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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je interakce anabaptistických komunit 

s většinovou společností. Pro tento účel byly vybrány tři největší komunity žijící  

na území Spojených států amerických a Kanady – amišové, mennonité a hutterité. Tyto 

komunity, ač mají stejný původ v reformaci v šestnáctém století, se v mnohých aspektech 

výrazně liší. Práce se bude věnovat zejména jejich interakci se společností, jelikož jsou 

zastánci izolace od vnějšího „zkaženého“ světa. Absolutní izolace je však nereálná,  

a proto práce zkoumá, v kterých oblastech a v jaké míře k interakci s okolní společností 

dochází. To je hlavním předmětem této práce. Pro lepší zobrazení interakce v různých 

oblastech života je ústřední část práce rozdělena do čtyř kapitol, podle oblastí, ve kterých, 

dle názoru autorky, dochází k interakci nejvíce a nejčastěji. V každé kapitole jsou dané 

komunity podrobeny komparaci. V závěru práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky 

výzkumu. Tedy, že v největší geografické izolaci žijí hutterité, díky tomu je jim 

poskytnuta vetší volnost uvnitř komunity například v oblastech technologií a vzdělaní. 

Nejvyšší stupeň kontroly vnějšího vlivu mají amišové, u kterých přísným pravidlům 

podléhá téměř každý aspekt života, jelikož je nelze izolovat geograficky, protože žijí 

v těsné blízkosti nečlenů. Výjimkou je období rumspringa, to však trvá pouze několik 

měsíců nebo let. Mennonité jsou amišům v mnohém podobní, ale jsou o něco méně 

ortodoxní a mají pravidla o něco uvolněnější, a proto je vliv většinové společnosti 

mnohem více patrný. Obecně o všech třech platí, že je vnější vliv nejvíce znát v oblasti 

zaměstnání, která odnedávna prochází výraznými změnami, které jsou způsobeny 

ekonomickou situací a nárůstem populace komunit.  

 

  



	

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the interaction of Anabaptist communities 

with the majority society. For this purpose the paper focuses on the three largest 

communities in the United States of America and Canada – the Old Order Amish, the Old 

Order Mennonites and the Hutterites. These communities have the same origin  

in the sixteenth century reformation but they differ in many aspects. This paper will 

address particularly the interaction with the society, as the communities are advocates  

of isolation from the corrupted outside world. However, complete isolation is unrealistic, 

therefore the thesis examines in what areas of life the interaction occurs and at what level. 

Those are the main questions that this thesis seeks to answer. For a better display  

of the interaction in different areas of life, the main part of the paper is divided into four 

chapters pursuant to the areas in which interaction occurs the most according to  

the author. In each chapter the given communities are compared. The results of the 

research are evaluated in the conclusion.  They include the fact that the Hutterites live  

in the greatest physical isolation because they are isolated geographically. That allows 

them to loosen the rules inside the colonies, like for example with technology  

and education. The highest level of control of outside influence can be seen among  

the Amish. Strict rules apply to almost every part of their lives because they cannot be 

isolated geographically as their farms and households are among the outsiders. The only 

exception is during rumspringa that only lasts a few months or years. The Mennonites are 

similar to the Amish in many aspects but they are less orthodox and their rules are not as 

strict, therefore the outside influence is much more visible. Generally, concerning all the 

three communities, the most influence can be seen in employment that has recently been 

undergoing major changes caused by the economic situation and the growth  

of the churches‘ population. 

 

 

  



	

Klíčová slova 
anabaptismus, amišové, mennonité, hutterité, interakce, izolace, většinová společnost 

 

Keywords 
Anabaptism, Amish, Mennonites, Hutterites, interaction, isolation, majority society 

 

 

Rozsah práce: 81 038 znaků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 6. května 2016 Kristýna Kolářová  

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poděkování  
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce doc. PhDr. Miloši Caldovi  

za podnětné připomínky, trpělivost a vstřícný přístup. Dále bych chtěla poděkovat  

PhDr. Ondřeji Matějkovi za mnoho užitečných rad a postřehů. 

  



	

 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Jméno: 
Kristýna Kolářová 
E-mail: 
kristynakolarova@hotmail.com 
Studijní obor: 
Mezinárodní teritoriální studia 
Semestr a školní rok zahájení práce: 
LS, 2014/2015 
Semestr a školní rok ukončení práce: 
LS, 2015/2016 
Vedoucí bakalářského semináře: 
PhDr. Ondřej Matějka 
Vedoucí práce: 
Doc. PhDr. Miloš Calda 
Název práce: 
Interakce anabaptistických komunit v USA a Kanadě s většinovou společností 
Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek): 
Anabaptismus, neboli novokřtěnectví, je jedno z křesťanských reformních hnutí, které 
vzniklo v šestnáctém století v Evropě během reformace. Po jeho vzniku se vytvořilo 
několik sekt a komunit. Mezi ty nejvýznamnější patří hutterité, mennonité a amišové. 
Nejvíce těchto komunit se v dnešní době nachází v USA a Kanadě.  Mají společný 
důraz na etické a morální hodnoty náboženství. Jsou zastánci křtu v dospělosti. Církvi 
vyčítají její život v přebytku. Jsou toho názoru, že by víra měla být projevována 
v každodenním životě a nejen o svátcích. Rovněž nesouhlasí s třídními rozdíly, dle nich 
si jsou všichni rovni.  Dále je spojuje snaha udržet své členy izolované od vnější zkažené 
společnosti. To se postupem času však stává nemožným a členové komunit jsou nuceni 
interagovat s okolním světem na vícero úrovních. A právě to je předmětem mé práce. 
Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 
řádek): 
Od odevzdání projektu došlo k několika změnám. Téma práce bylo výrazně zúženo a 
upřesněno. Bylo vybráno jen několik oblastí života členů komunit, u kterých byla 
předpokládána interakce s většinovou společností.  Ty byly následně podrobeny 
analýze a komparaci. Tato změna vedla ke změně názvu práce a změně struktury. Také 
došlo ke změně využitých pramenů a literatury oproti počátečnímu předpokladu. 
Největším přínosem se stala kniha On the Backroad to Heaven od autorů Bowmana a 
Kraybilla.   
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 
Stručné představení amišů, mennonitů a hutteritů podle stejných kritérií (původ, 
migrace, zvyky a tradice, atd.). Hlavní část práce – interakce s většinovou společností 
dle daných oblastí. Objasnění přístupu komunit k některým státním institucím, jako 
například vzdělání, armádě a soudu, ale také k pojištění či sociálním dávkám, působící 
v minulosti mnohé konflikty mezi komunitami a státem. Interakce mládeže se 
společností během období rumspringa, které je pro mladé žijící v komunitách klíčové. 



	

Vliv společnosti na změny v zaměstnání. V posledních padesáti letech došlo k velkému 
posunu od tradičního farmaření směrem k podnikání a dalším zaměstnáním.  Jako 
poslední se práce věnuje přístupu k technologiím, který u některých komunit také 
prošel určitými změnami. Nakonec jsou výsledky zhodnoceny. 
Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů):  
-Bender, Harold S. „The Anabaptist Vision”. Church History 14, č. 2 (1944): 14-21, 
http://www.jstor.org/ (staženo 18. ledna 2016). 
-Follin, Maynard D. „Pennsylvania Dutch“. American Speech 4, č. 6 (srpen 1929): 455-
461, web.b.ebscohost.com/ (staženo 5. března 2016). 
-Hostetler, John A. Amish society. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. 
-Hostetler, John A. Hutterite Society. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 
-Janzen, Rod a Max Stanton. The Hutterites in North America. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 2010. 
-Kraybill, Donald a Carl Bowman. On the Backroad to Heaven. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 2001. 
-Kraybill, Donald B., Nolt, Steven M a David L. Weaver-Zercher. Amish Grace: How 
Forgiveness Transcended Tragedy. San Francisco: Jossey-Bass, 2007. 
-Kraybill, Donald. The Riddle of Amish Culture. Baltimore: Johns Hopkins Universty 
Press, 2001. 
-Nehushtan, Yossi. „Religious Conscientious Exemptions”. Law & Philosophy 30 (2011): 
144, web.b.ebscohost.com/ (staženo 11. února 2016). 
-Savells, Jerry. „Economic and Social Acculturation Among the Old Order Amish in 
Select Communities: Surviving In a High-Tech Society”. Journal of Comparative 
Family Studies č. 19 (jaro 1988): 123-135, web.b.ebscohost.com/ (staženo 10. února 
2016). 
-Schachtman, Tom. Rumspringa: To Be or Not to Be Amish. New York: North Point 
Press, 2007. 
-Scott, Stephen. An Introduction to Old Order and Conservative Mennonite Groups. 
Intercourse: Good Books, 1996. 
-Wolfer, Terry A. „Following Jesus in social work: Learning from Anabaptist theology 
and practice”. Work & Christianity 38, č. 1 (2011): 151, web.b.ebscohost.com/ (staženo 
18. ledna 2016). 
Podpis studenta a datum 
 
Schváleno Datum Podpis 
Vedoucí práce   
Vedoucí bakalářského semináře   
Garant oboru   
	

	

	

  



	

	

1	

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................... 2 

1. Anabaptistické komunity v USA a Kanadě .................................................................... 7 

1.2 Amišové .................................................................................................................... 8 

1.3 Mennonité ............................................................................................................... 10 

1.4 Hutterité .................................................................................................................. 12 

2. Interakce s většinovou společností ................................................................................ 15 

2.1 Anabaptisté a stát .................................................................................................... 15 

2.1.1. Pojištění, dávky, daně ..................................................................................... 15 

2.1.2 Školství ............................................................................................................ 18 

2.1.3 Neodporování (non-resistance) a vyhýbání se násilí ....................................... 22 

2.2 Anabaptisté a rumspringa ....................................................................................... 26 

2.3 Anabaptisté a svět práce .......................................................................................... 29 

2.4 Anabaptisté a technologie ....................................................................................... 32 

2.4.1 Velké stroje a dopravní prostředky .................................................................. 33 

2.4.2 Elektrospotřebiče a elektronika ........................................................................ 34 

2.4.3 Komunikační technologie ................................................................................ 35 

Závěr ................................................................................................................................. 38 

Summary ........................................................................................................................... 43 

Seznam použitých pramenů a literatury ............................................................................ 46 

  



	

	

2	

Úvod 

Spojené státy americké a Kanada jsou domovem hned několika anabaptistických 

komunit, které se tam většinou uchylovaly kvůli perzekuci, jíž čelily v evropských 

zemích původu. Předmětem této práce jsou komunity, které patří do skupiny tzv. Old 

Orders. Tento pojem představuje konzervativní křesťanské skupiny. Jedná se o amiše, 

mennonity a hutterity. Konzervativní jsou v tom smyslu, že se brání mnohým změnám  

a modernizaci. Ne však absolutně a ne všechny komunity ve stejné míře. Tyto skupiny 

mají mnoho společného, ale v mnohém se také liší. Spojuje je například snaha odlišit  

se od zbytku společnosti. To splňují některé zvyky jako například typické odívání, vousy 

u mužů nebo komunitou užívaný jazyk, které také slouží jako mechanismy izolace. 

Izolace je jedním z hlavních společných znaků. Vedení komunit se snaží o izolaci členů 

od většinové společnosti, jelikož se členové komunit považují za vyvolené. Věří,  

že budou po své smrti přijati do Božího království a vliv okolního světa, který je zkažený 

a součástí Satanova království, by jim v tom mohl zabránit. Jejich konzervativní  

a pro někoho až zpátečnický způsob života vzbuzuje ve společnosti rozličné reakce.  

U některých podněcuje obdiv a zájem, důkazem může být rostoucí zájem společnosti  

o turistiku do těchto komunit a stále rostoucí zájem médií o ně. U některých však 

vzbuzují nepochopení nebo dokonce odsuzování.  

Práce má za cíl zodpovědět jednu hlavní otázku. Do jaké míry interagují tyto 

komunity s většinovou společností a do jaké míry má společnost na ně vliv? Jak jsem již 

zmiňovala, komunity se snaží žít v izolaci, ale v některých oblastech života se interakci 

s většinovou společností vyhnout nelze, dokonce je nutností. Cílem je zjistit, do jaké míry 

dochází k interakci ve vybraných oblastech a jaké jsou k tomu důvody.  

Metodologicky lze práci považovat za komparativní analýzu. Jejím cílem není 

pouze získat odpovědi na položené otázky, ale také najít odlišnosti mezi jednotlivými 

komunitami a zjistit jejich důvody. Tato komparace sleduje tři dané objekty – amiše, 

mennonity a hutterity – za stejných podmínek. Stejné podmínky jsou v tomto případě 

totožné oblasti života, které jsem ke komparaci zvolila, tj. přístup ke státním institucím, 

vzdělání, zaměstnání, atd. Práce je rozdělena dle těchto oblastí pro snadnější orientaci. 

Práce vychází z odborné literatury, mnohých vědeckých článků a studií a zdrojů 
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pramenného charakteru zabývajících se danou problematikou. Na základě zjištěných 

informací je provedena komparace v rámci každé oblasti zvlášť. Dosažené výsledky jsou 

poté ještě znovu zhodnoceny v samotném závěru práce.  

První kapitola práce obsahuje obecný úvod do tématu anabaptistických komunit  

a jsou představeny vybrané komunity – amišové, mennonité a hutterité, které jsou 

předmětem této práce. Krátce je zmíněn jejich původ a historický vývoj, kde dnes žijí  

a nejdůležitější tradice a zvyky, které je odlišují od zbytku společnosti. Druhá kapitola  

se již věnuje jedné oblasti interakce komunit se společností a tou je její interakce  

se státem. Kapitola je rozdělená na tři části. V té první se věnuji placení daní a pojištění, 

ve druhé školství a následně principu neodporování (non-resistance).  Další kapitola 

představuje jedno z nejdůležitějších období života anabaptistů, kterým je období  

po ukončení školní docházky do jejich křtu (tzv. Rumspringa). Třetí kapitola zkoumá 

zaměstnání členů komunit a faktory, které je nutí opouštět tradiční zaměstnání. Poslední 

zkoumanou oblastí je jejich přístup k technologiím, který je obecně spíše odmítavý, ale 

existují výjimky, které jsou v této kapitole zmiňovány a rozebírány podrobněji.  

www 

Literárních zdrojů k tématu anabaptistických sekt je mnoho, ale věrohodné jsou 

zpravidla jen dva druhy. Prvním jsou práce, jejichž autory jsou bývalí členové 

anabaptistických komunit (například Hostetler), druhým pak práce, jejichž autory jsou 

vědci, kteří museli zkoumat přímo v komunitách a zjišťovali informace od členů těchto 

komunit. Samozřejmě existují i jiné práce, ale jak zmiňuje Dr. Jerry Savells ve svém 

článku „Economic and Social Acculturation Among the Old Order Amish in Select 

Communities: Surviving in a High-Tech Society“, informace v nich bývají zkreslené  

a nepřesné1. Osoba autora práce rozhoduje také o tom, jaký je pohled na anabaptistické 

komunity jako takové. Někteří sociologové je považují za sekty, naopak jiní autoři, 

například Hostetler, je označují za komunity nebo duchovní svazy. Já se ve své práce 

přikláním k názoru Hostetlera a nazývám tyto anabaptistické skupiny komunitami. Práce, 

které jsem použila, vznikaly v různých časových obdobích, od šedesátých let 

																																																								
1 Jerry Savells, „Economic and Social Acculturation Among the Old Order Amish in Select Communities: 
Surviving In a High-Tech Society”, Journal of Comparative Family Studies č. 19 (jaro 1988): 123-124, 
web.b.ebscohost.com/ (staženo 10. února, 2016). 
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devatenáctého století po současnost. I přes toto velké časové rozmezí jsou ovšem práce 

pro mne a můj výzkum relevantní. Anabaptistické komunity prošly totiž v minulém 

století několika změnami, které je zajímavé zkoumat, stejně jako jejich příčiny  

a důsledky, které mají na život těchto společností vliv i dnes.  

Podstatným přínosem pro mou práci byla kniha On the Backroad to Heaven 

autorů Donalda B. Kraybilla a Carla D. Bowmana vydaná v roce 2001. Autoři v knize 

krátce představují čtyři anabaptistické komunity: amiše, mennonity, hutterity a brethreny. 

Následně je podrobují komparaci a v posledních dvou kapitolách se věnují problematice 

zachování jejich identit. Této knize bych vytkla povrchnost. Bohužel nezachází  

u některých témat do větší hloubky, ale to vynahrazují publikace, které se věnují 

jednotlivým komunitám. Jeden z autorů, Donald B. Kraybill, je považován za největšího 

žijícího experta na amiše. Proto jsem v práci využila i jeho další knihu The Riddle  

of Amish Culture, která se komunitám amišů věnuje velmi důkladně. 

Další publikace, která pro mne byla velkým přínosem a uvedla mne dále  

do tématu amišů, je Amish Society od Johna A. Hostetlera vydaná v roce 1968. John  

A. Hostetler se narodil do rodiny amišů starého řádu. Komunitu však opustil a začal 

studovat. Byl jedním z předních expertů na téma amišů a hutteritů a je často citovaným 

autorem v mnohých pracích o anabaptistických komunitách. Tato práce mi posloužila 

jako důkladné seznámení s komunitou amišů a jinými komunitami, které autor 

nezapomíná zmiňovat. Obsahuje velmi detailní analýzu života, tradic a náboženských 

zvyků z pohledu jednoho z bývalých členů. Jedním z doplňujících zdrojů informací  

o mennonitech se pro mne stala kniha An Introduction to Old Order and Conservative 

Mennonite Groups, kterou napsal Stephen Scott. Kniha byla vydána v roce 1996. Autor 

se v ní věnuje výhradně mennonitům starého řádu, a proto se pro mou práci stala velmi 

užitečnou. Scott byl jedním z předních odborníků na amiše a mennonity a tato práce je 

často citována v ostatních vědeckých článcích a knihách věnujících se tomuto tématu. 

Informace o hutteritech jsem čerpala převážně z knihy Hutterite Society od již zmíněného 

Johna A. Hostetlera. Tato kniha byla vydána v roce 1974. Autor zde detailně analyzuje 

život a tradice hutteritů. Kniha především obsahuje kapitoly o přežívání komunity  

a o konfliktech s většinovou společností. Ty jsou pro mou práci obzvláště velkým 

přínosem. Důležitým zdrojem současných informací o hutteritech se pro mne staly 
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webové stránky Hutteritského bratrstva (http://www.hutterites.org/), které jsou 

spravovány samotnými členy této komunity a kniha The Hutterites in North America 

autorů Roda Janzena a Maxe Stantona, která vyšla v roce 2010 a poskytuje detailní 

pohled na život v koloniích, který je zároveň současný. 

Dále jsem hojně využívala zdroje z elektronických databází EBSCO 

(web.b.ebscohost.com/) a JSTOR (http://www.jstor.org/), jako například studii 

„Economic and Social Acculturation Among the Old Order Amish in Select 

Communities: Surviving In a High-Tech Society“ od Dr. Jerryho Savellse, článek 

„Following Jesus in social work: Learning from Anabaptist theology and practice”  

od Terryho Wolfera vydaný v Work & Christianity, článek „The Anabaptist Vision“  

od Harolda S. Bendera, který představuje anabaptisty a jejich pohled na svět. Jako 

poslední uvedu „Pennsylvania Dutch“ autora Maynarda D. Follina, který sice vyšel  

už v roce 1929, ale obsahuje detailní vysvětlení původu tohoto unikátního jazyka. 

Jako další významný zdroj mi posloužily i mnohé televizní dokumenty, které byly 

natočeny v tomto století. Během práce s nimi jsem si plně uvědomovala jejich možnou 

zaujatost, a proto jsem s nimi pracovala kriticky a získané informace jsem si vždy ověřila. 

Využity byly jako zdroje těch nejaktuálnějších informací, jelikož mnohé publikace  

na toto téma byly vydány před desítkami let. Šlo tedy o zjišťování, zda některé tradice  

a zvyky přetrvávají i dodnes. Dokumenty rovněž poskytly autentické rozhovory se členy 

komunit, které nejsou jinak snadno dohledatelné. Díky tomu mi bylo umožněno získat 

unikátní pohled na život v těchto komunitách. How to Get to Heaven with the Hutterites 

režisérky Lynn Alleway z roku 2013 nám detailně představuje chod hutteritské kolonie. 

Kontroverzní dokument Trouble in Amish Paradise režiséra Andrewa Taita natočený  

v roce 2009 ukazuje rodinu amišů, která se rozhodne opustit komunitu a problémy, které 

jsou s jejich rozhodnutím spjaté. 

Ráda bych ještě zmínila, že v českém prostředí existuje bakalářská práce  

s názvem „Amišové v moderní společnosti“ autora Jana Geislera, která byla obhájena  

v roce 2010 na Masarykové univerzitě v Brně. Práce se věnuje vztahu komunity amišů  

a moderní společnosti. Autor práci pojal jako detailní analýzu komunity amišů – od 

separačních mechanismů po vliv moderní společnosti a strategie přežití. Dle mého názoru 
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však práci chybí více kvalitních zdrojů, jelikož dle poznámkového aparátu autor čerpal 

informace téměř výhradně ze dvou titulů: Amish Society od Hostetlera a The Riddle  

of Amish Culture od Kraybilla. Závěr, ke kterému autor došel, se mi zdá rovněž neúplný, 

protože objasňuje jen zlomek toho, čemu se autor v průběhu práce věnoval.  

Na závěr bych chtěla ještě upřesnit několik termínů, které se v práci objevují. 

Termíny moderní společnost a většinová společnost jsou poměrně široké a těžce 

vymezitelné, ale v této práci představují jedno a to samé. Jelikož je téma práce 

geograficky zaměřeno na Spojené státy americké a Kanadu, reprezentují tyto pojmy 

průměrné občany těchto dvou vyspělých zemí, kteří jsou „konvenční“, tedy asimilovaní, 

dodržují zákony, sleduji technologický vývoj a moderní trendy. Dále bych chtěla upřesnit 

termín amišové a mennonité starého řádu (Old Order). Tento pojem je používán  

pro označení komunit,  jejíž členové odolávají inovacím a modernizaci v té největší míře. 

Jelikož předmětem této práce jsou pouze tyto konzervativní a ortodoxní skupiny, 

použitím terminů amišové a mennonité mám na mysli amiše a mennonity starého řádu.  
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1. Anabaptistické komunity v USA a Kanadě 

Anabaptismus neboli novokřtěnectví vznikl v šestnáctém století během 

protestantské reformace. Hlavními myšlenkami odlišujícími anabaptisty od jiných 

křesťanských hnutí v době svého vzniku byla otázka křtu, odluka církve od státu  

a dobrovolného členství v církvi. Členové tohoto náboženského hnutí zastávali názor,  

že by ke křtu mělo docházet až ve věku, kdy je jedinec schopný udělit vědomý souhlas.2 

Od této praxe se také odvíjí název tohoto křesťanského učení – anabaptismus.  

Toto původem řecké slovo vzniklo spojením několika slov: ana (nahoru, na, znovu, 

opět) 3 , baptizó  (potápím a odtud pak křtím) 4  a ismus (označení myšlenkového, 

názorového aj. směru). První příznivci tohoto hnutí byli sice pokřtěni již jako děti,  

ale museli se v dospělosti nechat pokřtít znovu dle zásad anabaptistů. Oni sami však 

považovali svůj první křest z mládí za neplatný, a tudíž vnímali označení anabaptisté jako 

hanlivé.5 

Hlavními zásadami, které definují anabaptisty, dle bývalého prezidenta Americké 

společností církevních dějin Harolda S. Bendera jsou: transformace způsobu života 

jednotlivce i celé společnosti dle učení a příkladu Ježíše Krista, dobrovolné členství 

v církvi zahrnující závazek k zbožnému životu a učednictví, křesťanská láska a absence 

vzdoru v mezilidských vztazích.6 Hnutí se po svém vzniku v šestnáctém století šířilo 

poměrně rychle a pro protestanty a římské katolíky začala jeho rostoucí síla představovat 

nebezpečí. Hnutí totiž bylo příliš radikální a ohrožovalo náboženskou stabilitu. A proto 

byli anabaptisté pronásledováni a mnoho z nich bylo popraveno. Někteří jejich vůdci byli 

upáleni za kacířství a řadoví členové žili v neustálém strachu o svůj život. Postupně 

některé komunity přesídlily během osmnáctého a devatenáctého století ze Střední Evropy 

do Severní Ameriky, zejména do Spojených států amerických.  

																																																								
2 Terry A. Wolfer, „Following Jesus in social work: Learning from Anabaptist theology and practice”, 
Work & Christianity 38, č. 1 (léto 2011): 151, web.b.ebscohost.com/ (staženo 18. ledna 2016). 
3 František Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský (Praha: nakladatelství Petr Rezek, 2008), 73-74. 
4 Ibid., 213. 
5 Elizabeth Scott, „Anabaptists: Separate By Choice, Marginal By Force”, 
http://www.reformedreader.org/history/anabaptists.htm (staženo 20. ledna 2016). 
6 Harold S. Bender, „The Anabaptist Vision”, Church History 14, č. 2 (březen 1944): 14-21, 
http://www.jstor.org/ (staženo 18. ledna 2016). 
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V následujících podkapitolách jsou představeny tři anabaptistické komunity: 

amišové, mennonité a hutterité, kterým se tato práce dále věnuje detailněji. Tyto tři 

komunity byly vybrány na základě velikosti jejich členské základny. Jedná se o tři 

nejpočetnější anabaptistické komunity v Severní Americe. Krátce představím jejich 

historii a původ, příchod do Severní Ameriky a charakteristické tradice a zvyky, kterými 

se odlišují od většinové společnosti. Některým z nich se ovšem budu detailněji věnovat 

až v další kapitole, v hlavní části práce, kde se budu zabývat interakcí těchto komunit  

a jejich adaptací do většinové společnosti. Díky tomu se mi snad podaří odpovědět  

na otázku: Do jaké míry jsou komunity opravdu izolovány a jaký vliv na ně má většinová 

společnost? 

1.2 Amišové 

Amišové se oddělili od anabaptistického hnutí Švýcarských bratří (Swiss 

Brethren) mezi lety 1693 až 1697. Za své jméno vděčí Jacobovi Ammanovi, který  

se o toto oddělení zapříčinil.  Hlavním důvodem byly rozdílné názory na exkomunikaci  

a ostrakizaci (tzv. shunning nebo Meidung), kterých jsou amišové zastánci. Skupiny 

amišů se v sedmnáctém a osmnáctém století nacházely hned v několika zemích Evropy, 

například ve Švýcarsku, Německu, Francii a Nizozemí. Vzdálenost mezi jejich obydlími 

jim ovšem neumožňovala téměř žádné vzájemné styky, následkem čehož se nemohly 

utvořit větší životaschopné komunity. Amišové, stejně jako mnoho dalších 

anabaptistických komunit, odešli přes Atlantský oceán do Severní Ameriky. Důvodem 

odchodu byly obavy z perzekuce a touha po lepším životě.  Na kontinent Severní 

Ameriky začali přicházet už v první polovině osmnáctého století. První z nich dorazili již 

v roce 1727 a usadili se v Pensylvánii. Druhá vlna následovala v polovině devatenáctého 

století. Tento přesun jim umožnil dále prosperovat, jelikož získali přístup 

k neomezenému množství půdy, mohli utvořit početné komunity a stali se soběstačnými.7 

V roce 1937 došlo v Evropě k rozpuštění poslední kongregace amišů.8 

																																																								
7 John A. Hostetler, Amish Society (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1968), 23-38. 
8 John A. Hostetler, „Old world extinction and new world survival of the Amish: A study of group 
maintenance and dissolution”. Rural Sociology 20, č. 4 (1955): 215, web.b.ebscohost.com/ (staženo 10. 
února 2016). 
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Dnes tvoří amišové druhou nejpočetnější anabaptistickou komunitu ve Spojených 

státech. Na začátku dvacátého prvního století jejich počet dosáhl téměř dvou set tisíc. 

V tomto čísle jsou započítány i děti, které v komunitách žijí, i když ještě nejsou pokřtěny. 

Žijí v 250 osadách v USA a v 7 osadách v Ontariu, v Kanadě.9 Za posledních čtyřicet let 

se jedná o téměř pětinásobný nárůst10, což bylo zapříčiněno spíše vysokou porodností 

v rámci rodin amišů, než přibýváním nových členů. Jednotlivé osady se od sebe mohou 

v mnohém lišit, jelikož amišové se dělí na skupiny podle toho, do jaké míry jsou 

ortodoxní a nakolik dodržují staré tradice a zvyky. Ti nejortodoxnější, tzv. amišové 

starého řádu (Old Orders), tvoří nejpočetnější skupiny a budou předmětem této práce. 

Nyní jen krátce zmíním hlavní tradice, zvyky a symboly, které amiše odlišují  

od většinové společnosti. Jsou obsaženy v tzv. Ordnungu11, neboli Řádu, který reguluje 

život amišů. Je nepsaný a je připomínán při mnohých událostech. Amišové  

se od většinové společnosti liší hned na první pohled, a to prostým oděvem a dopravními 

prostředky, které používají – koně a bryčky. Tyto symboly jim pomáhají udržovat jejich 

identitu a zvýraznit oddělení od společnosti. Také však fungují jako prostředek sociální 

kontroly. 12  Amišové jsou věrně oddáni Bohu a náboženství je součástí jejich 

každodenního života. Navíc se každou druhou neděli členové církevního okresu schází 

v jedné z domácností na kázání. Velikosti církevních distriktů se udržují poměrně malé, 

aby mezi členy snáze docházelo ke konsensu. Pokud počet členů přesáhne únosnou 

hranici, dochází k dělení a vzniku okresů nových. Na rozdíl od mennonitů nejsou 

amišové zastoupeni žádnou národní organizací, ani se nescházejí na každoroční konvenci, 

která by je sjednocovala. Každý okres má svůj vlastní Ordnung a svého biskupa, který 

zastává tu nejvyšší a nejodpovědnější pozici. 13  Hlavním jazykem v distriktech je 

pensylvánská němčina (Pennsylvania Dutch), původem z Bavorska.14  Slovo Dutch 

neodkazuje na holandštinu, nýbrž pochází ze slova Deutsch, tedy němčina. Jazyk nemá 

																																																								
9 Donald B. Kraybill a Carl D. Bowman, On the Backroad to Heaven, 103. 
10 Hostetler, Amish Society, 80. 
11 Donald B. Kraybill, The Riddle of Amish Culture (Baltimore: Johns Hopkins Universty Press, 2001), 95-
96. 
12 Hostetler, Amish Society, 132. 
13 Ibid., 86-87. 
14 Maynard D. Follin, „Pennsylvania Dutch“, American Speech 4, č. 6 (srpen 1929): 6, 
web.b.ebscohost.com/ (staženo 5. března 2016). 
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kodifikovanou psanou formu.15 Funguje jako jedna ze separačních technik, ale také 

pomáhá udržovat integritu amišů. Během kázání a při jiných slavnostních příležitostech 

je používána klasická němčina. Mnoho členů jí zná pouze pasivně. Angličtina je 

používána pouze při kontaktu s nečleny.16 Děti se jí učí ve škole. 

Při nedodržování některých zvyků a tradic hrozí členům vyloučení z komunity. 

Pokud se jedná o závažné porušení pravidel, jako například odchod z církve nebo sňatek 

s nečlenem, může dojít dokonce k tzv. shunning. Toto slovo lze přeložit jako ostrakizace 

nebo vyhýbání se. Jednotlivec, kterému se komunita vyhýbá, smí sice být v omezeném 

kontaktu se svou rodinou, ale nesmí s nimi jíst u jednoho stolu, rodina s ním nesmí 

obchodovat, nesmí k němu být projevena žádná laskavost a pokud je ženatý, je 

manželství rozpuštěno. Je to způsob ochrany náboženských tradic komunity. Cílem je 

zabránit tomu, aby členové komunity sklouzli směrem k většinové společnosti. Pokud je 

„infikovaný“ člen vyhoštěn, zabrání se infikování dalších členů.17 Komunita i poté 

nepřestává doufat, že se vyhoštěný člen vrátí. To mu je umožněno v případě, že vyjádří 

lítost a ukáže, že se jeho postoj změnil. 

Tradicím a zvykům, které vyžadují kontakt s většinovou společností a tím vytváří 

konflikt v rámci komunity, se budu detailněji věnovat v hlavní části práce.  

1.3 Mennonité 

Mennonité získali svůj název po Menno Simonsovi, jednom z hlavních 

představitelů anabaptistického hnutí během reformace.18 V roce 1693 došlo k jejich 

oddělení od amišů. Do Severní Ameriky přicházeli v průběhu osmnáctého století ve dvou 

vlnách. V té první emigrovali mennonité ze Švýcarska a ze zemí na jihu dnešního 

Německa. Ve druhé vlně se k nim připojili i ti z Holandska a Ruska, kam se uchýlili před 

perzekucí v Západní Evropě. Domov si našli ve státech podél hranic s Kanadou, někteří 

																																																								
15 Donald B. Kraybill, The Riddle of Amish Culture, 55. 
16 Karen M. Johnson-Winer, „Community Identity and Language Change in North American Anabaptist 
Communities”, Journal of Sociolinguistics 3, č. 2 (říjen 1998): 377, web.b.ebscohost.com/ (staženo 18. 
ledna 2016). 
17 Hostetler, Amish Society, 62-65. 
18 Chris Armstrong a Jeff Bach, „A People of Conscience”, Christian History & Biography 84 (podzim 
2004): 14-17, https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/article/people-of-conscience/ (staženo 27. 
ledna 2016). 
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se usadili i za hranicemi v Ontariu.19 Dnes jsou uskupeny ve více než dvou tisících 

kongregacích po celé Severní Americe. Mennonité se však na rozdíl od amišů 

nevyskytují pouze tam. Zdejší populace tvoří jen zhruba 32 procent 20  populace 

mennonitů na celém světě. I přesto se jedná o nejpočetnější skupinu anabaptistů  

na severoamerickém kontinentě. Jenom ve Spojených státech je okolo 250,000 členů21 

mennonitské církve, a protože se do této církve vstupuje až v dospělém věku, nejsou  

do uvedeného čísla započteny děti, které v komunitách žijí se svými rodiči.  

I mennonité se dělí na mnoho skupin dle míry ortodoxie a zejména přístupu 

k technologiím. Ti nejprogresivnější se téměř neliší od většinové společnosti a prošli 

úspěšnou asimilací, včetně využívání téměř všech vymoženosti moderní doby. Na rozdíl 

od amišů zde ortodoxní komunity mennonitů starého řádu tvoří menšinu a dle odhadů 

čítají okolo třiceti tisíc členů této církve.22 Ti se dále dělí na mennonity, kteří vlastní 

automobily a na ty, kteří je nevlastní a používají koně a bryčky. I přes jejich nízký počet 

budou ortodoxní mennonité hlavním zájmem mého zkoumání, jelikož se jedná o tradiční 

komunity, které nejvíce odpovídají původním mennonitům.  

Zvyky, tradice a symboly, které mennonity odlišují od většinové společnosti, jsou 

velmi podobné těm, které jsem zmínila u amišů. Mennonité se rovněž řídí  

tzv. Ordnungem. Ten jejich je ovšem psaný a je předčítán členům několikrát do roka. 

Mennonité také nosí prostý oděv, který se jen málo liší od oděvu amišů. Jako dopravní 

prostředek jim slouží bryčky a koně, ale některé kongregace používají i automobily.  

Na rozdíl od amišů se kongregace scházejí na nedělní kázání každý víkend a to  

ve společné modlitebně. Kongregace tvoří základní jednotku v životě členů komunity. 

Vůdci kongregací, které předčítají ze stejného Ordnungu, se dvakrát do roka scházejí  

na konferenci, kde dochází k diskusím a úpravám tohoto dokumentu. Většina mennonitů 

spadá pod jednu ze tří následujících konferencí, na kterých se scházejí jejich představení: 

Groffdale, Virginia a Ontario.23  Mezi sebou se dorozumívají pensylvánskou němčinou, 

																																																								
19 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 60. 
20 „World Directory“, oficiální stránky Světové konference mennonitů, https://www.mwc-
cmm.org/article/world-directory (staženo 19. ledna 2016). 
21 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 66-67. 
22 Stephen Scott, An Introduction to Old Order and Conservative Mennonite Groups (Intercourse – PA: 
Good Books, 1996), 30. 
23 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 68. 
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stejně jako amišové. Klasická němčina již není tak častá. U některých skupin jsou kázání 

vedena dokonce v angličtině.24 Ta je mezi mennonity stále běžnější. 

Mennonité nemají tak přísné tresty jako amišové, pokud se dopustí závažného 

prohřešku nebo jiného porušení pravidel a zásad života daného v Ordnungu. 

Nejpřísnějším trestem je vyhoštění, ke kterému se vůdci kongregací uchýlí jen opravdu 

výjimečně.25 Za absenci přísnějších trestů může především to, že pokud mennonité 

nesouhlasí s nějakou praxí ve své kongregaci, mohou snadno odejít do jiné, více 

progresivní, a i nadále tak zůstat součástí mennonitské církve. Mennonité mají oproti 

amišům i hutteritům větší výběr. Jednotlivé kongregace se totiž liší mnohem výrazněji.  

V případě, že jsou nespokojeni, tedy mennonité nemusí opouštět svou církev. Mohou 

pouze přestoupit k jiné kongregaci. U amišů, ani huteritů taková možnost není a proto jim 

nezbývá než vystoupit z církve. Následkem toho se však často danému jedinci začne 

vyhýbat celá komunita včetně jeho vlastní rodiny. 

1.4 Hutterité 

Hutterité mají také původ v šestnáctém století. První hutterité utekli  

před perzekucí z Tyrolska na Moravu v roce 1528 a zde založili své první kolonie. V nich 

začal fungovat princip společného vlastnictví, což je pro hutterity charakteristické. Své 

jméno získali od vůdce Jakoba Huttera, který je na Moravu přivedl. Zde žili celé století, 

než byli donuceni uprchnout před pronásledováním do Transylvánie a poté dále  

až na Ukrajinu a do Ruska. V sedmdesátých letech devatenáctého století připluli první 

hutterité do Severní Ameriky.26 Pouze třetina z nich zůstala věrná komunálnímu způsobu 

života a společnému vlastnictví, většina ostatních byla zlákána tzv. Homestead Act27, 

díky němuž získala půdu a církev opustila. Část se dokonce přidala k mennonitům. 

																																																								
24 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 60-100. 
25 Ibid., 75. 
26 Ibid., 20.  
27 Zákon, který byl v platnosti od roku 1862 a umožňoval Američanům i přistěhovalcům získat až 60ha 
federální půdy na západě země.  [Hannah L. Anderson, „That Settles It: The Debate and Consequences of 
the Homestead Act of 1862”, History Teacher 45, č. 1 (listopad 2011): 118-119, web.b.ebscohost.com/ 
(staženo 18. února 2016)]. 
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Hutterité, kteří se rozhodli pokračovat v tradičním způsobu života, se usadili na území 

dnešní Jižní Dakoty a Montany a v několika teritoriích v Kanadě.28  

Dnes se na území Spojených států a Kanady nachází 462 hutteritských kolonií.  

V těchto koloniích žije zhruba čtyřicet pět tisíc členů, z nichž 75 procent žije na území 

Kanady a zbylých 25 procent ve Spojených státech.29 Kolonie se dělí na tři větve: 

Schmiedeleut, Dariusleut a Lehrerleut.30 Všechny tři stojí na stejném základě a mají 

téměř identické tradice i zvyky, ale jsou to tři oddělené skupiny, které mají své vůdce  

a jen výjimečně mezi nimi dochází ke kontaktu.31  

Jak již bylo zmíněno, základem hutteritských kolonií je společné vlastnictví. 

Jednotlivci jsou nuceni vzdát se svých vlastních individuálních zájmů ve prospěch 

komunálních cílů. Hutterité jsou komunitou, která na tomto principu funguje v Severní 

Americe nejdéle a dokonce se jí daří a rozrůstá se. V každé kolonii žije zhruba 50-150 

lidí, pokud se číslo výrazně navýší, dochází k dalšímu dělení. Každý člen vlastní pouze 

pár kusů prostého oblečení, knih a nádobí. O vše ostatní se dělí s ostatními členy. Děti 

jsou k tomuto přístupu vedeny již od mala, jelikož i hračky jsou vlastnictvím kolonie. 

Hutterité bydlí v přidělených bytech, jedí ve společné jídelně, dělají práci, která jim je 

přidělena, a před každou večeří a každou neděli se účastní kázání v modlitebně. Vše mají 

zadarmo a za práci nedostávají zaplaceno. V některých koloniích dostávají členové 

kapesné v řádu několika dolarů na měsíc. Mezi sebou se dorozumívají hutteritskou 

němčinou (hutterisch). Jedná se o německý dialekt původem z rakouských Korutan. 

Tento dialekt stejně jako pensylvánská němčina nemá kodifikovanou psanou formu.32 

Klasická němčina je na rozdíl od amišů a mennonitů vyučována ve škole a ne v rodinném 

kruhu. Jsou v ní vedena kázání. Ke komunikaci s nečleny využívají angličtinu, která je 

																																																								
28 „Origins of Leut”, Hutteritské bratrstvo, http://www.hutterites.org/the-leut/origins-leut/ (staženo 16. 
ledna 2015). 
29 „Geographic Location”, Hutteritské bratrstvo, http://www.hutterites.org/the-leut/distribution/ (staženo 16. 
ledna 2016). 
30 Názvy vznikly dle jmen nebo zaměstnání tehdejších vůdců, Schmiedeleut neboli kovářovi lidé, 
Dariusleut neboli lidé Dariuse Waltera a Lehrerleut neboli učitelovi lidé (Kraybill a Bowman, On the 
Backroad to Heaven). 
31 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 20-21. 
32 Linda Maendel, „Hutterisch-the Mother Tongue of Hutterites“, Hutteritské bratrstvo (25. září 2012), 
http://www.hutterites.org/news/hutterisch-mother-tongue-hutterites/ (staženo 20. února 2016). 
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vyučována ve školách.33 Jejich život také řídí Ordnung jako u předchozích komunit. 

Předává se ústně. Žádný člen se je ovšem neopováží zpochybnit, jelikož jeho život řídí již 

od narození. Jejich pohled na okolní svět je výrazně ovlivněn historickou knihou 

s názvem Kronika (Chronicle), která vypráví o hutteritských mučednících.34 Příběhy 

z této kroniky provází každodenní život členů komunit.  

Hutterité mají hned několik druhů trestů, které se uplatňují, pokud členové 

komunity poruší přísná pravidla pro život. Tím nejmírnějším je veřejná zpověď  

nebo stání během kázání, kdy všichni ostatní sedí. Účelem obou trestů je dehonestovat 

viníka před ostatními členy komunity. Dále mohou vůdci komunit zvolit vyloučení  

nebo dokonce ostrakizaci (tzv. shunning) na různě dlouhé časové úseky. Další tresty jsou 

například: vykázání z jídelny, spaní ve sklepě nebo veřejné zesměšnění  

před modlitebnou35. Tresty ovšem nejsou tak přísné jako například u amišů. To je 

zapříčiněno zejména tím, že hutterité nemají takový prostor jako amišové, aby pravidla 

porušovali, jsou mnohem více kontrolováni celou komunitou i jejím vedením. 

	  

																																																								
33 „Frequently asked questions”, Hutteritské bratrstvo, http://www.hutterites.org/day-to-day/faqs/ (staženo 
16. ledna 2016). 
34 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 29. 
35 Ibid., 51-54. 
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2. Interakce s většinovou společností 

V následujících kapitolách přistoupím k samotnému předmětu práce. Vybrala 

jsem několik oblastí života těchto komunit, ve kterých dochází k nějaké formě interakce 

s většinovou společností nebo jejímu vlivu na komunity. Nejedná se samozřejmě  

o všechny tyto oblasti, ale pouze o vzorek, avšak i ten nám umožní odpovědět na otázky 

položené v úvodu práce: Do jaké míry tyto komunity interagují s většinovou společností? 

Proč stále prosperují a rozrůstají se? 

2.1 Anabaptisté a stát 

Jedním ze základních požadavků anabaptistů během reformace bylo oddělení 

církve od státu. Amišové, mennonité a hutterité se rozhodli využívat stát a služby, které 

nabízí a poskytuje, opravdu jen výjimečně. Raději zvolili soběstačnost a závislost členů 

jeden na druhém. To umožňuje prohloubení vztahů a posílení komunity a její identity, 

zároveň tento pocit jistoty může být jedním z faktorů, který naláká nové členy. Jednotlivé 

kongregace/kolonie mají poměrně malý počet obyvatel (cca 100), což umožňuje bližší  

a pevnější vztahy mezi jejich členy. Všichni jsou totiž v každodenním kontaktu, a tudíž  

se velmi dobře znají. Pokud tedy nastane v jedné z rodin nouzová situace, ostatní jí 

přispěchají na pomoc. Vybrala jsem tři oblasti, které nejlépe zobrazují, kterak jsou 

zmíněné komunity soběstačné. Zároveň jsou to také oblasti, ve kterých docházelo  

k bezpočtu konfliktů se státem, kterému se nelíbila minimální interakce ze strany 

komunit. 

2.1.1. Pojištění, dávky, daně 

Amišové, mennonité i hutterité mají přísně zakázáno si platit životní,  

nebo jakékoliv jiné pojištění. Pokud v komunitě dojde k nějakému neštěstí, jako je úmrtí 

v rodině, přírodní katastrofa, nebo nastanou jiné nečekané finanční výdaje, je povinností 

ostatních členů, aby se o postižené postarali.  Společnými silami připravují pohřby, staví 

nové budovy, finančně si vypomáhají, atd.36 Pomoc nebývá obvykle jenom materiální, 

ale i psychická. Členové komunit si totiž jsou velmi blízcí, neboť láska, jednak k Bohu, 

jednak k bližnímu, je jednou z hlavních zásad křesťanství: 

																																																								
36 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 110-113. 
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„A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázaní jest: 

Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest. 

Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce 

svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí 

svých. To jest první přikázaní. 

Druhé pak podobné toto: Milovati budeš bližního svého 

jako sebe samého. Většího přikázaní jiného nad tato není.“ 

[Mk 12, 29-31]37 

Zákaz se týká i povinného sociálního zabezpečení, které pomáhá osobám v mimořádných 

životních situacích. Až na pár výjimek si žádní členové těchto komunit tzv. Social 

Security neplatí a od státu nepobírají dávky. To až do roku 1965 působilo mnohé 

problémy. V letech 1965 až 1967 byla některým náboženským sektám, včetně amišů  

a mennonitů, udělena výjimka.38 Pokud si členové těchto sekt zažádají o osvobození  

od daní za sociální zabezpečení, nemusí je za určitých podmínek platit. Členové se musí 

vzdát svých práv ke všem výhodám vyplývajícím ze zákona o sociálním zabezpečení  

a musí mimo jiné splňovat tyto požadavky: být členem uznávané náboženské sekty, která 

je proti přijímání transferů od státu a která se finančně postará o členy v případě smrti, 

invalidity, odchodu do důchodu nebo v případě těžké nemoci. 39  Tyto požadavky 

zmiňované komunity splňují. Rovněž důchodové pojištění je v těchto komunitách tabu. 

Péče o seniory a jejich finanční podpora je povinností jednotlivých rodin (amišové  

a mennonité) a kolonií (hutterité). Staří lidé však většinou i v důchodovém věku 

vypomáhají na farmách a v domácnostech, dokud jim to jejich síly dovolí. Ani s dávkami 

v nezaměstnanosti se zde nesetkáme. Nejsou potřeba, nezaměstnanost v těchto 

komunitách totiž v podstatě neexistuje.40  

																																																								
37 Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona (Praha: Knižní klub, 2007). 
38 „RM 10225.035 SSNs for the Amish and Mennonites (and Other Religious Exempt Communities)”, 
oficiální stránky Social Security USA, https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110225035 (staženo 10. února 
2016). 
39 „Are members of religious groups exempt from paying Social Security taxes?”, oficiální stránky Social 
Security USA, https://faq.ssa.gov/link/portal/34011/34019/Article/3821/Are-members-of-religious-groups-
exempt-from-paying-Social-Security-taxes (staženo 10. února 2016). 
40 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 122-126. 
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Názor části společnosti, že tyto komunity využívají vše, co stát nabízí, aniž by 

ony samy nabídly něco státu na oplátku, je tedy naprosto mylný.41 Členové komunit hradí 

všechny poplatky za služby, které opravdu využívají. Například platí daně z nemovitosti 

nebo daně z příjmu. Dokonce platí daně za školství, přestože své děti do veřejných škol 

neposílají. Jediným rozdílem mezi těmito třemi komunitami je, že v amišských  

a mennonitských komunitách platí vybrané daně jednotlivci, avšak hutteritské kolonie 

jsou uspořádány jako právní korporace a platí za všechny své členy. Mezi daně, které 

neplatí, patří již zmíněné sociální zabezpečení (Social Security), Medicare a Medicaid42. 

Důvodem je, že se komunity vzdaly výhod, které z těchto služeb plynou a před pomocí 

státu dávají přednost pomoci svých sousedů a členů církve. Pokud dojde k nečekaným 

výdajům za lékaře nebo pobyt v nemocnici, proběhne v komunitě sbírka, která nastalou 

situaci pokryje.43 

V otázce pojištění, sociálního zabezpečení a dalších výhod jsou tyto komunity 

zajedno. Nemají problém s placením daní, ale spíše s celkovou myšlenkou pojištění  

a výhod, které z daní plynou. Snaží se oprostit od federální pomoci, protože by to pro ně 

znamenalo popírat svou víru v Boha. Pojištění a přijímání dávek je vnímáno jako 

nedostatek důvěry v něj, církev a své bližní. Rovněž je tím přisuzována finanční hodnota 

lidskému životu, což je v rozporu s učením těchto komunit. Podle nich je jakákoliv forma 

pojištění sobecká, jelikož jeho využití poukazuje na nedostatek ochoty žít ve věrném 

vztahu s Bohem.44 Dalším důvodem je snaha o soběstačnost komunit a pomoc potřebným 

v nouzi, která platí mezi členy komunit. Pomoc státu tudíž není potřebná a vlastně ani 

žádoucí. Komunity si totiž téměř na vše vystačí samy.  

																																																								
41 Ryan Robinson, „Amish not pay taxes? Better get your facts right”, Lancaster Online (11. března 2007), 
http://lancasteronline.com/opinion/amish-not-pay-taxes-better-get-your-facts-right/article_023cf1de-0e5d-
503d-90dd-0ddb18a1e926.html (staženo 11. února 2016). 
42 V roce 1965 byly v USA zavedeny vládní programy Medicare a Medicaid, aby každému občanu USA 
umožnily přístup k lékařům  a zdravotnímu pojištění. [H. Bauchner, „Medicare and Medicaid, the 
Affordable Care Act, and US Health Policy”, JAMA č. 314 (28. červenec 2015): 353, web.b.ebscohost.com/ 
(staženo 15. března 2016)]. 
43 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 72. 
44 Myles A. Tracy, „Insurance and Theology: the background and the issues”, Journal of Risk & Insurance 
č. 33 (březen 1966): 85-93, web.b.ebscohost.com/ (staženo 15. března 2016). 
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2.1.2 Školství 

Školství je oblastí, ve které je konflikt mezi anabaptisty a většinovou společností 

velmi zřetelný. Jednotlivé církve přistupují ke vzdělání svých členů rozdílně. Amišové  

a mennonité povolují svým členům pouze osmiletou školní docházku. Zastávají názor,  

že praktické dovednosti jsou přínosnější než studium. Děti se již ve velmi nízkém věku 

stávají „učni“ ve své rodině a pomáhají téměř s veškerou prací, ať už na farmě  

nebo v menších firmách. Práce je pro ně hlavním zdrojem vědomostí. Dalším zdrojem 

poznání je Bible. Více ke správnému křesťanskému životu nepotřebují, protože netouží  

po individualitě nebo intelektuálních objevech a vynálezech. Své děti chtějí pouze naučit 

číst, psát a počítat.45 Též nechtějí, aby děti byly vystavovány vlivům moudrosti světa, 

neboť se řídí slovem Božím: 

„Moudrost zajisté světa tohoto bláznovství jest u Boha.  

Nebo psáno jest: Kterýž lapá moudré v chytrosti jejich.“  

[1 K 3, 18-19]46 

Dle nich vede vzdělání k hříchu a zkažení morálky. Jelikož ti nejvzdělanější vědci podle 

nich vynalezli teorii evoluce nebo atomovou bombu za účelem zničit svět. To vše je 

v rozporu s učením Bible.47 

Dalším důvodem osmileté docházky je omezení kontaktu dětí s vnějším světem, 

jelikož věk, kterého děti dosahují po ukončení osmé třídy, je v životě mladých lidí 

kritický. I přes značné rozdíly v životech těchto dětí se projevy adolescence neliší  

od projevů těch, které žijí ve většinové společnosti. V tomto období dochází k utváření 

vlastní osobnosti a sebeuvědomování. Děti psychicky zrají a začínají se objevovat 

myšlenky na smysl života. Také dochází ke generačním střetům.48 Komunity se toto 

náročné období mezi dětstvím a dospělostí snaží mít alespoň pod nějakou mírou kontroly. 

Posláním dětí do vyšších ročníků a na střední školu by kontrolu ztratili. 

																																																								
45 Hostetler, Amish Society, 143-145. 
46 Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona (Praha: Knižní klub, 2007). 
47 Hostetler, Amish Society, 143-145. 
48 Petr Macek, Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících (Praha: Portál, 1999), 9-
15. 
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Problém ovšem nastal poté, co se v USA začala zvyšovat délka povinné školní 

docházky. Ta se v jednotlivých státech lišila. Například v Pensylvánii, kde žije většina 

zejména amišské populace, je stanoveno, že děti musí studovat do dovršení sedmnácti 

let.49 Nastal konflikt, na jehož jedné straně stál stát a většinová společnost, která zastávala 

názor, že v těchto komunitách jsou vykořisťováni. Na druhé straně stáli amišové  

a mennonité, kteří problém v dlouhé školní docházce viděli z náboženského a morálního 

hlediska. Řešením pro ně bylo buď neposílat děti do školy, za což byli státem často 

žalováni, nebo nechat děti propadat v osmém ročníku tak dlouho, dokud nedosáhly 

požadovaného věku. Děti farmářů také mohly po dosažení patnácti let věku zažádat  

o pracovní povolení, které jim poslední dva roky školy prominulo. 50  Tím splnily 

povinnou docházku, aniž by nastoupily do dalších ročníků. Dalším řešením byl vznik 

malých vesnických škol, kde měli amišové a mennonité hlavní slovo, přestože školy byly 

státní. To se vše změnilo se sjednocením a konsolidací školních zařízení v padesátých 

letech51, kdy došlo k uzavření většiny těchto malých škol.  

Amišové a mennonité na situaci reagovali zakládáním soukromých škol,  

ve kterých učili členové komunit bez potřebného vzdělání. Jednotlivé státy poté začaly 

postupně ustupovat od svých požadavků. Amišové svůj boj vyhráli v roce 1972 v případu 

Wisconsin v. Yoder, kdy tři amišské rodiny odmítly poslat své děti do školy po ukončení 

osmé třídy. Nejvyšší soud rozhodl o uznání práva rodičů vychovávat své vlastní děti 

mimo tradiční státní a soukromé školy.52 Situace během dvacátého století byla velmi 

podobná i v Kanadě. Dnes je ve většině provincií stanoven věk povinné školní docházky 

na šestnáct let.53 Lze ovšem zažádat o výjimku již ve čtrnácti. Tuto možnost amišové  

i mennonité využívají. Výuka je v soukromých školách vedena v angličtině. Vyučuje se 

psaní, čtení, počítání, historie a geografie. Chybí přírodověda, ale i rodinná výchova. 

																																																								
49 „Compulsory school attendance laws, minimum and maximum age limits for required free education, by 
state: 2015”, oficiální stránka Institute of Education Sciences, 
https://nces.ed.gov/programs/statereform/tab5_1.asp (staženo 16. února 2016). 
50 Hostetler, Amish Society, 198. 
51 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 83. 
52 Cornell University Law School, „Wisconsin v. Yoder“, Supreme Court decisions (May 15, 1972), 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/406/205 (staženo 16. února, 2016). 
53 „Elementary and Secondary Education“, oficiální stránky kanadské vlády, 
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-education-schools.asp (staženo 16. února 2016). 
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Přestože náboženství prostupuje celou výukou, ve školách se oficiálně nevyučuje, neboť 

náboženská výuka dětí náleží rodičům.54  

Než se obrátím k hutteritům a jejich rozdílnému přístupu ke vzdělání, chtěla bych 

zmínit, že i přes podobné základy, ze kterých amišové a mennonité vycházejí, byli vždy 

v otázce vzdělávání mennonité oproti amišům o něco otevřenější. Ti ortodoxní, kteří 

tvrdě bojovali za osmiletou docházku a vznik soukromých mennonitských škol po boku 

amišů, tvořili pouze menšinu. Většina progresivních mennonitů souhlasí s vyšším 

vzděláním, ba dokonce existují mennonitské střední a vysoké školy. Tito mennonité však 

nejsou předmětem mé práce. 

Na druhé straně stojí hutterité, kteří své vzdělání začínají již druhým nebo třetím 

rokem života v předškolních zařízeních v rámci svých kolonií. Tím přebírá kolonie 

výchovu dětí od rodičů. První hutteritské školky začaly vznikat téměř o tři sta let dříve 

než dětské školky v moderním světě. 55  Po předškolním studiu následuje základní 

vzdělání, které v  koloniích trvá devět let. Objevuje se ovšem nový trend a v některých 

koloniích je studium prodlouženo na dvanáct let a mnozí studenti získají i středoškolské 

vzdělání nebo odborné licence.56 Tohoto vzdělání hutteritské děti dosahují na státních 

školách, které se však nacházejí v koloniích a navštěvují je pouze hutteritské děti. Dalším 

rozdílem oproti předchozím dvěma církvím je, že do školy dochází státem přidělený 

učitel. Ten splňuje požadavky na tuto pozici, co se týče vysokoškolského vzdělání, mluví 

anglicky a není členem církve. Pro děti je to v podstatě jediný kontakt s okolním světem. 

Výuka probíhá dle standardních studijních plánů, obsahuje tedy i přírodovědu,  

ale s určitými omezeními. Látka studijního plánu nesmí obsahovat informace například  

o reprodukci nebo symboly některých křesťanských svátků, které slaví většinová 

společnost, avšak ony samy nevycházejí z křesťanské tradice, jako je například Santa 

Claus. Výuka se také vyhýbá zmínkám o jakémkoliv násilí. Ani knihy, které jsou jim 

poskytovány, je nesmí ve svém ději obsahovat. Ve třídách je žákům také umožněno 

																																																								
54 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven,  84. 
55 John A. Hostetler, Hutterite Society (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997), 54. 
56 „Education“, Hutteritské bratrstvo, http://www.hutterites.org/day-to-day/education/ (staženo 15. února 
2016). 
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používat moderní technologie, jako počítač, audio konferenční přístroje nebo mohou 

například dělat různé experimenty.57  

Hutteritské děti navíc také navštěvují německou a nedělní školu. Německá škola 

vždy předchází a následuje po škole klasické a také se koná každou sobotu. Děti se v ní 

učí německý jazyk, recitovat z hutteritských chvalozpěvů a verše z Bible. Vyučuje vždy 

jeden z ženatých mužů z kolonie. Klasická anglická škola učí děti světské znalosti, 

kdežto ta německá je učí hutteritskému životu. Je pro ně tedy mnohem důležitější. Další 

vzdělávací institucí je nedělní škola, která provází hutteritské děti od šesti let až do jejich 

křtu. Dochází v ní k prohloubení vědomostí získaných v německé škole. Žáci interpretují 

texty z Bible a náboženské písně a snaží se lépe pochopit svou víru.58 Německá a nedělní 

škola tedy pokládá náboženské základy, což je velmi rozdílné oproti amišům  

a mennonitům, kteří náboženskou výuku a výuku německého jazyka ponechávají 

v kompetenci rodičů. Rodiče mají tedy mnohem větší kontakt s dětmi a větší vliv  

na jejich výchovu než je tomu u hutteritů. Po ukončení středoškolského stupně někteří 

dokonce pokračují na vysoké školy. Na rozdíl od amišů a mennonitů starého řádu je to 

hutteritským studentům umožněno kvůli vyšší míře kontroly.59 Po svém návratu ze studií 

se zapojují do prací v koloniích, které jsou velmi přísně monitorovány, a proto nehrozí, 

že by došlo k šíření nebezpečného vlivu většinové společnosti jedincem, ani k jinému 

narušení chodu kolonie. Hutterité v koloniích také nemají v podstatě žádný kontakt 

s okolním světem, protože jsou geograficky izolovaní, a proto nehrozí, že by deviace byla 

rozvíjena, či podporována zvenčí. 

V rámci vzdělání se tedy interakce s většinovou společností a její vliv mezi 

komunitami liší. U amišů a mennonitů se děti na základním stupni s ostatními dětmi 

mimo svou komunitu vůbec nesetkávají, jelikož od padesátých let mají své soukromé 

školy. Boj mezi amiši a vládou o soukromé školy a osmiletou docházku byl jedním 

z největších konfliktů těchto dvou stran. Amišové z něj nakonec vyšli vítězně a někteří 

mennonité se k nim přidali. Jsou však mennonité, kteří do kontaktu s okolním světem 

přicházejí v rámci svých středoškolských a vysokoškolských studií. To se ovšem týká 

																																																								
57 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 43. 
58 Hostetler, Hutterite Society, 212-219. 
59 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 220. 
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spíše těch progresivnějších. Hutterité na základním stupni navštěvují státní školy, které se 

však nacházejí na území kolonie, a proto děti nepřijdou do styku s dětmi mimo svou 

kolonii, ale na rozdíl od mennonitů a amišů mají učitele, kteří z komunity nepocházejí. 

Tím je jim zprostředkován alespoň nějaký kontakt s okolním světem. Od toho se také 

odvíjí jejich mnohem progresivnější studijní plán, který má jen málo omezení. Oproti 

tomu mennonité a amišové získávají své znalosti od mladých učitelů z komunity, kteří 

prošli pouze oním osmiletým studiem a jejich osnovy jsou značně okleštěny. Hlavním 

úkolem je naučit žáky číst, psát a počítat. Důvodem může být jejich menší izolace. 

Amišské i mennonitské kongregace nejsou uzavřené komunity, jako je tomu u hutteritů. 

Jejich sousedé vůbec nemusí být členy komunity. To může být důvodem, proč chtějí mít 

nad svými dětmi a jejich vzděláním větší kontrolu a zamezit dalšímu kontaktu s okolním 

světem. Další znalosti jsou dle nich k životu nepotřebné. Hutterité žijí v uzavřených 

koloniích, kde je přísně kontrolován každý příjezd i odjezd, a proto si jejich vůdci mohou 

dovolit větší volnost v učení. Nad učitelem však mají stejně poměrně velkou moc  

a výuku si mohou upravit k obrazu svému. 

2.1.3 Neodporování (non-resistance) a vyhýbání se násilí 

Komunity anabaptistického náboženského vyznání jsou přísnými vyznavači 

pacifismu. A to do takové míry, že zastávají neodporování jakémukoliv zlu (non-

resistance). Při této myšlence vycházejí z Nového zákona, konkrétně z Kázání na hoře: 

„Slyšeli jste, že řečeno jest: Oko za oko, a zub za zub. 

Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li 

tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého. 

A tomu, kdož se s tebou chce souditi a sukni tvou vzíti, 

nech mu i pláště. 

A nutil-li by tě kdo jíti s sebou míli jednu, jdi s ním dvě. 

A prosícímu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti  

od tebe, neodvracuj se.” [Mt 5, 38-41]60 

Tuto pasáž z Bible anabaptisté interpretují tak, že lidé nemají fyzicky odporovat svému 

nepříteli. Žádný člověk totiž nemá soudit nebo vykonávat tresty. Takové právo má pouze 
																																																								
60 Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona (Praha: Knižní klub, 2007). 
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Bůh. Jako příklad mohu uvést reakci na neštěstí, které se stalo v roce 2006 v amišské 

škole v Pensylvánii. Během výuky do ní vpadl Charles C. Roberts ozbrojen střelnými 

zbraněmi. Propustil všechny chlapce, ale dívky držel jako rukojmí. Pět z nich přišlo 

během útoku o život a dalších šest bylo těžce raněných. Sám Roberts spáchal sebevraždu. 

Tato událost otřásla celými Spojenými státy. Nejen kvůli naprosto zbytečné smrti pěti 

nevinných dívek, ale také kvůli reakci amišské komunity. Její představení totiž krátce  

po útoku kontaktovali střelcovu rodinu, aby jim sdělili, že vrahovi odpouštějí,  

a že k němu necítí žádnou zášť. Mezi nimi byli i rodiče některých zesnulých dívek. 

Následně celá komunita uspořádala sbírku. Ta však nebyla pouze pro rodiny zesnulých 

dívek, ale i pro rodinu vraha. Dokonce se mnoho členů účastnilo Robertsova pohřbu.61 

Vysvětlení lze hledat v Bibli, neboť jak se praví v Evangeliu S. Matouše: 

„Slyšeli jste, že říkáno bylo: Milovati budeš bližního svého, 

a nenáviděti budeš nepřítele svého. 

Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely své, dobrořečte těm, 

kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte 

se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví, 

Abyste byli synové Otce svého, kterýž jest v nebesích; nebo 

slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na 

spravedlivé i na nespravedlivé. 

Nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? 

Zdaliž i publikáni téhož nečiní? 

A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více 

činíte? Však i publikáni to činí. Buďtež vy tedy dokonalí, 

jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.“  

[Mt 5, 43-48]62 

Reakce amišů na událost byla pro většinovou společnost nepochopitelná a šokující.  

Zprávy o tomto neštěstí plnily stránky novin po mnoho dní, i právě kvůli zvláštním 

okolnostem „vypořádání se s osudem“. Donald Kraybill napsal se svými kolegy knihu 

																																																								
61Julia Spicher Kasdorf, „To Pasture: "Amish Forgiveness," Silence, and the West Nickel Mines School 
Shooting”, Cross Currents č. 57 (podzim 2007): 328-347, web.b.ebscohost.com/ (staženo 15. března 2016). 
62 Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona (Praha: Knižní klub, 2007). 
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Amish Grace: How Forgiveness Transcended Tragedy, která se věnuje nejen tomuto 

případu, ale mimo jiné hlouběji zkoumá amiše a jejich přístup k odpuštění  

a neodporování.63 Dle této knihy vznikl v roce 2010 televizní film režiséra Gregga 

Championa s názvem Amish Grace. Velmi podobný přístup k neodporování zlu vyznávají 

i mennonité a hutterité. Naprosto odmítají násilí a trestání přenechávají Bohu. Z toho 

vyplývají i následující zákazy a doporučení, které pro členy těchto komunit platí  

nebo dříve platily hned v několika oblastech interakce se světem, v němž žijí. Vybrala 

jsem dvě z nich: 

První oblastí bývala armáda. Povinná služba v armádě byla zavedena v USA  

i Kanadě během první a následně během druhé světové války. V USA také během války 

občanské, války ve Vietnamu a války v Koreji.64 Dnes již armády obou zemí fungují  

na principu dobrovolnosti a téma tak není nadále aktuální. Přišlo mi však velmi důležité 

tuto oblast zmínit, jelikož během dvacátého století a na konci století devatenáctého 

způsobovala povinná služba pro tyto náboženské sekty mnoho problémů, neboť ty 

odmítají používat sílu k řešení konfliktů. Mnoho z členů těchto komunit proto skončilo  

ve vězení za odmítání služby v armádě. Nakonec jim bylo umožněno, díky The Selective 

Service Act65 z roku 1917, stát se tzv. conscientious objectors, což byly osoby, které 

vědomě odpíraly vojenskou službu z důvodu svědomí, nezpůsobilosti nebo z důvodů 

náboženských 66  ke službě buď nenastoupit, nebo v armádě pracovat na takových 

pozicích, kde nepřišli do kontaktu se zbraněmi.67 Než byla tato náhradní možnost 

zavedena, došlo k mnohým konfliktům mezi komunitami a státem. Jak jsem zmiňovala  

o pár řádků výše, mnoho mužů skončilo ve vězení. Asi nejvýznamnějším konfliktem bylo 

uvěznění několika mladých hutteritských mužů, které vedlo v roce 1918 k přestěhování 

většiny hutteritů do Kanady. Joseph a Michael Hoferovi byli spolu s dvěma dalšími 
																																																								
63 Donald B. Kraybill, Steven M. Nolt a David L. Weaver-Zercher, Amish Grace: How Forgiveness 
Transcended Tragedy (San Francisco: Jossey-Bass, 2007). 
64 Meyer Kestnbaum, „Citizenship and Compulsory Military Service: The Revolutionary Origins of 
Conscription in the United States”, Armed Forces & Society 27 (podzim 2000): 7-9, web.b.ebscohost.com/ 
(staženo 11. února 2016). 
65 Fred Kniss, Disquiet in the land: Cultural Conflict in American Mennonite Communities (New 
Brunswick: Rutgers University Press, 1997), 47. 
66 Yossi Nehushtan, „Religious Conscientious Exemptions”, Law & Philosophy 30 (březen 2011): 144, 
web.b.ebscohost.com/ (staženo 11. února 2016). 
67 Timothy Stewart-Winter, „Not a Soldier, Not a Slacker: Conscientious Objectors and Male Citizenship in 
the United States during the Second World War”, Gender & History 19 (listopad 2007): 519, 
web.b.ebscohost.com/ (staženo 11. února 2016). 
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mladíky v roce 1917 odsouzeni k třiceti sedmi letům vězení za odmítání nošení uniformy 

a odmítání aktivní služby. Mladí muži prošli, mimo jiné, nechvalně známým Alcatrazem. 

Joseph i Michael nakonec podlehli týrání a podvýživě, kterým byli ve vězení 

vystavováni. Hutteritská komunita ve Spojených státech na situaci a na silné 

protiněmecké nálady reagovala odchodem do Kanady. Pouze jedna kolonie zůstala 

v Jižní Dakotě. Dnes je již mnoho nových kolonií opět na území USA, avšak období 

první světové války a dalších válek minulého století bylo pro hutterity velmi traumatické 

a stalo se jedním z hlavních důvodů, proč se dnes hutteritské kolonie nacházejí na území 

obou těchto zemí.68 

Další oblastí, na kterou se vztahuje princip neodporování, je politika. V otázce 

politické angažovanosti jsou přístupy těchto tří církví v podstatě identické. Všechny 

zvolily naprosté oproštění se od politiky. Členové nesmějí zastávat žádnou veřejnou 

funkci nebo se jinak účastnit politického dění. Hlavním důvodem je zákaz používání síly 

a hromadění moci ve svých rukou. A bez toho se politika neobejde. Dokonce jsou 

odrazováni i od hlasování ve volbách. Přesto však respektují, ba dokonce podporují 

veřejné úřady. Snaží se pouze o určitý odstup.69 Odměřeně také přistupují k právnímu 

systému. Právní spory vnímají jako konfrontace a snaží se jim vyhýbat. Rostoucí státní  

a federální regulace ale postupně donutily členy komunity ke zvýšenému kontaktu 

s právním systémem. Zejména během šedesátých let byli členové náboženských komunit 

často předvoláváni k soudu, především kvůli neplacení některých daní, neposílání dětí  

do školy (například již zmíněný případ Wisconsin v. Yoder), odmítání služby v armádě 

(například již zmíněný případ Josepha a Michaela Hofera) a dalším prohřeškům, kvůli 

kterým jim následovně byly udělovány výjimky.70  Předvolaní jedinci k soudu dorazili, 

ale často se v rámci neodporování neobhajovali a pouze vyslyšeli svůj rozsudek. Volili 

vězení nebo jiný trest před ustupováním státu a porušováním svých náboženských tradic. 

Podávání žalob je pro členy komunit také tabu. Nesmějí být ani součástí, tzv. jury duty, 

jedné z nejdůležitějších občanských povinností v USA a v Kanadě, kdy jsou občané 

předvoláni k službě v soudní porotě. Členům komunity totiž nenáleží právo soudit  

a trestat ostatní. To smí pouze Bůh. Ze stejných důvodů nesmějí být zaměstnáni v justici 
																																																								
68 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 30. 
69 Ibid., 184. 
70 Ibid., 183-185. 
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nebo represivních složkách státní moci.71 V některých komunitách mají zvolené výbory, 

které jednají jménem jednotlivých členů v právních sporech, aby se zabránilo 

zbytečnému kontaktu členů se státem a jeho právním systémem. 

2.2 Anabaptisté a rumspringa 

Rumspringa je termín, kterým část amišů označuje období adolescence, konkrétně 

období mezi šestnáctým rokem a křtem. Má původ v německém slově herumspringen, 

které znamená poskakovat nebo skákat kolem.72 To lze interpretovat jako větší volnost, 

která je adolescentům poskytnuta komunitou během této etapy jejich života. V mé práci 

však tento termín označuje dané období obecně u všech anabaptistických komunit. 

Adolescence je velmi důležitou etapou v životě jakéhokoliv člověka. U mladých lidí 

dochází k mnohým změnám, fyzickým i psychickým, jak jsem již zmiňovala v předchozí 

kapitole. U ortodoxních anabaptistů je obdobím, kdy si hledají životního partnera a mají 

volnější pravidla. Některým je umožněno prozkoumat svět i mimo komunitu. Toto 

poznání jim později má usnadnit rozhodnutí, zda je cesta víry pro ně ta správná. Pokud se 

rozhodnou, že ano, dochází ke křtu a mladý člověk se stává téměř plnohodnotným 

členem komunity, ve které strávil celý dosavadní život. 73  Posledním krokem 

k plnohodnotnému členství je sňatek. Pokud se mladý člověk rozhodne křest odmítnout, 

musí komunitu opustit a začít žít život naprosto odlišný od toho dosavadního. 	

U všech tří komunit znamená období adolescence vhodnou dobu pro namlouvání 

a dvoření. Od mladých lidí se očekává, že si během rumspringy najdou svého životního 

partnera.74  U těchto komunit znamená životní partner opravdu partner na celý život, 

jelikož až na pár výjimek u některých mennonitských progresivních kongregací jsou 

rozvody naprostým tabu. U amišů jsou také důvodem pro exkomunikaci a ostrakizaci.75 

Mladé dívky a chlapci dosahují věku, kdy se mohou navzájem vídat i mimo náboženské 

obřady a školní budovy, vše ale musí probíhat tajně. Komunita se o vztahu dozvídá až pár 

																																																								
71 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 81. 
72 Miroslav Řešetka a kol., Německo-český, česko-německý slovník (Olomouc: Fin Publishing, 1997), 256, 
503. 
73 Tom Schachtman, Rumspringa: To Be or Not to Be Amish  (New York: North Point Press, 2007), 10-15. 
74 Hostetler, Amish Society, 158-162. 
75 Ibid., 172. 
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týdnů před plánovanou svatbou. Partnery si musí najít pouze v rámci své církve, pokud 

chtějí zůstat její součástí. 	

U amišů a mennonitů se předpokládá, že mladí využijí uvolněnějších poměrů 

tohoto období k poznání světa mimo komunity. Někteří se vydávají na cesty  

po Spojených státech nebo dál - za hranice. Téměř každý jejich krok nebo každá činnost, 

kterou během své výpravy vykonávají, je proti vyznání a tradicím, ve kterých vyrůstali. 

Někteří poprvé ve svém životě přijdou do kontaktu s elektřinou, některými dopravními 

prostředky a službami, které jsou pro život mnohých dnes naprosto samozřejmé.  

Pro mladé adolescenty to může být velmi náročné a spousta z nich svou cestu vzdá a vrátí 

se domů. Někteří jsou však  novým způsobem života naprosto nadšeni a rozhodnou se  

od komunity odejít. Tento rozpor se stal zajímavým i pro populární kulturu. Během 

posledních deseti let vzniklo hned několik dokumentů nebo tzv. reality show76, kde štáb 

vyšle mladé amiše například do New Yorku nebo do Velké Británie77. Poté monitoruje, 

jak se tito mladí lidé přizpůsobují pro ně naprosto odlišnému způsobu života. Také díky 

rozhovorům s nimi sledují vnitřní rozpory těchto osob. Spousta z nich dospívá k názoru, 

že to, co dělají, není správné a často jsou touto novou realitou naprosto zdrceni. 

Nejznámějšími pořady tohoto typu jsou například Amish: World's Squarest Teenagers, 

reality show vysílána britským Channel 4 v roce 201078, Breaking Amish od TLC 

Television Network79, která je vysílána od roku 2012, nebo Amish in the City z roku 2004 

od UPN80. Ve všech těchto pořadech účinkují jak amišové, tak mennonité, i když to 

z názvů nevyplývá. Domnívám se, že ten byl zvolen proto, že slovo „Amish“ v názvu 

přiláká mnohem více diváků. Amišové totiž pro většinovou společnost představují 

typickou ortodoxní anabaptistickou komunitu.	

  

																																																								
76 Televizní pořad, který zobrazuje reálné životní situace. Účastníci nejsou profesionálními herci a 
nepostupují dle daného scénáře. (poznámka autorky) 
77 Amish on Break, režie: Harry Beney (2011, National Geographic), 
https://www.youtube.com/watch?v=i6i5HrxoGdU (staženo 22. února 2016). 
78 „Amish: World's Squarest Teenagers”, oficiální stránky Channel 4,  
http://www.channel4.com/programmes/amish-worlds-squarest-teenagers (staženo 20. února 2016). 
79 „Breaking Amish“, oficiální stránky TLC Television Network, http://www.tlc.com/tv-shows/breaking-
amish/ (staženo 20. února 2016). 
80 Thomas W. Cooper, „Of Scripts and Scriptures: Why Plain People Perpetuate a Media Fast”, Journal of 
American Culture 29, č. 2 (červen 2006), web.b.ebscohost.com (staženo 6. dubna 2016). 
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Ti, co se na zkušenou nevydají, mohou větší míru volnosti zažít i v rámci 

komunity. Někteří si pořizují automobily, protože v období rumspringa jim to je 

tolerováno. Mají větší možnost interagovat se svými vrstevníky mimo komunitu,  

což může vést k prvním zkušenostem s alkoholem, ale i s drogami. Pořádají různé 

večírky, na které se sjíždějí mladí amišové z celé země.81 Mohou si také vyzkoušet různé 

činnosti jako je například sport, návštěva koncertů nebo obchodních center. Také mohou 

vlastnit mobilní telefony a oblékat se, jak chtějí. Snahou většiny z nich je vyzkoušet vše, 

o co prvních šestnáct let svého života přicházeli. Jediným rozdílem mezi amiši  

a mennonity je, že mennonité prožívají rumspringu o něco méně „divoce“. Komunity 

jsou na ně mnohem přísnější. Na závěr je nutné zmínit, že ne všichni mladí touží  

po poznávání „zakázaného“ a žijí v období adolescence nespoutaným životem. Někteří 

jsou o své víře a členství v komunitě přesvědčeni a i nadále dodržují tvrdá pravidla daná 

Ordnungem.82	

Hutterité se žádného výrazného uvolnění většinou nedočkají. Patnáctý rok je  

pro ně zlomový. Po dosažení tohoto věku obdrží svůj první majetek - dřevěnou skříň  

na své cennosti - a mohou v jídelně sedět u stolu s dospělými. Po dokončení školy buď 

dále pokračují ve svém studiu, nebo se na dva roky stávají učni a jsou jim přiděleny práce 

v kolonii. V této době ještě dochází k rotacím a není jim přidělena jedna specifická práce. 

To je u hutteritů považováno za volnost během rumspringa. Mladí mají více možností 

vyzkoušet si různé role a aktivity než je tomu v předchozích a následujících obdobích 

života. Také hutterité začínají v tomto období navazovat vztahy s druhým pohlavím. 

Hlavní slovo ve výběru partnera mají ovšem rodiče nebo vedení kolonie. Rebelie má  

u hutteritů formu zpěvu zakázaných anglických písní, hraní na zakázané hudební nástroje 

(např. na harmoniku), poslouchání rádia nebo opuštění kolonie bez povolení. 83 

V sedmnácti letech již obdrží větší pracovní úkoly a s nimi i zodpovědnost.84 Období 

volnosti tedy netrvá příliš dlouho. Stále častějším jevem mezi hutterity jsou  

																																																								
81 Tom Schachtman, Rumspringa: To Be or Not to Be Amish, 8. 
82 „The Future of the Amish“, Chronicle of Higher Education č.54 (20. červenec 2007), 
web.b.ebscohost.com (staženo 22. února 2016). 
83 Max Stanton a Rod Janzen, The Hutterites in North America (Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 2010), 192. 
84 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 44. 
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tzv. runaways (uprchlíci)85. Adolescenti a někteří dvacátníci často na několik měsíců 

nebo let z kolonie utečou a poznávají okolní svět nebo se pokoušejí mimo kolonii 

dokonce usadit. Velmi často dochází ke zklamání a následuje návrat do kolonie, po němž 

začíná zkušební lhůta a je zavedena ještě přísnější kontrola kolonie. Ta se poté rozhodne, 

zda člena přijme zpět.86	

Pro mennonity a amiše je rumspringa obdobím, kdy mají možnost nejvíce 

interagovat s okolním světem. Mohou si vyzkoušet různé volnočasové aktivity, které jim 

za normálních okolností nejsou v komunitách povolovány. Rovněž si mohou dovolit 

určitou míru rebelie vůči svým rodičům, ale i vůči komunitě a jejímu Ordnungu. Vše je 

jim tolerováno s vidinou toho, že tyto nově nabyté zkušenosti povedou k prozření, kdy si 

mladí lidé uvědomí, že jediná správná cesta je ta mennonitská nebo amišská. Samozřejmě 

hrozí, že někteří k tomuto prozření nedojdou a rozhodnou se komunitu opustit. Avšak 

není trestné komunitu opustit předtím, než dojde ke křtu. U některých jedinců je jejich 

odchod dokonce vítán, jelikož se tím zamezí šíření „nebezpečných“ myšlenek 

v komunitě. Pro mladé amiše a mennonity je to však velmi těžká doba, ve které musí 

udělat zásadní rozhodnutí. Musí si vybrat mezi jistotou a tím, co znají, a okolním světem 

a vším, co nabízí. Což pro adolescenty je velmi náročná volba. I přes všechny možnosti, 

které jim okolní svět nabízí, více než devadesát procent mladých amišů v církvi 

zůstává.87 Podobná čísla jsou zaznamenána i u mennonitů. Hutterité jsou podrobeni 

mnohem větší kontrole během období rumspringa. Oproti amišům a mennonitům se 

jejich nabytá volnost zdá být téměř zanedbatelná. Pro mladé hutterity, kteří žijí celý život 

pod přísnou kontrolou, je ale i mírné uvolnění významné. Absence možnosti vybouření 

pro mladé hutterity může také být důvodem, proč téměř třetina mužů a zhruba deset 

procent žen mezi dvacátým a třicátým rokem kolonii aspoň na nějaký čas opouští.88 	

2.3 Anabaptisté a svět práce 

Amišové, mennonité i hutterité jsou původem zemědělci. Středobodem jejich 

života je práce na polích, tedy výsadba a sklizeň plodin. Hutteritské kolonie jsou velké 
																																																								
85 Stanton a Janzen, The Hutterites in North America, 5. 
86 How to Get to Heaven with the Hutterites, režie: Lynn Alleway (2013, BBC), 
https://www.youtube.com/watch?v=d2omDlZlO_s (staženo 28. února 2016), 30:45-33:15. 
87 Tom Schachtman, Rumspringa: To Be or Not to Be Amish, 14. 
88 Stanton a Janzen, The Hutterites in North America, 256. 
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farmy, které se rozkládají na 1200 až 5000 hektarech půdy. Jelikož se jedná o komunity 

se společným vlastnictvím, má každý dospělý člen přidělenou práci.  Za práci nedostává 

zaplaceno. Kromě pěstování plodin chovají hutterité také hospodářská zvířata. Nejčastěji 

se jedná o prasata, slepice a krocany. V některých státech a provinciích dosahují až třiceti 

procent produkce daného území.89 Farmy jsou řízeny obchodními a hospodářskými 

manažery, kteří rozdělují úkoly a hlídají produkci.90 Hutterité na svých farmách využívají 

téměř všechny dostupné technologie. Na rozdíl od amišů nevěří, že usnadňování práce  

a sledování moderních hospodářských trendů je špatná věc. 91  Kongregace amišů  

a mennonitů se skládají z menších farem, které jsou spravovány početnými rodinami. 

Amišové na svých farmách nepoužívají žádné technologie. Místo traktorů využívají 

koňské tažné síly. Mennonité traktory používají. Nicméně v některých kongregacích musí 

traktory mít ocelová kola, aby se zabránilo jejich využití jako dopravního prostředku. 

Omezování technologií je jedním z mechanismů kontroly členů komunit. Díky těmto 

omezením stále trvá poptávka po pracovní síle. Také platí, že čím více členů je 

zaměstnaných na farmách, pod tím větší jsou kontrolou. Dalším důsledkem je udržování 

menší velikosti farem a stád hospodářských zvířat. To brání tomu, aby jednotlivý farmář 

hromadil moc a bohatství ve svých rukou.92	

Po jejich příchodu do Nového světa nebránilo těmto komunitám nic 

v pokračování jejich zemědělské tradice, jelikož nebyl problém získat půdu. Během 

dvacátého století však rostoucí ceny půdy a rostoucí populace komunit způsobily,  

že někteří členové byli nuceni odejít ze zemědělství. Mnozí amiši a mennonité jsou 

v dnešní době zaměstnáni jako tesaři, kameníci, kováři, dělníci v menších továrnách 

anebo vlastní malé obchody. Někteří - zejména mladé ženy - se živí jako učitelé 

v soukromých komunitních školách nebo jako zdravotní sestry. Tato zaměstnání 

umožňují, ba dokonce vyžadují mnohem více kontaktu s většinovou společností než 

práce na farmě. Jediný rozdíl mezi amiši a mennonity je ten, že v případech zdražení 

půdy mennonité a amišové volí jiné řešení. Mennonité se často stěhují do oblastí, v nichž 

																																																								
89 „Livelihood“, Hutteritské bratrstvo, http://www.hutterites.org/day-to-day/livelihood/ (staženo 24. února 
2016). 
90 Stanton a Janzen, The Hutterites in North America, 207. 
91 Ibid., 260. 
92 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 94-98. 
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je půda levnější. Díky tomu, že používají traktory, mohou obdělávat i kopcovitější půdu. 

Amišové rostoucí cenu půdy častěji řeší odchodem ze zemědělství. I mezi hutterity se  

v poslední době začíná objevovat větší diverzifikace. Čím dál tím více hutteritů je 

zaměstnáno v malých továrnách a dílnách. Jednou z příčin je používání moderních 

technologií v zemědělství, protože díky technologickému vývoji je potřeba méně 

pracovní síly. Dále je to také rostoucí cenou půdy. Pro kolonie je mnohem levnější 

investovat do továren než rozšiřovat farmy.93 Práce mimo kolonii je nepřípustná, a tak 

kdo tuto možnost zvolí, musí kolonii opustit.94 Hutterité mají pevnou hranici mezi 

kulturním životem a tím ekonomickým. V tom ekonomickém dochází ke změnám  

a modernizaci, zatímco v tom kulturním a náboženském nikoliv.95	

Pro amiše, mennonity i hutterity je práce významnou součástí života a práce je 

těší. Být schopen tvrdě pracovat je pro ně požehnáním. Děti jsou už od mala vedeny 

k práci a k tomu, aby se ji naučily mít rády. Svým rodičům pomáhají již od útlého věku. 

Práce je pro ně mnohem důležitější než vzdělání. I proto preferují kratší školní docházku, 

aby se děti zapojily co nejdříve do pracovního procesu. Členové těchto komunit jsou 

proslulí svou pracovitostí. Celý život se věnují těžké fyzické práci po mnoho hodin 

denně.96 I přes technologická omezení jejich farmy a dílny prosperují, protože mají lidské 

zdroje, vysokou pracovní morálku a vysoké produktivní tempo.97 Vysoká produktivita je 

jednou z příčin větší interakce anabaptistických komunit se společností. Nadbytečné 

produkce se zbavují na místních trzích, kde jejich výrobky patří mezi vyhlášené, díky své 

kvalitě a domácí výrobě. Vzhledem k prodeji mimo komunitu museli někteří amišové  

a mennonité své farmy a dílny podrobit určité modernizaci, aby výrobky a farmy prošly 

povinnou inspekcí. Například farmáři, kteří prodávají mléko, si museli pořídit dojící 

stroje, velkoobjemové nádrže a chladící stroje. Mennonité a amiši je pohánějí 

benzínovými motory, jelikož používání elektřiny je mezi nimi zakázáno. 98  Ti, co 

nesouhlasili, se museli vzdát prodeje mimo komunitu a často museli změnit zaměstnání, 

																																																								
93 „Livelihood“, Hutteritské bratrstvo, http://www.hutterites.org/day-to-day/livelihood/ (staženo 24. února 
2016). 
94 How to Get to Heaven with the Hutterites, režie: Lynn Alleway, 37:30-37:53. 
95 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 38. 
96 Stanton a Janzen, The Hutterites in North America, 197. 
97 Hostetler, Amish Society, 90-100. 
98 Ibid., 98-99. 
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aby rodinu uživili. Další příčinou větší interakce jsou nová zaměstnání mimo 

zemědělství. Podnikatelé potřebují i nečlenskou klientelu, aby jejich firmy byly 

životaschopné. Někteří dokonce pracují v továrnách a společnostech, které vlastní 

nečlenové. Tam jsou vystavováni vlivům okolí a používají ty nejmodernější technologie. 

Nicméně po práci se vracejí do svých skromných domovů a ke svým náboženským 

tradicím. Vyšší míra interakce představuje poměrně velkou hrozbu pro komunity, jelikož 

může členy odvést od jejich tradic a víry, což může mít za následek odchod daného 

jednotlivce od církve. Amišské a mennonitské komunity se také obávají podnikatelských 

úspěchů svých členů. Hrozí, že místo aby nabyté finance byly investovány do komunity, 

stanou se členové marnotratnými a začnou utrácet peníze za opulentní životní styl.99 To je 

naprostý opak toho, co po členech komunita a víra žádají - tedy skromnost a střídmost.	

Přestože se v současnosti, kvůli ekonomické situaci a nárůstu cen půdy, objevuje 

stále větší procento amišů, mennonitů a hutteritů, kteří jsou nuceni změnit povolání  

a vzdát se života na farmě, většina z nich trvá na tom, že farma je nejlepší prostředí pro 

založení rodiny a výchovu dětí. Také doufají, že jejich dětem a vnoučatům se jednou 

podaří na farmu vrátit.100 Život na farmě má hned několik výhod. Díky pěstování plodin  

a chování hospodářských zvířat jsou rodiny téměř soběstačné a nemusí být tedy závislé 

na většinové společnosti. Tím je i menší potřeba se společností interagovat, což zabraňuje 

přenášení jejího vlivu na děti. Další výhodou života na farmě je menší potřeba moderních 

technologií a elektřiny k jejímu chodu. Farmářům stačí, aby farmu obhospodařovali tak, 

jako to dělali jejich předci, než přišla průmyslová revoluce. Tyto komunity většinové 

společnosti ukázaly, že lze být produktivní i při nedodržování posledních trendů. Nejsou 

tedy pod velkým tlakem na modernizaci, což je pro vůdce komunit klíčové.	

2.4 Anabaptisté a technologie 

Některé anabaptistické komunity, zejména amišové, jsou známé tím,  

že nepoužívají téměř žádné moderní vymoženosti poslední doby. Lze to považovat  

za jednu ze separačních technik. V následující kapitole zjistíme, do jaké míry je 

omezování technologií dodržováno a v čem se dělají výjimky. Technologie rozdělím  

																																																								
99 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 125. 
100 Ibid., 122-123. 
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na tři druhy: velké stroje a dopravní prostředky, elektrospotřebiče a elektronika  

a komunikační přístroje. Na každý druh těchto technologií platí u různých skupin odlišné 

restrikce z odlišných důvodů. Obecně platí, že největší omezení jsou u technologií, které 

slouží ke komunikaci a u spotřební elektroniky. 	

2.4.1 Velké stroje a dopravní prostředky 

Hutterité nemají žádné restrikce na používání velkých strojů, jako jsou například 

traktory, kombajny, secí stroje, atd. Na svých farmách mají to nejmodernější vybavení, 

protože - dle nich - je pro farmaření nezbytné.101 Vybavení není však v osobním 

vlastnictví. Vlastní jej kolonie. Mennonité mají omezení mnohem více. Z moderního 

vybavení mají v některých komunitách povolení používat například traktor. Musí však 

být upraven tak, aby nemohl být používán jako dopravní prostředek. Pneumatiky jsou 

nahrazovány ocelovými koly.102 Výjimkou jsou také stroje v mlékárnách. Co se týče 

ostatních technologií, jsou mennonité poměrně konzervativní. Přestože používají 

elektřinu, nepoužívají technologie, které by jim příliš usnadnily práci. Amišové mají 

nejvyšší stupeň restrikcí. Traktory jsou naprosté tabu. Jediná modernizace, která na 

amišských farmách proběhla, se týká výroby mléka, jak jsem zmiňovala v předchozí 

kapitole. Některé mlékárny musely nakoupit dojící a chladící stroje, aby vyhověly 

inspekci. Ty jsou však poháněny benzínovými motory, nikoliv elektřinou, která není 

v amišských domácnostech přítomna. Farmářské stroje jsou taženy koňmi. Způsob jejich 

práce se v podstatě neliší od jejich předků před sto lety.	

Využívání dopravních prostředků se u jednotlivých komunit velmi liší. Hutterité 

denně používají auta a nákladní vozy. Vozy jsou však ve vlastnictví kolonie a nejsou 

jejím členům volně k dispozici pro osobní účely. Pokud vůz potřebují, musí obdržet 

svolení od vedení kolonie a musí je vždy doprovázet jiný člen, aby na ně dohlížel. 

Mennonité jsou v otázce vlastnění automobilů roztříštění. Někteří automobily vlastní, jiní 

se drží tradiční bryčky tažené koňmi. Kvůli rozdílnosti názorů došlo ve dvacátých  

a třicátých letech minulého století k jejich rozdělení.103 Nicméně ti, co auta vlastní, 

musejí také dodržovat pravidla. Auta musí být černá, nesmějí být výrazná a poutat 
																																																								
101 How to Get to Heaven with the Hutterites, režie: Lynn Alleway, 8:56-9:00. 
102 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 95. 
103 Ibid., 241-242. 
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pozornost. Amišové vlastnit automobily nesmějí vůbec. Jejich vlastnictví je důvod  

pro exkomunikaci. Amišové však dělají velký rozdíl mezi jejich vlastnictvím  

a používáním. Používání je výjimečně dovoleno, například pro odvoz do nemocnice  

nebo ke vzdáleným příbuzným. V těchto případech si auta najímají i s řidičem, například 

od svých sousedů mimo komunitu. Největší problém u vlastnění automobilu je volnost, 

kterou jeho majitel s vozidlem získává. Amišové a mennonité chtějí zákazem automobilů 

zabránit dlouhým cestám svých členů a snižování jejich izolace. Kůň je mnohem 

bezpečnější, jelikož neuběhne tak velkou vzdálenost bez pauzy. Pokud cestují  

za příbuznými velmi daleko, využívají všechny tři komunity vlaky nebo autobusy. 

Letecká přeprava je naprostým tabu. Zajímavostí je, že mennonité i hutterité smějí 

používat k přepravě bicykl, kdežto amišové nesmějí, ale smějí používat například 

kolečkové brusle. Při dotazování amišů, proč tomu tak je, nedokáží odpovědět. Některé 

tradice nemají logiku, ale dodržují se odjakživa.104 	

2.4.2 Elektrospotřebiče a elektronika 

Hutterité mají ve svých koloniích zavedenou elektřinu, což jim umožňuje 

využívat mnoho druhů spotřebičů. Své prádlo perou ve společných prádelnách, používají 

sušičky i žehličky.105 V domácnostech nechybí ani počítače, často jim však chybí přístup 

k internetu, jelikož jeho používání musí být pod kontrolou kolonie. Proto se počítače 

s internetem nachází převážně pouze ve školách a ve společných místnostech. Používání 

ostatních spotřebičů závisí na tom, jestli jsou opravdu potřeba. Pokud jsou životně 

nezbytné, kolonie je po obdržení žádosti člena zakoupí ze společných financí.106 Obecně 

se kolonie snaží zabránit používání spotřebičů a elektroniky, které umožňují pohodlí  

či luxus, jelikož se snaží vést spíše prostý život.	

Mennonitské domácnosti jsou ve většině případů také napojeny na elektřinu. 

Jedinou výjimku tvoří jejich vůdci, kteří mají jít příkladem, a proto elektřinu ve svých 

domácnostech striktně odmítají.107 Využívání elektrických spotřebičů a elektroniky je 

																																																								
104 Trouble in Amish Paradise, režie: Andrew Tait (2009, BBC), 
https://www.youtube.com/watch?v=jp_dWkwwyT4 (staženo 20. února 2016), 6:13-6:50. 
105 „Home Life“, Hutteritské bratrstvo, http://www.hutterites.org/galleries/home-life/ (staženo 1. března 
2016). 
106 How to Get to Heaven with the Hutterites, režie: Lynn Alleway, 29:00-29:15. 
107 Stephen Scott, An Introduction to Old Order and Conservative Mennonite Groups, 61. 
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velmi selektivní a v jednotlivých kongregacích se liší. Obecně však platí,  

že v domácnostech chybí televize, rádia, videokamery, fotoaparáty, počítače a další 

vymoženosti, bez kterých si moderní svět již nelze představit. 108  V ortodoxních 

kongregacích chybí i domácí spotřebiče jako pračky, vysavače a žehličky. Na druhou 

stranu v nich lze používat digitální hodiny, digitální váhy nebo kalkulátory.  

K rozhodnutím, které přístroje jsou ještě v normě, a které už ne, dochází na konferencích, 

na kterých se scházejí vůdci kongregací a upravují Ordnung. Záleží na tom, zda přístroj 

nějakým způsobem podrývá mennonitské náboženské a kulturní tradice, nebo zda jeho 

využívání může vést k další modernizaci, čemuž se vůdci kongregací snaží zabránit. 	

Amišové elektřinu nepoužívají. Jejich domy nesmějí být napojeny na rozvodnou 

elektrickou síť. Tím chtějí zabránit nejen šíření modernizace, ale také jakémukoliv 

fyzickému připojení k okolnímu světu. 109  Někteří absenci elektrické sítě obcházejí  

a k pohánění některých spotřebičů využívají benzínové motory, baterie nebo generátory. 

Ve většině domácností ale nenajdeme téměř žádné spotřebiče a elektronické přístroje. 

Výjimku tvoří například lednice, které jsou místo elektřiny poháněné díky petroleji,  

nebo sekačky trávy, které lze občas spatřit na amišských zahradách. Ze tří zmíněných 

anabaptistických komunit mají amišové v této oblasti ta nejpřísnější pravidla  

a ke změnám dochází jen velmi pomalu. 	

2.4.3 Komunikační technologie 

Na komunikační technologie jsou ve většině komunit uvalovány ty nejpřísnější 

restrikce. Důvodem je snaha udržet členy komunit v izolaci od okolního světa. Snadná 

komunikace s nečleny představuje pro tyto komunity velkou hrozbu. Mobilní telefony  

a počítače s připojením na internet jsou ve všech domácnostech naprosto 

nepředstavitelné. Výjimku tvoří hutterité. Ti jediní umožňují svým členům omezený 

přístup k počítačům a internetu, nesmí jej ovšem používat ke komunikaci. V současnosti 

však někteří mladí hutterité vlastní mobilní telefony, které jim umožňují být v kontaktu se 

svými vrstevníky. To je v ostatních církvích naprosto nepřípustné. Pevnou linku mají  

ve svých domácnostech hutterité a většina mennonitů. Amišové ve svých domech mít 

																																																								
108 Kraybill a Bowman, On the Backroad to Heaven, 76-78. 
109 Donald B. Kraybill, The Riddle of Amish Culture, 197-201. 
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telefonní linky nesmějí, jelikož, jak jsem zmiňovala u elektrické sítě, amišové nechtějí 

být fyzicky propojeni s okolním světem. Zákaz telefonů v domácnostech obcházejí tím, 

že staví malé přístřešky s telefony na okraji svých pozemků nebo mají telefony ve svých 

obchodech, kde jim jsou tolerovány.110	

Amišové mají i v této oblasti technologií nejpřísnější pravidla z těchto tří 

komunit. Se svými přáteli a příbuznými z jiných kongregací mohou komunikovat pouze 

dopisy nebo si musí půjčit telefon od sousedů či jej mít mimo budovu připojený na okraji 

svého pozemku. Mennonité mají zákazy týkající se komunikačních technologií velmi 

podobné. Jediným rozdílem je, že mnoho mennonitů má ve svých domácnostech 

telefonní linku. Zákaz počítačů, mobilních telefonů i faxů ale platí i u nich. Hutterité mají 

omezení pouze v používání počítačů s připojením k internetu. Důvodem rozdílných 

restrikcí může být, stejně jako u vzdělání, vyšší míra kontroly a geografická izolace 

hutteritů. Vůdci kolonií si díky tomu mohou dovolit pravidla mnohem více uvolnit.  	

	

 Využívání technologií se tedy velmi liší a pravidla často nemají logiku. Záleží 

na představených komunit, aby rozhodli, které technologie příliš neusnadňují život a jsou 

ještě považovány za bezpečné. Podle mého názoru je nejdůležitější omezování 

komunikace, vlastnictví automobilů a spotřebičů, které příliš usnadňují život (mikrovlnné 

trouby, myčky nádobí, kuchyňské elektrospotřebiče, vysavače atd.). Komunikační 

technologie a dopravní prostředky jsou pod přísnou kontrolou, neboť umožňují snadný 

kontakt s okolním světem. Je však patrné, že oproti minulosti nelze tyto technologie  

ze života naprosto vyloučit. Proto nacházíme telefonní linky v mennonitských  

i huteritských domácnostech. A amišové nejsou daleko pozadu. Zákaz však nadále platí 

na mobilní telefony, počítače nebo televize. Co se týče vlastnění automobilů, komunity se 

snaží zabránit velkému pohybu členů, a proto jednotlivci automobily nevlastní. Ty by jim 

daly přílišnou svobodu. Výjimku tvoří jen některé mennonitské komunity. Poslední 

skupina technologií, které jsem zmínila, jsou elektrospotřebiče, které jsou běžnou 

součástí domácností v USA a v Kanadě. Zákaz těchto produktů je zapříčiněn zejména 

																																																								
110 Trouble in Amish Paradise, režie: Andrew Tait, 16:55-17:03. 
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obavami z toho, že členové zpohodlní a začnou se vyhýbat práci, která je významnou 

součástí jejich identity. Tvrdá práce je jednou z náplní jejich života.	

	  



	

	

38	

Závěr 

Amišové, mennonité a hutterité se od sebe v mnohém liší, ale ve svém základu 

vycházejí ze stejné víry. Tím hlavním, co mají společné, je snaha udržet své členy  

na cestě do Božího království. Snaží se zabránit těm vlivům většinové společnosti, které 

by této cestě mohly zabránit. Vlivy, které jsou považovány u jedné komunity  

za nebezpečné, však mohou být naprosto přijatelné u jiné komunity. A proto v nich platí 

různá pravidla a znění Ordnungů se liší. Je na vůdcích jednotlivých komunit, aby se 

rozhodli, co je ještě v mezích a co je již za hranou.  

Jak jsem zmiňovala výše, komunity se v přístupu k vnějším vlivům a celkové 

izolaci od většinové společnosti liší. Ne však v první zkoumané oblasti, tedy interakci 

členů komunit se státem. Co se týče přístupu k občanským povinnostem, zejména placení 

daní a pojištění, jsou komunity zajedno. Pojištění naprosto odsuzují, a proto si je v žádné 

formě neplatí. Jejich jistotou je víra v Boha a ostatní členové komunit, kteří zasáhnou, 

pokud je někdo v nouzi. Pokud jde o daně, komunitám byly uděleny v mnohých 

případech výjimky, které je osvobozují od placení daní, jako jsou například daně 

související s Social Security, Medicaid a Medicare. Všechny tři totiž poskytují občanům 

pomoc v sociální nouzi nebo při zdravotních potížích. Obecně se tedy dá říct, že se 

komunity snaží být soběstačné a odmítají pomoc státu. Z toho plyne, že neodvádějí daně, 

ze kterých stát financuje podporu občanů. Některé daně jsou však nevyhnutelné, a tak 

odvádějí daně z nemovitosti nebo z příjmu. V této oblasti tedy nedochází k interakci 

téměř žádné, jelikož převažuje soběstačnost. 

Stejný přístup všech tří komunit lze pozorovat i u jakékoliv činnosti  

ve společnosti, která vyžaduje  využívání síly, hromadění moci v rukou jednoho člověka 

nebo rozhodování o osudu jiné bytosti. Z toho vyplývá, že jsou členové odrazováni  

od jakékoliv angažovanosti v politice. Dále se nesmí účastnit soudních jednání jako 

součást tzv. jury duty nebo někoho žalovat, to je bráno jako forma útoku. Nesmí rovněž 

sloužit u policie nebo u armády. Tento princip neodporování prostupuje celým jejich 

životem. V práci jsem jej zobrazila na případu z roku 2006, kdy celá amišská komunita 

odpustila vrahovi několika dětí z komunity a dokonce jeho rodinu začala podporovat,  

což bylo pro většinu společnosti nepochopitelné.  
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Velmi rozdílně však komunity přistupují ke vzdělávání svých dětí. Sice převažuje 

tendence vzdělávat méně, neboť vzdělání vede ke zkažení morálky a k životu 

v komunitách v podstatě není potřeba. Mnohem důležitější je náboženské vzdělání  

a praktická nauka v rodinách, obojí je pro život v komunitě nezbytné. I přes stejný základ 

se vzdělání v jednotlivých církvích poněkud liší. Důvodem je zejména to, že jednotlivé 

církve jsou vnějším vlivům vystavovány v různé míře. Například hutterité, kteří žijí 

naprosto geograficky izolovaní, nemají takovou potřebu omezovat vzdělání svých 

potomků, jelikož nehrozí, že by došlo ke kontaktu s okolním světem a následnému 

podkopání autority kolonie. Z tohoto důvodu mají delší školní docházku, ba dokonce jim 

je výjimečně umožněno získat tzv. GED (General Educational Development) 111  

a pokračovat na vysokou školu. Jejich větší izolace jim také umožňuje zaměstnat učitele 

přiděleného státem, čemuž se amišové i mennonité brání, jelikož se bojí vnějšího vlivu, 

který je již tak přítomný každý den, protože nejsou tak izolovaní jako hutterité. Řešením 

je zaměstnávání vlastních učitelů, kteří neprošli vysokoškolským vzděláním. U amišů  

a mennonitů tedy nedochází k žádné interakci s většinovou společností během školní 

docházky. Vnější vliv může být znát jen na látce, která je vyučovaná. Ta je však pod 

přísnou kontrolou. Naopak hutterité mají míru interakce mnohem značnější, jelikož se  

ve škole denně setkávají s nečlenem v podobě učitele a kontrola vyučované látky rovněž 

není tak přísná.  

K největší interakci amišů i mennonitů s většinovou společností a vším,  

co moderní svět nabízí, dochází během tzv. rumspringa. Toto období trvá několik let a je 

pro jednotlivce, kteří vyrůstají v komunitách, klíčové. Během několika let se musí 

rozhodnout, zda se nechají pokřtít a budou žít stejný život jako jejich rodiče, nebo zda 

podlehnou vnějšímu světu a jeho lákadlům. Rozhodnutí je to velmi náročné, protože 

odmítnutí křtu znamená ztrátu zázemí a jistoty a často i kontaktu s rodinou. Jelikož 

požadavek anabaptistů pro křest nových členů je ten, aby se křtem daný jednotlivec 

vědomě souhlasil a aby se k církvi připojil dobrovolně, mnohé komunity svým mladým 

v období rumspringa dávají velkou volnost. Účelem je získat nové členy, kteří budou  

o své víře přesvědčeni a nepřipojí se pouze proto, že nic jiného neznají. Mladí lidé si 
																																																								
111 Eve Tuck, „Repatriating the GED: Urban youth and the alternative to a high school diploma“, High 
School Journal 95, č. 4 (květen 2012): 4, web.b.ebscohost.com/ (staženo 18. března 2016). 
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proto poprvé v životě mohou vyzkoušet, jaké to je být mladým člověkem v moderní 

společnosti. Předpoklad, že se mladí od jejich církve odvrátí poté, co zjistí, o co přichází, 

je ale mylný. Až devadesát procent mladistvých se vrací ke svému životu v komunitě  

a nechává se pokřtít. Z toho usuzuji, že bedlivá izolace členů komunit není zas až tak 

nutná, jelikož jak statistiky ukazují, ani přístup ke všem moderním vymoženostem a větší 

volnost mladé nepřesvědčí o tom, že život mimo komunitu je lepší. Otázkou je, jakou roli 

v tom hraje jejich rodina. Pro mladé musí být velmi náročná představa, že budou žít 

v neznámém světě a bez své rodiny. Naopak hutterité v tomto období svým mladým 

takovou volnost neposkytují. I za tím může být jejich geografická izolace, jelikož 

nejbližší města bývají často vzdálená desítky mil, a tak není pro mladé snadné interagovat 

se svými vrstevníky mimo komunitu. Jejich fyzická izolace je ale vykoupena větší 

volností například ve vzdělání a používání technologií. 

V oblasti zaměstnání je u amišů a mennonitů evidentní nárůst interakce 

s většinovou společností, která je v dnešní době a ekonomické situaci již téměř 

nevyhnutelná. Tradičně jsou členové komunit zemědělci, což jim umožňovalo vysokou 

míru soběstačnosti a tedy i izolace od zbytku světa. S nárůstem cen půdy se to však 

změnilo. V některých komunitách je více jak polovina členů zaměstnána mimo 

zemědělství. Narůstají mezi nimi počty podnikatelů, řemeslníků a dělníků. Někteří musí 

dokonce pracovat pro firmy, které vlastní nečlenové,  což ještě v minulém století bylo 

naprosto nemyslitelné. I přes větší volnost ve výběru zaměstnání, platí i v této oblasti 

pravidla a jsou zaměstnání, která jsou naprostým tabu. To nic nemění na tom, že díky 

novému trendu v zaměstnání dochází k mnohem většímu kontaktu s vnějším světem. 

Podnikatelé musejí obchodovat s nečleny, dělníci stavějí jejich domy a řemeslníci jim 

vyrábějí nábytek. Jejich produkty bývají poměrně vyhlášené, díky kvalitě a ruční výrobě, 

a proto jsou často preferovány před produkty z masové výroby. Naopak hutterité bývají 

v rámci zaměstnání velmi izolovaní, protože musejí pracovat v kolonii. I tam má však 

většinová společnost vliv. Kvůli modernizaci a vývoji technologií je méně pracovních 

příležitostí v zemědělství, a tak musí vůdci hledat nová zaměstnání pro své členy. 

Řešením bývají dílny nebo malé továrny. 

Poslední oblast, které se tato práce věnuje, jsou technologie. Dnes se s nimi 

občané západní společnosti setkávají téměř na každém kroku. Neplatí to však  
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pro všechny. Amišové se s technologiemi ve svém životě téměř nesetkávají. Pokud ano, 

jsou to přístroje poháněné benzínem nebo plynem, jelikož elektřina je naprostým tabu.  

I přesto používají jen technologie, které jsou nezbytně nutné. V ostatních oblastech je 

vidět postupné otevírání se společnosti a ubývání izolace, ale v této oblasti vývoj 

neproběhl téměř žádný. To se nedá říct o mennonitech a hutteritech, kteří mají zavedenou 

elektřinu a uplatňují mnohem méně restrikcí ohledně technologií. U mennonitů se situace 

velmi liší v jednotlivých kongregacích, ale obecně jsou mnohem progresivnější než třeba 

amišové. Hutterité jsou velmi pokrokoví a inovacím se nebrání. Jsou si vědomi,  

že technologie a inovace jdou s farmařením ruku v ruce.  

Anabaptistické komunity tedy nežijí tak izolovaně, jak by si člověk mohl 

představovat. Představa, že pokud by měli přístup k moderním vymoženostem a celkově 

většinové společnosti, hrozilo by jejich vyhynutí, se zdá mylná. Členové komunit nežijí 

v domnění, že o něco přicházejí, jak by se dalo předpokládat. Nemají snahu uniknout 

komunitě, protože jsou se svým životem spokojení. Každý odchod nebo exkomunikace 

člena je pro celou kongregaci velkým neštěstím. I přes snižující se izolaci komunity 

nadále prosperují a počet jejich členů roste. Jak je vidět například na mládeži, které je 

dána možnost poznat „svět“ během rumspringa. Poté co několik let stráví užíváním si 

toho, co život nabízí, se usazují zpátky ve své komunitě, zakládají rodiny a žijí klidný 

život. Ten je dle nich završen přijetím do Nebeského království. 

Jaká je tedy odpověď na otázku: Do jaké míry interagují tyto komunity 

s většinovou společností a do jaké míry má společnost na ně vliv? Je poměrně 

komplikovaná. Míra interakce je rozhodně vyšší, než byla například před padesáti lety.  

A to i přesto, že během šedesátých let byly zavedeny výjimky ze zákonů, které by 

logicky měly vést k větší izolaci. Dle mého názoru jsou dnes komunity mnohem silnější. 

Jejich prosperita je známkou toho, že dělají něco správně a že mohou žít dle svých tradic 

navzdory modernizaci, která je obklopuje. Nemají tedy takovou potřebu své členy 

kontrolovat a izolovat. Pokud dané komunity porovnám, nejizolovanější jsou rozhodně 

hutterité, kteří žijí i v izolaci fyzické. To jim však umožňuje menší izolaci v jiných 

oblastech a tak je u nich mnohem viditelnější vliv moderní společnosti, zejména 

technologií, které využívají. Amišové nejsou izolovaní fyzicky, avšak jejich velmi tvrdá  

a často nelogická pravidla je nutí se izolovat alespoň tímto způsobem, jelikož všechny 
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aspekty, včetně maličkostí, které je odlišují od většinové společnosti, fungují jako 

mechanismy izolace. Mennonité mají nejmírnější pravidla z těchto tří komunit a jejich 

míra interakce se společností je nejvyšší. Ve spoustě ohledů se podobají progresivním 

amišům. Kvůli velkým rozdílům mezi nimi také v minulosti došlo k několika dělením 

mennonitů.  
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Summary 

The Amish, Mennonites and Hutterites differ in many aspects but they come from 

the same origin and they have the same faith. Another important similarity that connects 

them is the effort to keep their members on their path to the Kingdom of Heaven. In order 

to do so, they try to keep them separated from the outside world, which they consider 

corrupt. But it is unrealistic to keep the communities completely isolated. While  

the world outside has rapidly evolved into a modern society, they have slowly adopted 

some changes too.  But the level of accepting changes and separation varies among  

the sects and communities.  

The attitude towards the state and its institutions is an exception, as it does not 

differ much. All three communities are advocates of self-sufficiency; therefore they do 

not accept any form of financial or other support from outside of the community. In this 

area they are not interacting with the outside world, except for paying some of the taxes. 

There is also no interaction in politics, as members are forbidden from any involvement 

in it. The same applies to the judicial system, the police or the army. Members cannot 

participate for two main reasons: they are not allowed to gather power in their hands  

and they are proponents of non-resistance in all its forms. Therefore you will not find  

a member in any of these state institutions. 

The first area in which the communities diverge is education. Since school years 

are one of the most crucial periods for a child’s upbringing and there are many influences 

during that time, the three communities have fought hard for their own private schooling 

that would not depend on the public education system. The Amish and the Mennonites 

have won this battle in the sixties, when their education completely separated  

from the state. They now have small community-operated classes taught by members  

of the church. Amish and Mennonite children are therefore under control  

of the community and they do not interact with the outside world at all. The Hutterites 

have their private schools too but they still fall under the state with a state-provided 

teacher. However the colony has great influence over the teacher and the curriculum 

taught. Nevertheless it is the most interaction the children get with the outside world.  
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The most intensive interaction occurs, at least for the Amish and Mennonites, 

during rumspringa. During this period the Amish and Mennonite youth experience looser 

rules, as they are not yet members of the church and they cannot be punished for breaking 

the rules. They often enjoy frivolity and all the perks of the modern world. Some even 

leave their homes to try out “the real life”. Surprisingly for most, around 90 percent get 

baptized and stay with the community. The Hutterites do not enjoy as much freedom 

during their adolescence. They have zero interaction with their peers outside  

of the community. One of the reasons is their location; the colonies are often located 

dozens of miles from the nearest towns. Some young Hutterites, unsure of their future  

in the colony, run away in their early twenties to experience the world but a high 

percentage returns.  

The most significant interaction of adult Anabaptists with the majority society has 

recently emerged in their employment. There has been a shift from the traditional farming 

occupations to owning small businesses, working as craftsmen, factory workers  

and many other occupations that were unthinkable decades ago. The lack of land  

for farming, the growing population of the communities and the economic situation cause 

this shift. Communities and its leaders had to adapt to the situation and loosen the rules 

on employment. These changes have increased the interaction with the outsiders  

for many members work in their companies or they need them as business partners  

or customers. All of the above applies to the Amish and the Mennonite. The Hutterites 

have also registered a shift for the same set of reasons but the whole colony makes 

changes rather than the individuals. Many colonies have started manufacturing businesses 

alongside the farming. They do not allow their members to work outside of the colony; 

therefore the shift in occupation has not led to an increase in interaction. The colonies do 

make business with the outsiders but that is discussed and dealt with by the leaders  

and not common members.  

The last area where outside influence is visible is the approach to technology.  

The Amish are the strictest in their approach as they do not allow electricity in their 

homes and they do not use any technology on their farms. They do make some exceptions 

but the appliances run on gas or generators. The Mennonites are a little more progressive; 

they do have electricity and even phones in their homes. Some even use tractors on their 
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farms even though they have to be modified. The Hutterites are the most progressive; 

they do not have many restrictions on technology. The only one is that the technology 

used has to be necessary. They do not allow appliances that are a mere luxury.  

So overall the communities are not as separated as one might think or they make 

everyone believe.  The notion that the members have to be kept isolated from all  

the modern influences in order to keep the communities alive seems to be erroneous.  

At least in some areas of life where some progress has taken place recently, like for 

example employment and the use of technologies. So the answer to my question: How 

much interaction with the majority society do these communities have and what influence 

does the society have on them? is complicated, but generally the degree of interaction is 

higher than it was fifty years ago. The communities are much stronger than before  

and the membership is voluntary, therefore the leaders do not have to be afraid of losing 

members to the majority society and they can afford to loosen some rules and assimilate 

to the society in some areas that they consider safe. The most isolated from contact with 

the outside world are definitely the Hutterites, because their isolation is geographical. 

That is the reason for the more lenient rules in education and technology use.  

On the other hand, the Amish are not isolated physically, they have more contact  

with the outside society but they have very strict rules to keep the influence out  

of the congregation and to act as mechanisms of isolation. The Mennonites experience 

the most interaction, as they also live among the outsiders, as do the Amish, but their 

rules are less stringent. 
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