibližně“ roku 1692. S tímto nepřesným datem nebyli herrnhutští bratři spokojeni, a 

proto bylo po Davidově smrti přesnější datum jeho narození vymyšleno. Sám Zinzendorf v životopise Kristiana 

Davida (ABU, GN.A.18, 1751, 4) napsal, že se David narodil 31. 12. 1690. Více k problematice ŠTĚŘÍKOVÁ, 

Edita. Christian David, s. 1.; Datum, které uvedl Zinzendorf ve zmíněném životopise, bylo pak přejato ve většině 

publikací, a je i na hrobě a pamětní desce na rodném domku Davida v Ženklavě. Srov. WEINLICK, John R., Hrabě 

Zinzendorf, s. 61. 
20

  Mikuláš Ludvík Zinzendorf, saský šlechtic, jemuž šlechtický titul otevřel dveře k duchovnímu vlivu 

v Německu osmnáctého století, se stal jakýmsi duchovním otcem Moravské církve – obnovené Jednoty bratrské. Sám 

byl stoupencem německého pietismu a je tedy třeba chápat obnovu českých bratří, jakožto další fázi pietismu. 

Zinzendorf byl jením z mnoha zasažených duchovním probuzením v rámci německého protestantismu. Byl sice 

nakloněn myšlence Ochranovských bratří, nicméně se snažil udržet skupinu pod správou luterské církve, což se mu 

nakonec nepovedlo. WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 11–12. 
21

   Srov. WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 62. 
22

   Původně bylo zamýšleno, že se usadí moravští exulanti mezi obcemi Köstwitz a Reichenfeld. Plánovaná 

křesťanská vesnice v Ebersdorfu se měla jmenovat Niedrig (Nízké). Kristián David však se svými stoupenci dal 
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Dne 12. května 1727 předložil hrabě Herrnhutským své Vrchnostenské příkazy a zákazy a ti 

potvrdili přijetí těchto předpisů osobně podáním ruky.
23

 Podle tohoto obecního řádu si obyvatelé pět 

let staré kolonie měli zachovat svobodu a býti prosti všech služebních povinností. Měli odvádět 

pouze některé poplatky spojené s vrchnostenskou ochrannou, provozováním řemesla a za užívání 

půdy. Vůči vrchnosti pak byli ještě zavázáni poslušností. Zmíněné Vrchnostenské příkazy a zákazy 

také obsahovaly mimo opatření týkající se nočních hlídek, čistoty v obci, studní, cest, další 

výstavby, i morální příkazy, mezi kterými byl zahrnut například zákaz tancování, nadměrné jezení a 

pití. Taktéž neměli být v obci trpěni nejrůznější komedianti. Jako nejvyšší instance byli v obci 

zřízeni tzv. starší (Älteste), kterých bylo 12.
24

 Čtyři z těchto dvanácti starších byli následně vybráni 

losem za vrchní starší (Oberälteste).
25

  Dělení sboru na malé skupiny začalo v červenci roku 1727. 

Vzniklo více jak deset tvz. chórů
26

 (Chor, Chöre), založených na věku, pohlaví a rodinném stavu. 

V roce 1728 vznikla instituce známá jakožto – Dům svobodných bratří (Brüderhaus). Byl to více, 

než jen dům určený k ubytování svobodných bratrů. Stal se také střediskem řemeslné výroby a 

výuky učňů. Mnozí z nich se zde také zabývali studiem a přípravou na misijní práci. V roce 1730 

pak vznikl pod vedením Anny Nitschmanové
27

 obdobný ústav určený pro ženy nazvaný – Dům 

svobodných sester (Schwesternhaus).
28

  

Kromě již zmíněných Vrchnostenských příkazů a zákazů z roku 1727, je třeba zmínit ještě 

statuta z téhož roku určená Herrnhutským, jejichž autorem byl rovněž hrabě Zinzendorf. Své dílo 

nazval Bratrský spolek a samospráva v Herrnhutu.
29

 Narozdíl od předchozích příkazů, které byly 

závazné pro všechny obyvatele obce, byly zmíněné statuty Bratrského spolku závazné jen pro ty, 

                                                                                                                                                                  
nakonec přednost místu pod úpatím kopce Hutbergu. Více ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 35. 

23
   Herrschaftliche Gebote und Verbote. (ABU, R.6.A.a.15.)– dochováno v několika opisech, otiskl ho i 

MÜLLER, Josef Theodor. Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüderkirche, Leipzig, 1900, s. 106–110 a HAHN, 

Hans-Christoph – REICHEL, Hellmut. Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder. Quellen zur Geschichte der Brüder 

Unität von 1722 bis 1760, Hamburg 1977, s. 70–75.; Srov ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 103. 
24

   Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 103–111. 
25

   Více WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 75–76. 
26

   Tzv. chóry vznikly kolem roku 1738 z předešlých tříd, které se začaly vytvářet po roce 1733. Vznik tříd 

souvisel s vydáním, již zmíněného, Verfassung der Mährischen Brüder-Gemeine – Zřízení sboru Moravských bratří, 

které roztřídilo bratry a sestry do skupin – ženatí muži, vdané ženy, vdovci, vdovy, panny, mladí hoši, chlapci, dívky 

a malé děti. Dohled a duchovní péče nad kůry byla svěřena kůrovním pečovatelům (Chorpfleger), kteří měli dále své 

pomocníky. Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 198.  
27

   Anna Nitschmann (1714–1760) pocházela z Kunína. Byla dcerou Davida Nitschmanna. Do Herrnhutu přišla se 

svými rodiči roku 1725. O dva roky později, ve svých třinácti letech, byla přijata do církve. V březnu roku 1730 se 

stala ve svých 15 letech vrchní starší. Byla Zinzendorfovou nejužší spolupracovnicí. Od roku 1741 byla generální 

starší, v letech 1746–1756 nesla titul matka. Po smrti Erdmuth Dorothey se s Annou Nitschmann Zinzendorf oženil. 

Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 379. 
28

   Viz WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 83. 
29

   V roce 1733 sepsal ještě Zinzendorf tzv. Verfassung der Mährischen Brüder-Gemeine. (ABU, R.6.A.a19.) – 

Zřízení sboru Moravských bratří.  Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 196. 
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kteří se k němu chtěli připojit.
30

 Zinzendorf připravil a notářsky ověřil ještě dokument známý jako 

Notariats-Instrument. Dokument z 12. srpna roku 1729 vyjadřuje věrnost augsburskému vyznání 

víry a naději v dobrou vůli vrchnosti. Byl podepsán hrabětem, jakožto majitelem panství a farářem 

místní farnosti – Rothem. V listině je popsán vznik Herrnhutu a je v ní zdůrazněno, že bratři nejsou 

separatisté ani sekta, nýbrž potomci dávné církve. Zároveň bylo stanoveno, že bratři nebudou 

prohlašovat nikoho ze svých potomků za bratra nebo sestru, pokud se neobrátí, dále pak si nikdy 

nepřestanou říkat bratři a sestry, protože tento název je biblický, avšak přidání názvu čeští nebo 

moravší bude považováno za sektářské.
31

   

 V letech bezprostředně následujících po vydání zmiňovaných dokumentů, upravujících 

vnitří chod společenství, se Herrnhut stává obcí, jež slouží jako model více jak dvaceti moravským 

bratrským sborovým obcím
32

, založeným během dalších padesáti let.   

 Čtyřicátá léta byla pro bratrský spolek v jistém ohledu stejně kritická i tvůrčí jako léta 

dvacátá.
33

 Problém začlenění do státních církví byl hlavním bodem jednání synodů 

v Marienbornu
34

, které se konaly v květnu a říjnu roku 1744, a pak v lednu a červnu roku 1745. Zde 

představil Zinzendorf svůj tropusový plán
35

, v němž tvrdil, že všechny církve jsou v podstatě 

součástí jediné církve, a že každá z nich určitým a jedinečným způsobem přispívá k šíření Kristova 

poselství. Zinzendorf si představoval, že bratrstvo v Německu bude složeno ze tří tropusů – 

luterského, reformovaného a moravského.
 
Každá ze smíněných skupin si měla zachovat svoji 

identitu. Po mnoho let se při přijímání za členy zapisovalo, ze které církve věřící pocházejí. 

Souběžně s utvářením tropusů došlo k oživení služebních řádů českých bratří. Proto tedy obnovená 

Jednota bratrská měla, stejně jako její předchůdkyně, biskupy, presbytery a diakony. Také byl 

obnoven řád akolytů, pomocníků, kteří sloužili církvi, ale nevysluhovali svátosti.
36

  

                                                 
30

   Tamtéž, s. 103–111.; Brüderlicher Verein und Wilkür in Herrnhut. (ABU, R.6.A.a.15.) – Tyto statuty otiskl i 

MÜLLER, Josef Theodor. Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüderkirche, s. 110–115.; Taktéž HAHN, Hans-

Christoph – REICHEL, Hellmut. Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder, s. 75–80. 
31

   Srov. WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 80–81. 
32

   Přehled evropských bratrských osad podává velice přehledně METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder 

Gottesreich, s. 277–179.; Zmíněné evropské osady europäischen Gemeinorte vznikly především na území dnešního 

Německa (Herrnhut 1722/1727, Marienborn 1736– 1773, Herrnhaag 1738–1753, Niesky 1742, Ebersdorf 1746, 

Barby 1748–1809, Neiuwied 1750, Kleinwelka 1751, Rixdorf bei Berlin 1747/1756, Neudietendorf 1764, Gnadau 

1767, Königsfeld 1807), dále pak na území Dánska (např. Christiansfeld 1773), Švédska (Stockholm, Göteborg, 

Karlskrona cca. 1740), Nizozemí (např. Amsterodam 1738–1818, Zeist 1746), Velké Británie a Irska (např. London 

1738/1742, Dublin 1750), Švýcarska (např. Bern 1739, Basel 1740), Ruska (Sarepta 1765), Estonska (Dorpat, 

Bethel), tehdejšího Livonska (Lammsberg 1741–1753) a Francie (Paris 1844–1848). 
33

   Více WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 178–190. 
34

   Marienbornský zámek byl hlavním Zinzendorfovým sídlem čtyřicátých let. Tamtéž, s. 184. 
35

   Tropus – z řeč. tropoi peideias – způsob výchovy. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 52–53.  
36

   V roce 1740 poprvé vyšel tiskem katechismus sepsaný samotným Zinzendorfem – tzv. Lehrbüchlein, kterým se 

nadále bratři řídili. Nově vyšlo In: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf: Katechismen. Bd. 1., Hrsg. Dietrich Meyer,  
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Brzy však došlo k tomu, že se tropus moravanů oddělil a vytvořil tak základ pro pozdější 

samostatnou církev známou pod názvem obnovená Jednota bratrská. Stalo se tak roku 1749 po 

několikaletém Zinzindorfově úsilí. K přijetí tzv. Zákona podporující osoby patřící k takzvané 

Jednotě bratrské v osídlování kolonií Jeho Veličenstva v Americe došlo na základě schválení zákona 

Dolní sněmovnou a následně Horní sněmovnou anglického parlamentu. Posléze byl připojen 

královský podpis a dne 24. června roku 1749 vstoupil zákon v platnost. Důležitá byla především 

preambule tohoto zákona, uznávající Jednotu bratrskou jako starobylou protestantskou biskupskou 

církev a legitimního nástupce českých bratří. Tím byl uznán status a nezávislost moravanů 

v Británii a bratři tak získali právní postavení.
37

 

 V Německu zůstala obnovená Jednota bratrská sice malou církví, ale stala se druhým 

církvím příkladem jednak svým školstvím a především pak svou misijní činností.
38

 Již před jejím 

uznáním samostatnou církví, tj. před rokem 1749, se započalo se šířením myšlenek bratrského 

spolku dále za hranice kontinentální Evropy
39

. Dne 10. února roku 1728, z něhož se posléze stal 

první tzv. sborový den (Gemeintag)
40

, se poprvé živě hovořilo o možné expanzi bratrských 

myšlenek dále za hranice Evropy. V názoru na misijní činnost se však Zinzendorf s moravany 

značně rozcházel. Zatímco hrabě toužil už od útlého mládí po misii mezi pohany v nejzapadlejších 

koutech světa, moravané viděli svůj úkol na Moravě, ve Slezsku a v Čechách. Předmětem diskuze 

zmíněného dne bylo Turecko, Etiopie, Grónsko, Laponsko a další země. Následujícího dne se 

dvacet šest svobodných bratrů sjednotilo do misijní modlitební skupiny a další den se přestěhovali, 

do již zmíněného, společného domu. Zinzendorf osobně vedl jejich studium písma, jazyků, 

zeměpisu, lékařství a Bible.
41

 

 Na přelomu třicátých a čtyřicátých let 18. století přibylo, kromě rozsáhlých společenství a 

osad na domácí půdě, i mnoho nových osad a misijních stanic v zámoří. Jejich slibný růst nutil 

Zinzendorfa věnovat pozornost pravidlům přijímání nových členů. Došel k přesvědčení, že pouze ti, 

                                                                                                                                                                  
Götingen, 2008. Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 193. 

37
   WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 182–190 . 

38
  Stěžejním dílem, kterým se obnovená Jednota bratrská řídila od konce 70. let 18. století, se stal dogmatický 

spis, jehož autorem byl SPANGENBERG, August Gottlieb. Idea fidei Fratrum oder kurzer Begriff der Christlichen 

Lehre in der evangelischen Brüdergemeinen, Barby 1779.  
39

   Rozšířením myšlenek obnovené Jednoty bratrské se zabývá ve své publikaci především BECK, Hartmut. 

Brüder in vielen Völkern.; Diaspoře, školství a misiím se také věnuje METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder 

Gottesreich, s. 92–111. 
40

   Gemeintag – sborový den byl později určen k četbě dopisů a zpráv z bratrských misií a ostatních bratrských 

sborů. Byli při něm také často vysíláni misionáři. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 28.; 

ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 171.  
41

   Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 169–194. 
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kteří pocítili „volání“, mohou být přijati do osad s přísnou kázní.
42

 Zároveň bylo nutné ustanovit 

dohlížitele a pastýře moravských sborů v cizích zemích. Vznikla tak v této souvislosti funkce 

seniora sborů, která svým způsobem navazovala na bratrskou tradici moravského episkopátu. Dne 

13. března roku 1735 byl moravský misionář – tesař David Nitschmann  – vysvěcen na prvního 

seniora sboru.
43 

Je třeba rozlišovat v této souvislosti mezi pojmy osada Gemeinort
44

, misijní stanice 

Missionstation a tzv. Stadgemeinde, popř. Landgemeinde. V posledním případě jde spíše o 

komunitu tvořenou stoupenci obnovené Jednoty bratrské, která působí v místě, kde nevznikla osada 

„na zeleném drnu“, určená čistě pro potřeby moravanů. Tato „společenství“ působí v rámci nějaké 

jiné sídelní jednotky, v které tvoří pouhou část obyvatelstva.45  

 

3 DĚJINY MISIJNÍ ČINNOSTI OBNOVENÉ 

JEDNOTY BRATRSKÉ V JIŽNÍ AFRICE DO PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ 

 

Misie v jižní Africe
46

 představuje samotné počátky misijní činnosti Ochranovských bratří. 

Jakýsi podnět vyšel z holandského Amsterodamu
47

 a důvodem byly zprávy o těžkých podmínkách, 

v kterých údajně žil kmen Khoikhoi
48

 na mysu Dobré naděje. Jakožto dobrovolník se přihlásil Jiří 

Schmidt
49

, který posléze začal působit v oblasti Kapska
50

 od roku 1737. Na samém začátku je nutné 

                                                 
42

   Více WEINLICK, John R., Hrabě Zinzendorf, s. 93–99, 182–183. 
43

   Srov. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 201–202. 
44

   Gemeinort/ Ortsgemeinde – osada, vzniklá čistě pro potřeby obnovené Jednoty bratrské. Tvoří tak protiklad 

k tzv. Stadtgemeinde/ popř. Landgemeinde, která nemá oproti zmíněnému Gemeinort vlastní samosprávu a její 

obyvatelé jsou roztroušeni v rámci jiného sídla, v němž zaujímají menšinu. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter 

Wörterbuch, s. 42, 50.  
45  Ucelený přehled mimoevropských misijních stanic a osad podává METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder 

Gottesreich, s. 278–179. 
46

   Pod nadvládou Nizozemí byla námi sledovaná oblast od roku 1595 do 1795. Posléze přechodně ještě mezi lety 

1803–1806. Postupně však do jižní Afriky pronikli Britové (1795–1802, def. od 1806), Srov. LASCH, Alexander 

(Hg.). Mein Herz blieb in Afrika, s. 294–297. 
47

   Amsterodam byl hlavním sídlem Sjednocené východoindické společnosti, pod jejíž správou byla oblast 

Kapska. Od roku 1602 měla pomáhat holandským obchodníkům v jejich zámořském podnikání. Srov. HORST, Han 

van der. Dějiny Nizozemska, Praha: NLN 2005, s. 161–162.; Osada Ochranovských bratří (Stadgemeinde) vznikla 

v Amsterodamu až po roce 1738. Fungovala zde necelých sto let do roku 1818. Obnovená Jednota bratrská do této 

oblasti znovu pronikla až ve 30. letech 20. století. Samostatnou obcí, označovanou jakožto Amterodam-Südost, se 

stává zdejší Stadgemeinde až po roce 1965. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 12.  
48

   Kmen Khoikhoi je často nesprávně označován jako kmen Hotentotů. Pojem Hotentot je užíván již od 17. 

století s lehkým nádechem rasismu, který do tohoto označení vnesli již Búrové – potomci holanských přistěhovalců 

– a byl dále používán i v následujících staletích a osvojen posléze i Herrnhutskými bratry. Srov. LASCH, Alexander 

(Hg.). Mein Herz blieb in Afrika, s. 294–297 
49

  Jiří Schmidt (1709 Kunvald [dnes Kunín] – 1785 Niesky). Srov. KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–

18. století, s. 232–233.; Dále BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 98–107; LASCH, Alexander (Hg.). Mein 

Herz blieb in Afrika, s. 294–297; více k osudu Jiřího Schmidta viz: Georg Schmidt z Kunína, 1709–1785, Lebenslauf, 
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podotknout, že Schmidtovo působení je často vnímáno jako neúspěšně, snad pro jeho krátký pobyt 

v této oblasti, který trval od roku 1737 do roku 1744. Nicméně na jeho obranu je nutné říci, že se 

potýkal s nelehkými nástrahami především ze strany Holandské reformované církve
51

. Je přirozené, 

že tato církev nerada viděla náboženské ovlivňování místního etnika z řad cizích misionářů, kteří ke 

všemu, jako tomu bylo v případě Schmidta, nebyli řádně vysvěceni. Problematika řádného svěcení 

byla v tomto případě kamenem úrazu a na příště bylo nutné se jí vyvarovat.
52

 Sám hrabě Zinzendorf 

Schmidtovi poslal písemnou ordinaci na diakona až roku 1742, bez níž nemohl pokřtít obrácené 

Hotentoty.
53

 Až do této chvíle nemohl Schmidt vysluhovat svátosti, protože byl laickým 

pracovníkem. 

 Nebyly to však jen náboženské problémy, které sužovaly prvního misionáře z řad 

Ochranovských bratří. Jistý problém představovala i tak potřebná vzájemná komunikace mezi 

Schmidtem a místním etnikem. Jak už bylo řečeno, jazyk kmene Khoikhoi činil Evropanům nemalé 

problémy.
54

 Schmidt byl schopen domluvit se s úřady v holandštině a taktéž holandštinu zahrnul do 

výuky poté, co si otevřel školu a jeho pokusy osvojit si jazyk tohoto etnika ztroskotaly.
55

 

 Schmidt se zasadil tedy nejen o proniknutí myšlenek Ochranovských bratří do těchto 

odlehlých končin afrického kontinentu, ale i o jisté kulturní a morální pozvednutí hodnot samotného 

kmene Khoikhoi, nutno říci v evropských mezích a představách. Své ideje a plány naplňoval v nové 

misijní stanici, která vznikla z jeho podnětu a se souhlasem kapitána holandské správy Johanna 

Tobiase Rhenia
56

 a Sjednocené východoindické společnosti. Stanice byla umístěna v Paviánském 

údolí (Bavianskloof nebo Baboon Valley), podle kterého získala i své pojmenování – 

Baviaanskloof. Později byla roku 1802 přejmenována na Genadendal/Gnadenfeld a po roce 

                                                                                                                                                                  
GN 1786, fol. 57–65 (Kf). 
50

   Oblast, zmiňovaná jakožto Kapsko, vznikla v roce 1652 zásluhou Východoindické společnosti. Tvořila tak 

jednu ze čtyř provincií jižní Afriky. Dalšími provinciemi byl Transvaal, Natal a Oranžský svobodný stát. Tyto tři 

provincie vznikly o něco později, nežli provincie Kapsko, a to v první polovině 19. století. Staly se nezávislými 

búrskými státy. V roce 1910 došlo ke sjednocení všech čtyř zmiňovaných bývalých provincií do Jihoafrické unie, z 

které posléze v roce 1961 vznikla JAR. Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 98–107. 
51

   Vedle této církve zde působili po roce 1778 i luteránští pastoři. Srov. HULEC, Otakar, Dějiny jižní Afriky, 

Praha NLN 1997, s. 60–65. 
52

   Srov. KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 234–235; I poté, co byl Schmidt písemně 

ordinován na diakona (1741/1742), měl problémy s reformovanou církví. Rada sedmnácti v Amsterodamu nedala 

Ochranovu povolení k vyslání dalšího misionáře. 
53

   Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 98–107; ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 190; 

List od hraběte Zinzendorfa byl napsán v Rotterdamu dne 27. srpna roku 1741 a vybízel afrického misionáře, aby 

vysluhoval svátost křtu. 
54

   LASCH, Alexander (Hg.). Mein Herz blieb in Afrika, s. 294–297. 
55

   ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 190. 
56

   Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 98–107; Kapitán Johannes Tobias Rhenius, který strávil 

téměř půl století ve službě Společnosti, pocházel z Lübecku a představoval jistou oporu pro misionáře Jiřího 

Schmidta na začátku jeho pobytu v Kapsku. Po kapitánu Rheniovi nastoupil Rudolf Siegfried Allemann. 
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1805/1806 na Gnadenthal.
57

 

  Souhlas od reformované církve k vysluhování svátostí nakonec nedostal. V srpnu 1743 

přišel do Paviánského údolí list z Nizozemí, oznamující, že Bratři souhlasí se Schmidtovým 

případným návratem.
58

 Nepřátelství vůči Herrnhutským bratrům způsobilo, že Jiří Schmidt opustil 

roku 1744 jižní Afriku na základě vlastního rozhodnutí. V Nizozemí se pak snažil získat nové 

povolení k misii mezi Hotentoty, ale už ho bohužel nezískal.
59

 V misijní stanici Baviannskloof 

Schmidt zanechal sedm pokřtěných osob a 47 stoupenců, což je nutno vnímat jako jistý úspěch.
60

  

 Ochranovští se pokusili o obnovení misie na Mysu oficiální cestou až o dobrých čtyřicet let 

později.
61

 Jednání na synodu obnovené Jednoty bratrské roku 1789 vyústilo v obnovení misie v 

Africe. Nemalou zásluhu na tom měl tehdejší biskup Jednoty – Johann Friedrich Reichel. Povolení 

obdrželi od Východoindické společnosti a taktéž guvernér provincie byl věci příznivě nakloněn. 

Bylo zapotřebí předejít již zmiňovaným problémům spjatým se samotnou ordinací misionářů.  

 Již roku 1792 se tak do Kapského města vydali tři misionáři z řad obnovené Jednoty 

bratrské. První z bratrů – Heinrich Marsveld (47 let)
62

 – pocházel z holandské Goudy. Druhým z 

misionářů byl Daniel Schwinn
63

 (42 let) z Erbachu v Odenwaldu a posledním z vybraných bratří se 

stal – Johann Christian Kühnel (30 let) z Herrnhutu. Všichni tři byli ordinováni v Herrnhutu 

(Ochranově), což bylo pro misijní činnost nevyhnutelné a zásadní.  

 Vláda provincie Kapsko
64

 darovala misionářům místo, kde původně pracoval Jiří Schmidt.
65

 

Můžeme s jistotou říci, že misijní snahy již zmiňovaných bratrů, byly v mnohém úspěšnější, nežli 

první pokusy Schmidtovy. Rychle se také zvyšoval počet obrácených na víru. Bohužel i na konci 

18. století museli bratři bojovat s nelehkými úkoly především ze strany kolonistů. Nutné je vnímat 

                                                 
57

   Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 98–107; KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. 

století, s. 234 – 238;  
58

  KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 236. 
59

   ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Jak potůček v jezeře, s. 190. 
60

   Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 98–107. 
61

   Srov. KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 236; Po Jiřím Schmidtovi se do této oblasti 

vydal tak říkajíc na vlastní pěst ještě neoficiálně roku 1748 jistý člen sboru v Herrnhaagu, který dříve pět let sloužil 

jako úředník u holandské Východoindické společnosti na Mysu. Vydal se tedy mezi Hotentoty dobrovolně a na 

vlastní náklady. Zřejmě se dostal do Paviánského údolí, ale zmínky o něm mizí roku 1756. 
62

   Podle zmínky o úmrtí Marsvelda roku 1822 v Gnadenthalu ve věku 75 let, by mu mělo být v době příjezdu do 

Afriky roku 1792 45 let, nikoli 47 let. Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 232. 
63

   V literatuře bývá někdy nesprávně uváděno jeho jméno jakožto Daniel Schwimm – viz KUBÍKOVÁ, Jiřina. 

Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 236. 
64

   Zpočátku Kapsko spravoval nejvyšší místní velitel, který byl zaměstnancem Sjednocené východoindické 

společnosti a byl jí přímo podřízen. Od roku 1672 stál v čele Kapska guvernér. Guvernér předsedal politické radě, 

která vydávala zákony, či spíš nařízení a po rozšíření o několik dalších osob z řad měšťanů mohla působit i jako 

nejvyšší soudní orgán. O jednotlivé úseky správy, jakými byli například Úřad pro fiskální záležitosti, či Velitelství 

posádky, se starali příslušní zástupci guvernéra. Více HULEC, Otakar, Dějiny jižní Afriky, s. 64. 
65

   Tamtéž, s. 236–237.  
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dějiny misie obnovené Jednoty bratrské v širší souvislosti. Události v daleké Evropě se samozřejmě 

projevovaly nekompromisně i v tak odlehlé oblasti jakou byla jižní Afrika. Revoluční myšlenky z 

Francie dolehly i do Holandska a odtud do holandských kolonií. Misionáři byli vnímáni čím dál 

více jako nepřátelský cizí element a projevovalo se to v různých rovinách. Například v roce 1794 

odmítli dát holandští kolonisté moravanům povolení ke stavbě kostela, což byl zásadní problém. 

Jako prozaičtější důvod však je třeba uvést zlepšování životní úrovně domorodých Khoikhoiů, které 

kolonistům v důsledku velice vadilo. Misionáři se snažili vzbudit v místním obyvatelstvu 

rovnocenné partnery, což se lišilo od běžného přístupu kolonistů nejen k tomuto kmeni. Holandská 

koloniální politika postupovala vůči domorodému etniku nekompromisně, což se projevovalo 

především v záboru půdy bez náhrady a tendence zahnat toto obyvatelstvo co nejvíce do 

vnitrozemí. Situace se zdála být kritická. Jistý obrat k lepšímu zaznamenali misionáři v srpnu roku 

1795, kdy se Kapské kolonie zmocnilo britské loďstvo ve jménu prince Oranžského, a Britové 

ujistili moravany, že budou pod jejich ochranou.
66

 

 K jistému obratu došlo na počátku 19. století, kdy byla opět Kapská kolonie roku 1802  

vrácena po dohodě v Amiens Holandsku. Zásadní byla také změna názvu Bavianskloof (Paviánské 

údolí) na Genadendal (údolí Milosti), v němčině nazývané Gnadenfeld, jež se udála na zákládě  

návrhu guvernéra Jansena. Poté, co se oblast vrátila zpět do rukou Holanďanů, se překvapivě 

nezměnila situace moravanů k horšímu. Práce Ochranovských bratří tak začala sklízet své ovoce. 

Jejich práce se stala v Kapské kolonii známou a oceňovanou, byť v tom byl jistý nádech 

vypočítavosti ze strany kolonistů. Snad si začali uvědomovat, že inteligentní domorodý konvertita 

se jim vyplatí více, nežli nevzdělaný otrok.
67 

 Vedle vlivu Nizozemí se setkáváme, jak už bylo řečeno, na konci 18. století i s pronikáním 

Velké Británie
68

 do této oblasti. V důsledku evropských konfliktů, které vyvolal vývoj po 

francouzské revoluci a následných Napoleonských válkách, došlo k vylodění Britů na Kapském 

poloostrově. Když francouzská vojska vpadla roku 1795 do Holandska, Britové se rozhodli zabránit 

zvýšení francouzského vlivu ve strategicky důležité oblasti jižní Afriky. Britská okupace trvala 

přechodně od roku 1795 do roku 1803 a posléze na více jak sto let po roce 1806 se stala oblast 

britskou sférou vlivu. Na dobu tří let (1803–1806) se tedy vrátila vláda nad touto částí Afriky opět 

do rukou Holanďanů na základě již zmíněného míru v Amiens z roku 1802.  

 Rok 1806 je třeba vnímat jako důležitý mezník. Navzdory autokratické vládě v Kapské 

                                                 
66

   Tamtéž, s. 237. 
67

   Tamtéž, s. 237–238. 
68

   Více MORGAN, Kenneth Owen, a kol. Dějiny Británie. Praha: NLN 1999, s. 317–406.  
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kolonii, se mnoho změnilo k lepšímu. Tím je myšlen především vztah mezi přistěhovalci a místním 

obyvatelstvem. Nemalý vliv na to měl i zákon o zrušení otroctví z roku 1833, který Velká Británie 

vydala po předchozím zákazu obchodování s otroky z roku 1807. Tehdy skončil dovoz nových 

otroků do Kapska.  Vztah ke kmeni Khoikhoi se teprve tehdy začal měnit podle zásady, že všichni 

lidé si jsou před zákonem rovni. Předtím, jak už bylo v předchozím textu naznačeno, měli misionáři 

z řad obnovené Jednoty bratrské, žijící mezi Khoikhoii, časté neshody s místními Búry i se správou 

„Společnosti“ právě kvůli dobrým vztahům s tímto etnikem.  

 Misie tedy začala vzkvétat po prvním Schmidtově nezdaru až na přelomu 18. a 19. století.
69

 

Ve své úplnosti se mohla rozvíjet teprve až po roce 1806, kdy převzali natrvalo správu této oblasti 

do rukou Britové, a kdy se taktéž zvýšila i úroveň křesťanského života v komunitě díky již 

zmíněným dvěma zákonům upravujícím postavení neevropského obyvatelstva v britských 

koloniích.
70

 Okolo poloviny 19. století se počet domorodých křesťanů zvýšil na několik tisíc.
71

  

 

 

  

                                                 
69

   V první polovině 19. století vzniklo v Kapsku vedle misijní stanice Genadendal/Gnadenfeld mnoho dalších 

stanic. Za zmínku stojí nová stanice Groenekloof/Grünenkloof (1808, od 1854 Mamre). Základní kámen pro kostel 

tu byl položen v roce 1816. Na východě byla pak především pro kaferské černochy zřízena nová základna s názvem 

Enon a to roku 1818. Dalšími stanicemi Moravanů byl – Siloh/Silo/Shiloh vzniklý roku 1828 a Gosen (1849/1850), 

Engotini (1856), Tembuland Beziya (1863) a Tabase (1872). Výše zmíněné stanice jsou označovány jakožto 

Grantstationen. Tvoří tak první ze tří typů osad vzniklých v této oblasti. Vznikaly tak, že vláda poskytla misionářům 

půdu zcela bezplatně a také nebyla tato půda podrobena dani. Mimo zmíněné stanice se v oblasti Kapska setkáváme 

ještě s tzv. Eigentumsstationen. Osady takto označované vznikaly na půdě, kterou si museli misionáři zakoupit. 

Mezi misijní stanice vzniklé tímto způsobem řadíme především stanici Elim, vzniklou v oblasti západního Kapska 

roku 1824. Dále pak Clarkson (1839), Wittewater (1859), Pelu (1869), Seaview (1903–1910) a Goedverwacht, jehož 

základní kámen byl sice položen již roku 1858, ale sídlem misie se stal až roku 1889. Třetím a posledním typem 

stanic v jižní Africe se pak staly tzv. Stadtgemeinen. Setkáváme se s nimi ve formě jednotlivých farem, popř. far či 

misijních domů, které tak tvořily pouze centrum církevního života v rámci nějakého většího sídla. Takové stanice, či 

spíše společenství, vznikly ve 2. polovině 19. století např. v Kapském městě – Moravian Hill (1884), Maitland 

(1902), dále pak Moravian Hope, vzniklý roku 1898 v Port Elizabeth. Podrobný soupis jednotlivých misijních stanic 

v Kapsku podává uceleně BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 234–235. 
70

   Srov. LASCH, Alexander (Hg.). Mein Herz blieb in Afrika, s. 294–297. 
71

   Srov. KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 238; LASCH, Alexander (Hg.), Mein Herz 

blieb in Afrika, s. 294–297.; Moravané nepronikli v Africe pouze do oblasti Kapska, ale i do oblasti západní Afriky 

na Zlatonosné pobřeží, a dále především v severní Africe do Alžírska a Egypta. Nicméně je nutné podotknout, že šlo 

o pouhé pokusy. Ve zmíněných oblastech nebyli bratři z mnoha důvodů tolik úspěšní jako v Kapsku. Srov. 

KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 239–240.  
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4 MISIJNÍ ČINNOST BRATRŮ JOHANNA GOTTLIEBA BONATZE A JOHANNA  

ADOLFA KÜSTERA MEZI KMENEM KHOIKHOI 

 

4.1     Johann Gottlieb Bonatz 

(15. 2. 1773, Tangermünde – 16. 12. 1827, Gnadenthal) 

 

 Prvním ze dvou misionářů, o nichž bude řeč ve vztahu k misijní činnosti mezi kmenem 

Khoikhoi, byl Johann Gottlieb Bonatz, rodák z Tangermünde. Roku 1808 podnikl spolu se svým 

bratrem ve víře – Johannem Adolfem Küsterem – průzkumnou cestu se svolením, a na popud 

britského guvernéra provincie Kapsko, z misijní stanice Gnadenthal do nové oblasti 

Groenekloof/Grünenkloof
72

. Ta byla vzdálená zhruba 40 km severozápadně od Kapského města. V 

blízkosti moře tak vznikla v pořadí druhá stanice obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe. Získala 

později jméno Mamre.
73

 

  Johann Gottlieb Bonatz se narodil 15. února roku 1773 v Tangermünde ve Staré marce. Jeho 

rodiči byli Andreas Bonatz a Dorothea Elisabeth (roz. Janicke). Pocházel z dvojčat, z nichž byl 

prvorozeným. Měl však ještě čtyři mladší sestry, které pravděpodobně zemřely v dětském věku. 

Jeho rodičům tedy nezbylo nic jiného, nežli se ve svých modlitbách a tužbách obrátit k Bohu a tak 

zahnat nejen svůj zármutek, ale i chudobu, v které se rodina ocitla.  

Jak uvádí misionář ve svém životopisu, jeho rodiče byli velmi zbožní a ve stejném duchu ke 

zbožnosti vedli i své děti. Údajně měli takový rodinný zvyk, každou neděli kolem poledne 

rozmlouvat se svými ratolestmi o náboženských otázkách a vždy k večeru se předčítaly ku 

povznesení mysli životopisy ostatních členů obnovené Jednoty bratrské. Sám Bonatz uvádí, že jako 

nezapomenutelné se mu jevily především dva z těchto životopisů. Prvním z nich byl životopis 

zesnulého bratra Jülicha a druhým ze zmíněných byl životní příběh sestry Lausie van Heyn.
74

  

Johann Gotlieb prožil údajně velmi zbožné dětství. K prvnímu svatému přijímání přistoupil 

spolu s dalšími 31 dětmi. Zažil prý nepopsatelný a všeprostupující pocit míru, který se mu jevil v tu 

chvíli jakožto nezapomenutelný. Spolu se svým otcem podnikl návštěvu Gnadau
75

, což bylo 

v podstatě jedním z důležitých, ba právě rozhodujícíh momentů. Tehdy v něm vzplanula touha stát 

                                                 
72

  z hol. kloof – die Kluft = roklina. Srov. LASCH, Alexander (Hg.), Mein Herz blieb in Afrika, s. 333. 
73

  Srov. KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 238; LASCH, Alexander (Hg.), Mein Herz 

blieb in Afrika, s. 294–297.; Reise-Diaria (1798–1886) – in Afrika, Diarium von einer Rocognoscirungs=Reise von 

Gnadenthal nach grünen Kloof auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, r. 1808, ABU, Sign. R.15.Ma.13c. 
74

   Srov. BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf, 1773–1827, ABU, Sign. R.22.37.7., 8°, fol. 1v. 
75

   Gnadau – stanice zřízená roku 1767. Až do roku 1771 byla dceřinou obcí stanice obnovené Jednoty bratrské 

v Barby. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 29. 
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se opravdu činným členem obnovené Jednoty bratrské, proti čemuž jeho rodina v zásadě neměla 

žádných námitek. Zároveň si jeho přání, stát se jedním z aktivních stoupenců, všimli i v samotném 

jádru obnovené Jednoty bratrské.
76

  

 V roce 1789 byl opětovně pozván do Gnadau. V sobotu, krátce po jeho příjezdu, se účastnil 

večeře Páně. Tento okamžik popisuje jakožto nezapomenutelně slavnostní chvíli, která svou 

výjimečností prostoupila celou jeho duši. V nadcházející neděli pak prosil o odpuštění svých hříchů 

velmi úpěnlivým způsobem. Prý si vylil celé své srdce za doprovodu na tísíce slz. S nepopsatelným 

pocitem Božího míru se obrátil nebesky osvícený Johann Gottlieb zpět na cestu domů.
77

 

 Poté, co se vrátil zpět domů zcela oproštěn od svých minulých hříchů, zůstal v rodičovské 

péči ještě celý rok, než se znovu odebral do Gnadau. Nějaký čas zde bydlel v jakési ubytovně 

zřízené k bratrským účelům pro budoucí členy Jednoty. Jeho ochráncem byl údajně bratr Teutsch, 

který se stal jakýmsi jeho adoptivním otcem. Radil mu a povzbuzoval ho, když se kvůli něčemu 

trápil a byl mu oporou při samotném vstupu do obce. V Gnadau čekal Bonatz rok, což pro něj 

nebylo lehké a tento čas se mu jevil jako zdlouhavý. Snášel to špatně, nejraději by, jak popisuje, 

uchopil svou tuláckou hůl a vydal se do jiné obce. Nemohl zde však zanechat svého spolubratra 

jménem Kohrhammer, který ho nabádal k tomu, aby zůstal a podal žádost o přeložení. Pokud to je 

vůle Boží, jeho tužba se údajně vyplní. Bonatz získal nakonec svolení k tomu, aby odešel do obce 

v Ebersdorfu
78

. Do cíle dorazil dne 20. července roku 1792. Bylo mu tehdy 19 let.
79

 

V Ebersdorfu mu nastala jakási zkušební doba. Měl se zaměřit, nehledě na okolí, na svůj 

důševní stav. Pravděpodobně si vydělával výrobou rukavic, což zde bylo hlavním zdrojem obživy. 

Jak popisuje, někdy z tohoto druhu práce neměl radost a vedlo se mu špatně. Co se týkalo jeho 

duševního stavu, nežilo se mu tak radostně jako v Gnadau.
80

 

 Za zmínku stojí také jeho opravdové přijetí do obce. V Gnadau byl v podstatě navržen na 

člena a zařazen, pravděpodobně podle toho, co v životopise uvádí, na čekací listinu těch, kteří 

budou jednou do Jednoty doopravdy přijati. Při jedné ze schůzek vedení bratrského sboru, byl 

Bonatz konečně přijat mezi právoplatné členy. Stalo se tak 24. února 1793. Od té chvíle mu prý 

začalo radostné období a s pohnutkami na něj nepřestal vzpomínat. Pro Bonatze znamenalo patřit 

                                                 
76

   Srov. BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf, fol. 1v–2r. 
77

   Tamtéž, fol. 2v–3r. 
78

   Ebersdorf – obec (Ortsgemeinde) vzniklá roku 1746 v Durynsku. V tomto místě se narodila také první 

Zinzendorfova manželka – Erdmuth Dorothea, roz. Reuss. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 23. 
79

   Srov. BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf, fol. 3r–3v. 
80

   Tamtéž, fol. 3v–4r. 
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do obce něco opravdu velkého a důležitého.
81

 

 V roce 1803 byl Johann Gottlieb povolán do holandského Zeistu
82

. Odjel tam s obavami, 

které pramenily i z tehdejších válečných nepokojů.
83

 

K misijní činnosti mezi Hotentoty byl povolán roku 1805, tedy o jeden rok dříve, nežli jeho 

pozdější spolupracovník Küster. Poté, co se oženil s Johannou Dorotheou Koch
84

, byl 11. září roku 

1805 vysvěcen v Herrnhutu na diakona. Vysvětil ho biskup Hübner. Zanedlouho poté, již 13. září 

odjíždí spolu se svou ženou vstříc svému poslání do africké divočiny. Do Gnadenthalu, první z 

misijních stanic Jednoty, se dostal misionář Bonatz 8. června následujícího roku. Poté, co byla 

založena stanice Groenenkloof, později zvaná Mamre, odchází do těchto končin na delší dobu a to 

roku 1810.
85

 

S výjimkou několika měsíců roku 1815, které strávil Bonatz v Gnadenthalu, působil 

v Grünennkloofu až do té doby, kdy roku 1820 zemřela jeho paní.
86

 

Za zmínku stojí i jeho dočasná cesta do Evropy, kterou podnikl roku 1822
87

 na popud vedení 

Jednoty, za účelem jistého odpočinku a také, aby bratřím v Herrnhutu podal osobně zprávu o africké 

misijní činnosti. Zároveň spolu s ním do Evropy odcestovaly i čtyři děti misionářů, působících 

v jižní Africe. Prvním z nich byl Ludwig Clemens, další z nich byl syn misionáře Lemmerze – 

August Lemmerz a dvě dívky – Luise Beinbrecht a Bonatzova dcera Justina. Důvodem jejich 

odjezdu bylo získání lepšího vzdělání, které tehdejší Evropa nabízela. Odjely tedy s tím, že měly 

                                                 
81

   Tamtéž, fol. 4v–5r. 
82

   Zeist – obec (Ortsgemeinde) v Nizozemí, vzniklá roku 1746 poblíž Utrechtu. Srov. PEUCKER, Paul. 

Herrnhuter Wörterbuch, s. 58. 
83

   Srov. BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf, fol. 5r. 
84

  Na jeho misijní cestě ho doprovázela, a byla mu jistou oporou, také jeho manželka Johanna Dorothea Bonatz 

(roz. Koch). Jejími rodiči byli Johann Koch a Maria (roz. Hillbrich). Byla Bonatzovou první manželkou. Oženil se s ní 

9. září roku 1805, ještě před samotným nástupem cesty.
 
Johanna Dorothea zemřela roku 1820 v Gnadenthalu ve věku 45 

let. Ještě předtím se manželům Bonatzovým narodil v jižní Africe syn Johann Adolf Bonatz (1808, Gnadenthal – 1893, 

Königsfeld), který taktéž působil jako jeho otec v náročném misijním programu a to po roce 1831. Jistou zajímavostí je 

skutečnost, že v dětství navštěvoval Johann Adolf školu pro Hotentoty v Groenekloofu/Grünenkloofu, kde 

pravděpodobně i vyučoval jeho otec. Zemřel ve věku 85 let v Königsfeldu
84

, kam se odebral poté, co v roce 1860 odjel 

do Evropy na odpočinek. Srov. BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf.; Životopisné údaje týkající se misionáře a jeho 

nejbližších příbuzných jsou uvedeny: viz souborné seznamy misionářů z příruční knihovny v archivu obnovené Jednoty 

bratrské (Herrnhut) – sv. B – Bonatz, Johann Gottlieb. Druhou manželkou Johanna Gottlieba Bonatze byla Friederica 

Dorothea (roz. Erdmann), s kterou se oženi při své cestě do Evropy roku 1822. 
85

   Srov. BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf, fol. 5v. 
86

   Tamtéž. 
87

   Návštěva Evropy v roce 1822 je popsána In: Reise-Diaria (1798–1886) – von Afrika, Reisediarium des Brüder 

Bonatz vom Caap der guten Hoffnung bis Herrnhut und der Oberlausitz, r. 1822, ABU, Sign. R.15.Ma.13b.; V roce 

1823 vyšla tiskem – Bericht von der Reise des Br. Johann Gottlieb Bonatz von Gruenekloof in Südafrika nach 

Herrnhut im Jahr 1822. In: ABU, NBG 1823, Heft 2, s. 217–223.; Edičně je pak deník zahrnutý v rámci NBG 

zpracován In: LASCH, Alexander (Hg.). Mein Herz blieb in Afrika. Eine kommentierte Anthologie Herrnhutischer 

Missionberichte von den Rändern der Welt am Beginn des 19. Jahrhunderts, Hildesheim – Zürich – New York 2009, 

(Reise-Diaria (1798–1886), Reisebericht von Gruenekloof nach Herrnhut, 1822), s. 333–338.; Deník v rukopisné 

podobě je, oproti zprávě vyšlé tiskem roku 1823 a jejímu následnému edičnímu zpracování, mnohem podrobnější.  
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být dány na výchovu do některého z bratrských institutů umístěných v Horní Lužici.
88

 

Dne 26. února 1822 odcestoval Bonatz za doprovodu několika spolubratrů Clemense a 

Schulze z Groenekloofu do Kapského města. Zde na něj již čekaly dvě z žen misionářů – 

Kohrhammera a Beinbrechta.
89

 Dceru jedné ze sester – Luisu Beinbrecht odvezl následně s sebou 

do Evropy. Bonatz se zdržel spolu se svým doprovodem ve městě až do 6. března. Následujícího 

dne se odebral na palubě lodě Cornwallis, jejímž kapitánem byl jakýsi muž jménem Bourke, vstříc 

Evropě.
90

  

Do Herrnhutu se dostávají 7. července 1822. Záhy se však vydávají opět na cestu, tentokrát 

do Kleinwelky. Důvodem této cesty bylo odevzdání zmíněných dětí do péče výchovného institutu, 

který se ve zmíněné obci nacházel. Zanedlouho poté se Bonatz vrátil sám zpět do Herrnhutu.
91

  

Během svého pobytu v Evropě strávil také nějaký čas v Gnadau, kde se podruhé oženil s 

jistou Fridericou Dorotheou Erdmann. Záhy, již v září roku 1822, se vydává zpět do jižní Afriky. 

Zpáteční cesta trvala více jak půl roku. V březnu roku 1823 se dostává Bonatz do Gnadenthalu.
92

   

Pravděpodobně na základě své cesty do Evropy, se vydává vstříc novému poslání a tím je 

misijní působení v nově vzniklé stanici Elim, kde působil od roku 1824.
93

  

Kvůli onemocnění se však o tři roky později vrací do Gnadenthalu za účelem lékařského 

vyšetření. Údajně trpěl astmatickými záchvaty, ale tamní africké klima na jeho chorobu prý mělo 

blahodárné účinky. Jakmile však skončilo jeho svírání v oblasti hrudi, objevila se vážnější nemoc. 

Dostavila se hydropsie, neboli vodnatelnost, která se stále zhoršovala a na konci měsíce listopadu se 

jevila už situace opravdu vážná. Ve stanici Elim však nebyla k dispozici lékařská pomoc. Proto se 

odebral do zmíněného Gnadentahlu v doprovodu bratra Lemmerze. Do stanice dorazili dne 3. 

prosince 1827. I přes všechny užité prostředky, postupovala nemoc neobvykle rychle. Sám Bonatz 

si uvědomoval, že brzy nastane čas, kdy se bude muset odebrat na věčnost.
94

 

V čase předvánočním umírá
95

 dne 16. prosince 1827 ve věku 54 let a 10 měsíců.
 
Zanechal 

po sobě z prvního manželství 5 dětí, z čehož 3 mu odešly na věčnost a zbývající dvě byly svěřeny 

do péče bratrského sboru. Jeho druhé manželství bylo požehnáno 3 dětmi, jež ho přežily. Misii 

                                                 
88

   Srov. LASCH, Alexander (Hg.). Mein Herz blieb in Afrika, s. 333. 
89

   Srov. Reise-Diaria (1798–1886) – von Afrika, Reisediarium des Brüder Bonatz vom Caap der guten Hoffnung 

bis Herrnhut und der Oberlausitz, r. 1822, ABU, Sign. R.15.Ma.13b., 8°, fol. 1r. 
90

   Viz LASCH, Alexander (Hg.). Mein Herz blieb in Afrika, s. 333–334. 
91

   Tamtéž, s. 338.  
92

   BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf, fol. 5v–6r. 
93

   Tamtéž, fol. 6r. 
94

   BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf, fol. 6r–6v. 
95

   heimgehen – často užíváno v bratrském slovníku ve významu zemřít; Heimgang – smrt. Srov. PEUCKER, 

Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 32.  
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sloužil věrně a s požehnáním plných 21 let.
96

 

 

4.2      Johann Adolf Küster 

(14. 5. 1775, Oederan – 27. 12. 1833, Neudietendorf) 

 

 Společníkem Johanna Gottlieba Bonatze, na jeho nelehké pouti z Gnadenthalu do 

Grünenkloofu, byl misionář o několik let mladší – Johann Adolf Küster. Pocházel ze Saska, kde se 

narodil v Oederan 14. května roku 1775 Johannu Ottovi Küsterovi a Anně Barbaře (roz. Homisch). 

Dva dny po svém narození, dne 16. února, byl pokřtěn a přijal jméno Johann Adolf. Jeho rodiče 

spolu měli celkem 8 dětí, z nichž 4 se dožily dospělého věku. Prvorozeným synem byl právě 

zmíněný Johann Adolf.
97

 

  Johannův otec působil ve vojsku jakožto dělostřelec, a za doprovodu své manželky se 

stěhoval velmi často z místa na místo. Poté, co musel Johann Otta odejít na rok do války, zůstal 

malý Johann Adolf u příbuzných své matky, dokud válka neskončila. Poté si ho matka vyzvedla a 

vzala s sebou do Drážďan, kde byl v tu dobu otec zaměstnán jako vrchní dělostřelec u nově zřízené 

stálé posádky Nového Města.
98

 

Poté, co byl zřízen nedaleko Torgavy sklad na střelný prach, určený pro potřeby saské 

armády, získal v něm Johannův otec místo dozorčího. Tam se také přestěhovali spolu se vším, co 

tehdy měli. Do zmíněného místa se z Drážďan plavili lodí po Labi.
99

  

Küsterovům se během cesty narodilo další z jejich dětí. Dítě pojmenovali Immanuel 

Benjamin. Bohužel nejmladšího Johannova bratra si Bůh povolal zpět k sobě nedlouho poté, co 

spatřil poprvé světlo světa. Zanedlouho poté, co zemřel malý Immanuel Benjamin, zemřela také, 

vyčerpána porodem a následnou ztrátou syna, Anna Barbara Küster.
100

 

Ovdovělý otec se nedlouho po skonu své ženy Anny rozhodl, že pošle Johanna Adolfa spolu 

s jeho bratrem Wilhelmem do přípravného vojenského institutu umístěného ve městě Annaburg. 

Christiana, dalšího ze svých dětí, poslal na výchovu k příbuzným své zesnulé paní do Oederan, aby 

                                                 
96

   BONATZ, Johann Gottlieb, Lebenslauf, fol. 7r–7v.; Text životopisu je psán většinou v 1. osobě singuláru. Na 

některých místech dochází k tomu, že je o Bonatzovi vypravováno ve 3. osobě singuláru. Většinou tomu však 

předchází zmínka o tom, že z důvodu tělesné vyčerpanosti není schopen Bonatz text diktovat. Umírající Johann 

Gotlieb Bonatz jej údajně před svým skonem nadiktoval jednomu ze svých spolubratrů ve víře. Není však uvedeno 

jméno zapisujícího. Životopis je psán úhledně jednou písařskou rukou, novogotickou kurzívou. 
97

   Srov. KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, 1775–1833, ABU, Sign. R.22.40.19.; 8°, fol. 1r.   
98

   Tamtéž. 
99

   Tamtéž, fol. 2v. 
100

   Tamtéž, fol. 3r–3v.  
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tak vyhověl přání její rodiny. Tak mu zbyl v péči už jen poslední z jeho dětí – Carl August.
101

 

Küster popisuje, jak institut fungoval. V Annaburgu se nacházely údajně dva kostely. Jeden 

byl římsko-katolický a druhý evangelický. Oba dva měly vlastního duchovního. Děti byly 

v institutu rozděleny do 4 rot mušketýrů a dvou divizí grenadýrů. Každá ze zmíněných vojenských 

složek měla vlastního důstojníka a poddůstojníka. Všichni zmínění pak podléhali velení jistého 

majora, který byl rovněž, jako zmíněný důstojník a poddůstojník, vybrán přímo z jejich řad. Sám 

Küster zaujal v institutu přední postavení. Dosáhl dokonce funkce kapitána poslední ze čtyř rot 

mušketýrů.
102

 Poté, co dosáhl patřičného věku, zúčastnil se svatého přijímání spolu s dalšími 

katechumeny. Na Květnou neděli byli společně přijati do církve.
103

 

V této době se také Küster dovídá, jak v životopise uvádí, o samotné existenci Herrnhutu. 

Stalo se to tak, že dostal za úkol překreslit vojenský plán ze sedmileté války. Kdosi nejmenovaný 

mu svým prstem ukázal na plánu místo zvané Herrnhut. Küster se o neznámé místo ihned začal 

zajímat a domníval se, že lidé, kteří v něm žijí, musejí být něčím neobyčejní. Nejprve se zeptal 

svého mistra, zdali by mu o zmíněné lokalitě nepověděl něco bližšího. Bohužel však nedostal 

uspokojivou odpověď. Během své dovolené, kdy se odebral za otcem do Torgavy, položil stejnou 

otázku svému otci s tím, zdali by mu alespoň on nepodal nějakou bližší informaci ohledně 

Herrnhutu. Otec mu začal vyprávět příběh, který sám během sedmileté války zažil. Tehdy se jakožto 

voják ubytoval v domě jednoho ze stoupenců Ochrannovských bratří v Herrnhutu. Popisoval ho 

jako velice zbožného, milého člověka, který měl ve svém příbytku kromobyčejný pořádek a řád. 

Ale o místě samotném mu toho mnoho nepověděl.
104

  

Poté, co se vrátil mladý Johann Adolf zpět do Annaburgu, přišel čas, aby si vybral budoucí 

povolání. Jak sám uvádí, vybral si ze všemožných řemesel právě prýmkařství. Odešel následně na 

zkušební dobu 3 měsíců do učení k jistému mistrovi do Dübenu.
105

  

Poté, co nějaký čas pobyl v Dübenu, dostalo se mu další nabídky. Tentokrát mu bylo 

nabídnuto na základě žádosti městského písaře ze Schmiedebergu, aby se stal jeho pomocnou silou. 

Této nabídky mladý Küster využil a brzy do města, nacházejícího se v kraji plného léčivých vřídel, 

také odcestoval.
106

 Po roce a půl ho navštívil ve Schmiedebergu jeho otec. Nabídl mu vrátit se 

nazpět do Torgavy s tím, že by si ho vzal do péče tamní syndikus. Küster byl údajně touto změnou 

                                                 
101

   Tamtéž, fol. 3v. 
102

   Tamtéž, fol. 4r. 
103

   Pravděpodobně byl přijat do saské luterské církve. Tamtéž, fol. 4r. 
104

   Tamtéž, fol. 5r. 
105

   Tamtéž, fol. 6r. 
106

   Tamtéž, fol. 6v–7r. 
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potěšen, i přes to, že v Schmiedebergu zažil celkem pěkné časy.
107

  

Bohužel krátce po svém příjezdu do Torgavy zjistil, že jeho nový mistr odjel, k jeho smůle, 

spolu se svou manželkou a dětmi na rodinnou návštěvu do Drážďan. Snad pod vlivem mistrovy 

nepřítomnosti se i Johann Adolf spolu se svým otcem dohodli, že podniknou podobnou cestu a 

navštíví své příbuzné v Oederan. Během této cesty bylo rozhodnuto o dalším Küsterově směřování. 

V Oederan vstoupil oproti původnímu plánu do učení na tkalce.
108

 

Küster neustále přemítal během svého pobytu v rodném městě, zdali je tato cesta pro něj tou 

správnou. Několikrát o tom hovořil i se svým mistrem. Jednou navštívil údajně jistého pastora 

jménem Reiz, který pobýval ve městě Endorf nacházejícího se nedaleko Oederan. Byl prý velice 

vyhledávanou osobou. Toto setkání pro něj bylo stěžejní, protože se během něho dozvěděl o 

činnosti Ochrannovských bratří, což v něm podnítilo nezadržitelnou touhu, stát se jedním z nich. 

Napsal následně v této věci do obce Niesky. Dostalo se mu odpovědi, v které ho odkazují jmenovitě 

na jiné sbory, u nichž může zkusit své štěstí.
109

  

Küster nevzdal svůj původní záměr, stát se jedním ze stoupenců obovené Jednoty bratrské a 

poté, co se opět setkal s pastorem Reizem, posílá do Kleinwelky
110

 svou žádost o přijetí do sboru. 

Bezprostředně po odeslání žádosti se do zmíněného místa také osobně Küster vydává. Na cestě ho 

doprovázel také sám pastor.
111

 Právě během pobytu v Niesky
112

 obdržel 14. března roku 1796 

dobrou zprávu. Získal tolik vytoužené povolení pro přijetí do obce v Kleinwelce, kam také dorazil 

29. března téhož roku.
113

 

Každý v obci zastával určité řemeslo. Přestože se Küster vyučil tkalcem, musel se, jakožto 

nově příchozí člen, dané situaci přizpůsobit. Protože už v Kleinwekce bylo jeho řemeslo plně 

zastáváno jiným z bratrů, bylo rozhodnuto, že se stane tesařem. Bohužel, jak sám Küster uvádí, 

nebyl to zrovna nejlepší nápad především z toho důvodu, že na to neměl patřičné nadání.
114

 

Poté, co byl Johann Adolf Küster konečně přijat dne 13. dubna roku 1797 do samotného 

lůna obnovené Jednoty bratrské, působil na různých místech. Nejprve v Kleinwelce, pak například 

                                                 
107

   Tamtéž, fol. 7r. 
108

   Tamtéž, fol. 7r–7v. 
109

   Tamtéž, fol. 8r–8v. 
110

   Kleinwelka – obec/osada (Ortsgemeinde) vzniklá roku 1751 poblíž Budyšína v Horní Lužici. Mezi lety 1758–

1764 zvaná také Wendisch-Nieska. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 35. 
111

   Srov. KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, fol. 9r.  
112

   Niesky/Nízké – obcí, vzniklou na panství Siegmunda Augusta von Gersdorf v Horní Lužici, se stává Niesky 

roku 1742. Během druhé světové války byla obec silně poničena. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 

42. 
113

   Srov. KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, fol. 9v.  
114

   Tamtéž. 
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působil jakožto učitel v jednom z bratrských chlapeckých učilišť v Berlíně a Rixdorfu.
115

 V roce 

1802 byl dokonce povolán do dánského Christiansfeldu
116

, aby tak nastoupil na uprázdněné místo 

po bratru jméněm Blech, který dostal nabídku odjet na Labrador a tak šířit myšlenky obnovené 

Jednoty bratrské v Severní Americe. Bohužel z Küsterových zápisků vztahujících se k pobytu 

v Dánsku se toho moc nedozvídáme. Jisté je, že to bylo poslední ze stálých míst, kde působil, před 

tím, nežli byl povolán na Mys Dobré naděje, aby tak kázal evangelium mezi tamním domorodým 

kmenem Khoikhoi.
117

  

 Do jižní Afriky byl poslán o rok později, nežli Bonatz, tedy v roce 1806. Nejprve byl však 

vysvěcen biskupem obnovené Jednoty bratrské, Labischem, v Herrnhutu na diakona. Souhlas 

k cestě dostal jednak od tzv. Unitätsältestenkonferenz
118

, což byla ústřední bratrská instituce, pod 

níž také spadala činnost misií a vysílání misionářů a dále pak odjel se svolením Konferenci 

podléhajícímu tzv. Missionsdepartementu. Stejně jako tomu bylo v případě Bonatze, i Küstera 

doprovázela jeho rodina. Do Afriky odešel spolu se svou chotí, kterou byla Justina Magdalena 

Küster (roz. Schlegel).
119

 

Vraťme se však ke stěžejnímu z Küsterových životních momentů, tedy k jeho cestě do 

africké divočiny. Na dalekou cestu se vydal z Herrnhutu 18. září roku 1806. Přes Nízké, Kleinwelku 

a Gnadau, kde strávil několik dní u příbuzných na návštěvě, směřoval do Hamburku.
120

 Přes ostrov 

                                                 
115

  Rixdorf – od roku 1747 samostatnou osadou (Ortsgemeinde), posléze osadou typu Stadtgemeinde 

přejmenovanou po roce 1912 na Neukölln. Poté, co byla postavena berlínská zeď (1961) se nazývala tato obec Berlin I. 

Obec ve východním Berlíně se nazývala Berlin II. Po znovusjednocení Německa (1992) se stalo oficiálním 

pojmenováním obce označení Berlin-Neukölln. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 29.; Srov. KÜSTER, 

Johann Adolf, Lebenslauf, fol. 10r–11v.  
116

   Christiansfeld – obec (Ortsgemeinde) v Dánsku, která byla založena roku 1773.; Srov. PEUCKER, Paul. 

Herrnhuter Wörterbuch, s. 20. 
117

   Viz KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, fol. 12v–13r.  
118

   U.A.C/ U.A.Conf. = Unitätsältestenkonferenz. Pod tímto pojmem můžeme chápat vedení a vrchní dohled nad 

celou tehdejší obnovenou Jednotou bratrskou. Původně bylo vedení označováno jakožto Ünitätsdirektorium, což se 

změnilo až na generální synodě roku 1769. Tehdy došlo k přejmenování vedení na Unitätsältestenkonferenz, která se 

dále členila do tří hlavních departementů. Prvním byl tzv. Helferdepartement, a zbylými dvěma byly Aufseher– a 

Dienerdepartement. V roce 1789 přibyl ještě čtvrtý tzv. Missionsdepartement, původně označovaný jako 

Unitätsmissionsdeputacion, mající od roku 1764 na starosti finance spojené s misijní činností Ochranovských bratrů. 

Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 9, 53–55.  
119

   Justina Magdalena Küster (roz. Schlegel) pocházela z Herrnhutu, kde se narodila roku 1780. Jejími rodiči byli 

Christian David Schlegel a Magdalena (roz. Richter). S Johannem Adolfem Küsterem měla dva syny, kteří se oba 

narodili na jejich misijní pouti v jižní Africe. Prvním byl Christian Adolf Küster (1808, Gnadenthal – 1887, Niesky), 

který působil jakožto misionář v misijní stanici Silo od roku 1836. Druhým synem byl Christian Theodor Küster 

(1810, Gnadenthal – 1866, Mamre), který zemřel v Africe na tyfus ve věku 56 let. Taktéž působil jako misionář po 

roce 1838 a to hned na několika místech (Silo, Clarkson a Enon). Justina Magdalena Küster doprovázela svého 

manžela i po jeho návratu do Evropy, a taktéž s ním trávila jeho poslední léta v Neudietendorfu, kde zemřela o 

několik let později, nežli Johann Adolf Küster, roku 1852 ve věku 72 let.; Viz KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, 

fol. 13v–14r.  
120

   Küster také uvádí, že cesta byla trnitá a potíže začaly už na evropském kontinentě. Je třeba zmínit, že Hamburg 

v té době zabrali Francouzi a došlo k blokádě provozu na řece Labi. Küsterova manželka k tomu všemu jestě 
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Helgoland dále Küsterovi cestovali do Anglie, kam dorazili na konci prosince roku 1806. Pobyt 

v Londýně
121

 si, zdá se, velmi užili, a to především ze společenského hlediska. Měli možnost se zde 

setkat s nejedním z misionářů, kteří jim tak mohli dát cenné rady a podělit se s nimi o své 

zkušenosti.
122

 Z Londýna se vydali na cestu v polovině června roku 1807. Plavili se okolo Madeiry, 

kde se setkali s jistým bratrem Borkem, který měl za úkol, přivézt do Surinamu nevěsty pro bratry 

Hanse Wieda a Langballeho.
123

 

Do Kapského města pak dorazili téhož roku a to dne 29. září 1807. O měsíc později se 

dostávají do Gnadenthalu. Před tím však bylo nutné ohlásit se, jakožto nově příchozí, místní vládě. 

Guvernér Kapska, Lord Caledon, je přijal s otevřenou náručí. Audience byl také přítomen jistý pan 

Tiscal von Ryneveld, který byl pravděpodobně osobním sekretářem Lorda Caledona. Jako příjemné 

setkání pak Küster kupodivu líčí také jejich seznámení se s místním luteránským kazatelem.
124

 Dne 

26. října 1807 se dostávají co Gnadenthalu. Čekalo na ně přátelské přijetí a seznámení se s místními 

spolubratry a jejich manželkami. Mezi misionáři zde působili jmenovitě: bratr Marsveld, Schwinn, 

Kühnel
125

, Kohrhammer
126

 a Bonatz
127

. Spolu s Johannem Adolfem Küsterem tedy působilo 

v tehdejší misii mezi místním obyvatelstvem, pokud počítáme i nově příchozího bratra Schmidta 

z Labradoru, celkem 7 Ochranovských bratří.
128

  

Následujícího roku se misionářům dostává nabídky od vlády zdejší provincie a také se 

                                                                                                                                                                  
onemocnila, a tak se situace zdála více, než vážná. Tamtéž, fol. 14r. 

121
   Londýn – v tomto místě vzniká roku 1738 tzv. Sozietät, roku 1742 London Fetter Lane. Na území Anglie, 

Skotska, Walesu, ale i Irska vznikají vesměs tzv. Stadgemeinen, kdy funguje obec v rámci nejakého většího sídla, 

jakožto společenství Bratrů a Sester. Méně se pak na ostrovech setkáváme s existencí tzv. 

Ortsgemeinden/Gemeinorte. Srov. METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder Gottesreich, s. 277. 
122

   Jmenovitě uvádí především bratra Schmidta, který před tím působil jako misionář na Labradoru. Poté, co byl 

oženěn v Londýně s jednou ze stoupenkyní Jednoty, odcestoval spolu s Küsterovými do jižní Afriky. Další důležitou 

osobou, na kterou Johann Adolf několikrát během svého misijního působení v dobrém vzpomínal, byl jakýsi Mr. 

Lancaster, o němž ještě bude řeč ve vztahu se školstvím v jižní Africe. Byl autorem důmyslného školního systému, 

jehož velkým obdivovatelem Küster byl, a po celý svůj život zůstal. Srov. KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, fol. 

14v–15r.  
123

   Tamtéž, fol. 15r. 
124

   Tamtéž, fol. 15v–16r. 
125

   První tři jmenovaní misionáři – bratr Heinrich Marsveld z Goudy, Daniel Schwinn z Erbachu a Johann 

Christian Kühnel z Herrnhutu – se do jižní Afriky dostávají již roku 1792, kdy byla znovuobnovena činnost 

obnovené Jednoty bratrské v této oblasti. Stalo se tak po předchozích nezdarech ve 2. čtvrtině 18. století. V době, 

kdy do Gnadenthalu přijíždí v roce 1807 misionář Johann Adolf Küster, kterému v té době bylo 32 let, byli již výše 

jmenovaní misionáři v pokročilém věku. Nejstarší z nich byl Marsveld. Zemřel roku 1822 ve věku 75 let 

v Gnadenthalu. O něco mladší byl druhý jmenovaný – Schwinn, kterému bylo v době příjezdu Küstera 57 let a 

Kühnelovi bylo 45 let. Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 230–232.; Věk misionářů při příjezdu do 

africké divočiny roku 1792 uvádí KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 236–237. 
126

   Johann Ph. Kohrhammer je uváděn jakožto vedoucí osobnost misie na konci 90. let 18. století. Jeho nástupcem 

ve vedení misie se stal Christian Ludwig Rose, který předtím působil na Labradoru. Rose umírá roku 1805 ve věku 

59 let na srdeční onemocnění. Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 231. 
127

   Johann Gottlieb Bonatz (1773–1827) se do Gnadenthalu dostává roku 1806 ve věku 33 let.  
128

   Srov. KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, fol. 16r–16v. 
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souhlasem bratrské církve, aby zřídili v místě zvaném Grünenkloof další ze stanic obnovené 

Jednoty bratrské. Z misionářů byl vybrán právě bratr Küster a bratr Bonatz. Spolu s Bonatzem 

odchází tedy Küster roku 1808 jednat o celé věci nejprve do Kapského města. Tato průzkumná cesta 

z Gnadenthalu do Grünenkloofu je velice podrobně popsána v deníku
129

 z roku 1808. Co je však 

nové a v deníku není uvedeno, je počet domorodých obyvatel, kteří v oblasti okolo Grünenkloofu 

žili, a tedy potencionální počet možných duší, které bylo možné a žádoucí obrátit na víru. Küster 

uvádí, že ve zmíněné oblasti žilo okolo 100 duší. O jejich přátelském přijetí se zmiňuje jak 

v životopise, tak i v deníku z cesty. Zároveň uvádí nejen rozlohu pozemků okolo Grünenkloofu, ale 

také důvod, vysvětlující zájem britského guvernéra o podmanění si této oblasti. Grünenkloof byl 

totiž nejen místem letních pobytů guvernéra, což samozřejmě vysvětluje, proč mu tak leželo na 

srdci, tuto oblast učinit civilizovanější, ale také místem, které se mělo stát záchytným bodem pro 

boj s islámem
130

. Ten byl zvlášť úspěšný mezi tamními otroky.
131

 

O průzkumné cestě Küster spolu s Bonatzem referovali na zasedání nejbližší Misijní 

konference. Zároveň byli na zmíněném zasedání vybráni dva bratři, kteří se měli zhostit nelehkého 

úkolu, uvést v život novou misijní stanici. Vybráni byli bratr Kohrhammer a bývalý misionář 

z Labradoru – Schmidt. V Grünenkloofu začali s duchovní osvětou hned druhého dne po svém 

příjezdu, kdy se poprvé dne 25. března roku 1808 konala bohoslužba pod širým nebem.
132

  

Küster se také v jižní Africe zasadil o zavedení nového školního systému podle metody pana 

Lancastera, s nímž se během své cesty do Afriky setkal v Londýně. Z toho důvodu, že 

v Gnadenthalu nebyla škola, byly děti nejprve vyučovány v tamním kostele. Za finančního přispění 

koloniálního kaplana Richarda Jonese pak byly dány dohromady prostředky na stavbu nové školní 

budovy. Obdobně vznikly školy v Grünenkloofu a v Kapském městě.
133

  

V té době začaly Küsterovy vážné zdravotní potíže, spjaté pravděpodobně s jeho špatným 

zažíváním. Z důvodu poslání dětí do Evropy za možností lepšího vzdělání, ale i kvůli vlastnímu 

zdravotnímu stavu, odjíždí Küster na konci července roku 1815 zpět do Evropy.
134

  

 Mezi kmenem Khoikhoi tak strávil necelých 10 let. V únoru následujícího roku 1816 

přijíždí do holandského Zeistu a v červnu téhož roku pak do Herrnhutu. Tím samozřejmě nekončí 

                                                 
129   Srov. Reise-Diaria (1798–1886) – in Afrika, Diarium von einer Rocognoscirungs=Reise von Gnadenthal nach 

grünen Kloof auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, r. 1808, ABU, Sign. R.15.Ma.13c. 
130

  Podle sčítání z roku 1820 zde bylo 10x více Muslimů, nežli Křesťanů. Islám byl rozšířen ve zdejších oblastech 

převážně díky deportovaným Malajcům a Indonésanům. Místo, kde vznikla později farma Grünenkloof, bylo místem 

v roce 1808 opuštěným jak původními majiteli, tak i otroky. Srov. BECK, Hartmut. Brüder in vielen Völkern, s. 236. 
131

   Viz KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, fol. 16v–17r. 
132

   Tamtéž, fol. 17r–17v. 
133

   Tamtéž, fol. 17v. 
134

   Tamtéž, fol. 17v–18v.  
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Küsterovo poslání. Myšlenky obnovené Jednoty bratrské šíří i nadále. Roku 1817 byl povolán do 

Zeistu a posléze do Basileje
135

. Do jižní Afriky se však již nevrátil. Roku 1819 odchází na 

odpočinek do Neudietendorfu
136

, kde také roku 1833 ve věku 59 let umírá. 
137

 

 

4.3 Deník
138

 misionářů Johanna Gottlieba Bonatze 

a Johanna Adolfa Küstera z průzkumné cesty podniknuté roku 1808 

z Gnadenthalu do Grünenkloofu 

 

 Dne 3. ledna roku 1808 přišla do misijní stanice Gnadenthal písemná zpráva od vlády 

provincie Kapsko, v níž bylo misionářům sděleno, že se mají vydat na průzkumnou cestu mezi 

Hotentoty do nové oblasti, která se nazývala Grünenkloof. Tato část Kapska byla v přímém majetku 

vlády a tak bylo její povolení pro další konání obnovené Jednoty bratrské nezbytné.
139

 Nicméně 

nutno říci, že impuls vzešel právě od britského guvernéra.
140

 Na cestu samotnou se měly vydat dva 

manželské páry z Gnadenthalu. Nejdříve se však měli co nejdříve dostavit dva bratři do Kapského 

města, aby získali instrukce. Nakonec se na tuto cestu vydali na návrh misijní konference již 

zmínění bratři Bonatz a Küster.  

 Do Kapského města se vydali 16. ledna roku 1808 po obědě. Byli doprovázeni svými 

manželkami
141

, povozem taženým 14 voly a třemi Hotentoty – Petrem, Josefem a Tobiášem, kteří 

měli na starost již zmíněný povoz. Kolem šesté hodiny dorazili, jak popisují, k jistému Dr. 

Templymu. Zmiňují se taktéž o tom, že jeho příbytek našli v takovém stavu, že i mnozí z řad 

Hotentotů žijí lépe a nutno říci i v čistějších podmínkách. Dodávají však, že tyto nedostatky se mu 

                                                 
135

   Basel – od roku 1740 zde vzniká Sozietät. Ve Švýcarsku posléze vznikla obdobná společenství v Bernu (1739) 

a v Peseux/Neuchatel 1852. Srov. METTELE, Gisela. Weltbürgertum oder Gottesreich, s. 278.  
136

   Neudietendorf – obec v Durynsku, vzniklá sice již roku 1742, ale záhy opuštěná na protest vrchnosti. Roku 

1764 je uznána obnovená Jednota bratrská tamní vrchností za zemskou církev. Po roce 1849 se zcela osamostatňuje. 

Nejprve byl Neudietendorf  nazývan jakožto Gnadenthal. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 41–42.  
137

  Srov. viz souborné seznamy misionářů z příruční knihovny v archivu obnovené Jednoty bratrské (Herrnhut) – 

sv. K – Küster, Johann Adolf; více k životní cestě misionáře In: KÜSTER, Johann Adolf, Lebenslauf, 1775–1833, ABU, 

Sign. R.22.40.19.; Küsterova cesta do Afriky je zaznamenána v jeho zápiscích In: Reise-Diaria (1798–1886) – nach 

Afrika, Reise Diarium Küsters von Herrnhut nach Gnadenthal auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, r. 1806, ABU, 

Sign. R.15.Ma.13a. 
138

   Zpráva je psána v 1. osobě plurálu pravděpodobně Johannem Gottliebem Bonatzem, neboť Johanna Adolfa 

Küstera zmiňuje v průběhu líčení z pohledu vypravěče.   
139

   Srov. Reise-Diaria (1798–1886) – in Afrika, Diarium von einer Rocognoscirungs=Reise von Gnadenthal nach 

grünen Kloof auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, r. 1808, ABU, Sign. R.15.Ma.13c. 
140

  Srov. KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.–18. století, s. 238. 
141

   V prameni se setkáme s tím, že manželé jsou označování v dobových tendencích jakožto das Geschwister. 

Tento výraz byl používán velice často v 18. století, ale přetrval, jak je vidět i ve století následujícím. Mimo Bratra a 

Sestru, žijících jakožto manželé, mohl označovat i více Bratrů a Sester – tzn. skupinu členů obnovené Jednoty 

bratrské. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 29. 
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musí prominout, neboť je to na druhou stranu znamenitý lékař a jeho přítomnosti si velice považují.  

Na cestě do Kapského města popisují misionáři nejen do detailu, s jakými osobami se 

setkali, ale dotýkají se i velmi často popisu zdejší krajiny. Jedna z pouštních oblastí, kterou 

nezbývalo, než projít, se údajně podle misionářů stala útočištěm uprchlých otroků. Ti se podle 

všeho sdružovali do lupičských band a přepadali projíždějící povozy. Konstatují s obavami, že to v 

budoucnu bude dělat problém, protože právě tudy vede jediná cesta do Kapského města. Ještě 

dodávají, že jakousi rezidencí je hora, která se tyčí nedaleko Simonsbay. Zápisky se tedy dotýkají a 

kriticky reflektují tehdejší sociální situaci v jižní Africe, což dokládá i zmínka o tom, jak špatně se 

zachází s otroky, kteří jejich pánové opět chytí. Dokonce se misionáři zmiňují i o tom, že by měli 

mít otroci vlastní zákony a práva. Jak bylo již uvedeno v předchozím textu, ke zrušení otroctví v 

koloniích pod nadvládou Velké Británie došlo až ve třicátých letech 19. století. 

 Poté, co přijeli 20. ledna do Kapského města, dostavili se kolem 8. hodiny k jistému muži 

jménem Tiscal van Rynefeld, kterým byli přátelsky přijati. Pravděpodobně šlo o osobního sekretáře 

guvernéra, neboť návštěva guvernéra je zmiňována až později. Zmiňují se také, že nedávno přijel 

do Kapského města misionář jménem Trumso z Berthelsdorfu
142

, který má pravděpodobně o 

Grünenkloof velký zájem. Jak však dodávají, guvernér byl spíše nakloněn jim samotným. Návštěva 

v Kapském městě je velice podrobně popisována. Především pak zápisky odrážejí jednání, která 

byla nutná pro konečné schválení jejich misijní cesty do Grünenkloofu. Je možné také nahlédnout 

komunikaci mezi samotnou vládou Kapska a vedením obnovené Jednoty bratrské, které muselo s 

celou věcí souhlasit a vyjádřit se k ní. Společensky byla cesta v Kapském městě završena přijetím u 

guvernéra. Tím byl Lord Caleton a audience se ještě účastnil, již zmiňovaný, pan Tiscal van 

Rynefeld v roli tlumočníka. Není zde však uvedeno, jakým jazykem bratři se zmiňovaným 

tlumočníkem hovořili. Pravděpodobně však neovládali angličtinu. Můžeme se domnívat, že v rámci 

své činnosti využívali svého mateřského jazyka, tj. němčiny, ale není vyloučené, že jak s 

domorodým etnikem, tak i s úřady, hovořili holandsky. Jak víme, oblast nebyla pod správou Velké 

Británie dlouho a ještě na konci 18. století byla pravděpodobně holandština pro komunikaci mezi 

misionáři a kmenem Khoikhoi užívána. Nicméně vraťme se k samotné audienci. Údajně proběhla v 

přátelském duchu a guvernér naše bratry ujistil o tom, že je celé věci nakloněn a těší se, že se s nimi 

po návratu z průzkumné cesty opět shledá. 
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   Berthelsdorf – panství v Horní Lužici. Původně patřilo babičce Zinzendorfa, která se jmenovala Heinrietta 

Katharina von Gersdorf. Zinzendorf od ní panství odkoupil v roce 1722 a nechal zde postavit zámek. Do obvodu 

berthelsdorfského panství patřil i samotný Herrnhut. Zinzendorf ho roku 1732 převedl na svou choť. Do roku 1938 

patřil Berthelsdorf obnovené Jednotě bratrské. Srov. PEUCKER, Paul. Herrnhuter Wörterbuch, s. 15. 
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 Dne 23. ledna se bratři vydali na cestu do Grünenkloofu s potravinami na dva dny. Popisují, 

jak prošli South Revier, a místem, které bylo původně, namísto Grünenkloofu, určeno jako místo 

vhodné pro vznik nové misijní stanice. Zde také přenocovali. Dalšího dne v 7 hodin ráno vstali a 

vyrazili na cestu. V 8 hodin večer dne 24. ledna dorazili do Grünenkloofu. Zjistili od místních 

obyvatel, že místo, které jim bylo doporučeno jako vhodné pro vznik případné budoucí misijní 

stanice, se nachází odtud asi hodinu cesty. Vydali se tedy ještě téhož večera do zaslíbených míst. 

Nicméně sešli z cesty a byli nuceni přenocovat v pustině. Dne 25. ledna dorazili v 7 hodin ráno do 

stanice, kde jim byli dáni k dispozici koně, neboť vůz by na zbývající cestě projel jen stěží. Na 

koních projeli skrze tzv. Hottentottonkraal, který správně spadal pod Grünenkloof. Popisují také 

rozlohu již zmíněného místa. Hottentottenkraal byl údajně ¾ hodiny dlouhý. V tehdejší době v něm 

žilo 60 až 70 Hotentotů ve 12 chatrčích a k dispozici měli 6 až 7 pramenů s pitnou vodou. Jak 

misionáři uvádějí, promluvili si s většinou místních domorodců.
143

 Údajně se tedy kolem nich 

utvořil shluk domorodých dětí a žen, které utvořily jakýsi půlkruh. V pozadí se pak seskupili místní 

muži. Misionáři jim položili otázku, zdali si přejí, aby k nim přišel z Gnadenthalu jeden nebo dva 

učitelé, kteří by jim zvěstovali Slovo Boží. Domorodci údajně odpověděli jednohlasně, že si to 

přejí. Bratři popisují, že i přes počáteční bázlivost, byli hotentoti nakonec přátelští. Tehdy navštívil 

údajně Küster v chatrči starého muže a položil mu také onu otázku. Tento muž nemohl již několik 

let na nohy, ale jakmile uslyšel o jejich záměrech, byl celou věcí nadšen a pronesl, že poté, co bude 

postaven kostel, nechá se do něj přenést, aby také mohl vyslechnout Slovo Boží.
144

 Zajímavé také 

je, že ze všech těchto Hotentotů byla jen jedna žena v Gnadenthalu. Misionáři dodávají, že doufají 

v budoucí existenci sboru v těchto místech. 

 Poté, co se dostali do samotného Grünenkloofu, prohlédli si, jak popisují, zdejší budovy.
145

  

Uvádějí, že obytný dům se nacházel v dobrém stavu, ale všechny zbývající budovy by potřebovaly 

zásadní opravu. Již zmiňovaný obytný dům byl podle všeho 64 stop dlouhý a 17 široký. Měl také 

dvě postranní křídla, která byla 18 stop široká a 19 stop dlouhá. Jedno z křídel sloužilo jakožto 

kuchyň a další tvořilo jakousi ubytovnu. V hlavní budově se nacházely ještě další tři ubytovny. 

Největší z nich, která zároveň tvořila předsálí, byla zpočátku využívána jako místo, kde se konala 

shromáždění a také byla chápána jako provizorium namísto chybějícího kostela. Za hlavním domem 

se ještě nacházela hospodářská budova, také trojlodní, která sloužila k uschování zemědělských 
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   Srov. Reise-Diaria (1798–1886) – in Afrika, Diarium von einer Rocognoscirungs=Reise von Gnadenthal nach 

grünen Kloof auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, fol. 6v–7r. 
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145

   Tamtéž, fol. 7v–8r.  
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přístrojů, a taktéž v ní přespávali Hotentoti. Misionáři popisují ještě další stavby, většinou se 

jednalo o menší domky, v kterých bydleli domorodci. Zmiňují se i o budově, v které kdysi patrně 

bydlel Schmidt. Celý hospodářský dvůr byl obehnán zdí, která byla kolem dokola dlouhá 140 stop a 

široká 100 stop. Nedaleko se prý nacházela mohutná skála a blízko u domu zdroj vody. Mezi 

místními domorodci, s kterými misionáři přišli do styku, byl jen jediný Hotentot, který neměl zájem 

o to, aby mu bratři zvěstovali Slovo Boží. 

 Zpátky do Kapského města se bratři vydali dne 26. ledna. Dorazili do cíle následujícího dne 

kolem 8 hodiny ranní. Poté, co se oblékli, zamířili k panu Tiscali van Ryneveld, který byl jejich 

návratem potěšen. Vše mu barvitě vylíčili, především situaci, v které našli osadu Grünenkloof. Jak 

uvádějí, povzbudil je v jejich snažení, jak jen to bylo možné. Dopoledne 28. ledna v 11 hodin 

vyrazili bratři konečně zpátky do Gnadenthalu. Na této zpáteční cestě měli ještě jisté problémy, 

způsobené silným větrem, který jim znemožňoval projet tamními horami. Přenocovali na druhé 

straně hor v údolí zvaném příznačně Schackalsthal. U vozů rozdělali oheň, uvařili si večeři, a poté 

se uložili ke spánku ve vozech. V brzkých ranních hodinách se 30. ledna vydali znovu na cestu.
146

 

Projížděli místem zvaným Knoblookskraal, kde vypustili voly na pastvu. Ten den bylo údajně 

chladno jako během noci. Chtěli se ohřát u ohně, ale ke své smůle nemohli najít dříví. Noc byla 

tedy krušná a utěšovali se pouze myšlenkou na to, že by zítra mohli být konečně zpátky ve svých 

domovech.
147

 

Tak se také stalo. Dne 31. ledna ve 2 hodiny odpoledne dorazili do Gnadenthalu. Na cestě 

strávili celkem 16 dní.  

 

5 ZÁVĚR 

 

 Na počátku 19. století dochází k převzetí vlády v oblasti Kapska Velkou Británií. Deník, 

který se zachoval z průzkumné cesty bratrů Bonatze a Küstera nám přibližuje situaci, v které se 

misie nacházela okolo roku 1808. Tehdy se politická situace v jižní Africe stabilizovala, a místní 

správní úřady byly příznivě nakloněny tomu, aby se rozšířily myšlenky obnovené Jednoty bratrské 

do nové oblasti na sever od Kapského města.  

 Jak už tomu u deníků obnovené Jednoty bratrské bývá, osobní názory misionářů najdeme ve 

zprávě jen zřídka. Vše je popisováno a zaznamenáno sice do podrobností, ale koncipováno s jasným 

úmyslem podat oficiální zprávu určenou zrakům britského guvernéra a vedení bratrského sboru. 
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Misionáři popisují s přesností, s jakými osobami přišli během cesty do styku, kudy projížděli, kde 

přenocovali a vypřáhli své voli, a v kolik hodin se odebrali k spánku. Deník je informačním 

zdrojem jak k místní topografii, tak i k poznání kulturně-sociálních poměrů tehdejší provincie 

Kapsko, a přiblížení životního stylu místního domorodého etnika. Můžeme tak získat základní 

představu o kmeni Khoikhoi, s nímž se snažili misionáři již od počátku vzniku misie v první 

polovině 18. století navázat kontakt. Nutno říci, že byli v tomto snažení úspěšní. Stěžejní část 

zprávy pak představuje popis místa zvaného Grünenkloof, které měli misionáři posoudit jakožto 

místo vhodné pro vznik nové misijní stanice. Stanice vznikla ještě téhož roku 1808. 

Životopisy jsou zajímavým, leč dosti problematickým pramenem. Z toho důvodu, že byly 

určeny k hromadnému předčítání, nejsou v mnoha případech zachovány ve své původní verzi. Při 

oficiálním přepisu byly mnohdy vynechány nehodící se pasáže, aby se tak pro další generace 

zachovaly jen ty informace, které se měly z věroučných důvodů zachovat. Oba zmíněné životopisy 

jsou dochovány v rukopisné podobě, psané velmi úhledně v němčině novogotickou kurzivou Jde 

však o oficiální přepisy. Jsou dosti odlišné, a to nejen rozsahem, ale především mírou 

autobiografičnosti.  Bonatzův životopis byl zaznamenán těsně před jeho smrtí jiným ze spolubratrů 

ve víře. Pravděpodobně šlo o bratra Lemmerze, který je zmiňován v životopise samém, jakožto 

osoba, která při něm stála v závěru jeho nemoci. Oproti tomu Küsterův životopis nám prozrazuje o 

životě zmíněného misionáře mnohem více. Nutné je poznamenat, že ho psal Küster sám. V čem 

jsou si tedy zmíněné životopisy podobné a v čem se zásadně odlišují? Jistou zajímavostí je samotný 

písemný projev, který prostupuje oba dva texty. Ochranovští bratři si pro svoji potřebu vyvinuli 

zvláštní bratrský jazyk, který prostupuje zmíněné prameny. Podobně jsou také životopisy dějově 

vystavěné, chronologicky začínají dětstvím obou misionářů, zahrnují zmínku o jejich původu, 

dětství, mládí, důvod jejich zájmu o misijní činnost, misijní působení v africké divočině, ke kterému 

celý pramen směřuje, jakožto k přirozenému vyústění snažení obou členů obnovené Jednoty 

bratrské, a končí samozřejmě smrtí obou misionářů. Z pramenů se také dovídáme, že zmínění 

misionáři pocházeli z dosti odlišného prostředí. Zatímco Bonatz byl od útlého dětství vychováván v 

rodině  patřící do lůna Ochranovské církve, v které se každou neděli diskutovalo živě o věroučných 

otázkách a byly předčítány životopisy důležitých členů obnovené Jednoty bratrské, Küster pocházel 

z prostředí zcela odlišného. Jako syn vojáka sloužícího v saské armádě, prošel také on sám 

vojenskou výchovou. Cestu k Ochranovským bratřím si tedy našel zcela sám. 

  



  

 31 

6 SEZNAM ZKRATEK 

 

ABU – Archiv der Brüderunität in Herrnhut  

GN – Gemeinnachrichten 

NBG – Nachrichten aus der Brüdergemeinschaft 

UAC/ U. A. Conf. – Unitätsältestenkonferenz  
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