
Dagna%Dejna%

Amisze.(Fenomen(wychowania(endemicznego(
Wstęp(((

W% roku% 1984,% w% mieście% Strasburg% na% terenie% Pennsylvanii,% powstawało% większość% scen% filmu%

„Witness”%(„Świadek”).%Scenariusz%napisali%Earl%W.%Wallace%i%William%Kelley,%reżyserował%Peter%Weir.%%

Dwadzieścia%sześć%lat%później%znalazłam%się%na%tym%samym%dworcu%kolejowym% 
w% Filadelfii,% na% którym% filmowy% Samuel% Lapp,% podróżując% z% matką% Rachel% do% BalWmore,% staje% się%

tytułowym%świadkiem%brutalnego%morderstwa.%Samuel,%syn%nieżyjącego%Jacoba%i%Rachel,%wnuk%Eli%Lapp,%

jest% kilkuletnim% amiszem.% Od% teraz% policjant% John% Book,% grany% przez% znakomitego% Harrisona% Forda,%

zajmuje% się% ochroną% swojego% świadka.% Postanawia% poszukać% dla% wszystkich% schronienia% w% rodzinnej%

wiosce%Rachel.%Tam,%pielęgnowany%przez%przepiękną%amiszkę%dochodzi%do%siebie%po%groźnym%postrzale.%

Para%zakochuje%się%w%sobie.%Stop!%%

Ta%wciągająca%filmowa%historia%w%rzeczywistości%wyglądałaby%zupełnie%inaczej.%Oglądałam%ten%film%

kilka%razy%przed%podróżą,%przed%Pensylwanią.%Po%powrocie%widziałam%go%już%zupełnie%inaczej.%%

Rachel% % nie% pozwolono% by% udać% się%w% tak% długą% podróż% bez%mężczyzny% u% boku.% To%wykluczone!%

Zapewne% też,% niezależnie% od% okoliczności,% nie% mogłaby% zamieszkać% pod% jednym% dachem% z% mężczyzną%

spoza%zboru.%Z%żadnym%mężczyzną,%który%nie%jest%jej%mężem,%albo%nie%należy%do%najbliższej%rodziny!%Niejaki%

Schaeffer% nie% szepnąłby% rozemocjonowany% do% ucha% Rachel:% „Pierwszy% raz% jedziesz% do% miasta,% wiele%

zobaczysz”.%Raczej%byłby%zatroskany,%pełen%obaw%i%lęku.%Amiszów%miasto%niewiele%obchodzi,%nie%wzbudza%

ciekawości% i%ekscytacji.%Świadomie%przecież%wybierają%życie%poza,%obok.%W%domu%nie%byłoby%miejsca%na%

rewolwer%ukrywany%w%kredensie,%ani%tym%bardziej%na%naboje.%%

Trzeba% przyznać,% że% scenografowie% niezwykle% skrupulatnie% odtworzyli% wnętrze% amiszowskiego%

domu% oraz% wygląd% obejścia.% Bez% zarzutu% są% też% kosWumy.%W% jednej% ze% scen% zauważyłam% jednak% kilka%

parasoli.% Czy% amisze% używają% parasoli?% Ależ% skąd!% Podobnie% jak% guziki% i% zamki% błyskawicznie% należą% do%

akcesoriów%zbytnio%przykuwających%uwagę%i%nieskromnych.%%

Na%ekranie%kilka%razy%można%zobaczyć%piękną%amiszkę%bez%okrycia%głowy,%zawsze%w%obecności%Johna%

Booka%i%w%okolicznościach%o%zabarwieniu%miłosnoeerotycznym.%Wykluczone!%Amiszki%zawsze%i%bez%wyjątku%

przestrzegają%prostej%zasady% i%nie%pokazują%się%mężczyźnie%bez%nakrycia%głowy.%Wyjątek%robią%wyłącznie%

dla%męża.%%

W% rzeczywistości% z% całą% pewnością% Rachel% nie% zatańczyłaby% z% Johnem,% amisze% starego% zakonu%

bowiem%nigdy%nie% tańczą% i%nie% znają%muzyki.%Czy%mogłaby%się% zakochać?%Czy% zasmakowałaby%w%miłości%

zakazanej,%cierpiącej%i%grzesznej?%%

W% filmie% zarejestrowano% kilka% momentów,% które% świetnie% oddają% specyfikę% myślenia% amiszów.%

W%niektórych%scenach%znajduję%siebie%i%strzępki%tamtych%rozmów%z%innym%światem%i%w%innym%świecie.%%

Czy$teraz$wyglądam$jak$amiszka?$
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Tak,$wyglądasz$skromnie.$%%%%%%%

!
Pan$ każe$ nam$ żyć$ z$ daleka$ od$ innych$ i$ zabrania$ dotykać$ rzeczy$ nieczystych.$ To,$ co$ bierzesz$ do$ ręki,$

bierzesz$także$do$serca.$$

Patrząc$na$zło$bierzesz$w$nim$udział.$$

!
***%%

% Książka%ta%jest%efektem%kilku%szalonych%decyzji%i%jednego%śmiałego%planu.%Przede%wszystkim%jednak%

jest% rezultatem% wielomiesięcznej% pracy.% Powstała% na% bazie% rozprawy% doktorskiej,% zatytułowanej%

„Wychowanie$ i$ szkoła$ u$ amiszów$ starego$ zakonu.$ Badania$ etnopedagogiczne$ na$ terenie$ stanu$

Pennsylvania$w$USA”,%obronionej%w%czerwcu%2011%roku,%na%Wydziale%Nauk%Pedagogicznych%Uniwersytetu%

Mikołaja% Kopernika% w% Toruniu.% Rozprawę% napisałam% pod% kierunkiem% Profesora% Aleksandra%

Nalaskowskiego.%%

Aż% do% wiosny% 2009% roku% byłam% przekonana,% że% to% będzie% zupełnie% inna% praca.% % Dzięki% Profesorowi%

Aleksandrowi%Nalaskowskiemu% % spotkałam% temat% swojego% życia,% taki,% obok% którego%nie% przechodzi% się%

obojętnie%i%taki,%po%którym%każdy%kolejny%wydaje%się%być%kontynuacją%tego%pierwszego.%To%właśnie%dzięki%

Promotorowi%rozprawy%doktorskiej,%dla%którego%świat%amiszów%był%od%lat%światem%pociągającym%  
i%inspirującym,%a%także%w%pewien%sposób%rozpoznanym,%podróż%do%Pennsylvanii%przestała%być%marzeniem,%

a%stała%się%śmiałym%planem.%Inspirację%znalazłam%blisko,%tuż%obok%był%Promotor,%który%cierpliwie%objaśniał%

i% wyjaśniał% zakamarki% amiszowskiej% duszy.% Wcześniej% bowiem,% moja% znajomość% kultury% amiszów% była%

z% całą% pewnością% mniej% niż% potoczna,% niemal% znikoma.% Miałam% niebywałe% wręcz% szczęście!% Wreszcie,%

dobrze% przygotowana% i% wyposażona% w% rozmaite% wskazówki,% zostałam% symbolicznie% odprowadzona% na%

lotnisko.%Zaczęła%się%podróż%do%specyficznego%świata,%tak%bardzo%innego%od%tego,%z%którego%pochodzę,%że%

nadal%nie%mogę%oprzeć%się%wrażeniu,%że%świat%ten%nie%istnieje%naprawdę.%%%%%%%

Praca% wpisuje% się% w% pola% problemowe% różnych% obszarów% pedagogiki:% socjologia% wychowania%

i%pedagogika%społeczna%(środowisko%wychowawcze,%relacje%między%jednostką%a%społeczeństwem),%teoria%

szkoły% (szkoła% jako% instytucja% inna% od% pozostałych),% teoria% wychowania% (wartości% w% wychowaniu),%

pedagogika%kultury,%pedagogika%religii.%Starałam%się%jak%najsilniej%wyeksponować%pedagogiczny%potencjał%%

już% nieco% zapomnianych% i% niemodnych% kategorii% jak% Ordnung% –% porządek% i% Gelassenheit$ –% pokój%

wewnętrzny,%pokój%duszy.%%%

Kim% dla% mnie% są% amisze?% To% nisza,% luka,% szczelina% we% współczesności.% Ich% stosunek% do% życia% to%

przestawienie$ zegarów,% żyją% wolniej,% a% nic% tak% współcześnie% nie% zostało% zrewolucjonizowane% jak% czas.%

Postanowiłam% opisać% szkołę% i% wychowanie% amiszów% między% innymi% dlatego,% że% dotychczas% nie% ma%

podobnego% opracowania% w% języku% polskim.%Warto% też% wrócić% do% zasadniczego% dla% pedagogiki% pojęcia%
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wychowania.%Wychowania%opartego%na%stosowaniu%uzasadnień,%dziejącego%się%w%konfrontacji% z%naturą,%

rozumianego%jako%proces%kulturotwórczy.%%

Amisze,% posługując% się% dwoma% skutecznymi% instrumentami,% szkołą% i% wychowaniem,% wyrywają%

naturze%człowieczeństwo%i%oddają%je%swojej%kulturze.% %Szkoła%i%wychowanie%amiszów%to%edukacyjna%nisza%

i% integralny% element% ich% codzienności.% Właśnie% codzienność% jest% niekończącym% się% procesem%

wychowawczym% i% dydaktycznym.%W% toku% codziennych,% a% więc% najzupełniej% zwyczajnych% i% pospolitych,%

czynności% kształtują% procesy% wychowawcze.% Zatem% cała% amiszowska% rzeczywistość% jest% wychowaniem,%

a%oni%wszyscy%są%wychowawcami.%Cechy%i%dyspozycje%kształtują%się%w%toku%tradycyjnych%aktywności.%%%%%%%

Wiele% osób,% z% którymi% zdarzyło% mi% się% rozmawiać% o% amiszach,% ma% zupełnie% fałszywy% obraz% ich%

rzeczywistości.%Popularny%jest%tzw.%„romantyczny%mit”,%który%kreśli%obraz%amiszaeromantyka%(nic%bardziej%

mylnego!),% człowieka% nieporadnego% życiowo,% ale% skomplikowanego% wewnętrznie,% bardzo%

uduchowionego.% To% fałszywa% rzeczywistość,% którą% dodatkowo% fałszują% liczne% przekazy% pop.% Wystarczy%

wspomnieć% filmy% takie% jak:% Świadek% z% Harrisonem% Fordem,% komedię%Na$ dobre$ i$ na$ złe,% czy% niezwykle%

popularny,%prześmiewczy,%film/teledysk%na%portalu%You%Tube%–%amish$paradise.%Przekazy%te%kreują%obraz%

amisza% –% wdzięcznego% obiektu% kpin,% eksponatu% muzealnego,% któremu% przyglądać% się% można% nie% tyle%

z% zaciekawieniem,% co% z% ironicznym% uśmiechem% na% twarzy.% Niedawno% w% magazynie% „Vogue”% (w% jego%

włoskiej% edycji)% ukazała% się% sesja% zdjęciowa% inspirowana% codziennymi% strojami% amiszów.% Fotografie%

prezentowały% tzw.% „wiejski,% odświeżający% i%wiosenny% styl”.% Trafną% egzemplifikacją% przekazu/obrazu% pop%

dotyczącego% amiszów% wydaje% się% być% również% reality% show% Amish$ in$ the$ city,% który% w% 2004% roku%

wyemitowała% amerykańska% telewizja.% Założeniem% było% zaprezentowanie% zderzenia% się% dwóch% różnych%

światów,%dwóch%kultur.%W% jednym%domu%mieli% zamieszkać%młodzi%amisze% i% ich% rówieśnicy%–%mieszkańcy%

Los% Angeles.% Spektakl% ów% został% starannie%wyreżyserowany,% a% z% rzeczywistością%miał% z% całą% pewnością%

niewiele%wspólnego.%

Z%moich% obserwacji% (lecz% również% z%wiedzy% pochodzącej% z% literatury)%wynika,% że% amisze% to% ludzie%

nieskomplikowani,% często% gruboskórni,% mało% romantyczni,% bardzo% prostolinijni% i% pragmatyczni.% To% też%

ludzie%zasad.%Nie%istnieje%dla%nich%permisywizm%obyczajowy,%zasady%określające%standardy%zachowania%są%

od% lat% takie% same,% niezmieniane,% surowo% i% bez% wyjątków% przestrzegane.% Amisze% to% ludzie% własnej%

ortodoksji.%%%

Ich%codzienność%to%nieustanny%proces%wychowawczy%i%dydaktyczny,%efekty%wychowawcze%kształtują%

się%więc%w%toku%czynności%codziennych%i%tradycyjnych%aktywności.%Amisze%nie%muszą%tworzyć%szkół,%wszak%

pozwala% im% na% to% prawo.% Biorąc% to% pod% uwagę,% idea% amiszowskiej% szkoły% staje% się% jeszcze% bardziej%

ciekawa.%Tworzą% ją%bowiem%w%zakresie,%który%sami%uznali% za%wystarczający.%A%więc%co% jest%dla%amiszów%

wystarczające% jako% szkoła,% co% wyczerpuje% znamiona% szkoły?% Odpowiedzi% na% te% pytania% zawarłam%

w%rozdziale%prezentującym%wyniki%badań.%%
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Jest%jeszcze%jedna%rzecz,%która%wydaje%się%być%warta%podkreślenia.%Otóż%zasady% 
i% standardy% zachowania% w% szkole% i% poza% nią,% na% podwórku,% w% drodze% do% domu% itd.% są% identyczne.%

Zwracałam%na%to%szczególną%uwagę.%Szukałam%odpowiedzi%na%pytanie:%czy%w%szkole%wolno%mniej/więcej?%

Otóż%z%całą%pewnością%wolno%tyle%samo.%%%%

Kultura%amiszów,%to%kultura%separacji,%odejścia%od%świata.%Żyją%wolniej%i%może%uważniej,%a%na%pewno%

bardzo%rytmicznie.%Rytm%wyznaczają%pory%dnia%i%roku,%codzienne%obowiązki,%kolejne%ciąże,%a%wskazówek%

dostarcza%tradycja,%której%nośnikiem%są%wielopokoleniowe%rodziny.%%

!
***%

Dziękuję% Rodzicom% za% kojącą% codzienność% i% solidne% fundamenty.% Dziękuję% Profesorowi%

Aleksandrowi% Nalaskowskiemu% za% troskę% o% mój% rozwój.% Chwilami% nie% czułam% się% jak% doktorantka,%

chwilami% czułam% się% jak% jego% córka.% Serdecznie% dziękuję% Profesorowi% Donaldowi% Kraybillowi%

z% Elizabethtown% College,% dzięki% któremu% mogłam% wejść% do% wspólnoty% amiszów,% co% było% niebotycznie%

trudnym%zadaniem,%niemal%tak%trudnym,%jak%wpuszczenie%niewiast%za%klauzurę%męskiego%zakonu.%Dziękuję%

mu% też% za% życzliwe%przyjęcie%w% Young%Center% for%AnabapWst%&%PieWst% Studies,% udostępnienie% zasobów%

biblioteki%i%stworzenie%warunków%do%licznych%konsultacji.%%

Dziękuję% również% recenzentom% rozprawy% doktorskiej,% Księdzu% Profesorowi% Bogusławowi%

Milerskiemu% z% Chrześcijańskiej% Akademii% Teologicznej% w% Warszawie% oraz% Profesorowi% Piotrowi%

Petrykowskiemu% z% Uniwersytetu% Mikołaja% Kopernika% w% Toruniu,% za% uwagi% i% cenne% wskazówki,% które%

pieczołowicie%wykorzystałam%podczas%pisania%książki.%%%

Dziękuję% wreszcie% Uniwersytetowi% Mikołaja% Kopernika,% na% którym% znalazłam% właściwe% i% godne%

najwyższego%uznania%warunki%do%pracy%naukowej.%Myślę,%że%takich%uczelni%jest%niewiele.%

!
!
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Rozdział(I(Historia(i(korzenie((

Korzenie%amiszów%sięgają%czasów%reformacji.%To%ireniczny%i%jeden%z%najbardziej%hermetycznych%nurtów%

współczesnego%anabaptyzmu.%%Nie%ma%jednoznacznego%porozumienia%co%do%tego,%gdzie%dokładnie,%wśród%

religii%chrześcijańskich,%ich%umieścić.%Badacze,%których%miałam%przyjemność%poznać%rozpoczynając%swoją%

wyprawę% do% świata% amiszów% % (Centrum% badań% nad% anabaptyzmem% w% Elizabethtown% w% stanie%

Pennsylvania),% uważają% amiszów% za% konserwatywnych% protestantów.% Przyjmuje% się,% że% amisze% są%

odłamem%szwajcarskoealzackoepołudniowoniemieckiego%anabaptyzmu,%który%powstał%w%wyniku%schizmy%

dokonanej% przez% niezwykle% radykalnego% Jakoba% Ammanna% z% Erlenbach% (w% Niemczech),% lidera% kościoła%

szwajcarskich%anabaptystów,%który%chciał,%by%przepisy%religijne%regulowały%wszystkie%możliwe%sfery%życia.%%

Anabaptyzm% % rozwijał% się% niezależnie% od% luteranizmu% i% kalwinizmu.% Powstał% ok.% 1520% roku% wśród%

ciężko%gnębionego%chłopstwa%i%miejskich%plebejuszy%na%terenie%Niemiec.%Przewodzili%mu%początkowo%tzw.%

Prorocy%z%Zwickau%z%Mikołajem%Strochem%na%czele.%Główną%zasadą%anabaptyzmu%była%negacja%wszelkiego%

rodzaju% autorytetów,% wszelkiej% władzy% zarówno% religijnej,% jak% i% państwowej.% Z% tej% zasady% wypływało%

odrzucenie% hierarchii% kościelnej,% stanu% duchownego% i% wszelkich% ustalonych% praktyk% religijnych.%

Anabaptyści%na%ogół%nie% liczyli% się%nawet%z%autorytetem%Biblii.%Cenili%w%niej%najbardziej%Apokalipsę.%Nie%

uznawali% chrztu% niemowląt% i% ponownie% chrzcili% swoich% zwolenników,% co% ściągnęło% na% nich% przezwisko%

„nowochrzczeńców”%lub%z%grecka%„anabaptystów”%(anabapWdzo%e%chrzczę%ponownie).% %Hasło%ponownego%

chrztu% było% raczej% wyrazem% protestu% przeciwko% narzucaniu% człowiekowi% wiary% panującej,% niż% wymogu%

świadomego% przeżywania% wiary.% Część% anabaptystów% przezywano% fantastami,% ponieważ% odrzuciwszy%

tradycyjne% formy% religijne,% kierowali% się% „wewnętrznym%oświeceniem”%prowadzącym%do% fantastycznych%

pomysłów.%Oto%np.%fantasta%zapraszał%przyjaciół%na%przyjęcie%bez%przygotowania%jakiegoś%jedzenia%i%kazał%

czekać,%aż%„Bóg%cudownie%nakryje%stół%anielskimi%potrawami”,%gdyż%takie%miał%„wewnętrzne%oświecenie”  .%1

% Z% anabaptyzmu% wyłonił% się% ruch% jeszcze% bardziej% rygorystyczny% pod% względem% moralnoe

obyczajowym,%skupiający%mennonitów.%%

Pierwsza%%grupa%mennonitów,%licząca%ok.%200%osób,%pojawiła%się%w%Polsce,%uważanej%wówczas%za%„azyl%dla%

heretyków”%w% 1535% roku.%Mennonici% osiedlili% się%w%okolicy%Gdańska,%Malborka,% Elbląga,% nad% Zalewem%

Wiślanym,% dając% początek% tzw.% kolonizacji% olenderskiej.% % Ślady% ich% osadnictwa% sięgają% daleko% –%wzdłuż%

Wisły%–% aż%do%wschodniej%Małopolski.%Do%dzisiaj%w%okolicy%Torunia%można% spotkać% ślady%pozostawione%

przez%przybyszów,%głównie%są%to%charakterystyczne%cmentarze.%Społeczna%historia%mennonitów%w%delcie%

Wisły%trwała%do%zakończenia%drugiej%wojny%światowej.%%
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� %Sz.%Włodarski,%W.%Tarowski,%Kościoły$chrześcijańskie,%Warszawa%1968,%%s.%163–164.%1



� %

Miasta%i%wsie%wzdłuż%Wisły,%które%stały%się%domem%dla%mennonitów  %2

!
!
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� %P.%J.%Klassen,%Mennonites$In$Early$Modern$Poland$&$Prussia,%BalWmore,%Maryland,%s.%78.%$2



� %

Delta%Wisły,%garden$of$Poland,%gdzie%mennonici%pomagali%w%osuszaniu%i%zagospodarowywani%terenu  %3

!
Mennonitami%byli%w%większości%wykwalifikowani%robotnicy,%rzemieślnicy,%uczciwi%plebejusze.%Przed%

atakami% duchowieństwa% broniła% ich% tamtejsza% szlachta.% Niektórzy% biskupi% osiągali% z% tytułu% osiedlenia%

mennonitów% poważne% korzyści% materialne.% Gdańszczanie% odnosili% się% jednak% do% tej% nowej% grupy%

wyznaniowej% wrogo.% Podczas% rozbiorów% Polski% mennonici% przebywali% we% Lwowie.% Władze% austriackie%

zalegalizowali%ich%parafię.%Przed%ostatnią%wojną%żyło%w%Polsce%ok.%1%500%mennonitów,%obecnie%nie%są%oni%

reprezentowani  .%%%4
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� %Tamże.3

� %Sz.%Włodarski,%W.%Tarowski,%op.%cit.,%s.%166.%4



!

� %

Od%europejskiego%katolicyzmu,%przez%anabaptyzm%do%amiszów%i%mennonitów  %5

!
Kiedy%na%stałym%gruncie%mennonici%bogacili%się% i%żyli%coraz%dostatniej,%pojawił%się%Jacob%Ammann.%

Kaznodzieja,%który%wytknął%współwyznawcom%grzechy:%zbytek,%pogoń%za%dobrami%doczesnymi%i%ciekawość%

świata.%Przypominał%o%konieczności%wyrzeczenia%się%przemocy,%o%skromności,%pokorze% i%nakazie%ciężkiej%
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� % Diagram% pochodzi% z% książki:% D.% B.% Kraybill,% J.% P.% % Hurd,%HorseWandWBuggy$Mennonites.$ HooXeats$ of$ humility$ in$5

a$postmodern$Word,%b.m.w.,%2006,%s.%5.%



pracy  .% To%właśnie%Ammann,%w% roku%1693,% % utworzył% nową%wspólnotę%–% amiszów.%Powodem%separacji%6

stały%się%zatem%kwesWe%obyczajowości.%Do%Stanów%Zjednoczonych%pierwsi%amisze%przybyli%w%1720%roku.%%

Na% przestrzeni% ostatnich% kilku% lat% historycy% dowiedzieli% się% więcej% o% % Jakubie% Ammannie.% Syn%

Michała%i%Anny%(Rupp)%Ammmann,%Jakub,%urodził%się%w%1644%roku%w%pobliżu%Erlenbach,%w%szwajcarskim%

kantonie%Berno.%Był%żonaty%z%Vereną%Studler.%%Aż%do%roku%1671%Jakub%był%szanowanym%członkiem%Kościoła%

Reformowanego,%ale%już%w%1680%roku,%władze%szwajcarskie%odnotowały%jego%konwersję%na%anabaptyzm.%

Dokumenty%ujawniają%również%podejrzenia%urzędników,%że%również%jego%ojciec%stał%się%anabaptystą.%%

Ammann,% przed% swoim% publicznym% sporem% z% Hansem% Reistem,% mieszkał% prawdopodobnie%

w% Steffisburgu,% w% Szwajcarii,% skąd% przeniósł% się% następnie% do% Alzacji% w% roku% 1680,% a% w% samej% Dolinie%

Markirch% zamieszkał% dopiero% w% roku% 1695.% Tam% obserwatorzy,% którzy% nie% byli% anabaptystami% szybko%

dostrzegli% jego% przywództwo,% wpływy% i% dominujący% charakter.% W% 1696% roku% sędzia% nazwał% Ammanna%
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� % W% średniowieczu% praca% była% uważana% za% zło% konieczne,% była% konsekwencją% upadku% pierwszych% rodziców.%6

Doceniano%jednak%nieuniknioność%pracy%jako%źródła%utrzymania,%najwybitniejsi%myśliciele%starali%się%nadać%jej%szersze%
znaczenie.% Przykładem%może% być% św.% Tomasz% z% Akwinu,% który% widział% w% pracy% środek% do% podtrzymywania% życia%
cielesnego,% widząc% w% niej% równocześnie% środek,% który% „umożliwia% akt% cnoty”.% W% średniowiecznych% ideałach%
rycerskich%praca%nie%odgrywała%większego%znaczenia.%

Marcin% Luter% zmienił% dotychczasowy% system% wartościowania.% Rezygnując% z% uznania% wyższości% życia%
monastycznego%zarzucił%mu%bezproduktywność,%a%co%za%tym%idzie%odejście%od%ideału%miłości%bliźniego.%Bezczynność,%
jaką% obserwował% w% życiu% wielu% klasztorów,% raziła% go.% Usprawiedliwienie% człowieka% przed% obliczem% Boga% widział%
jedynie%w%wierze,%ale% jednocześnie%ściśle%wiązał%z%nią%wymiar%czynu.%Wiara%bez%uczynków%była%dla%niego%martwa.%
Jednak% samymi% dobrymi% uczynkami% nie%można% osiągnąć% zbawienia,% podobnie% jak% i% wiarą,% o% której% nie% świadczą%
uczynki%miłosierdzia.%Mnisi%swoim%„odejściem%od%świata”%nikomu%nie%pomagali%–%twierdził%Luter.%Można%być%przecież%
być% dobrym% chrześcijaninem% nie% rezygnując% z% posiadania% rodziny% oraz% z% wolności% osobistej.% Uważał,% że% asceza%
praktykowana% przez% mnichów% nie% może% być% uznawana% za% ich% zasługę% w% dziele% zbawienia,% ale% powinna% zostać%
przeniesiona%w%złagodzonej%formie%zza%klauzury%w%świat%i%życie%codzienne%wiernych.%Dzięki%umiarkowanej%ascezie,%
takiej,% która% nie% rujnuje% zdrowia% i% więzi% społecznych,% luteranie% mieli% utrzymywać% w% karbach% swą% „grzeszną%
cielesność”.%Nadal%modlitwa%i%praca%(jak%u%św.%Benedykta)%miały%być%głównymi%formami%ascezy.%%

W% modlitwie% odnajdujemy% podstawowe% wątki% protestanckiej% interpretacji% pracy.% Jest% więc% ona% częścią% stanu% –%
powołania% i% znakiem% pomocy% Boga% dla% chrześcijanina.% Bez% względu% na% jej% ewentualne% powodzenie% praca% jest%
probierzem%uczciwości%wiernego.%W%jej%świetle%widać%jakość%wiary.%Sukces%materialny%(finansowy)%będzie%wyłączną%
zasługą% Boga% i% pozwoli% na% zamanifestowanie% miłości% bliźniego.% % Z.% Pasek,% Pstrokate$ piękno.$ Szkice$ z$ historii$
duchowości$chrześcijańskiej,%Kraków%1999,%s.%60–61.%%%

Świat% protestancki% przedstawiał% zatem% pracę% i% pracowitość% jako% naturalne% efekty% każdej% prawdziwej%
pracowitości.%Profesor%Witold%Benedyktowicz,%wieloletni%przywódca%Kościoła%Metodycznego%w%Polsce,%wykładowca%
teologii%systematycznej%w%Chrześcijańskiej%Akademii%Teologicznej,%w%sposób%następujący%podsumował%protestanckie%
pojmowanie% pracy:% „Nie% da% się% utrzymać% twierdzenia,% że% praca% jest% tylko% karą,% represją,% następstwem% grzechu%
Adama,% że% jest% przekleństwem.% Wiara% będzie% upatrywać% w% pracy% błogosławieństwo,% środek% do% podtrzymania%
egzystencji%własnej%człowieka,%jego%najbliższych%i%dalszych%bliźnich,%a%także%jako%środek%wychowawczy,%niezbędny%dla%
obyczajności% i%współżycia% społecznego.%Bóg,%Ojciec% Jezusa% jest%Bogiem%nieustannego%działania,%nieustającej%pracy%
(…).% Praca% jest% błogosławieństwem% i% posiada% swą%własną,% biblijnie% uzasadnioną% godność”.%W.% Benedyktowicz,%Co$
powinniśmy$czynić.$Zarys$ewangelickiej$etyki$teologicznej,%Warszawa%1976,%s.%173,%[w:]%Z.%Pasek,%Pstrokate$piękno…,%
s.%65.%%



przywódcą$nowej$anabaptystycznej$sekty%i%odnotował,%że%jest%on%powszechnie%nazywany%%Patriarchą.%%

Ammann% stopniowo% wynegocjował% dla% swoich% podopiecznych% zwolnienie% od% obowiązku% służby%

w%formacjach%mundurowych%i%od%służby%w%charakterze%miejskich%poborców%podatkowych.%W%roku%1701%

uzyskał%dla%rodziny%amiszów%zgodę%na%wychowywanie%grupy%sierot%bez%ingerencji%państwa.%%

W%1712%roku%lokalne%władze%wydaliły%anabaptystów%z%Alzacji%i%odtąd%miejsce%pobytu%Ammanna%było%

już%nieznane.%W%1730%roku%córka%Ammanna%poprosiła%o%możliwość%ponownego%osiedlenia%się%w%kantonie%

Berno.%Oświadczyła%władzom,%że%jej%ociec%był%szwajcarskim%pastorem%anabaptystów,%ale%już%nie%żyje%i%że%

zmarł% poza% kantonem.%W% ramach% repatriacji,% polecono% jej% przyłączyć% się% do% Kościoła% Reformowanego;%

jednakże,%na%co%wskazują%liczne%dowody,%prawdopodobnie%nigdy%tego%nie%uczyniła.%

Podobnie% jak% ojciec,% Jakub% Ammann% był% krawcem% z% zawodu.% Francuski% badacz% Robert% Baecher%

napisał,%że%„stosowne%było%dla%krawca,%człowieka%wrażliwego%na%sposób%ubioru%otoczenia,%stworzyć%z%tej%

troski% ściśle% określony% i% regulowany% strój,% który% miał% się% w% końcu% stać% symbolem% rozpoznawczym%

społeczności%amiszów”  .%7

!
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� %S.%M.%Nolt,%A$History$of$the$Amish,%Intercourse%2003,%s.%38–39.%7



Rozdział(II(Fundamenty%

Szkoła(

Szkołę%rozumiem%jako%instytucję%edukacyjną,%czyli%miejsce%powołane%do%wychowania%i%kształcenia.%

To%miejsce,%w%którym,%jak%w%żadnym%innym,%spotyka%się%wszystko%to,%co%odzwierciedla%charakter%i%ducha%

społeczności,% której% dana% szkoła% służy% i% w% której% funkcjonuje.% Zbigniew% Kwieciński% wskazuje% na% trzy%

funkcje,%które%winna%realizować%szkoła:%funkcja%rekonstrukcyjna,%adaptacyjna%i%emancypacyjna.%%

Funkcja$rekonstrukcyjna$–$odtwarzanie%kultury%i%przekazywanie%jej%wychowankom.%

Funkcja$adaptacyjna$–%polega%na%wprowadzaniu%ludzi%w%role%społeczne%i%zawodowe,%które%zastali%i%które%

są%do%objęcia%oraz%polega%na%takim%prezentowaniu%obrazu%zastanego%świata,%aby%wychowankowie%uznali%

istniejący%porządek%za%dobry%albo%konieczny%i%niezmieniany.%

Funkcja$emancypacyjna$–%polega%na%przygotowaniu%ludzi%do%ustawicznej%pracy%nad%sobą,%prowadzącej%do%

przekraczania%narzuconych%ograniczeń%i%do%uczestnictwa%w%zmienianiu%bliższego%i%szerszego%otoczenia%na%

lepsze,%doskonalej%urządzonej  .%%8

% Należy%podkreślić,%że%szkoła%należy%do%najstarszych%instytucji%stworzonych%przez%ludzkość%–%tuż%po%

świątyni.%Świadczy%to%o%tym,%że%zaspokaja%ona%bardzo%ważne%dla%ludzi,%ponadczasowe%potrzeby  .%Można%9

stwierdzić,%że%los%społeczeństwa%zależy%w%dużej%mierze%od%losów%szkoły.%%

!
Wychowanie%

Wychowanie,% jako% kluczowy,% podstawowy% termin% dla% pedagogiki,% rozumiem% jako% osadzony%

w% kulturze% proces,% o% charakterze% wyzwalającym% ze% zniewolenia% naturą,% uwalniającym% człowieka% od%

władzy%dzikich%instynktów%i%popędów%na%rzecz%aktualizacji%jego%wolnej%woli  .%%10

Wychowanie%jest%oparte%na%stosowaniu%uzasadnień%(w%przeciwieństwie%do%socjalizacji)%i%perswazji,%

prowadzących% do% upodmiotowienia% określonych%wartości.% Dzieje% się% ono% nieodmiennie%w% konfrontacji%

z%prawami%natury,%jest%więc%procesem%kulturotwórczym.%

Jednym% z% parametrów% wychowania% jest% skuteczność,% czyli% wynik% perswazji% i% stopień%

upodmiotowienia% przez% wychowanka% wartości% i% przekonań,% które% są% mu% wpajane.% Skuteczność% jest%

uzależniona% od% rozmiarów% pola% pozyskiwania% uzasadnień,% ponieważ% właśnie% w% nim% tkwią% źródła% siły%

każdej% perswazji.% Pole% jest% rozumiane% jako% doświadczenie%w% zakresie% obcowania% z% przestrzenią% natury%

i% kultury,% umiejętne% rozumienie% tej% opozycji.% Jeśli% kontakt% z% przestrzenią,% która% jest% nasycona% opozycją%

między%światem%natury%i%kultury%jest%słaby,%to%pole%formułowania%uzasadnień%jest%niewielkie.%%
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� %Z.%Kwieciński,%Socjopatologia$edukacji,%Olecko%1995,%s.%21.%8

� %J.%Kuźma,%Nauka$o$szkole.$Studium$monograficzne.$Zarys$koncepcji,%Kraków%2008,%s.%34.%9

� %A.%Nalaskowski,%Pedagogiczne$złudzenia,$zmyślenia,$fikcje,%Kraków%2009,%s.%22.10



Wychowanie%wymaga%zatem%spójnego%systemu%przekonań%i%aparatury%pojęciowej%w%postaci%języka,%

którego% perswazyjność% rodzi% się% z% inteligentnej% interakcji% ze% środowiskiem% rozciągniętym% pomiędzy%

ludzką%naturą%a%wytworzoną%przez%człowieka%kulturą  .%11

Aby%uniknąć%intuicyjnych%interpretacji%–%wyjaśnienia:%

Natura$ –% oznacza% tu% ono% zespół% czynników% przyrodzonych% człowiekowi% gatunkowo,% a% nie% osobowo,%

wyzwalanych% w% jego% wewnętrznym% i% zewnętrznym% świecie% z% mocy% praw,% których% on% nie% ukształtował%

i%które%są%poza%jego%sprawstwem%zmiany.%

Kultura$–%zespół%interpretacji%i%wytworzonych%przez%człowieka%możliwości%rezygnacji%z%podporządkowania%

się% działaniom% natury,% a% ściślej% jej% praw.% W% tym% obszarze% mieści% się% również% nadawanie% znaczeń%

zjawiskom%przyrodniczym,%których%zrozumienie%sensu%jest%dla%człowieka%niedostępne%(bo%zarezerwowane%

dla% Stwórcy),% a% tym% samym%uznanie%wyższości% kultury% jako% fenomenu% zbliżającego% człowieka%do%Boga.%

Jednocześnie%w%tym%obszarze%mieści% się%wykorzystywanie% %niektórych%praw%natury%w%rozbudowywaniu%

strefy% kultury.% Zatem% kultura% jest% instrumentem,% który% poprzez% chrzest% znaczeniowy% doprowadza% do%

„zrozumienia”%i%ewentualnego%wykorzystania%natury%(popęd%seksualny%charakterystyczny%dla%wszystkich%

ssaków,% jakkolwiek% w% swojej% istocie% niezrozumiały,% a% nadzwyczaj% ważny,% został% u% człowieka,% drogą%

kolejnego% nadawania% znaczeń,% przekształcony% w% erotykę,% następnie% w% miłość,% następnie% w% związek,%

oparty% na% bardzo% rzadkiej% wśród% zwierząt% wierności,% w% monogamię,% sakrament% małżeństwa,% ze%

wszystkimi%jego%atrybutami%i%przyozdobieniami%typu%obrączki%ślubne,%a%ostatecznie%w%rodzinę).%

Pojęcie%wyzwolenia$ jest% tutaj% użyte% z% perspektywy% pozytywnego% oglądu% kultury,% która%w% swym%

homocentrycznym% charakterze% umieszcza% prawa%natury,% a% szczególnie% ich% działania%w%obszarze% zjawisk%

groźnych,%tajemniczych%czy%epistemologicznie%hermetycznych  .%%12

!
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� %Tamże,%s.%74–75.%%11

� %Tamże,%s.%22–23.%12



Rozdział(III(Metoda(

Wyjazd%do%Pennsylvanii%poprzedzony%był%wielomiesięcznymi%staraniami%o%kontakt%z%środowiskiem%

naukowym,% które% zawiązało% się% wokół% ośrodka% badań% nad% anabaptystami:% The% Young% Center% for%

AnabapWst%and%PieWst%Studies,%który%jest%częścią%Elizabethtown%College.%Dyrektorem%tej%instytucji%jest%Jeff%

Bach,% autor% kilkudziesięciu% publikacji% dotyczących% amiszów% i% mennonitów.% Dzięki% niemu% poznałam%

Profesora%Donalda%B.%Kraybilla.%To%badacz%historii,%kultury% i%obyczajowości%amiszów,% jeden%z%najbardziej%

znanych% badaczy% tej% problematyki% w% Stanach% Zjednoczonych,% naukowy% autorytet.% Dopiero% później%

dowiedziałam% się,% że% jest% on% również% człowiekiem% bardzo% cenionym% i% szanowanym% przez% samych%

amiszów,%dzięki%czemu,%będąc%niejako%traktowana%jako%osoba%przez%Profesora%„polecona”,%mogłam%wejść%

do%badanej%społeczności.%Bez%tego%moje%wniknięcie%w%badaną%wspólnotę%byłoby%całkowicie%niemożliwe.%

Po% nieznośnie% długiej% wymianie% maili,% z% których% początkową% część% można% by% uznać% za% „zaporowe”,%

mające% zniechęcić%mnie% do%wizyty% w% USA,% przekonywaniu% i% udowadnianiu% swoich% intencji,% % dostałam%

oficjalne%zaproszenie,%które%było%niezbędne%do%wniosku%o%wizę%amerykańską.%Jednocześnie%obiecano%mi%

trzydniowy%dostęp%do%zasobów%biblioteki%Centrum%Badań,%(gdzie%prowadziłam%studia%literaturowe)%oraz%

kontakt% z% badaczami% podejmującymi% interesującą% mnie% problematykę.% To% doświadczenie% uważam% za%

szczególnie% cenne% rozwojowo% i%płodne%poznawczo,%bowiem% instytut%badawczy,% którego%byłam%gościem%

skupia%wokół%siebie%najaktywniejszych%badaczy%anabaptyzmu%z%całych%Stanów%Zjednoczonych.%%%

Niemal% rok% przed% wyjazdem% poznałam% i% odwiedziłam% Anitę% i% Jakuba% MarWnów,% niesłusznie%

uchodzących% za% jedyną% w% Polsce% rodzinę% amiszów.% W% domu% MarWnów% zostałam% przyjęta% serdecznie,%

jednak%moja% prośba% o% pomoc%w% nawiązaniu% kontaktu% z% rodziną,% która% pozostała%w%USA% i% tym% samym,%

umożliwienie% wizyty,% nie% spotkała% się% z% entuzjazmem.% Z% każdym% tygodniem% piętrzyły% się% kolejne%

trudności;%kolejni%członkowie%amerykańskiej,%bardzo%licznej%rodziny%w%dwóch%stanach%(Pennsylvania,%skąd%

pochodzi% Jakub,% i% Ohio,% skąd% pochodzi% Anita)% odmawiali% pomocy.% Przekonałam% się,% że% społeczność%

amiszów%jest%znacznie%bardziej%zamknięta,%hermetyczna%niż%sądziłam.%%

Wyjazd%do%Pennsylvanii%miał%charakter%wyłącznie%badawczy%i%nie%doszedłby%do%skutku%bez%pomocy%oraz%

wsparcia%Promotora%mojej%rozprawy%doktorskiej%–%Profesora%Aleksandra%Nalaskowskiego.%%

Po% trzydniowym% studiowaniu% literatury% w% Young% Center% w% Elizabethtown,% kilku% seminariach%

naukowych% i% niezliczonych% konsultacjach% ze% specjalistami% w% pochłaniającej% mnie% coraz% bardziej%

dziedzinie,% % zamieszkałam% z% rodziną% Lapp% (Beachy%Amish).% Po% tygodniu% spędzonym%na%wspólnej% pracy,%

modlitwie% i% rozmowach,% przeprowadziłam% się% do% poznanej% kilka% dni% wcześniej% rodziny% Zook% (również%

Beachy%Amish).%Tu%należy%wyeksponować%szczególną%rolę%Profesora%D.%Kraybilla,%dzięki%któremu%poznałam%

moich%Gospodarzy.% Zbierałam% informacje% i% doświadczenia.% Czekała%mnie% jeszcze% jedna% przeprowadzka,%

najważniejsza,% najbardziej% wg% mnie% istotna% dla% badania.% Zamieszkałam% z% dziesięcioosobową% rodziną%

Stoltzfus%(Old%Order%Amish%–%amisze%starego%zakonu,%najbardziej%konserwatywni).%Było%to%doświadczenie%

obfitujące%w% zaskakujące% obserwacje,% refleksje% i%wnioski.% Prowadziłam% szczegółowy% diariusz% terenowy.%
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Dni% wypełniała% praca% (pranie,% sprzątanie,% opieka% nad% dziećmi,% zwierzętami% i% ogrodem,% przyrządzanie%

potraw)%oraz%podróże.%Sprawnie%poruszałam%się%rowerem%po%całym%hrabstwie%Lancaster.%

Rodzinę% Stoltzfus% poznałam% podczas% jednej% z% rowerowych% eskapad,% ale% jak% się% później%

dowiedziałam,%oni% poznali%mnie% znacznie%wcześniej.%Amisze,%mimo,% że%nie% korzystają% z% elektronicznych%

form% kontaktu% (telefony,% komunikatory% internetowe),% natychmiast% przekazują% sobie% każdą% nową%

informację%o%życiu%wspólnoty.%Ich%uwadze%nie%ma%prawa%umknąć%żaden%szczegół,%a%już%szczególnie%żaden%

nietypowy%obrót%spraw.% Ja%właśnie%byłam%takim%nietypowym%przypadkiem,%niespodziewanym%gościem,%

który%wprost%zapytał,%czy%znajdzie%się%dla%niego%miejsce.%Tu%nie%było%podstępu,%sprytu%ani%cwaniactwa.%Po%

dwóch%tygodniach%spędzonych%z%Beachy%Amish%poznałam%zasady%amiszowskiej%gry.%Rezygnując%z%ubioru,%

do%którego%przywykłam,%makijażu,%rozpuszczonych%włosów%i%biżuterii%przygotowywałam%się%do%wejścia%  
w% inny% świat,% świat% starego% zakonu,% starego% prawa.% Rodzinie% Stoltzfus,% która%mnie% przyjęła% do% siebie,%

niewiele%oferowałam%w%zamian.%Co?%Pracę,%lojalność%i%posłuszeństwo.%%%

Podczas%tej%podróży%poznałam%dziesiątki%amiszów,%spotkałam%ich%setki.%Miałam%okazję%uczestniczyć%

w%niedzielnych%spotkaniach%(amisze%spotykają%się%w%każdą%niedzielę%w%domach%najbardziej%szanowanych%

członków% zboru),% odwiedziłam% 9% szkół,% poznałam% kilkanaście% nauczycielek.% Miałam% okazję% żyć%

amiszowskim% życiem.% Założone% cele% mogłam% osiągnąć% wyłącznie% dzięki% cierpliwości.% Trudności% rodziła%

potrzeba%fotografowania,%która%była%naturalna%z%punktu%widzenia%prowadzonego%badania.%Amisze%jednak%

niezmiernie% rzadko% godzili% się% na% fotografowanie.% Zgoda% na% zrobienie% zdjęcia% była% dla% mnie% zawsze%

cennym%i%unikalnym%incydentem.%Sytuacja%dotyczyła%szczególnie%szkoły,%gdzie%udało%mi%się%tylko%kilka%razy%

uzyskać%zgodę%od%poznanej%wcześniej%nauczycielki,%mojej%rówieśniczki,%na%zrobienie%kilku%fotografii%oraz%

nakręcenie%jednego,%krótkiego%filmu.%Wydarzenia%te%były%objęte%ścisłą%tajemnicą.%%%

Podczas% prowadzenia% badań% towarzyszyły% mi% klasyczne% dylematy% etyczne,% które% pojawiają% się%

wśród%badaczy% terenowych.%Codziennie%musiałam%podejmować%decyzje%dotyczące%udzielania% (lub%nie!)%

informacji% na% temat% samego% badania;% jego% celu,% przedmiotu,% statusu.% Nie% było% łatwe% codzienne%

balansowanie% na% cienkiej% granicy% oddzielającej% takt% od% nietaktu,% ciekawość% od% wścibstwa,% potrzebę%

dokumentowania%od%nachalności.%

Ważnym% krokiem%w% planowaniu% przedstawianego% projektu% badawczego% jest% przyjęcie% określonej%

perspektywy%badawczej  .%13

Przyjęłam%następujące%perspektywy%badawcze:%

e%perspektywa%etnometodologiczna,%

e%perspektywa%etnograficzna.%

Termin%etnometodologia%odnosi%się%do%badania%praktyk%dnia%codziennego  .%Przedmiotem%badań%są%14

czynności%praktyczne,%praktyczne%okoliczności%działania% i%praktyczne%myślenie%socjologiczne.%W%miejscu%
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� %U.%Flick,%Projektowanie$badania$jakościowego,%Warszawa%2010,%s.%46.13

� %H.%Garfinkel,%Studia$z$etnometodologii,%Warszawa%2007,%s.%22.%14



uwagi,% zamiast% zdarzeń% szczególnej% rangi,% znajdują% się% najzwyklejsze% codzienne% czynności,% ponieważ%

celem% jest% zbadanie% ich% dla% nich% samych.% Zgodnie% z% podstawową%wytyczną% tych% badań,% czynności,% za%

pośrednictwem% których% uczestnicy% życia% społecznego% wytwarzają% i% kontrolują% konteksty% swoich%

uporządkowanych%codziennych%zachowań,%są%jednocześnie%procedurami,%dzięki%którym%te%konteksty%stają%

się% „wytłumaczalne”% (accountable).% „Wytłumaczalność”% praktyk% oznacza,% że% można% je% zaobserwować%

i%zrelacjonować,%czyli%uchwycić%w%kontekście%społecznym  .%%15

Autorzy%książki%Metody$badań$terenowych,%Martyn%Hammersley%i%Paul%Atkinson,%termin%etnografia$

odnoszą% głównie% do% konkretniej% metody% albo% do% zestawu% metod.% W% swojej% najbardziej%

charakterystycznej% formie% wymagają% one% od% etnografa% uczestniczenia,% jawnego% bądź% ukrytego,%

w% codziennym% życiu% ludzi% przez% dłuższy% okres,% obserwowania% biegu% zdarzeń,% słuchania% rozmów,%

zadawania%pytań,%zbierania%wszelkich%dostępnych%danych,%które%rzucą%nieco%światła%na%kwesWe%będące%

przedmiotem% badań.% Pod% wieloma% względami% etnografia% jest% najbardziej% podstawową% formą% badań%

społecznych.%Ma%nie% tylko% długą% historię% ale% nawiązuje% też% ściśle% do% sposobów,%w% jaki% ludzie% analizują%

świat% w% swoim% codziennym% życiu.% Niektórzy% komentatorzy% poczytują% tę% cechę% za% największą% siłę%

etnografii,%a%inni%upatrują%w%niej%największą%jej%słabość  .%Etnografia%jako%tradycja%badawcza%wywodzi%się%16

z%antropologii.%Przełomowe,%zasadnicze%znaczenie%w%rozwoju%jej%podstaw%metodologicznych%miały%prace%

terenowe%i%opracowania%Bronisława%Malinowskiego%poświęcone%pozaeuropejskim%kulturom%pierwotnym,%

które%badał%na%początku%XX%wieku,%przebywając%przez%dłuższy%czas%wśród%plemion%autochtonicznych.%Była%

to%pierwsza%w%historii%badań%antropologicznych%tak%zaawansowana%próba%zrozumienia%obcych%kultur%na%

podstawie% bezpośrednich% przekazów% z% zastosowaniem% obserwacji% uczestniczącej.% Z% czasem% metoda%

etnograficzna%zyskiwała%na%uniwersalności,%znacznie%wykraczając%poza%zastosowania%w%badaniach%kultur%

tradycyjnych%i%stopniowo%przechodziła%do%innych%dyscyplin.%Z%powodzeniem%też%została%zaadoptowana%na%

potrzeby%badania%edukacji.%%

% Bronisław% Malinowski  % w% jednym% ze% swoich% esejów% o% Argonautach$ zachodniego$ Pacyfiku,%17

w% którym% zarysowuje% pole% badań% terenowych% i% wciela% ich% zasady% w% życie,% pisze:% „Wyobraź% sobie%
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� %Tamże,%s.%9–10.%15

� %M.%Hammersley,%P.%Atkinson,%Metody$badań$terenowych,%Poznań%1995,%s.%11.%16

� % Bronisław%Malinowski% (1884e1920),% antropolog,% etnograf.% Autor% takich% prac,% jak:%Wierzenia$ pierwotne$ i$ formy$17

ustroju$społecznego.$O$zasadzie$ekonomii$myślenia,%Warszawa1981,%Zwyczaj$ 
i$zbrodnia$w$społeczności$dzikich,$Życie$seksualne$dzikich,$Miłość,$małżeństwo$i$życie$rodzinne$ 
u$krajowców$z$Wysp$Trobrianda$Brytyjskiej$Nowej$Gwinei,$Warszawa1984,%Argonauci$Zachodniego$Pacyfiku.$Relacje$
o$poczynaniach$i$przygodach$krajowców$w$Nowej$Gwinei,%Warszawa%1987,%Ogrody$koralowe$i$ich$magia.$Studium$
metod$ uprawy$ ziemi$ oraz$ obrzędów$ towarzyszących$ rolnictwu$ na$ Wyspach$ Trobrianda.$ Opis$ ogrodnictwa,%
Warszawa% 1986,% Ogrody$ koralowe$ i$ ich$ magia.$ Studium$ metod$ uprawy$ ziemi$ oraz$ obrzędów$ towarzyszących$
rolnictwu$ na$Wyspach$ Trobrianda.$ Język$magii$ i$ ogrodnictwa,%Warszawa% 1987,% Seks$ i$ stłumienie$w$ społeczności$
dzikich$oraz$inne$studia$o$płci,$rodzinie$i$stosunkach$pokrewieństwa,%Warszawa%1987,%Mit,$magia$i$religia,%Warszawa%
1990.%%



czytelniku,% że% znalazłeś% się% nagle% z% całym% swoim% ekwipunkiem% na% tropikalnej% plaży% w% pobliżu% wioski%

tubylczej,%podczas%gdy%statek%czy%łódź,%która%cię%tu%przywiozła,%odpływa%i%znika%na%widnokręgu”.%%

Antropologowie%zawsze%postrzegali%swoje%badania%terenowe%oraz%uczenie%o%nich%w%kategoriach%nie%

tylko% opowieści,% ale% także% skrupulatnie% analizowanych% obrazów% i% scenariuszy.% Taka% dramaturgiczna%

metoda%najlepiej%sprawdza%się%wtedy,%gdy%doświadczenie%badań%terenowych%koresponduje%(przynajmniej%

do% pewnego% stopnia)% z%wyobrażeniem,% jakie% antropologowie% budują% na% podstawie%wzajemnych% relacji%

o% przeżyciach,% których% każdy% z% nich% z% osobna% doświadczył.%Wielkim% osiągnięciem% etnografii% jest% to,% że%

potrafi% ona% rekonstruować% sceny% przy% użyciu% konkretnie% umiejscowionych,% wizualnych% ćwiczeń%

wyobraźni.%%

Kolejną%już,%charakterystyczną%dla%interpretacji%badań%terenowych%cechą%jest%to,%że%koncentruje%się%

ona% na% początkowych% doświadczeniach% badacza,% na% obrazie% (jak% u% Malinowskiego),% „pierwszym%

kontakcie”%i%silnym%poczuciu%obcości  .%%18

Główną% stosowaną% przeze%mnie%metodą% zbierania% danych% jest% obserwacja$ etnograficzna% (jawna%

i%ukryta).%Obserwacja$etnograficzna$(uczestnicząca)$–%jest%metodą%zbierania%danych%poprzez%bezpośredni%

udział% badacza%w% naturalnym% środowisku% społecznym.%Obserwacja% jest% ukryta,% gdy% badani% nie%wiedzą%

o%roli,%jaką%pełni%badacz.%Obserwacja%jest%jawna,%gdy%badani%wyrażają%zgodę%na%jej%prowadzenie.%W%takiej%

sytuacji% nie% od% razu% badacz%może% nawiązać% naturalne% interakcje% z% badanymi,% ale% zawsze% następuje% to%

w%miarę%upływu%czasu.%%

Obserwacja% nazywa% się% etnograficzną,% ponieważ% badacz% uczestniczy% w% codziennych,% naturalnych%

rytuałach%społeczności,%która%wytworzyła%własną%kulturę.%Codzienność%umożliwia%mu%poznanie%kontekstu%

zdarzeń.% Nie%ma%więc% planu% zbierania% danych,% za% to% bezpośrednio% obserwuje% dynamikę% życia% badanej%

społeczności  .%%19

J.%Fleck%tak%opisał%proces%obserwacji%naukowej:%

„Pierwsza% stylowo% chaotyczna% obserwacja% podobna% jest% do% chaosu% uczuciowego:% zdziwienie,%

szukanie%podobieństw,%testowanie,%cofanie%się,%nadzieja% i%rozczarowanie.%Uczucia,%wola% i%rozum%pracują%

jako% jedna% niepodzielna% całość.% Badacz% pracuje% po% omacku:% wszystko% się% przed% nim% cofa,% nigdzie% nie%

znajduje%mocnego%oparcia.%Odczuwa%wszystko% jako%sztuczne%działanie,% inspirowane%własną%wolą,%każde%

sformułowanie% rozpływa% się% przy% następnej% próbie.% Dlatego% szuka% on% oporu,% przymusu% myślowego,%

wobec% którego% mógłby% być% bierny.% Znajduje% pomoc% przy% własnej% pamięci% i% wychowaniu:% w% chwili%

naukowego% tworzenia% badacz% personifikuje% wszystkich% swoich% fizycznych% i% duchowych% przodków% […]%

Praca%badacza%polega%na%odróżnieni%–%w%plątaninie%i%chaosie,%w%którym%się%znajduje%–%tego,%co%posłuszne%

jest% jego%woli,% od% tego,% co% się% samo% spontanicznie% tworzy% i% jego%woli% się% nie% poddaje.% To%właśnie% ten%

Zespół%Monitorowania%Zmian%w%Kulturze%i%Edukacji%￤%www.accept.umk.pl               !16

� %D.%R.,%Holmes,%G.%E.%Marcus,%Przeformułowanie$etnografii.$Wyzwanie$dla$antropologii$współczesności,%[w:]%N.%K.%18

Denzin,%Y.%S.%Lincoln%(red.),%Metody$badań$jakościowych,$t.2,%Warszawa%2009,%s.%645.%

� %K.%Rubacha,%Metodologia$badań$nad$edukacją,%Warszawa%2008,%s.%153–154.%19



twardy%grunt,%który%on,%a%właściwie%kolektyw%myślowy,%ciągle%od%nowa%poszukuje.% […]%Ogólny%kierunek%

pracy% poznawczej% jest% zatem% taki:% jak% największy% przymus% myślowy% przy% jak% najmniejszej% samowoli%

intelektualnej”  .%20

% Obserwacja% uczestnicząca% w% społeczności% całkowicie% z% autopsji% nieznanej% polegała% na% wejściu,%

rozpoznaniu% i% całkowitym% podporządkowaniu% się% zasadom% panującym% wśród% amiszów.% Tylko% to%

„całkowite%podporządkowanie”%pozwoliło%mi%na%kontynuowanie%badania.%Pobudka%o%4:30,%krótka%toaleta.%

W%domu%amiszów%starego%zakonu%nie%ma%bieżącej%wody,%a%ta,%która%chwilę%wcześniej%zostaje%wydobyta%ze%

studni%jest%okrutnie%zimna.%Żeby%ją%ogrzać%trzeba%rozpalić%ogień%w%piecu,%oczywiście%pod%warunkiem,%że%

obok% leży%wcześniej% przygotowane% drewno.% Bo% jeśli% nie% leży…%Wobec% tych% trudności% poranną% toaletę,%

podobnie%zresztą%jak%amisze,%po%prostu%redukowałam%do%absolutnego%minimum.%%5:00%skromne%śniadanie%

–% czerstwe% pieczywo,% mleko,% woda,% czasami% (rzadko)% konfitura.% Przed% śniadaniem% obowiązkowa%

modlitwa.%Już%o%5:30%zaczynała%się%praca.%Do%typowych%obowiązków%kobiet,%które%  
i% ja% wypełniałam,% należały% prace% domowe:% przygotowywanie/i% sprzątanie% po% posiłkach,% ręczne% pranie,%

praca%w%ogrodzie,%opieka%nad%zwierzętami,%przetwarzanie%świeżego%jedzenia%i%przygotowywania%zapraw.%

Do%moich%obowiązków%należała%również%opieka%nad%dziećmi.%Dbałam%też%o%czystość%stajni.%Już%pierwszego%

dnia% pobytu% porzuciłam% dżinsy% oraz%wszelkie% pozostałe% ślady% świadczące% o% pochodzeniu% „z% zewnątrz”.%%

W% zamian% dostałam% typową% amiszowską% sukienkę% i% czarny,% bardzo% praktyczny,% fartuch.% Zmiana% stroju,%

ukrycie%komputera,%rezygnacja%ze%słuchania%muzyki%i%ograniczenie%do%minimum%czynności%higienicznych%–%

to% była% moja% przyspieszona% inicjacja% w% środowisko% amiszów,% a% jednocześnie% rodzaj% symbolicznego%

"przyrzeczenia% lojalności"%gospodarzom.% %Godzina%12:00% to%czas%obiadu.%Amiszowskie%posiłki% są%bardzo%

monotonne,% oszczędne.%Drogie% surowce,% takie% jak%mięso,% świeże%owoce,% należą%do% rzadkości.%Na% stole%

obecne% są% najczęściej% popularne% warzywa,% ziemniaki,% buraki% i% przetwory% mleczne.% Zdawało% się,% że%

oszczędność% jest% jedną% z% amiszowskich% obsesji.% Oszczędza% się% jedzenie,% wodę% (normą% są% kąpiele%

odbywające%się%raz%na%tydzień)%i%czas%(amisze%słyną%z%legendarnej%wręcz%pracowitości,%co%potwierdzają%też%

moje%badania).%Amisze%po%obiedzie%nie%odpoczywają,%nie%drzemią,%ale%wracają%do%pracy.%Około%godziny%13%

byłam% już% zwykle%poważnie%wyczerpana,% co% jednak%w%najmniejszym%stopniu%nie% zwalniało% z%obowiązku%

pracy.%Oznaki%zmęczenia%wywoływały%jednak%u%gospodarzy%nieukrywaną%wesołość.%Po%dwóch%tygodniach%

tak%intensywnego%życia%zmęczenie%zaczynało%dawać%o%sobie%znacznie%później%i%później…%%

Dopiero% recenzenci% rozprawy% doktorskiej,% dr% hab.% Bogusław% Milerski,% prof.% Chrześcijańskiej%

Akademii% Teologicznej% i% dr% hab.% Piotr% Petrykowski,% prof.% Uniwersytetu% Mikołaja% Kopernika,% dobitnie%

uświadomili%mi,% że% przeprowadzone%badania%mają% charakter% pionierski,% na% gruncie% polskiej% pedagogiki%

zupełnie% nowy.% Stanęłam% przed% zadaniem% wejścia,% rozpoznania,% udokumentowania% % i% opisania% życia%

zupełnie% egzotycznej% społeczności,% innego% kręgu% kulturowego.% Źródła% tych% badań% tkwią% w% bardzo%
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� %L.%Fleck,%Powstanie$i$rozwój$faktu$naukowego,$przeł.%M.%Tuszkiewicz,%Lublin%1986,%s.%125–126,%cyt.%za:%B.%Walczak,%20

Antropolog$jako$Inny.$Od$pierwszych$badań$terenowych$do$wyzwań$ponowoczesnej$antropologii,%Warszawa%2009,%
s.%73.%



prostym%założeniu,% które%nawiązuje%do%klasycznej% szkoły%antropologicznej%Margaret%Mead% i%Bronisława%

Malinowskiego:% jako% badacz,% w% imieniu% swojego% macierzystego% środowiska,% zgłębiam% i% opisuję%

społeczność%egzotyczną,%niedostępną.%Nade%wszystko%bardzo%mało%znaną.%%

Struktura% tej% książki% kształtowała% się% przede% wszystkim% w% Pennsylvanii.% Nie% nad% klawiaturą%

komputera,%ale%nad%kartką%papieru%i%przy%świetle%lampy%naÇowej.%%%%%%%

% Mój% kilkutygodniowy% i% pełny,% w% sensie% spełniania% wspólnotowych% zadań% i% obowiązków,% pobyt%

w% społeczności% amiszów,% zaowocował% zebraniem% obfitego%materiału% empirycznego.% Jednak% znakomitą%

większość% tego%materiału% stanowią%notatki% (badacz% terenowy%nie%powinien%ufać% swojej%pamięci),% które%

skrupulatnie%zapisywałam%w%diariuszu%terenowym.%Żadnej%z%rozmów%nie%pozwolono%mi%zarejestrować%na%

nośniku%elektronicznym.%Wielokrotnie%pytałam%amiszów%o%taką%możliwość,%za%każdym%razem%uzyskiwałam%

taką%samą%odpowiedź.%Odmowę.%Kiedy%pytałam%o%podwód%decyzji,%wielokrotnie%uzyskiwałam%odpowiedź:%

because$I’m$amish.%

Rangę% metody% postanowiłam% nadać% wykonanym% przeze% mnie% podczas% pobytu% w% Pennsylvanii%

fotografiom% i% zaledwie% kilku% zarejestrowanym% amatorską% kamerą% filmom.% Są% to% teksty% wywołane.%

Potrzeba% fotografowania% rodziła% poważne% trudności.% Amisze% nie% chcą% być% fotografowani,% czego% nie%

potrafią% (a%może% i% zwyczajnie% nie% chcą?)% wyjaśnić.% Zaledwie% kilka% razy% udało%mi% się% uzyskać% zgodę% na%

zdjęcia%–%efekty%starań%można%zobaczyć%w%tej%książce.%Zgoda%na%zrobienie%fotografii%miała%zawsze% 
i% bez%wyjątku% charakter% incydentalny.%Niektóre% zdjęcia%powstawały%w%ukryciu,% za% każdym% razem%niosąc%

trudne% do% rozwiązania% dylematy% natury% etycznej.% W% książce% rola% zdjęć% jest% podobna% do% roli% szkiców%

w%pierwszych%pracach%Bronisława%Malinowskiego;%tu%opis%słowny%wydaje%się%być%zbyt%ubogi.%%

Nie%wolno%zapominać,%że%ten%specyficzny%materiał%faktograficzny%zbierany%był%%  
w%wyjątkowo%niesprzyjającej%tej%czynności%atmosferze.%Zaledwie%kilka%razy%udało%mi%się%uzyskać%zgodę%na%

sfotografowanie%osoby%dorosłej.%Mimo%sporej% życzliwości,% którą% zostałam%przez%amiszów%obdarzona,% ta%

trudność%okazała%się%być%trudnością%nie%do%pokonania.%Natomiast%znacznie%przychylniej%odnoszono%się%do%

prośby% o% utrwalenie%wizerunku% dzieci.% Tu,% o% ile% zgoda% również%musiała% być% negocjowana,% to%w% końcu%

udawało% mi% się% nakłonić% dorosłych% do% współpracy.% Dzięki% temu% w% książce% mogę% zamieścić% fotografie%

uczniów%w%szkolnej%sali%lekcyjnej,%czy%wreszcie%moich%małych%amiszowskich%podopiecznych,%nad%których%

bezpieczeństwem% czuwałam% podczas% nieobecności% rodziców.% % Co% ciekawe,% żaden% z% amiszów% nie%wziął%

nigdy% do% ręki% aparatu% fotograficznego,% ani% kamery.% Komputer% ukrywałam.% Natomiast% dzieci% na% widok%

aparatu%szalały%z%radości!%%%%%%%%%%%
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Dla% każdego,% kto% kiedykolwiek% miał% kontakt% z% podejściem% analitycznym% nawiązującym% do%

Foucaultowskich% koncepcji% panopWkonu  % i% nadzoru,% powinno% być% jasne,% że% samo% dokumentowanie%21

czegokolwiek% nigdy% nie% jest% neutralnym%przedsięwzięciem.%Warto% tu%wprowadzić% rozróżnienie% zamiaru%

i% wykorzystania.% Mnóstwo% ludzi,% nie% tylko% badaczy% społecznych,% tworzy% obrazy% „wyłącznie”% w% celach%

dokumentacyjnych.% Wykorzystanie% fotografii% to% zazwyczaj% akt% społeczny,% dający% się% odczytać% przez%

analizę,% jednak% zamiar% fotografującego% w% momencie% tworzenia% obrazu% jest% w% całości% lub% w% części%

dokumentacyjny,% jakiekolwiek% kierują% nim% ukryte% czy% nawet% nieświadome% motywy.% Badacz% społeczny%

tworząc%obrazy,%może%mieć%na%myśli%wyłącznie%dokumentację%i%nawet%jeśli%późniejsi%badacze%będą%stawiać%

ten%zamiar%na%cenzurowanym,%nie%zmienia%to%jego%wyjściowej%autentyczności.%%

Przypadki,%kiedy%badani%z%jednoznaczną%niechęcią%odnoszą%się%do%aktu%fotografowania%i%kiedy%każda%

fotografia% jest%dla%niego% (jak%dla%mnie)%„na%wagę%złota”%mogą%podnieść%poziom%refleksyjności%badacza,%

wymagając%od%niego%postawienia% tych% samych%kwesWi%dotyczących%wewnętrznej% i% zewnętrznej%narracji%

obrazów,% które% wytwarza,% co% w% stosunku% do% tych,% które% analizuje.% Co% chcę% uchwycić% na% tym% zdjęciu?%

Dlaczego% robię% to% właśnie% teraz?% Co% pozostawiam% poza% kadrem?% Spora% liczba% badaczy% podkreśla%

konieczność% uzmysłowienia% sobie% nieświadomych,% czy% przyjętych% na% wiarę% sposobów% korzystania%

z%fotografii%oraz%przełamywania%ich,%nawet%jeżeli%chodzi%„tylko”%o%dokumentację.%%

Starałam%się%pamiętać,%korzystając%z%doświadczeń%Victora%Caldarola,%że:%

Zdjęcia% są% przedmiotem% konkretnych% wydarzeń% (co% pociąga% za% sobą% odrzucenie% roszczeń% do%

przedstawiania%rzeczy%i%spraw%ogólnych);%

Każde%znaczenie%zdjęcia%wynika%z%kontekstu,%w%jakim%je%zrobiono%(a%nie%tylko%z%zawartej%w%nim%narracji%czy%

treści);%%

Robienie% zdjęć% to% zdarzenie% społeczne,% zakładające% komunikację% i% wzajemne% zrozumienie% między%

fotografującym%i%fotografowanym  .%22

Jest% jeszcze% jedna%zasada,%która%mnie,% jako%badacza,%obowiązywała.%Otóż,%badanie%nie%może% trwale%

zmieniać% badanego.% Ta% zasada% staje% się% szczególnie% istotna%wobec% specyfiki% środowiska,% w% którym% się%

znalazłam.%Zrobiłam%wszystko,%by%w%żaden%sposób%nie%mieć%wpływu%na%żadnego%członka%rodzin,%u%których%
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� %Foucault%używa%opisu%sporządzonego%przez%Benthama%w%1787%roku%planu%panoptycznego%zakładu%karnego%jako%21

metafory%dla%relacji%władzy%pomiędzy%nowoczesnym%państwem%a% jego%obywatelami%–%władzy,%która%powoduje,%że%
obywatele% zachowują% się% w% taki% sposób,% jakby% przez% cały% czas% byli% obserwowani,% nawet% jeśli% nie% mogą% tego%
stwierdzić.% Wykorzystanie% modelu% panopWkonu% przez% Foucaulta% wywarło% duży% wpływ% na% niektóre% podejścia%
w%analizie%wizualnej,%zwłaszcza%te%związane%ze%studiami%kulturowymi%w%latach%80%i%90%ubiegłego%wieku.%W%pracach%
z% tego% kręgu% za% współczesny% odpowiednik% panopWkonu% często% uznaje% się% wszechobecne% w% europejskich%
i% amerykańskich%miastach% sieci% telewizji% przemysłowej.% Szacuje% się,% że% dzisiejszy% przeciętny%mieszkaniec% Londynu%
w%ciągu%swojego%tygodnia%pracy%przechodzi%przed%300%kamerami%przemysłowymi%(BBC%News,%7%II%2002).%Banks%M.,%
Materiały$wizualne$w$badaniach$jakościowych,%Warszawa%2009,%s.%71.%%

� %Tamże,%s.%127–128.%22



mieszkałam.%Szczególnie%zadbałam%o%młodych,%by%ich%niewinność%nie%została%w%żaden%sposób%naruszona,%

by%świat,%z%którego%przyjechałam,%nie%zepsuł%tamtego%świata.%%%%

„Podstawowym%atrybutem%badania%naukowego%jest,%i%musi%być,%prawda%bądź%jej%dociekanie.%Prawda%

jako%wartość%nauki% jest%niezaprzeczalna% i% stanowi%pewien%rodzaj%aksjomatu%rozstrzygającego%o%tym,%czy%

jakieś% badanie%ma% charakter% naukowy,% czy% też% nie.% Dociekanie% prawdy% o% szkole% (a% zatem% jak% jest% i/lub%

dlaczego%tak%jest)%stanowi%ryzy%postępowania%badawczego”  .%23

!
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� %A.%Nalaskowski,%Pedagogiczne$złudzenia…,%s.%33.%23



Rozdział(IV(U(amiszów%

„Opowieści% są% jak%punktowe% reflektory:% oświetlają% % tylko%wybrane%miejsca% sceny,% resztę%pozostawiając%

w% ciemności.% Gdyby%miały% oświetlać% równomiernie% całą% scenę,% nie% byłoby% z% nich% pożytku.% Ich% zadanie%

polega% w% końcu% na% tym,% aby% przystosować% scenę% do% wizualnych% i% intelektualnych% potrzeb% widza,%

z%nieogarniętej% i%niepojętej%chaotycznej%mozaiki%plam%i%kształtów%stworzyć%obraz,%który%można%ogarnąć,%

zrozumieć%i%zachować%w%pamięci.%(

Opowieści% pomagają% poszukiwaczom% sensu% oddzielić% istotne% od% błahego,% zdarzenia% od% ich% otoczki,%

fabułę% od% tła,% a% głównych% bohaterów% od% chmary% statystów% i% figurantów.% Zadaniem% opowieści% jest%

selekcja,%a%do%ich%istoty%należy%włączanie%przez%wykluczanie%i%oświetlanie%oraz%rzucanie%cienia.%Obwinianie%

opowieści% o% to,% że% faworyzują% jedną% część% sceny,% zaniedbując% inne,% jest% grubym% nieporozumieniem%

i% niesprawiedliwością.% Bez% selekcji% nie% byłoby% opowieści.% Powiedzieć:% To$ byłaby$ wspaniała$ opowieść,$

gdyby$tylko$nie$pominięto$w$niej$ tego$ lub$tamtego,% to%tak,% jakby%stwierdzić:%To$byłyby$wspaniałe$okna,$

gdyby$tylko$nie$wstawiono$ich$w$ramy$i$nie$rozdzielono$ścianami  .%24

% %%

Informacje(podstawowe(

Badania% nad% społecznością% (w% społeczności)% amiszów% prowadziłam% na% terenie% Lancaster% County %25

w%stanie%Pensylwania.%To%właśnie%tutaj%znajduje%się%największe%skupisko%amiszów%na%świecie.%Populacja%

stale%rośnie,%co%znakomicie% ilustruje%tabela%zamieszczona%poniżej.%Badania%pozwalające%sporządzić%takie%

szczegółowe% zestawienie% przeprowadził% Profesor% Donald% B.% Kraybill,% pod% kierunkiem% którego%%

prowadziłam%badania%bibliograficzne%w%The%Young%Center%for%AnabapWst%and%PieWst%Studies.%%

!
Populacja%społeczności%Old%Order%Amish%w%Lancaster%County%w%latach%1880e2010  %26

Data
Ilość%okręgów%

kościelnych

Członkowie%

społeczności%

przed%18%r.%ż.

Członkowie%

społeczności%

po%18%r.%ż.

Razem

1880 6 400 350 750

1890 6 400 350 750

1900 6 400 350 750
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� %Z.%Bauman,%Życie$na$przemiał,%Kraków%2007,%s.%32–34.%24

� %%Lancaster%County%to%fragment%(odpowiednik%polskiego%powiatu)%stanu%Pennsylvania,%położony% 25

w%jego%południowoeśrodkowej%części.%Region%ten%znany% jest%głównie%z%atrakcji% turystycznej,% jaką%są%amisze,%którzy%
tworzą%urzekających%wielu,%romantyczny%pejzaż.%%%
.%%

� %D.%B.%Kraybill,%The$Riddle$of$Amish$Culture,%BalWmore,%Marylend%2001,%s.%335.%26



!
!
% Ilość%szkół%amiszów%starego%zakonu%w%Lancaster%County%(lata%1940%–%2010)  %27

� %

!
Lancaster% County% uchodzi% za% bardzo% atrakcyjny% pod% względem% turystycznym% obszar% Pensylwanii%

właśnie% dzięki% żyjącym% tu% amiszom.% Rocznie% odwiedza% to% miejsce% 8,% 3% miliona  % turystów,% którzy%28

przyjeżdżają%tu%specjalnie,%by%móc%podglądać%i%odrobinę%posmakować%real$amish$life%lub%life$real$people.%

Ci% ludzie% żyją% jednak% w% błędzie,% ponieważ% w% znakomitej% większości% to,% co% widzą% i% czego% udaje% im% się%

1910 9 600 500 1.100

1920 11 700 650 1.350

1930 15 1.000 850 1.850

1940 18 1.550 1.400 2.950

1950 25 2.200 1.900 4.100

1960 35 3.050 2.700 5.750

1970 46 4.000 3.500 7.500

1980 65 5.650 4.950 10.600

1990 95 8.700 7.700 16.400

2000 131 11.650 10.650 22.300

2010 194 17.150 15.850 33.000
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� %Blackboard$Bullefn,%listopad%2000,%[w:]%Tamże,%s.%179.%27

� %D.%B.%Kraybill,%The$Amish$of$Lancaster$County,%Mechanicsburg%2008,%s.%2.%28



posmakować,%ma%niewiele%wspólnego%z%życiem%amiszów.%Turyści%dostają%pamiątki%made$in$China,%pojazdy%

stylizowane%na%amishebuggy%i%przebierańców,%którzy%w%strojach%tylko%trochę%podobnych%próbują%uchodzić%

za%mieszkańców%tej%okolicy.%To%zjawisko,%turystyki%ku%prawdziwemu%życiu,%w%Lancaster%County%jest%bardzo%

jaskrawe.%Towarzyszy%mu%skrupulatna%organizacja.%Istnieją%pensjonaty% 
z% wystrojem% podobnym% do% autentycznego,% restauracje% serwujące% dania,% które% podobno% zwykły%

serwować%amiszowskie%gospodynie% (%bardzo%się%mylą!)% i%wreszcie%wielkie%gospodarstwa%rolne,%które%na%

potrzeby% turystów% pracowicie% ukrywają% skomplikowane% technologie% obsługujące% uprawy% i% zwierzęta,%

udając,% że% funkcjonują% wyłącznie% dzięki% pracy% rąk% gospodarzy% i% energii% pozyskiwanej% w% sposób%

ekologiczny.%%

Jest% to% łatwy% sposób% na% zarabianie% pieniędzy.% Cały% ten% sprawny%mechanizm% nie% pozwala% jednak%

nawet% zbliżyć% się% do% amiszowskiej% prawdy,% ponieważ% ona% jest% szczelnie% zamknięta,% ukrywana% przed%

turystycznym% wścibstwem% i% pracowicie% chroniona.% Amisze% Old% Order% budują% wokół% siebie% mur,% który%

chroni% ich% (a% nade%wszystko% dzieci)% przed% tym,% co% „na% zewnątrz”.%Nie% zapraszają% obcych% do% domu,% nie%

pozwalają% się% fotografować.% Taką% funkcję% obronną%ma% język:%pensylwania$ dutch,% którym% posługują% się%

wszyscy% członkowie% społeczności.% Język% ten% jest% połączeniem% niemieckiego,% angielskiego% i% rodzimych%

dialektów%przypisanych%danym%niewielkim%obszarom%geograficznym.%Jest%to%pierwszy%język,%którego%uczą%

się%dzieci%(jeszcze%w%domu,%w%sposób%naturalny).%Język%angielski%służy%wyłącznie%do%porozumiewania%się%

z% englisch,% czyli% z% nieeamiszami,% z% osobami% z% zewnątrz.% Dzieci% uczą% się% języka% angielskiego% dopiero%

w%szkole%(podobnie%jak%niemieckiego).%

% „Złota%zasada”%(The$Golden$Rule):$

W%języku%angielskim:%…whatsoever$ye$would$that$men$should$do$to$you,$do$ye$even$so$to$them%(MaÉhew%

7:20,%the%King%James%Version%of%the%Bible)%

W%języku%Pennsylvania%Dutch:%…$Vass$–$evvah$es$diah$havva$vellet$es$leit$doon$zu$eich,$so$sella$diah$du$zu$

eena  .%%29

% Zaskakujące% jest% to,% że% populacja% amiszów% ciągle% rośnie.% Nad% przyczynami% tego% zjawiska%

zastanawiało% się% już% wielu% badaczy.% Pierwszą,% mającą% charakter% zasadniczy,% przyczyną% wydaje% się% być%

bardzo%wysoka%dzietność.%Z%reguły%bowiem%rodziny%amiszów%są%rodzinami%wielodzietnymi,%gdzie%normą%

jest% posiadanie% dziesięciorga% dzieci.% Drugą% przyczyną% może% być% też% chętne% przyjmowanie% do% swoich%

zborów%konwertytów%(nie%dotyczy%to%jednak%zborów%Old%Order,%które%w%swoje%szeregi%osoby%z%zewnątrz%

zapraszają% incydentalnie,% prawie% nigdy).% Najwięcej% amiszów% zamieszkuje% takie% stany% jak:% Pensylwania,%

Ohio,%Indiana%i%Ontario%(Kanada).%%

!
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� %P.%P.%%Good,%Amish$Children,%Intercourse%2000,%s.%31.%29



� %

Lancaster%County  %30

!
Krzysztof% Szymborski% podaje% wiele% przykładów% wskazujących% na% to,% że% amerykańskie% prawo%

wielokrotnie% opowiadało% się% po% stronie% grupy,% poświęcając% dobro% jednostki.% Kierując% się% interesem%

i% tradycjami% wspólnoty% pomagało% tym% samym% w% zachowaniu% przez% nią% odrębności% kulturowej  .%31

Przykładem%mogą%być%właśnie%amisze,%którzy%w%Stanach%Zjednoczonych%cieszą%się%kulturową%i%polityczną%

autonomią.%Stanowią%oni,%ze%swoimi%oryginalnymi%strojami%i%konnymi%powozami,%niezwykle%romantyczny%

element% amerykańskiego% pejzażu.% Od% 1972% roku% nie% mają% obowiązku% zapewniania% swym% dzieciom%

wykształcenia%przekraczającego%osiem%klas  .%%%32

Podstawową% wartością% w% społeczności% amiszów% jest% to,% co% kryje% się% pod% niemieckim% słowem%

Gelassenheit$ (gehWlahWsenWhite)%–%pokój%wewnętrzny,%pokój%duszy,%opanowanie.%Słowo%to%niesie%ze%sobą%

wiele% znaczeń.% Oznacza% ono,% między% innymi,% uległość,% pobożność,% bezwarunkowe% poddanie% się% woli%

Boga,%zadowolenie%i%spokój%ducha.%Jest%ono%przeciwieństwem%śmiałego%indywidualizmu,%który%na%każdym%

kroku% promuje% własny,% osobisty% interes.% Jest% to% najważniejszy% czynnik,% odróżniający% amiszów% od%

przedstawicieli% reszty% społeczeństwa% amerykańskiego.% Esencję% słowa% (określenia)% Gelassenheit%

znakomicie%wyraża%5%wersów,%które%dzieci%powtarzają%w%szkole%każdego%dnia%przed%rozpoczęciem%lekcji:%
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� %%Mapa%pochodzi%z:%D.%B.%Kraybill,%The$Amish$of$Lancaster…,%s.%4.%30
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� %J.%Nikitorowicz,%op.%cit.%32



I$must$be$a$Chrisfan$child,$

Gentle,$pafent,$meek,$and$mild,$

Must$be$honest,$simple,$true,$

I$must$cheerfully$obey,$

Giving$up$my$will$and$way…  $33

Pokora% i%posłuszeństwo%są%najważniejszymi%cnotami,%ale%obecny% jest% również%duch%poszanowania%

godności%każdego%z%członków%społeczności.%U%amiszów%wyraźnie%widać%jak%od%najmłodszych%lat%wpaja%się%

dzieciom% ustalony% porządek.% Dzieci% słuchają% swoich% rodziców,% są% im% bezwzględnie% posłuszne.% W% ten%

sposób%realizowany%jest% jeden%z%trzech,%wydawać%się%może,%że%fundamentalny% i%zasadniczy%dla%dalszego%

rozwoju,% depozyt% pedagogiczny.% Właśnie% posłuszeństwo.% Posłuszeństwo% realizowane% jest% również%

w% innych% obszarach% życia% społecznego:% uczniowie% e% nauczyciele,% żonaemąż.% Istota%Gelassenheit$ polega%

zatem%przede%wszystkim%na%posłuszeństwie%i%szacunku.%Nauczenie%dzieci%szacunku%dla%dorosłych%wydaje%

się%być%warunkiem%niezbywalnym%dla%udanej%edukacji.%%

Szkoła%i%wychowanie%amiszów%oparte%są%na%świętości%słowa%nauczyciela%  
i% rodziców.% % Posłuszeństwo,% pokora% i% prostolinijność% to% wartości,% które% winien% realizować% członek%

społeczności%amiszów.%Nie%ma%tu%miejsca%na%indywidualizm%członków,%śmiałość,%asertywność%–%te%cechy%

charakteru%utożsamiane%są%z%arogancją%i%nowoczesnością%rozumianą%jako%cecha%współczesnego%świata.%%

Prostota.% To% słowo% chyba% najdobitniej% ilustruje% sposób% życia% amiszów.% Proste% są% ich% ubrania,%

architektura% domów,%wystrój.% Proste% są%wreszcie% zasady,%według% których% żyją.% Bez%mogą%wydawać% się%

jednorodną%grupą,%podobnie%wyglądających,%wierzących%i%żyjących%ludzi.%To%fałszywe%przekonanie.% 
W% rzeczywistości% społeczność% ta% jest% bardzo% różnorodna,% zróżnicowana.%Można%wyróżnić,% nie% unikając%

jednak% pewnego% uproszczenia,% cztery% podstawowe% grupy,% które% w% nazwie% mają% słowo% amish:$ Beachy%

Amisch,%Amish%Mennonites,%Old%Order%Amish% (najbardziej% konserwatywna% grupa)% i%New%Order%Amish.%

Ryzykowne%jest%więc%mówienie%o%amiszach,%jako%o%grupie,%którą%łączą%wspólne%reguły%postępowania% 
i% obyczajowości.% W% największym% skrócie:% grupy% Old% Order% Amish% i% New% Order% Amish% nie% używają%

samochodów%(poruszają%się%horseeandebuggy%–%zaprzęgiem%konnym),%energii%elektrycznej,%samobieżnych%

maszyn% rolniczych,% telewizji,% komputera,% telefonu%w% budynku%mieszkalnym.% Zabrania% się% wstępowania%

w%szeregi%wojska,%rozwodów.%Od%członków%oczekuje%się%posługiwania%się%językiem%pensylwania%dutch.%%

Grupy% (zbory)% Beachy% Amish% i% Amish% Mennonites% charakteryzują% się% wyraźnym% liberalizmem%

w% stosunku% do% np.% korzystania% z% nowoczesnych% technologii% (auta,% maszyny% rolnicze).% Rozluźnione% są%

również%wrota%kontaktu%ze% światem,%który% jest%poza%społecznością.%Członkowie%zboru%często%korzystają%

z%poczty%elektronicznej%(przeglądanie%stron%www%jest%zakazane),%z%bankowości%elektronicznej,%telefonów%

zainstalowanych% w% domach% i% tych% bezprzewodowych% oraz% z% publicznych% szkół.% W% zależności% od%
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zamieszkiwanego% regionu% kolory% amishebuggy% będą% się% różnić,% mogą% występować% kolory:% czerwony,%

czarny,%biały,% szary% i% żółty.%Moja%praca%dotyczy% jednak%wyłącznie% zborów%Old%Order%Amish%w% Lancaster%

County%w%Pennsylvanii,%zatem%nie%będę%drobiazgowo%zajmowała%się%wskazywaniem%i%nazywaniem%różnic,%

które%wytworzyły%się%wśród%społeczności%wszystkich%grup%amish.%%

Mieszkańcy% rejonu% Lancaster% County% poruszają% się% pojazdami% w% kolorze% czarnym% lub% szarym.%

Najczęściej% pojazdy% te% (amishWbuggy)% ciągnięte% są% przez% jednego% konia.% Nie% spotyka% się% rowerów,%

poruszanie%się%rowerem%jest%zakazane%(wśród%OldeOrder).%W%zamian%amisze%używają%hulajnogi%(scooter).%%

Najpopularniejszymi%formami%pracy% jest%uprawa%ziemi,%hodowla%zwierząt% i%stolarstwo.%Działalność%

tę%regulują%szczegółowe%obwarowania,%ale%o%tym%napiszę%w%sposób%bardziej%szczegółowy%w%dalszej%części%

pracy.%%%

Amisze% mają% wyraźnie% tradycyjnie% zdefiniowane% role% płciowe.% Mężczyźni% zazwyczaj% ponoszą%

odpowiedzialność%za%finansowy%status%rodziny,%natomiast%kobiety%troszczą%się%o%domowe%ognisko.%Zwykle%

rodziny% amiszowskie% są% wielodzietne.% Sieć% dużych% rodzin% zapewnia% bardzo% silne% poczucie% tożsamości%

i% wzajemnego% wsparcia.% Członkowie% rodzin% pomagają% sobie% nawzajem% w% sytuacjach% trudnych,%

kryzysowych,%ale%udzielają%sobie%wsparcia%również%w%sprawach%codziennych%i%błahych.%%

Dzieci% troskliwie% chronione% są% przed% wpływami% płynącymi% z% zewnątrz.% Do% siódmego% roku% życia%

chroni% je% bariera% komunikacyjna.% Potem% chroni% bariera% przestrzenna% i% wychowanie.% Wychowanie%

u% amiszów% to% proces% nastawiony% na% reprodukcję% obyczajów,% norm,% wartości% i% standardów% zachowań.%

Sposób% życia% przekazywany% jest% z% pokolenia% na% pokolenie,% jest% skutecznie% reprodukowany% przez% nowe%

pokolenia.%Amisze%są%społecznością%niezwykle%rodzinną.%Rodziny%są%duże%i%wielopokoleniowe.%Normą%jest%

posiadanie% wielodzietnej% rodziny,% jest% to% też% bardzo% mile% widziane% przez% pozostałych% członków%

społeczności.% Rodzice% i% dzieci% spędzają% wspólnie% dużo% czasu.% Najczęściej% chłopcy% spędzają% większość%

czasu% z% ojcami,% przysposabiani% są%wtedy% do%wypełniania% typowo%męskich% obowiązków.% Pracują%wtedy%

przy%zwierzętach,%zajmują%się%uprawą%ziemi%itp.%Dziewczynki%natomiast%przygotowują%się%do%wypełniania%

kobiecych%obowiązków.%Pracują%z%mamą%w%kuchni,%dbają%o%porządek%w%domu,%piorą%i%szyją%i%gotują.%Dzieci%

wychowywane%są%duchu%szacunku%do%pracy,%skromności%i%wartości%swoich%przodków,%za%niefrasobliwość%  
i% brak% posłuszeństwa% są% surowo% karane.%Od% lat% tak% samo.%Margaret%Mead%pisze:% „Poczucie% tożsamości%

narodowej% umacniane% przez% karę% i% groźbę% totalnego% odrzucenia% wykazuje% zadziwiającą% wprost%

trwałość”  .%%34

Zwykle%po%zakończeniu%nauki%szkolnej,%dzieci%podejmują%decyzję%o%pozostaniu% 
w%społeczności% amiszów,% lub%odejściu% „do% świata”.%Według% informacji% pochodzących% z% badań%Donalda.%

B.%Kraybilla,%96%%młodych%amiszów%pozostaje%w%społeczności,%w%której%się%wychowało.%%

W% domach% amiszów% zawsze,% bez% wyjątków,% znajdują% się% trzy% księgi:% Biblia.%Martyrs$ Mirror% oraz%

Ausbund,% najstarsza% z% ksiąg,% zawierających% pieśni% religijne.%W%Ausbund% znajduje% się% 51% pieśni,% których%
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autorami% są:% Felix% Mantz,% Michael% SaÉler% i% John% Hut  .% Pozycja% ta% drukowana% jest% we% wszystkich%35

możliwych% formatach,% co% sprawia,% że% korzystają% z% niej%wszyscy% członkowie% społeczności,% począwszy% od%

najmłodszych,%skończywszy%na%tych,%którzy%osiągnęli%już%leciwy%wiek.%%

Podsumowując:% najbardziej% charakterystycznymi% zewnętrznymi% cechami% grupy% Old% Order% Amish%

w% Lancaster% County% w% stanie% Pensylwania% jest% używanie% horseWandWbuggy$ i% hulajnogi% (scooter)$ % do%

transportu,% maszyn% rolniczych% napędzanych% wyłącznie% siłą% mięśni% zwierząt% i% ludzi,% wykorzystywanie%

energii%słonecznej% i%specyficzny%sposób%ubierania%się%kobiet%(długa%suknia%w%kolorach:%czarny,%niebieski,%

różowy,% czarny% fartuch% oraz% nakrycie% głowy% bonnet$ i% coverings,% brak% ozdób:% makijażu% i% biżuterii)%

i%mężczyzn%(czarne%spodnie,%białe%koszule,%szelki,%broda% i%wąsy%–%tylko%u%żonatych%mężczyzn% i%kapelusz).%

Dodać% należy% również:% specyficzny% % język% (pensylwania% dutch),% praca% w% domu,% szkoły% przeznaczone%

wyłącznie%dla%dzieci% członków%społeczności%oneWroom$schools% i% cały% szereg% tabu:%elektryczność,%wyższa%

edukacja,%sfera%ludzkiej%seksualności,%wszystko%co%jest%związane%z%życiem%poza%społecznością.%%

Nabożeństwa,% wspólne% modlitwy% organizowane% są% w% domach% najbardziej% zasłużonych% dla%

społeczności%mieszkańców.%Często%są%to%domy%ludzi%starszych%i%rodzin%wielodzietnych.%Panuje%zasada,%że%

na%szacunek% i%zaszczyt%goszczenia%w%swoim%domu%sąsiadów%podczas%niedziel% i%świąt%zasługują%ci,%którzy%

osiągnęli%leciwy%wiek%oraz%ci,%którzy%posiadają%dużo%dzieci.%Są%to%przymioty%pożądane% 
i% budzące% ogólny% respekt.% Nabożeństwa% prowadzone% są% najczęściej% przez% kilka% osób% (zawsze% są% to%

najstarsi%mężczyźni),%podczas%których%czytana%jest%Biblia%i%śpiewane%są%pieśni%religijne,%trwa%to%najczęściej%

ok.% 4% godzin.% Kobiety% zawsze% siedzą% po% lewej% stronie% mężczyzn,% z% przodu% zajmują% miejsca% najstarsi%

członkowie% danego% zboru,% z% tyłu% najmłodsi:% młode% małżeństwa% i% dzieci.% To% odzwierciedla% w% pewnym%

stopniu%hierarchiczną%strukturę%społeczności.% %Nie%jest%to%jednak%podział%tak%oczywisty,%na%jaki%wygląda.%

Tuż%za%starszyzną,%na%drewnianych%ławach,%zasiada%bowiem%młodzież%w%wieku%ok.%16%lat%i%trochę%starsza.%

To% ta% część,% która% jest% w% okresie% poszukiwania% partnera:%męża/żony.% Przypominam:% kobiety% siedzą% po%

lewej%stronie%mężczyzn%i%w%tym%przypadku,%co%rzucało%mi%się%w%oczy,%przestrzeń%zaaranżowana%jest%w%ten%

sposób,%by%sprzyjać%nawiązywaniu%kontaktów%przez%młodych% ludzi,%co%ma%w%konsekwencji%doprowadzić%

do%małżeństwa.%%

Amisze%starego%zakonu%nie%są%społecznością%ewangelizacyjną,%nie%realizują%więc%postulatu%głoszenia%

Słowa%Bożego.%Związki%małżeńskie%zawierają%wyłącznie%z%członkami%własnej% społeczności.%Od% tej% reguły%

istnieją%wyjątki,% są%one% jednak%niezmiernie% rzadkie.% Z%badań%Profesora%Donalda%B.% Kraybilla%wynika,% że%

taka% sytuacja% zdarza% się% średnio% raz% na% pięć% e% sześć% lat% w% obrębie% całego% Lancaster% County.% Sztukę%

uprawiają%amisze%w%znikomy%sposób,%sztuka%właściwie%ogranicza%się%do%aktywności%kobiet,%polegającej%na%

szyciu% paczłorkowych% kołder,% starannym% wyszywaniu% nań% wzorów.% Ta% działalność% ma% jednak% wymiar%

użytkowy,% nie% jest% więc% uprawianiem% sztuki% dla% samego% aktu,% który% ma% służyć% pięknu.% Wszelkie% inne%

działania,% które% dla% mnie,% osoby% wychowanej% w% innym% klimacie% kulturowym,% mogą% być% działalnością%

Zespół%Monitorowania%Zmian%w%Kulturze%i%Edukacji%￤%www.accept.umk.pl               !27

� %G.%Huntston%Williams,%The$radical$Reformafon$by$George$Huntston$Williams,%Kirksville,%Missouri%1992,%s.%649.35



artystyczną% (np.% szycie% ubrań,% czesanie% włosów,% projektowanie% i% produkcja% mebli)% dla% amiszów% są%

wyłącznie% prozaicznymi% czynnościami,% wykonywanymi% rutynowo,% w% celu% zaspokojenia% podstawowych%

potrzeb% i% zapewnienia% ciągłości% kulturowej% w% sferze% np.% wyglądu% zewnętrznego.% Amisze% nie% używają%

instrumentów% muzycznych,% nie% malują,% nie% tańczą% i% nie% czytają% (z% wyjątkiem% Biblii% i% tekstów% pieśni%

religijnych).% Dzieci% nie% posiadają% kredek% i% tym% samym% –% nie% rysują.% Wszelkie% atrybuty,% które% mogłyby%

skierować%ich%uwagę%na%świat,%do%którego%nie%należą%i%którego%się%boją%–%są%im%odebrane.%Takie%narzędzia%

emancypacji,%jak%wszelkie%przejawy%sztuki,%pozostają%niedostępne.%

Przedstawiciele% badanej% przeze% mnie% grupy% nie% płacą% podatków,% nie% korzystają% z% publicznej% służby%

zdrowia% (znowu%poza%nielicznymi%wyjątkami,%zwykle%w%sytuacjach%bezpośredniego%zagrożenia%życia,%np.%

po% wypadku% drogowym)% % i% nie% korzystają% z% żadnych% zorganizowanych% przez% świat% „z% zewnątrz”% form%

aktywności,%która%mogłaby%naruszyć%pieczołowicie%wznoszony%mur%i%tym%samym%rozszczelnić%wrota.%%

Nie%jest% jednak%tak,%że%amisze%nie%są%zdolni%do%żadnego%kompromisu%i%nigdy,%absolutnie%nigdy,%nie%

zdarza% im% się% podjąć% rozmowy% ze% światem,% do% którego% nie% należą.% Takim% obszarem% kompromisu% jest%

telefon% i% samochód.% Wprawdzie% w% żadnym% domu% Old% Order% nie% spotkałam% telefonu,% ale% już%

w% pomieszczeniach% gospodarczych:% w% stajni,% a% stodole% –% tak.% Wprawdzie% amisze% nie% posiadają%

samochodów,%nie%mają%prawa% jazdy,%ale%chętnie%korzystają%z%samochodów%nielicznych%bliskich%englisch,%

pełniących% funkcję% amiszowskich% kierowców.% Sama% przez% kilka% tygodni% pełniłam% tę% funkcję% (wyłącznie%

w%zastępstwie),%co%było%nieocenionym%wręcz%doświadczeniem,%nie%tylko%badawczym.%

Już%drugiego%dnia%pobytu%u%rodziny%Lapp%poznałam%Luellę%MarWn,%kobietę%instytucję,%znaną%w%całym%

Lancaster%County.%69eletnia%Luella%pełniła%nieco%dziwaczną%funkcję%–%amiszowskiego%szofera%wzywanego%

zawsze% wtedy,% kiedy% pojawiała% się% taka% konieczność.% Woziła% amiszki% z% maleńkimi% dziećmi% na% zakupy,%

przewoziła%meble%pod%nieobecność%mężów…%%

Należy%pamiętać,%że%amisze%nie%tworzą%społeczności%idealnej,%ale%realną,%a%to%oznacza,%że%nieobce%są%

im%problemy.%%

!
Porządek,(Ordnung'

Tradifon$to$us$is$a$secret$trust.$It$is$part$of$our$religion$to$uphold$and$adhere$to$the$ideals$of$our$

forefathers  .%36

Ordnung,%słowo%niemieckiego%pochodzenia,%to%porządek,%czyli%zespół%zasad% 
i%reguł,%według%których%postępują%amisze.%To%porządek%ich%rzeczywistości.%Ordnung%to%również%prawo,%ale%

i%w%pewnym%sensie%zakon%i%reguła%„(…)%ponieważ%reguluje%życie%tych,%którzy%są%jej%posłuszni  .%Amisze%w%37

pewien%sposób%stanowią%więc%odmianę%zakonu,%w%którym%obowiązuje% swoista% reguła,% traktowana% jako%
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wytyczna,%konstytucja.%Na%przykładzie% tej%wspólnoty%doskonale% jest%widoczny%paradoks%monastycyzmu%

(Monachus%nie%oznacza%nic%innego%jak%żyjący$w$pojedynkę)%czyli%świadome%odchodzenie$od$świata%po%to,%

aby% na% niego% oddziaływać  ,% pokazywać% kontrast% i% dawać% pewność,% że% można% żyć% inaczej.% To%38

charakterystyczne%spoiwo%wszystkich%form%życia%zakonnego.%Na%temat%tego%jak$i%gdzie$powinno%toczyć%się%

samotne% z% wyboru% i% odmienne% życie% toczyły% się% spory% już% od% czasów% wczesnych% ascetów.% Zgodnie%

z%naukami%wiary,%egzystencja%eremity%na%wrogich%pustkowiach,%jawiła%się%jako%najbliższa%utracie%własnego%

życia%–%zaraz%po%męczeńskiej%śmierci.%Pustynie%miały%dodatkowo%duchową%siłę%przyciągania,%bo%przecież%

sam%Jezus%ukrywał%się%na%pustyni  .%%39

Pierwszym%eremitą% chrześcijańskim,% na% którego% temat% istnieją% zapiski% historyczne,% był% Antoniusz,%

żyjący% w% Egipcie% między% 250% a% 355% rokiem% po% Chrystusie,% który% jako% dwudziestolatek% zamieszkał% na%

pustyni,% poświęcając% się%modlitwie% i% pokucie.%Natomiast% pierwszy% krok% ku% stworzeniu% zakonu%wykonał%

Pachomiusz,%który%około%roku%320%w%Tabenissi%nad%Nilem,%otoczył%murem%cele%kilku%pustelników%i%w%ten%

sposób%uczynił%z%ich%mieszkańców%wspólnotę.%Pachomiusza%uważa%się%za%twórcę%koinobityzmu.%%Koinobici%

czyli%żyjący$wspólnie.$Wspólne%życie%w%jednym%miejscu%wymagało%więc%stworzenia%reguł,%którym%można%

było%podporządkować%ascetyczny%indywidualizm  .%Takim%zbiorem%reguł%jest%właśnie%Ordnung.%%40

Mark%W.%Dewalt%wymienia%kluczowe%%aspekty%Ordnung%Old%Older%Amish:%

1.%Skromne%odzienie,%którego%wygląd%określony%jest%osobnymi,%szczegółowymi%obwarowaniami%

2.%%Używanie%do%transportu%pojazdu%horseeandebuggy%%

3.%Używanie%w%celu%porozumienia%się%dialektu%pensylwania%dutch%

4.%Brak%w%domu%telefonu%

5.%Edukacja%szkolna%trwająca%osiem%lat%

6.%Brak%auta%

7.%Kobieta%może%poślubić%wyłącznie%mężczyznę,%który%jest%członkiem%społeczności%Old%Older%

8.%Kobiety%podczas%modlitwy%bezwzględnie%powinny%mieć%okrytą%głowę%

9.%Praca%w%domu%

10.%Korzystanie%wyłącznie%z%energii,%która%wytwarzana%jest%w%domu%(głównie%energia%słoneczna)%

11.%Brak%komputera%i%telewizora%

12.%Siła%końskich%mięśni%zastępuje%maszyny%rolnicze%
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� %Tamże,%s.%5,%8.%38

� %Tamże,%s.%839

� %Tamże,%s.%8e9.%40



% Życie%zgodnie%z%wytycznymi%Ordnung$pozwala%na%realizowanie%postulatu% %Gelassenheit.%Ordnung$

reguluje%wszystkie%dziedziny%życia.%Określa%też%sfery%objęte%tabu  %(o%czym%pisałam%wcześniej),%nakazuje%41

życie%w%separacji%od%świata.%Realizować%siebie%można%wyłącznie%drogą%podporządkowania%się%normom,%

które%od%XVI%wielu%właściwie%nie%uległy%żadnym%modyfikacjom.%W%przypadku%złamania%ustalonych%zasad%

konsekwencje%są%dotkliwe% i,%co% istotne,%nieuchronne.%Należy%tu% jednak%dokonać%pewnego%rozróżnienia.%

Za%złamanie%np.%zakazu%przedmałżeńskiego%współżycia%lub%wykroczenie%przeciwko%którejkolwiek%z%zasad%

Ordnung% przed% chrztem% grozi% czasowe%wydalenie% ze% społeczności%w% celu%naprawy$ i%osobistej$ refleksji.%

Natomiast% jeśli% wykroczenie% ma% miejsce% już% po% przyjęciu% chrztu,% za% nieposłuszeństwo% karze% się%

ekskomuniką,% czyli% bezwzględnym% i% nieodwracalnym% wydaleniem% ze% społeczności.% Decyzję% podejmują%

najstarsi% i% najbardziej% szanowani% członkowie% wspólnoty% na% czele% z% biskupem% danego% dystynktu%

i%w%porozumieniu%z%pozostałymi%członkami%tej%wielkiej%rodziny.%%%%%

Życie% religijne% amiszów% to% życie% ciche% i% rutynowe.% Nie% ma% świątyń% (idea% Kościoła% niewidzialnego),%

a% w% nich% symboli% religijnych,% świec% czy% kwiatów.% Nabożeństwa% odbywają% się% w% domach% członków%

społeczności% (przeważnie% najstarszych;% u% amiszów% sędziwy%wiek% to% powód% do% dumy,% nobilitacja,% starsi%
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� %Tabu%„intryguje,%niepokoi,%zwodzi.%Nałożone%na%człowieka%bez%jego%przemyślanej%zgody,%irracjonalne,%nieczytelne,%41

używa% języka% symbolicznego,% zapomnianego% przez% rozumną% część% umysłu.% Nie% poddaje% się% jednoznacznym%
definicjom,% prowokuje% do% teoretycznego% kwesWonowania% swojej% zasadności,% tak% samo,% jak% do% praktycznego%
naruszania% (owoc$zakazany$najlepiej$smakuje,%przepisy$są$po$to,$by$ je$ łamać%–% takimi%komunałami%myśl%potoczna%
próbuje% tłumaczyć% z% wszelkich% kuszących% transgresji).% Jeśli% nadal% trwa% i% budzi% respekt,% to% tylko% przez% pewną%
kategoryczność%–%powody,%dla%których%każe%ono%przestrzegać%pewnych%granic,%nie%dadzą%się% łatwo% i%przekonująco%
uzasadnić,%ale%właśnie%irracjonalność%jest%rękojmią%jego%trwałości:%strach%naruszać%mechanizm,%którego%nie%potrafi%
się%wyjaśnić.%W%archaicznym%tabu%zdają%się%mieszać%różne%uczucia:%respekt%społeczny,%groza%religijna%i%lęk%magicznoe
demoniczny.%Ale%przecież%tabu%nie%rozgrywa%się%wyłącznie%w%ludzkich%umysłach,% 
a% jeśli% do% nich% trafia,% to% nie% pojawia% się% przecież% z% powietrza,% na% zasadzie% jakiś%mentalnych% fal.% Złożoność% czysto%
intelektualnych,%myślowych%aspektów%tego%zjawiska,%jego%wieloznaczna%logika% 
i%wieloznaczne%skomplikowanie%nie%mogą%przesłaniać%faktu,%że%jego%wdrażanie,%egzekwowanie% 
i% karanie% za%naruszenia% to%obszar% rzeczywistości% społecznej;% tak% samo% społecznym% zjawiskiem% są% też% lęki,% stresy% i%
patologie%psychiczne,%panujące%w%grupach,%w%których%zakazy%i%rygory%mają%szczególnie%surowy%charakter.%%

Nawet%we%współczesnych,%po%weberowsku%odczarowanych%rozumieniach%tego%terminu,%obecny%jest%pewien%
pozaracjonalny%zespół%reakcji%niejasnych:%stłumienie,%unikanie,%obawa% 
o% przekroczenie,% powstrzymywanie% się,% wstyd;% ograniczenia% te% nakłada% jakiś% wewnętrzny% cenzor,% niepodlegający%
władzy%rozumu.%%%

Tabu% –% gdziekolwiek% by% je% badać% i% jakkolwiek% definiować% –% to% zespół% postaw% o% bardzo% niejednorodnej,%
wewnętrznie% sprzecznej% charakterystyce.%Może% zresztą% tylko% takie% postawy%warto% opatrywać% tym%mianem,% a% na%
określenie%prostszych%i%bardziej%jednoznacznych%używać%neutralnych,%mniej%obciążonych%terminów%technicznych.%%
% Jeśli% jednak%myślimy%o% zakazie% religijnym% jako% specyficznej,% integralnej% instytucji% symbolicznej,% to%najlepiej%
powiedzieć,%że%zapobiega%on%demonstracji%mankamentów%ludzkiej%kondycji%w%obecności%sacrum.%Nie%oznacza%to,%że%
sytuacja% sakralna,% osiągnięta% dzięki% działaniu% religijnemu% tabu,% sprowadza% się% do% aseptycznego% stanu,%
charakteryzującego% się% samym% tylko% semiotycznym% brakiem% oznak:% nieobecnością% naruszeń% czystości,% czyli%
niewystępowaniu%„znaków%życia”%w%jej%fizjologicznym%aspekcie.%Warunkiem%zaistnienia%sacrum%jest%przecież%także%
zgodność%bytu%z%normami%danego%społeczeństwa,%z%jego%wyobrażeniami%o%właściwych%stosunkach%międzyludzkich,%
z%zasadami%funkcjonowania%grupy”.%J.%S.%Wasilewski,%Tabu,%Warszawa%2010,%s.%10–11,%120.%



ludzie%otoczeni% są% szacunkiem% i% troskliwą%opieką% rodziny),% bez%muzyki.%Old%Order%Amish%nie% korzystają%

z%instrumentów%muzycznych,%nawet%podczas%uroczystości%weselnych.%Nie%tańczą.%%

Cotygodniowe%niedzielne%spotkania%dla%poszczególnych%zborów%liczących%około%stu%(czasami%więcej)%

członków,% trwają% zwykle% ok.% 4% godzin,% podczas% których% czytany% jest% Nowy% Testament,%Martyrs$Mirror.%

Śpiewane% (nierzadko% na% głosy,% naprawdę% przepięknie!)% są% pieśni% zawarte% w% Ausbund.% Miałam% okazję%

uczestniczyć% w% kilku% takich% spotkaniach,% co% zapamiętałam% i% opisałam% szczegółowo% w% notatkach% jako%

podniosłe% przeżycie.% To% poczucie% zbudowała% atmosfera,% dynamika% tych% kilku% godzin% i% przekonanie,% że%

wszystko%co%widzę%od%wieków%wygląda%identycznie.%Nic%nie%ma%prawa%zostać%zmienione%czy%zaniechane.%%

Amisze% wierzą,% że% tylko% Bóg% może% wyznaczać% zasady% i% standardy% postępowania,% a% tylko% ich%

przestrzeganie%gwarantuje%życie%wieczne  .%%%%%42

Po% czterogodzinnym% nabożeństwie% następuje% czas% na% Sunday$ school$ (szkółka% niedzielna),% gdzie%

wszyscy%członkowie%społeczności%podzieleni%na%małe%grupy%wspólnie%analizują% słowa%Biblii.%Podział% jest%

naturalny,%ze%względu%na%płeć%oraz%wiek.%Mężczyźni%i%kobiety%zawsze%oddzielnie,%dzieci%z%dziećmi,%młodzież%

z%młodzieżą.%Grupie%przewodniczy% zawsze%mężczyzna.% Zostałam%przyjęta%do%niewielkiej% grupy% starszych%

(tak!)% niezamężnych% kobiet%w%wieku% 22–27% lat.% Takie% spotkania% trwają% około% godzinę.%Na% niedzielnych%

spotkaniach% obowiązuje% dialekt% pensylwania% dutch,% na% szczęście% podczas% szkółki% niedzielnej,% dzięki%

uprzejmości%gospodarzy,%w%mojej%grupie%mówiono%po%angielsku.%%

Kiedy%modlitwa,%śpiew%i%Sunday$school%dobiegną%końca%przychodzi%czas%na%wspólny%posiłek,%który%

składa%się%z%potraw%przygotowanych%na%tę%okazję%przez%wszystkie%gospodynie.%%

W% szkole% amiszów% nie% ma% formalnej% edukacji% religijnej,% nie% ma% takiej% potrzeby.% W% tej% sferze%

edukacja%odbywa%się%codziennie%na%drodze%nieformalnej.%W%każdym%domu%i%każdego%dnia.%%

!
Architektura(życia(rodzinnego(%

Ordnung$każe%amiszom%żyć%w%separacji%od%reszty%świata,%wyznacza%granice%i%drobiazgowo%%określa%

sposoby% zachowania.% Zasady% te% przekazywane% są% z% pokolenia% na% pokolenie% drogą% transmisji% kultury.%

Margaret%Mead%w%eseju%Tożsamość$i$kultura$opisała%drogi%(modele)%reprodukcji%kultury  .%%43

1.%Model%posÜiguratywny%–%gdy%starsze%pokolenie%decyduje%o%obliczu%młodszego%pokolenia%i%przekazuje%

mu%uznawane%przez%siebie%wartości%oraz%normy%

2.%Model%kofiguratywny%–%pokolenia%uczą%się%od%siebie%nawzajem%ponieważ%dla%obu%sytuacja,%w%której%się%

znaleźli%jest%nowa%(np.%emigracja)%
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� „They%believe%that%only%God%can%know%and%make%those%judgments.%God$is$the$author$and$finisher$of$our$faith%said%42

an%Amish%man.%Following$Jesus$is$not$about$us.$It’s$about$him”.%Cyt.%za:%D.%B.%Kraybill,%The$Amish…,%s.%17.

� %M.%Mead,%op.%cit.,%Warszawa%1978.%43



3.%Model%prefiguratywny%–%gdzie%kształt%kultury%i%tego%co%dla%niej%najważniejsze%zależą%przede%wszystkim%

od%młodszego%pokolenia,%które%ma%znaczący%wpływ%na%pokolenie%starsze  .%%44

Nie%ulega%wątpliwości,%że%obecnie%wśród%amiszów%starego%zakonu%reprodukcja%kultury%odbywa%się%

na% drodze% posÜiguracji.% To% starsze% pokolenia% przekazują% wartości% i% surowe% normy% młodszym.% Całą%

mądrością%młodszych% jest%wnioskowanie%z%dóbr,%które%zastali.%Towarzyszy% temu%myślenie%o%charakterze%

wertykalnym% (tu$ i% teraz,% tam$ i% wtedy).% Wartości% wywodzone% są% z% historii.% Jest% to% rodzaj% myślenia%

pionowego%(stąd$do%przeszłości),%które%zakłada,%że%kolejne%pokolenia%są%tworem%przeszłości.%%

Kiedy%sposób%życia%i%społecznej%reprodukcji,%które%dotąd%były%zdominowane%przez%rodziców,%ulegają%

zmianie% i% stają% się%nowym%modelem,% zmienić% się%musi% nieuchronnie%wymiar% kulturowy.%Redukcji% ulega%

wertykalny% wymiar% kultury% danej% społeczności,% a% zastępuje% go% wymiar% horyzontalny% (myślenie%

o% charakterze% horyzontalnym),% który% jest% obszerny,% ale% niekoniecznie% głęboki.% Temu% wymiarowi%

towarzyszy% brak% łączności% z% tradycją,% brak% korzeni,% które% są% istotne% w% rozstrzyganiu% sporów  .% Głębia%45

zostaje% zmieniona% na% rozległość.% Po% % powierzchni% można% pełzać,% nie% można% się% jednak% ukorzenić.%

W%płaszczyźnie%wszystko% jest% jednakowo% znaczące% i% tym% samym%możliwe%do% zmiany.%Poruszanie% się%po%

powierzchni% (horyzontalny% wymiar% kultury)% w% odróżnieniu% od% poruszania% się% w% pionie% (wertykalny%

wymiar% kultury)% daje% przekonanie% o% tymczasowości% i% doraźności% wszystkiego.% Prefiguratywna% kultura%

unieważniła%dom%jako%źródło%wartości%i%struktury%norm  .%46

% Podsumowując:% „(…)% myślenie% wertykalne,% czyli% to,% które% stale% łączy% nas% z% przeszłością,% które%

pozwala%nią%nie%pogardzać%i%pomaga%ustawicznie%czerpać%z%niej%doświadczenia%i% inspiracje.%Jeśli%bowiem%

coś% wiemy,% to% jest% to% nieuchronnie% zakotwiczone% w% przeszłości.% Myślenie% wertykalne% wiedzie% nas% na%

cmentarze,%do%muzeów,%każe%odkrywać%historię%własnej%rodziny,%wzmacnia%narodową%% 
i%jednostkową%tożsamość.%To%ten%wymiar%myślenia%konceptualizuje%symbole%i%ustala%wobec%nich%strukturę%

powinności,%powoduje%wyrzuty%sumienia%i%czyni%nas%dumnymi%z%dokonań”  .%%47

W%każdym%domu%amiszów%stoi%posÜiguratywny%symboliczny%stół,%przy%którym%minimum%trzy% razy%

dziennie,%o%tej%samej%porze,%zbiera%się%cała%rodzina.%Przy%stole%obowiązuje%hierarchia.%Głową%rodziny%jest%

mężczyzna,%ojciec,%po%jego%prawej%stronie%siada%kobieta,%matka.%Dzieci%w%kolejności:%od%najstarszego%do%
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� %A.%Nalaskowski,%Przeciwko$edukacji$sentymentalnej,%Kraków%1994,%s.%46.44

� % Profesor% A.% Nalaskowski% pisze:% „Na% pytanie% co% rozstrzyga% spory%w% klasztorze% jeden% z% zakonnych% przełożonych%45

odpowiedział%mi:%tradycja,$konstytucja$zakonu$i$zasada$bezwzględnego$posłuszeństwa”.%  
Cyt.%za:% %A.%Nalaskowski,%Przeciwko$edukacji…,%s.%47.%Stąd% już%bardzo%blisko%do%amiszowskiego%Gelassenheit,%gdzie%
dominuje%zasada%posłuszeństwa%i%pokory.%To%ona%reguluje%życie%społeczne% 
i% rozstrzyga% wszelkie% spory.% Dotyczy% to% również% dzieci.% Bezwzględne% posłuszeństwo% i% szacunek% wobec% dorosłych%
uważane%są%za%warunek%niezbywalny%nie%tylko%udanego%funkcjonowania% 
w%społeczności% i% udanej% edukacji,% ale% również% zbawienia.% Tylko%edukacja%oparta%na% świętości% słowa%nauczyciela% i%
rodziców%może%się%udać%oraz%życie%oparte%na%świętości%Słowa%Bożego%może%zagwarantować%życie%wieczne.%%

� A.%%Nalaskowski,%Przeciwko$edukacji…,%s.%46–47,%49.%%46

� %A.%Nalaskowski,%Dzikość$i$zdziczenie$jako$kontekst$edukacji,%Kraków%2006,%s.%46.%47



najmłodszego.% Jest% to%miejsce%spotkania,%modlitwy,% rozmów% i% spożywania%skromnych%posiłków.%Nie%ma%

miejsca% na% jakiś%dialog,% na% jakieś%partnerstwo$ i$ dyskusje.% Posiłki% spożywane% są%wspólnie% i%wspólnie% są%

celebrowane.%To%wielka%siła%tych%ludzi.%%

Społeczeństwa% prymitywne,% wąskie% grupy% religijne% i% ideologiczne% enklawy% są% głównie%

posÜiguratywne% –% opierają% się% na% autorytecie,% który% pochodzi% z% przeszłości.% % Przeszłość% dorosłych% jest%

przyszłością%młodych.% Życie%minionych%pokoleń%wykreśla%plan% kolejnych.% Przyszłość%dzieci% jest% kreślona%

tak,%że%mogą%one%się%spodziewać%dokładnie%tego%samego,%co%w%analogicznym%momencie%życia%spotkało%

wcześniej%ich%ojców%i%dziadków  .%%48

„W%takich%kulturach%każdy%przedmiot% swoją% formą,% tym% jak% się% z%nim%obchodzą,% czy% został%przyjęty,%

odrzucony,% źle% użyty,% zniszczony,% czy% przez% pomyłkę% obrany% za% przedmiot% adoracji,% wzmacnia% sposób,%

w% jaki% wszystkie% pozostałe% przedmioty% są% wytwarzane% i% używane.% Każdy% gest% wzmacnia,% przypomina,%

odbija%lun%naśladuje%inne%gesty,%służy%jako%lustro%lub%działa%jak%echo,%odbijając%wcześniejsze%zachowania% 
w% doskonałej% lub% nieścisłej% formie.% Każda% wypowiedź% składa% się% z% form% znanych% już% z% wcześniejszych%

wypowiedzi.%Przy%bliższym%zbadaniu%każdy%fragment%zachowania%kulturowego%wykazuje%ten%sam%ukryty%

wzór%i%tą%samą%rację%bytu,%co%inne%wory%kultury”  .%%49

% Ciągłość% kultur% posÜiguratywnych% opiera% się% na% realizacji% oczekiwań% starszego% pokolenia,% na%

niemal% bezwzględnym%egzekwowaniu% spełniania% tych%wymagań.% Kultura% posÜiguratywny%opiera% się% na%

pokoleniu% ludzi% dojrzałych,% którzy% cały% czas%mają% jeszcze%przed%oczami% swoich% rodziców,% którzy%dali% im%

wychowanie.% Średnie% pokolenie% wychowuje% więc% dzieci% w% identyczny% sposób,% w% jaki% samo% zostało%

wychowane.%Nie%ma%zatem%miejsca%na%argument%mój$ojciec$nigdy$by$tak$nie$postąpił,%gdy%dziadek%jest%tuż%

obok%i%doskonale%rozumie%się%ze%swym%wnukiem.%Ojciec%może%natomiast%znaleźć%się%w%konflikcie%z%jednym%

i% z% drugim% gdyby% próbował% na% przykład% naruszyć% dyscyplinę,% która% w% równym% przecież% stopniu%

obowiązuje%jego%samego%jak%i%syna.%Cały%system%jest%więc%widoczny%jak%na%dłoni.%Żadna%jego%część%nie%jest%

podtrzymywana% przez% zdarzenia% przeszłe,% które% nie% stanowiłyby% wspólnej% wiedzy% całej% społeczności.%

Każdy%od%urodzenia%słyszy% identyczną%wersję%przeszłości.%Dla%każdego%zatem%jest%ona%równie%oczywista.%

Istnieją% już% gotowe% odpowiedzi% na% pytania:% Kim$ jestem?$ Na$ czym$ polega$ moje$ życie$ jako$ jednostki$

w$mojej$kulturze?$Jak$mam$mówić$i$chodzić,$jeść,$spać,$kochać$i$zarabiać$na$życie,$zostać$rodzicem$ 
i$przyjąć$śmierć?$

Dołączenie% do% takich% grup% jest% możliwe% przez% nawrócenie,% inicjację,% obrzezanie,% ale% za% każdym%

razem% decyzja% ta% wymaga% absolutnego% przyjęcia% nowej% tożsamości% łącznie% z% zobowiązaniem%

przekazywania% jej% kolejnym% pokoleniom% w% niezachwianej% formie% posÜiguratywnego% przekazu.%
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� %M.%Mead,%op.%cit.,%s.%25–17.%48

� %Tamże,%s.%28.%49



Członkostwo%w%grupie% jest%właściwie%dostępne%tylko%dzięki%urodzeniu%się%w%niej% i%wyjątkowo%nadawane%

tym,%którzy%się%o%nie%usilnie%ubiegają.%Wymagana%jest%wtedy%totalna%i%bezwarunkowa%identyfikacja  .%%%50

Nieusuwalne% i%niedopuszczalne%wątpliwości%poczucie% identyczności%oraz%przekonanie%o%słuszności%

(bez% wyjątków)% każdego% rozwiązania% w% znanym% stylu% życia,% które% jest% charakterystyczne% dla% kultur%

posÜiguratywnych,% może% się% pojawiać% (lub% może% być% wywoływane)% na% każdym% poziomie% kulturowej%

złożoności.%%

% „Kultura% okresu% dzieciństwa% może% być% wyuczona% w% sposób% tak% bezwarunkowy% i% kontakt%

z% członkami% innych% kultur% może% być% tak% rzadki,% wrogi,% że% jednostkowe% poczucie% tożsamości% może% się%

okazać%zbyt%silne,%aby%podważyły%je%jakiekolwiek%zmiany.%(…)%Zasadniczą%cechą%kultury%posÜuguratywnej%

(…)% jest% charakterystyczne% występowanie% społeczności% obejmującej% co% % najmniej% trzy% pokolenia%

i% traktującej%swą%kulturę% jako%nie%wymagającą%żadnego%uzasadnienia,% tak%że%dziecko%w%niej%wzrastające%

przyjmuje% jako% absolutnie% pewne%wszystko,% co% jest% traktowane% jako% absolutnie% pewne% przez% całe% jego%

otoczenie.%W% takich%warunkach% formy% zachowania,% które% są% kulturowo%wpojone% i%wzajem%uzgodnione,%

obejmują%olbrzymi%zakres%i%jedynie%niewielka%ich%część%jest%objęta%świadomą%refleksją”  .%%$$51

$ Według% Margaret% Mead% główną% przyczyną% trwałości% kultur% posÜiguratywnych% jest:%

niepodważalność%zachowania%i%jego%nieuświadomiony%charakter  .%%52

% „Słowa%mają%znaczenia:%niektóre%z%nich%brzemienne%są%też%uczuciem.%Do%takich%słów%należy%słowo%

wspólnota.% Wspólnota$ brzmi% dobrze:% cokolwiek% ono% znaczy,% dobrze$ jest$ mieć$ wspólnotę,% być$ we$

wspólnocie.%(…)%Czujemy,%że%wspólnota%zawsze%jest%czymś%dobrym.%Znaczenia%przekazywane%przez%słowa%

i% uczucia% przez% nie%wzbudzane% nie% są% oczywiście% od% siebie% niezależne.% Słowo%wspólnota% brzmi%mile% ze%

względu%na%znaczenia,%jakie%niesie%–%wszystkie%one%obiecują%przyjemne%doznania,%i%to%najczęściej%z%rodzaju%

tych,%których%chcielibyśmy%doświadczyć%–%i%staramy%się,%lecz%na%próżno.%Wspólnota%to%przede%wszystkim%

ciepłe$miejsce,%przytulne% i%wygodne.%Jest% jak%dach,%pod%którym%chronimy%się%przed%ulewnym%deszczem,%

jak% kominek,% przy% którym%w%mroźny% dzień% grzejemy% dłonie.% Tam,% na% ulicy,% czyhają%wszelkiego% rodzaju%

niebezpieczeństwa;% gdy% wychodzimy,% musimy% być% czujni,% uważać,% z% kim% rozmawiamy% i% kto% z% nami%

rozmawia,%w% każdej% chwili%mieć% się% na% baczności.% Tutaj,%wewnątrz%wspólnoty,%możemy% się% odprężyć% –%

jesteśmy%bezpieczni,%żadnych%gróźb%czających%się%w%ciemnych%kątach%(co%prawda,%mało%który%kąt%jest%tutaj%

ciemny).%We%wspólnocie%wszyscy%dobrze%się%nawzajem%rozumiemy,%wierzymy%w%to,%co%słyszymy,%na%ogół%

czujemy%się%swojsko% i% rzadko%kiedy% jesteśmy%zaskakiwani%czy%bywamy%zbici% z% tropu.%Nigdy%nie% jesteśmy%

sobie%całkiem%obcy”  .%%53
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� %Tamże,%s.%30–31.%50

� %Tamże,%s.%55,%58–59.51

� %Tamże,%s.%60.%52

� %Z.%Bauman,%Wspólnota.$W$poszukiwaniu$bezpieczeństwa$w$niepewnym$świecie,%Kraków%2008,%  53

s.%5–6.%



% Amisze% starego% zakonu% gloryfikują% wręcz% wspólnotę% rozumianą% tak,% jak% rozumie% ją% cytowany%

przeze% mnie% wyżej% Zygmunt% Bauman.% To% wspólnota% wyznacza% standardy% zachowań% i% egzekwuje% ich%

przestrzeganie.% We% wspólnocie% rozwiązuje% się% konflikty% i% wszelkie% problemy.% Ona% daje% też% poczucie%

bezpieczeństwa%swoim%członkom.%Wspólnota%amiszów%to%rzeczywiście%takie%ciepłe,%przytulne% 
i% wygodne% miejsce,% które% gwarantuje% swoim% schronienie.% Nie% ma% mowy% o% poczuciu% wyobcowania,%

odrzucenia.%Czujność%nie%jest%więc%nikomu%i%do%niczego%potrzebna.%%

Dla%amiszów%bycie%członkiem%wspólnoty%oznacza%wzajemną%pomoc,%szacunek% 
i% dyskrecję.% Wiele% tradycyjnych% zwyczajów% i% form% spędzania% wspólnie% czasu% służy% podtrzymywaniu%

więzów% wewnątrz% wspólnoty.% Znakomitym% przykładem% mogą% być% wieczory,% podczas% których% kobiety%

wspólnie% wyszywają% kołdry% quilts,% śpiewając% przy% tym,%modląc% się,% rozmawiając,% dzieląc% się% wszelkimi%

troskami,%kłopotami%i%radościami.%W%ten%sposób%spędziłam%cztery%wieczory%podczas%pobytu%w%Lancaster%

County.%Kolejnym%rytuałem,%którego%celem%jest%budowanie%wspólnoty%mogą%być%wspólne%nabożeństwa%

niedzielne%(lub%może%lepiej:%spotkania%modlitewne),%które%są%skutecznym%sposobem%na%podtrzymywanie%

więzi%i%wyrazem%troski%o%to,%co%wspólne.%Wspólne%spożywanie%odświętnych%niedzielnych%posiłków%wśród%

setek%bliskich%ma%również,%nie%do%przecenienia,%znaczenie%dla%podtrzymywania%więzi.%Młodzież%każdego%

niedzielnego% wieczoru% spotyka% się% by% wspólnie% zaśpiewać% kilkanaście% melodyjnych% pieśni.% Spotkanie%

prowadzi% najczęściej% jeden% z% najstarszych% członków% tej% grupy,% zawsze% jest% to%młody%mężczyzna,% nigdy%

kobieta,% który% inicjuje% kolejne%pieśni% i% decyduje,% które% fragmenty%Biblii% będą%przytaczane%danego%dnia.%

Potem% odbywa% się% skromna% kolacja% przygotowywana% przez% rodziców,% w% domu% których% spotkała% się%

młodzież.%Jest%jeszcze%jedno,%odrobinę%ukryte%znaczenie%takich%spotkań.%Otóż%w%dużej%mierze%chodzi%o%to,%

by% młodzi% mieli% okazję% się% spotkać,% co% może% doprowadzić% w% konsekwencji% do% decyzji% o% wstąpieniu%

w%związek%małżeński.%%

Ślub%

Podobne% znaczenie% mogę% przypisać% celebrowanym% wspólnie% uroczystościom% zaślubin,% które%

odbywają%się%jesienią:%od%października%do%grudnia.%Bywa%tak,%że%w%tym%czasie%aż%15%ślubów%odbywa%się%

w%danym%regionie%(wielkości%niewielkiej%gminy,%przypisanym%do%jednej%szkoły)%jednocześnie!%Tego%rodzaju%

uroczystości% odbywają% się% przy% udziale% licznych% gości,% których% liczba% niekiedy% przekracza% 400% osób.%

Ceremonia% trwa% 3% godziny,% po% czym% następuje% tradycyjne% wesele.% Weselom% nie% towarzyszy% muzyka%

(a% więc% i% tańce);% polegają% one% po% prostu% na% bardzo% uroczystym% obiedzie,% w% przygotowanie% którego%

zaangażowana% jest% cała% wspólnota.% Podczas% wesela% młoda% para% wspólnie% ogląda% prezenty,% którymi%

obowiązkowo%są:%meble,%a% szczególnie% łóżko,% ręcznie%wyszywane%kołdry% i%ubrania%dla%przyszłych%dzieci.%

Związki% małżeńskie% zawierane% są% najczęściej% pomiędzy% 19% a% 20% rokiem% życia% i% nie% towarzyszą% temu%

symbole% znane% z% tradycji% katolickiej,% czyli% obrączki% ślubne.% Już% następnego% dnia% młodzi% małżonkowie%

rozpoczynają%starania%o%potomka.%

Coroczne%wiosenne%aukcje%%
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Funkcję%więzotwórczą%mogę%przypisać%również%corocznym,%odbywającym%się%  
w% marcu% aukcjom.% Uczestniczyłam% w% dwóch% takich% dwudniowych% aukcjach% podczas% wyjazdu%

badawczego.%Są%to%wydarzenia%zorganizowane%dużym%wysiłkiem%logistycznym%odbywające%się%w%samym%

sercu% Lancaster% County.% Aukcjom% towarzyszy% całe% tzw.% zaplecze% techniczne,% czyli% stanowiska% oferujące%

lokalną% żywność% (prażoną% kukurydzę,% grillowane%mięso% drobiowe,% tradycyjne% precle,% domowej% roboty%

lody% i% wszechobecne% potrawy% z% ziemniaków)% oraz% stanowiska% do% obsługi% finansowej% przedsięwzięcia.%

Amisze%na%aukcjach%sprzedają%konie,%bryczki,%maszyny%rolnicze,%wszelki%sprzęt%niezbędny%do%prowadzenia%

gospodarstwa,%meble%–%słowem:%sprzedają%wszystko%to,%co%należy%do%ich%materialnego%otoczenia.%Kobiety%

zajmują%się%dystrybucją%żywności,%a%na%aukcjach%wystawiają%swoje%przepiękne,%wyszywane%ręcznie%kołdry.%%%

Odpowiednim% słowem% opisującym% istotę% wspólnoty% amiszów% starego% zakonu% wydaje% mi% się:%

lokalność.% To% lokalna% społeczność% jest% nośnikiem% Ordnung$ i% Gelassenheit.$ Pełni% ona% funkcje% więzo%

i%kulturotwórcze.%We%wspólnocie%tworzy%się%szacunek%do%rdzennych%wartości,%ona%ma%moc%uwrażliwiania%

na%nie.%Profesor%Donald%Kraybill%rodzaj%relacji%w%społeczności%amiszów%nazywa%mulfbonded  ,%co%oznacza,%54

że%więzi%emocjonalne%między%poszczególnymi%członkami%mają%charakter%złożony% 
i%tworzą%się%na%wielu%płaszczyznach,%niejako%przy%okazji%pełnienia%określonych%ról%społecznych.% 
%% Amisze% wspólnie% pracują,% prowadzą% duże% i% rodzinne% gospodarstwa% rolne,% mieszkają%

w%wielopokoleniowych%domach,%wspólnie%się%modlą,%organizują%wielkie%uroczystości%zaślubin,%coroczne%

aukcje% (niezwykle% malownicze% wydarzenia),% młodzi% spotykają% się% wieczorami,% by% wspólnie% modlić% się%

i%zagrać%w%siatkówkę.%Wszystko%to%silnie%scala%i%jednocześnie%oddziela%od%reszty%świata.%Społecznie%amisze%

są%zupełnie%samowystarczalni.%Ich%wspólnotę%Kraybill%określa%jeszcze%jako%informal$ 
i%homogeneous  .%Stosunki%pomiędzy%członkami%nie%są%w%istocie%formalne,%zasady%funkcjonowania%nie%są%55

spisane% w% żadnym% miejscu% poza% Biblią% i% Martyrs% Mirror,% a% zasady% postępowania% przekazywane% są%

z%pokolenia%na%pokolenie%drogą%transmisji%pokoleń,%mamy%więc%do%czynienia%z%bardzo%udaną%i%sprawnie%

działającą% reprodukcją.% Społeczność% amiszów% jest% też% homogeniczna,% a% więc% ujednolicona,% całkowicie%

jednorodna,%co%rzecz%jasna%ułatwia%i%usprawnia%proces%transmisji%%oraz%reprodukcji%kultury.%%%

W%opisywanej% społeczności% zadomowił% się% patriarchat.%Wszelkie% ostateczne% i% decydujące% decyzje%

podejmuje%mężczyzna,%co%nie%oznacza,%że%kobiety%pozbawione%są%własnego%zdania.%Co%więcej,%owe%zdanie%

kobiety%nader%często%ujawniają,%a% ich%sugesWe%mają%niemałe%znaczenie%na%kształt%ostatecznych%ustaleń.%

Mężczyźni% pełnią% wszystkie% publiczne% role,% niedostępna% jest% im%wyłącznie% rola% nauczyciela.%Mężczyźni%

odpowiadają%za%rodzinny%biznes,%za%niezbędne%kontakty%z%englisch,%to%mężczyźni%  
w% razie% potrzeby% kontaktują% się% z% władzami% stanowymi.% Te% relacje% zbudowane% są% na% prostej% w% swej%

konstrukcji% zasadzie:%domeną%kobiet% jest%dom% i% rodzina,% ich%środowisko%to%wnętrze,%natomiast%wszelkie%
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sytuacje% społeczne% wymagające% bycia% na$ zewnątrz% dzieją% się% z% udziałem% mężczyzn  .% To% tak,% jakby%56

kobietom%przypadło%w%udziale%domesfc$life,%a%więc%życie%domowe%a%mężczyznom%życie%przydomowe.%%

Wśród%amiszów%istnieje%zaledwie%kilkanaście%imion%nadawanych%dziewczynkom%i%chłopcom.%Zatem%

również% i% w% tej% sferze% nie% ma% miejsca% na% zaznaczanie% swojej% odrębności.% Najpopularniejsze% imiona%

żeńskie% to% (kolejność% nie% jest% przypadkowa):% Sarah,% Naomi,% Ruth,% Mary,% KaWe,% Sadie% Mae,% Rachel,%

Rebecca,% Lizzie,%Fannie,%Anna,%Annie,% Lena,%Esther,%Nancy,% Lydia.% Imiona%męskie:% Jonas,% Joseph,%Daniel,%

Samuel,%Benuel,%David,%Abner,%Amos,%Jacob,%John,%Gideon,%Stephen%i%Reuben  .%%57

!
Wychowanie(i(jego(poznanie%

Powtórzę%przyjętą%przeze%mnie%definicję%wychowania:%

Wychowanie,% jako% kluczowy,% podstawowy% termin% dla% pedagogiki,% rozumiem% jako% osadzony%

w% kulturze% proces,% o% charakterze% wyzwalającym% ze% zniewolenia% naturą,% uwalniającym% człowieka% od%

władzy%dzikich%instynktów%i%popędów%na%rzecz%aktualizacji%jego%wolnej%woli.%%%

Wychowanie%jest%oparte%na%stosowaniu%uzasadnień%(w%przeciwieństwie%do%socjalizacji)%i%perswazji,%

prowadzących% do% upodmiotowienia% określonych%wartości.% Dzieje% się% ono% nieodmiennie%w% konfrontacji%

z%prawami%natury,%jest%więc%procesem%kulturotwórczym  .%%58

Amisze%są%dla%mnie%fenomenem%wychowania%endemicznego.%Endemicznego,%ponieważ%członkowie%

wspólnoty%zaopatrzeni%w%tak%specyficzny%farsz,%nie%potrafią%i%nie%mogą%funkcjonować%poza%społecznością,%

z%której%się%wywodzą.%Po%prostu%z%takim%wychowaniem%nie%da%się%żyć%w%innym%miejscu,%jest%ono%na%tyle%

specyficzne,% że% umożliwia% funkcjonowanie%wyłącznie%w% amiszowskiej%wspólnocie.% Amisze% to% endemity,%

które%występują%na%ograniczonym% terenie,%przystosowane%do% życia%w%danym%otoczeniu%geograficznym,%

społecznym%i%moralnym.%Wychowanie%endemiczne,%czyli%transmitowanie%przez%wspólnotę% % jej%członkom%

określonych% wartości,% w% innych% warunkach% ekologicznych% nie% byłoby% skuteczne.% Tak% jak% świstak% czy%

legwan%morski%(to%również%endemity)%nie%ma%szans%na%przeżycie%w%przestrzeni%wielkomiejskiej,%tak%amisze%

nie% byliby% w% stanie% funkcjonować% poza% wspólnotą.% Adaptacja% do% innych% warunków% życia% oznaczałaby%

całkowite% odrzucenie% zasad% składających% się% na% Gelassenheit$ i% Ordnung,% na% rzecz% zupełnie% nowych%

wzorców% zachowań% i% wartości.% Amisze,% tak% jak% wspomniane% gatunki% fauny% endemicznej,% nie% tolerują%

nawet%niewielkich%wahań%ekologii,%a% ich%endemiczne%wychowanie%wykazuje%cechy%wąskiej% specjalizacji.%

Jest%skrojone%na%miarę,%nie%pasuje%do%innego%miejsca%i%innych%ludzi.%Przeciwieństwem%endemiczności%jest%

kosmopolityzm.%%%%%%%%%%%%
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� % Już%pierwszego%dnia%pobytu%w%rodzinie%Old%Older%zanotowałam%w%dzienniku%takie%zdanie%wypowiedziane%przez%56
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� %P.%P.%Good,%op.%cit.,%s.%5.%%57

� %A.%Nalaskowski,%Pedagogiczne$złudzenia…,%s.%22,%74.%58



Wychowanie% u% amiszów% starego% zakonu% jest% sprawnie% przebiegającym% procesem% (w% tej% pracy%

nazywam% również% wychowanie% –% podobnie% jak% socjalizację% –% instrumentem,% który% jest% stosowany%

w% stosunku% do% osoby% wychowywanej),% kulturotwórczym% i% wspólnototwórczym% (nie% do% rozstrzygnięcia%

pozostaje%następująca%zależność:%czy%wspólnota%tworzy%kulturę,%czy%też%kultura%tworzy%wspólnotę?).%%

Dzieci%amiszów%w%chwili,%kiedy%kończą%szkołę,%a%więc%zwykle%w%wieku%14%lat,%osiągają%już%wszystkie%

trzy% depozyty% pedagogiczne.% Depozyt  % pedagogiczny% tworzy% pakiet% zachowań% stosownych% do% wieku%59

dziecka.% % I% tak%od%dziecka,% które% idzie%pierwszy% raz%do%przedszkola%nie%oczekujemy,% że%będzie%potrafiło%

pisać%i%czytać,%ale%możemy%oczekiwać,%że%będzie%potrafiło%kontrolować%swoje%potrzeby%fizjologiczne.%%

Pierwszy% depozyt% pedagogiczny% –% posłuszeństwo% wobec% dorosłych;% dzieci% amiszów% osiągają% bardzo%

wcześnie.%Nie% znam%niegrzecznego%dziecka,% które%należy%do%wspólnoty%amiszów.%Posłuszeństwo%wobec%

dorosłych%i%szacunek%wobec%nich%jest%wpajany%dzieciom%od%wczesnych%lat%życia.%%

Drugi% depozyt% –% oczekujemy% samodzielności;% amisze% bardzo% wcześnie% stają% się% samodzielni,% prą% ku%

dorosłości.% Dzieci% szybko% zaczynają% przygotowywać% posiłki,% prędko% nabywają% umiejętności%

samoobsługowych.%%

I%trzeci%typ%depozytu%–%wzięcie%odpowiedzialności%nie%tylko%za%siebie,%ale%również%za% innych.%U%amiszów%

poczucie%odpowiedzialności%należy%do%fundamentalnych%zasad%Gelassenheit,%przypisuje%się%mu%niemałe%

znaczenie% na% drodze% ku% zbawieniu.% Starsze% dzieci% wcześnie% stają% się% odpowiedzialne% za% młodsze%

rodzeństwo.%Opiekują%się%nim%przed%pójściem%do%szkoły%i%po%powrocie%z%niej.%Popularne%wśród%amiszów%

jest% obdarowywanie% dzieci% zwierzętami,%właśnie% po% to,% by% nauczyć% je% odpowiedzialności.% Dzieci% są% też%

odpowiedzialne%za%swoją%naukę%w%szkole,%nie%są%prowadzone%za% rękę%przez%nauczycielkę,%ponieważ%ma%

ona%pod%swoją%opieką%pozostałych%uczniów%będących%na%wszystkich%ośmiu%stopniach%edukacji.%Uczniowie%

odpowiedzialni% są% nie% tylko% za% swoje% wyniki% w% nauce,% ale% również% za% postępy% rodzeństwa% i% kolegów.%

Rozpowszechniona%jest%praktyka%koleżeńskiej%pomocy.%%%%%

Należy% zaznaczyć,% że% dzieci% rzadko% pytane% są% przez% dorosłych% o% zdanie% w% sprawach,% które%

bezpośrednio%ich%nie%dotyczą.%U%amiszów%z%dziećmi%się%nie%dyskutuje,%nie%prowadzi%się%dysput,%nie%pyta%

się% o% zdanie.%W% zamian% dzieci%wypełniają% polecenia% dorosłych,% przekonane,% że% innego%wyjścia% nie%ma.%

Owszem,%istnieje%obszar,%na%którym%mogą%pozwolić%sobie%na%podejmowanie%decyzji% 
i% posiadanie% własnego% zdania.% Jest% to% jednak% obszar% raczej% niewielki;% dzieci% same% podejmują% decyzje%

dotyczące% bezpośrednio% ich% własnych% zwierząt,% rodzaju% zabaw,% którym% się% oddają,% swoich% kontaktów%

koleżeńskich,%wyboru%pieśni%śpiewanych%wieczorami%z%rodzicami%itp.%W%zamian%dostają%granice,%a%dzięki%

nim%poczucie%bezpieczeństwa.%%
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� % Depozyt,%wg% Słownika%Wyrazów%Obcych,% PWN,%Warszawa% 1997,% to:% umowa,% na%mocy% której% jedna% osoba% lub%59

instytucja%przyjmuje%na%przechowanie%ruchomości%drugiej%osoby;%przechowanie.%%
Depozyt%pedagogiczny%jest%zatem%czymś$pedagogicznym%oddanym%do%przechowania/użytkowania,%  
a%nie%oddanym%drugiej%osobie%na%własność.%



Dopiero% niedawno% pedagodzy% uświadomili% sobie% znaczenie% kwesWi% dotyczących% nośników%

(kosWumów)%wiedzy%o%wychowaniu.% Chodzi% tu%o% kwesWe%dotyczące% kodowania% informacji,% symbolizacji%

doświadczeń% i% językowego% zapisu% efektów% społecznego% uczenia% się,% konwencji% wypowiedzi,% dyskursu%

pedagogicznego%i%spraw%podobnych.%%

Każda% informacja,% każda,% nawet%najmniejsza,% porcja%wiedzy,% każdy%produkt% reprezentacji,% uczenia%

się,% czy% autonomicznego%poznania% jest% zapisywany,% kodowany,% uzewnętrzniany,% artykułowany%w% jakimś%

tworzywie,% nośniku,% materiale.% Nasuwają% się% zatem% pytania:% w% jakim% tworzywie,% kodzie,% języku% jest%

reprezentowany%ład%edukacyjny?%Za%pomocą%jakiego%systemu%semiotycznego?%Chodzi%o%to,%aby%określić,%

a% następnie% opisać% jaki% (i% dlaczego)% jest% świat% języka% edukacyjnego,% uniwersum% językowe% opisywanej%

edukacji.%Uniwersum,% za% pomocą% którego%powołujemy%do% życia% (wyodrębniany% z% doświadczenia)% świat%

edukacji,% uczestniczymy% w% nim,% kierujemy% nim,% poznajemy,% krytykujemy,% zmieniamy,% naprawiamy%

i%psujemy  .%%%60

Roman% Schulz% stawia% tezę,% że:% „…uniwersum$ językowe% edukacji% jest% wewnętrznie% wysoce%

zróżnicowane,% zróżnicowane% nawet% ponad% miarę,% aż% do% stanu% pewnego% bezładu,% utrudniającego%

porozumienie,%działanie%oraz%poznanie.%Nasuwa%się%tu%od%razu%skojarzenie%z%biblijną%opowieścią%o%wieży%

Babel”  .%61

Celem%powyższych%rozważań%jest%zilustrowanie%tezy%o%istnieniu%pluralizmu%językowego%w%edukacji.%

Tezy% o% istnieniu% „wielojęzycznego% zgiełku”% w% pedagogice.% Poniżej% podejmę% próbę% opisu% wybranych,%

w%jakimś%sensie%reprezentatywnych,%składników%pedagogicznej%wieży%Babel  %w%amiszowskiej%przestrzeni%62

edukacyjnej,%bo%przecież:%

„…w%architekturze%budynków%szkolnych,%w%organizacji%przestrzennoematerialnego%środowiska%domu,%

w% stroju% oraz% w% wyposażeniu% dziecka% lub% ucznia,% w% narzędziach% wpływu% edukacyjnego% itp.%

W%wymienionych%urządzeniach,%obiektach%i%narzędziach,%a%ogólniej,%w%składowych%materialnych%kultury%

wychowania,%jest%zakodowana%spora%porcja%wiedzy%o%ładzie%edukacyjnym%w%społeczeństwie,% 
o% regularnościach% właściwych% zjawiskom% edukacyjnym.% Co% więcej,% wydaje% się% to% być% podstawowym%

sposobem%zapisu,%utrwalania,%kodyfikacji%i%modelowania%pedagogicznego%doświadczania%(ładu)”  .%63
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� %R.%Schulz,%Wykłady$z$pedagogiki$ogólnej,$tom$II.$O$integralną$wizję$człowieka$i$jego$rozwoju,%Toruń%2007,%s.%131.%60

� %Tamże,%s.%132.61

� %Tamże,%s.%133.%62

� %Tamże,%s.%136.%63



Zatem:%przedmioty%przemówią  .%%64

!
Dom(i(jego(mowa(

Dom,%zaliczany%do%warunków%przestrzennoematerialnych%i%infrastruktury%wychowania%jako%rzeczywistości%

znaczącej,%%stanowi%bazę%dla%edukacji%domowoerodzinnej.%Postaram%się%odpowiedzieć%na%pytanie,%czy%i%co%

mówi%nam%materialna%infrastruktura%domu%o%procesie%wychowania,%o%oddziaływaniach%edukacyjnych  .%%65

Roman%Schulz%pisze:%

„Nie%ulega%chyba%wątpliwości,%że%w%strukturalizacji%materialnego%i%przestrzennego%środowiska%domu%

wyrażają%się,%są%artykułowane%(przeważnie%na%poziomie%podświadomościowym)%pewne%ważne%założenia,%

idee,% poglądy% na% temat% statusu% dziecka,% jego% potrzeb% rozwojowych% i% edukacyjnych,% sposobu% ich%

zaspokajania% itp.% Posunąłbym% się% nawet% do% twierdzenia,% że% wyraźny% światopogląd% edukacyjny% (czy%
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! %%Roman%Schulz,%kończąc%refleksję%na%temat%wielojęzycznego$zgiełku$w%pedagogice,%pisze,%że%nikt%lepiej%nie%ukazał%(i%64

to%środkami%artystycznymi),%na%czym%polega%mowa$dzwonka$niż%Wiktor%Gomulicki%w%Wspomnieniach$niebieskiego$
mundurka.%Zacytuję%odpowiedni%fragment:%%
% „Miasteczko% śpi% jeszcze,% nakryte% mgłą,% jak% pierzyną.% Godzina% zaledwie% siódma.% [...]% Głos% dzwonka%
z%trudnością%przebija%się%przez%mgłę.%Jednak%dolatuje,%gdzie%trzeba.%Świadczą%o%tym%migające%tu%i%ówdzie%w%oknach%
blade% płomyki% świec.% [...]% Dzwonek% odzywa% się% to% głośniej,% bardzo% głośno% nawet,% jakby% krzyczał% na% opieszałych%
z%gniewem%i%niecierpliwością;%to%znów%ciszej,%jakby%zupełnie%cicho,%jakby%mu%sił%brakło%lub%sam%w%drzemkę%zapadał.%
[...]% Po% pięciominutowym%odpoczynku% dzwonek% z% nową% siłą% i% z%wyraźną% już% złością% krzyczy% na% spóźniających% się.%
Krzyczy%długo,%zajadle,%potem%w%największym%paroksyzmie%gniewu%urywa%w%jednej%chwili,%jak%człowiek,%który%głośno% 
i% namiętnie% spierając% się,% nagle% machnął% ręką,% odwrócił% się,% odchodzi.% Kto% mowę% dzwonków% rozumie,% w% tym%
dzwonieniu% słyszał%wyraźnie:% e%Nuże,% leniuchy,%ospalcy,%próżniaki!%Czyż% się%was%dziś%nie%dowołam?%Piersi% zrywam,%
serce% ledwie%mi%nie%pęknie,%a%wy%nic!%Spiesznie%rzucajcie%wszystko,%przybywajcie,%bo% inaczej.%Zresztą,% jak%wam%się%
podoba!% [...]%Nic%mi%do% tego.%Ale%wiedzcie,% że%was%czeka%„pałka"%z%pilności,% zamknięcie%w%ciemnej% izbie%przy%kane
celarii,% rozmowa%w% cztery% oczy% z% inspektorem,% ze% stróżem,%może% nawet%wysyłka% bezterminowa% „na% grzyby".% [...]%
Z%kamienic%i%kamieniczek,%z%drewnianych%oparkanionych%dworków%wybiegają%malcy%i%wyrostki.%[...]%Wreszcie%dobiegli%
zdyszani%do%szkoły.% [...]%Dzwonek%spełnił,%co%do%niego%należało.% [...]%Teraz%może%odpoczywać%do%godziny%drugiej,%o%
której%znów%będzie%wzywał%niesforną%gromadkę%na%dwie% lekcje%poobiednie.% [...]%Poczciwy,%czujny,%niezmordowany%
dzwonek!% Ileż% pokoleń% budzi% wytrwale% z% gnuśnego% lenistwa% do%modlitwy% i% nauki,% dwóch% największych% skarbów%
życia.%Mieszka%ten%dzwonek%wysoko,%na%jednej%z%wież%kościoła,%dziś%benedyktyńskiego,%a%który%wcześniej%przez%dwa%
stulecia% blisko,% służył% jezuitom.% [...]% Kto%wie,% czy% rześki% i% skoczny% rytm% tego% dzwonka% nie% rozweselał% ongiś% uszów%
Piotra%Skargi%i%księdza%Jakuba%Wujka,%którzy%w%tych%murach%długie%chwile%przemodlili%i%przemyśleli?%
To% pewne,% że% widuje% się% niekiedy% starców% drżących,% którym% się% „na% drugie% stulecie% zbiera",% jak% dzwonek% ów%
usłyszawszy,% stają% w% miejscu,% prostują% się% i% szyję% wyciągają% niczym% wierzchowiec% kawaleryjski% na% głos% trąbki%
wojskowej.%Potem%uśmiech% rozszerza% ich% szczęki%bezzębne,%w%przygasłych%oczach%żywy%płomień%błyska.%Machając%
rękoma,%niby%ptaki%ciężkie,%[...]%próbują%biec%na%równi%z%uczniami%w%stronę%gmachu%szkolnego.%[...]%Nie%tylko%ucząca%
się%dziatwa,%ale% razem%z%nią% jej%ojcowie,%dziadkowie% i%pradziadkowie%słuchają%dzwonka%benedyktyńskiego% jak% stae
rego,%dobrego%przyjaciela%i%ochmistrza.%Kto%urodził%się%w%tym%miasteczku%i%kto%w%nim%umiera,%temu%jest%ten%dzwonek%
nieodstępnym%przez%całe%życie%towarzyszem.%Więc%być%może%nawet,%że%gdy%w%ciche%błękitne%poranki%głos%dzwonka%
dopływa% aż% do% krańców%miasta,% gdzie% na% zielonym%wzgórzu% ponad% Narwią% szarzeją,% bieleją% i% złoceniami%migocą%
krzyże% i% kamienie%nagrobne% e%dreszcz%miły%przenika%prochy%praojców,% co% tam%od%niepamiętnych%czasów%snem%nic%
przespanym%zasypiają”.%W.%Gomulicki,%Wspomnienia$niebieskiego$mundurka,%wyd.%VII,%Kraków%1968,%s.%13–20,%[w:]%
Tamże,%s.%142–143.

� %Tamże,%s.%136.%65



filozofia% wychowania)% znajduje% się% u% podstaw% i% może% być% odczytany% na% podstawie% sposobu,% w% jaki%

strukturalizowana%jest%baza%materialna,%techniczna%oraz%finansowa%rodziny”  .%%66

% Chcąc%opisać%typowy%budynek%mieszkalny%amiszów%nasuwa%się%znowu%jedno%słowo:%prostota.%To%

przeważnie% duże,% wielopokojowe% (muszą% wszak% zmieścić% wielopokoleniowe% rodziny)% budynki,% które%

w% całym% Lancaster% County% mają% zbliżoną,% zawsze% drewnianą,% konstrukcję.% Domy% najczęściej% są% białe,%

a%spotyka%się%również%niebieskie,%zielone%i%szare.%Popularne%są%ramy%okienne%w%kolorze%zielonym% 
i%malownicze%drewniane%okiennice,% dzięki% którym%w%wielu%domach%panuje% charakterystyczny%półmrok.%

Ten% półmrok% tworzy% specyficzny% klimat% intymności% i% poczucie% odseparowania.% To% kolejny,% dodatkowy%

atrybut% amiszów,%mający% na% celu% oddzielenie% się% od% zewnętrznego% świata.% Okna% są% niewielkie,% co%ma%

bardzo%praktyczny%wymiar%–%przez%małe%okna%ucieka%mniej%ciepła.%Domy%ogrzewane%są%za%pomocą%pieca%

kaflowego,% ale% spotkałam% się% również% z% typowymi% kominkami% rozprowadzającymi% ciepło% do%większości%

izb.%Jak%już%wspominałam%centralne%miejsce%w%domu%zajmuje%wielki%stół%(mebel%posÜiguratywny),%który%

stoi%w%największym%pomieszczeniu%domu%–%w%kuchni%połączonej%z%pokojem%dziennym.%To%pomieszczenie%

zajmuje% często% cały% parter.% To% tu% toczy% się% życie;% tu% spożywane% są% posiłki,% odmawiane% są% modlitwy,%

śpiewane%pieśni.%Tu%też%przyjmuje%się%gości.%W%każdej%z%trzech%rodzin,%u%których%mieszkałam%zajmowałam%

skrawek% takiego% dziennego% pokoju% połączonego% z% kuchnią.% Na% piętrze% znajdują% się% pokoje% dzieci,%

nierzadko% dziadków% oraz% sypialnia% rodziców.% O% dziwo% –% sypialnia% jest% pomieszczeniem% chętnie%

pokazywanym% gościom,% nawet% takim% jak% ja% –% z% daleka,% zarówno% pod% względem% geograficznym,% jak%

i%mentalnym.%Goszcząc%chwilę%w%sypialniach%amiszów%wzrok%mój%przyciągało%zawsze%wielkie,%drewniane%

łóżko.% Imponujący% rozmiar% i% precyzyjne,% misterne% wykończenia% budziły% podziw% i% zazdrość.% Amisze% są%

znakomitymi%stolarzami,%są%specjalistami%w%tej%dziedzinie%i%choć%nie%wiedzą%czym%(i%po%co)%jest%sztuka,%ich%

stolarstwo%zasługuje%na%to%miano.%Dosyć%późno%dowiedziałam%się,%że%małżeńskie% łoże% % jest%tradycyjnym%

i%obowiązkowym%prezentem%ślubnym%dla%młodej%pary.%

Pokoje%dzieci%to%skromne%pomieszczenia%pełniące%przede%wszystkim%funkcję%sypialni.%Dzieci%spędzają%

tam%niewiele%czasu,%właściwie%wyłącznie% tam%sypiają,%ponieważ%dziecięce%życie% toczy% się%wokół%kuchni,%

szkoły%i%podwórka%ze%wszystkimi%jego%atrybutami.%W%dziecięcych%sypialniach%nie%ma%właściwie%zabawek.%

Nie%ma% też%książek,% kredek% i%papieru%do% rysowania.%Amisze%nie% czytają%właściwie%niczego%oprócz%Biblii.%

Sporadycznie,% bardzo% rzadko,% widywałam% na% półkach% książki,% głównie% o% tematyce% podróżniczej% i% te%

o%tematyce%tzw.%Amish$grace.%%

Książki%o%tematyce%Amish$grace$opowiadają%historię,%która%wydarzyła%się%  
2%października%2006%roku%w%małej%wsi%Nickel%Mines%na%terenie%Lancaster%County% 
w%Pensylwanii  .%Tego%dnia%uzbrojony%mężczyzna%Charles%Carl%Roberts%wszedł%do%szkoły%amiszów,%wypuścił%67
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� %Tamże,%s.%138–139.66

� % D.% B.% Kraybill,% S.% M.% Nolt,% D.% L.% WeavereZercher,% Amish$ Grace.$ How$ Forgiveness$ Transcended$ Tragedy,% San%67

Francisco%2007.%%



z%niej%brzemienną%nauczycielkę%i%wszystkich%chłopców,%po%czym%zastrzelił%pięć%dziewczynek.%Po%kilkunastu%

minutach% związał% resztę% uczennic% i% popełnił% samobójstwo.% Charles% % Carl% Roberts,% z% zawodu% kierowca,%

mieszkał%z%matką%w%Nickel%Mines,%był%chory%psychicznie.%Tuż%po%tych%wydarzeniach%rodzice%uczniów%i%inni%

członkowie% społeczności% odwiedzili% osieroconą%matkę% zamachowca,% niosąc% pocieszenie% i% udzielając% jej%

wsparcia.%Pomogli%również%finansowo.%W%dniu%pogrzebu%zamachowca%ulice%Lancaster%County%wypełniły%

się%amiszowskimi%powozami%śpieszącymi%na%pogrzeb.%W%trakcie%mojego%wyjazdu%badawczego%kilka%razy%

byłam%w%Nickel%Mines,%za%każdym%razem%w%towarzystwie%amiszów,%którzy%z%przejęciem%i%łzami%w%oczach%

opowiadali%tę%historię.%Obecnie%nie%ma%już%szkoły,%w%której%wydarzyła%się%tragedia.%Tydzień%po%strzelaninie%

amisze%nasamprzód%zburzyli%budynek,%a%potem%go%podpalili.%W%tym%miejscu%rośnie%pięć%dębów,%którym%

nadano%imiona%zmarłych%dziewczynek.%Amish$grace$to%historia%o%przebaczeniu,%miłości%i%pokorze.%%

Przebaczenie$obecne%jest%w%życiu%amiszów%od%samego%początku.%Żyją%oni%przecież%zgodnie%z%zasadami%

pochodzącymi% z% Biblii.%W% związku% z% tym% ich% zachowanie% związane% z%wydarzeniami%w%Nickel%Mines% nie%

powinno% dziwić.% Przypowieści% o% przebaczeniu% obecne% są% również% w%Martyrs$Mirror$ i% wielu% szkolnych%

podręcznikach$wydawanych%w%większości% przez%wydawnictwo%Pathway%Readers,%w% którym%drukuje% się%

wydawnictwa%przeznaczone%dla%Old%Older%Amish.%Wymienię%kilka%%tytułów:%Living$Together,$Seeking$True$

Values,$Our$Heritage,%The$Way$of$Love,%People$Who$Served,$Peter$Miller$Revenge  .%68

W%domu%amiszów%nie%ma%ozdób,%kwiatów%doniczkowych%i%obrazów%na%ścianach.%Właściwie%jedynym%

ozdobnym%elementem%(ale%o%praktycznym%zastosowaniu)%są%przepiękne%i%ciepłe%kołdry%(quilts)%wyszywane%

ręcznie.%%

Bardzo%charakterystycznym%meblem%obecnym%we%wszystkich%domach,%które%odwiedzałam%są%bujane%

fotele.%W%każdym%domu%jest%ich%co%najmniej%kilka.%Wieczorami%wokół%foteli,%które%zajęli%rodzice%gromadzą%

się%dzieci,%co%jest%rozpowszechnionym%zwyczajem,%bardzo%popularną%praktyką.%%

%%

Mowa(stroju%

Ubiór% człowieka% spełnia%nie% tylko% funkcję%praktyczną% (ochronną%np.%przed% zimnem)% lub%estetyczną,% ale%

również% spełnia% wyraźną% rolę% sygnalizacyjną,% komunikacyjną.% Moim% przedmiotem% zainteresowania%

będzie% sygnalizacja% funkcji% ubioru% w% szerokiej% dziedzinie% relacji% międzypokoleniowych% i% węższej% sferze%

interakcji%ściśle%edukacyjnych  .%%69

Piotr%Bogatyriew%w%Semiotyce$kultury$ludowej$pisze:%

„Niekiedy% przedmiot% występuje% jak% gdyby% % w% czystej% postaci:% raz% jako% rzecz,% raz% jako% znak.% Strój,%

mający%kilka%funkcji,%zwykle%bywa%jednocześnie%i%rzeczą%i%znakiem.%Abyśmy%zrozumieli%funkcję%społeczną%

strojów,%musimy%się%nauczyć%te%znaki%(stroje)%czytać%tak,%jak%uczymy%się%czytać%i%rozumieć%inne%języki.%[…]%
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Podobnie% jak%kierowcy%uczą% się% rozróżniać% znakiesygnały,% jak%w%wojsku%uczą% się% rozróżniać% różne% znakie

dystynkcje,%tak%już%od%dzieciństwa%we%wsi%uczą%się%rozróżniać%strój%dziewcząt%od%stroju%mężatek”  .%%70

„Szczególnie% wymowny% i% znaczący% jest% chyba% niebieski% mundurek,% któremu% Wiktor% Gomulicki%

poświęcił%swą%książkę.%W%pewnym%sensie%strój%ten%jest%symbolem%stanu%uczniowskiego.%Wyraźna%jest%jego%

funkcja% identyfikacyjna% oraz% standaryzująca% zarazem.% Niebieski%mundurek% ujednolica% zarówno%wygląd,%

jak%status%ucznia.%Mówi%on,%mniej%więcej,%to:%My,$jego$nosiciele,$należymy$do$zbiorowości$uczęszczającej$

do$ szkoły,$ dla$ pobierania$ nauk,$ dla$ korzystania$ z$ oświecenia.$Wszyscy$ jesteśmy$ równi$wobec$ świątyni$

wiedzy$i$nauki;$łączy$nas$udział$w$pokonywaniu$drogi$między$stanem$ciemności$i$stanem$światłości”  .%71

Jeśli%mogę%napisać,%że%ubrania%mówią,%to%tym%bardziej%mogę%napisać,%że%amiszowskie%odzienia%mówią%

bardzo%jasno%i%wyraźnie.%Wyrażają%stosunek%swoich%właścicieli%do%siebie% i%do%świata.%W%tej%części%pracy,%

której% podtytuł% wskazuje% na% tematykę% poruszającą% kwesWę% ubioru% dzieci,% zawrę% również% informację%

o% ubraniach% dorosłych.% Przyczyna% jest% bardzo% prosta:% nie% ma% żadnej% różnicy% pomiędzy% odzieniami%

dorosłych%i%dzieci%(z%wyjątkiem%niemowląt%do%około%5%miesiąca%życia).%%

Niemowlęta%tuż%po%urodzeniu%(dzieci%rodzą%się%w%domu,%bez%udziału%mężczyzn,% 
z%pomocą%akuszerek,%którymi%zwykle%są%starsze%kobiety)%zawijane%są%w%kocyki;%takie%zawiniątko%kształtem%

przypomina%rożek.%Kilka%pierwszych%tygodni%po%narodzinach%dzieci%pozostają%nagie,%przed%chłodem%chroni%

je% właśnie% wyłącznie% wspomniany% kocyk,% który% jeszcze% w% czasie% ciąży% szyty% jest% przez% matkę% dziecka.%

Popularną%praktyką%jest%również%darowanie%rodzicom%przez%najbliższych%krewnych%koca% 
z% wyszywanym% ręcznie% imieniem% dziecka.% Amisze% nie% znają% i% tym% samym% nie% używają% jednorazowych%

pieluch.%Kiedy%dziecko%(niezależnie%od%płci)%osiąga%piąty%miesiąc%życia%ubierane%jest%w%tradycyjną%sukienkę%

(patrz%aneks)%o%kroju%identycznym%jak%ten,%który%noszą%dorosłe%kobiety.%Małym%dzieciom%nie%zakłada%się%

na% sukienki% dodatkowo% fartuchów.%Wyjątek% stanowią% sytuacje,% w% których% dzieci% włączane% są% do% prac%

domowych%i/lub%polowych.%%

Chłopcy%w%trzecim%roku%życia%porzucają%sukienki%na%rzecz%spodni,%koszuli%(zwykle%białej)%i%kapelusza.%

Krój%jest%znowu%identyczny%z%krojem%ubrania%dorosłego%mężczyzny.%Można%powiedzieć,%że%dzieci%amiszów%

są%zminiaturyzowaną%kopią%swoich%rodziców.%Jedynym%atrybutem%dorosłych,%który%od%marca%do%listopada%

jest% dla% dzieci% niedostępny% –% to% buty.% Nie% jest% to% jednak% sztywna% reguła,% choć% prawdą% jest,% że% dzieci%

znacznie%częściej%można%zobaczyć%bez%butów%(nie,%nie%przeziębiają%się%prawie%wcale).%%

Zatem% i% strój% uczniowski% nie% różni% się% od% codziennego% stroju% dorosłych.% Nie% różni% się% też% od%

codziennego% odzienia% dzieci,% co% oznacza,% że% pobyt%w% szkole% nie%wiąże% się% z% żadnymi% przygotowaniami%

w% sferze% garderoby.% Dotyczy% to% również% świąt% i% innych% uroczystości,% podczas% których% dochodzi% do%

spotykania%się%członków%społeczności%(np.%ślub,%pogrzeb,%chrzest).%Amisze%nie%sygnalizują%odświętnością%
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stroju%podniosłego%lub%po%prostu%ważnego%charakteru%wydarzeń.%Jedyną%rzeczą%jaką%zauważyłam%jest%to,%

że%w%niedzielę%ubrania%moich%gospodarzy%zdawały%się%być%nieco%czystsze%niż%zwykle.%

Podsumowując:%z%obserwacji%oraz%lektury%wynika,%że%amisze%traktują%kwesWe%ubioru%z%nieukrywaną%

obojętnością.% Prawdą% również% jest% to,% że% wszelkie% odstępstwo% od% modowego% schematu% jest% nie% do%

pomyślenia% i% nie% do% zaakceptowania.% Jest% to% sfera,% która% nie% niesie% żadnej% refleksji,% nie% stanowi%

przedmiotu% namysłu.% Ubieranie% się% jest%więc% czynnością% rutynową,% która% dla% amisza%ma% charakter% tak%

samo%marginalny%jak%i%doniosły.%Widzę%tu%miejsce%dla%obu%tych%określeń.%Charakter%marginalny%–%bo%akt%

ubierania%się,%przygotowywania%stroju%nie%nastręcza%żadnego%wysiłku%i%refleksji,%a%charakter%doniosły%–%bo%

o%ile%amisze%nie%zastanawiają%się%dlaczego$noszą$się$tak,$jak$się$noszą$to%nie%wyobrażają%sobie,%by%mogli%

wyglądać%inaczej.%%

Podobnie% się% rzeczy% mają% w% innych% sferach% codziennego% życia% badanej% społeczności:% transport,%

organizacja% niedzielnych% nabożeństw,% rolnictwo,% hodowla.% Właściwie% refleksja% nad% amiszowską%

codziennością%kończy%się%i%zaczyna%na%kartach%nielicznych%prac%naukowych,%nie%przedostaje%się%ona%jednak%

do%świadomości%społeczności.%Zdumiewało%mnie%wiele%razy,%jak%mało%amisze%wiedzą%o%sobie%i%jak%niewiele%

ich% ta% wiedza% obchodzi.% Nie% raz% zadając% pytanie% o% sens% jakiejś% czynności% (np.% zastępowanie% guzików%

szpilkami% i% agraáami,% kolory% pojazdów),% mimo% życzliwości% rozmówcy,% nie% uzyskiwałam% odpowiedzi.%

Najczęściej%kończyło%się%na%wzruszeniu%ramionami%lub%odpowiedzi,%która%brzmiała%…because$I’m$amish!%

(…%ponieważ$jestem$amiszem!).%Amisze%wiedzą%o%sobie%bardzo%niewiele.%%%

Wracając% do% mody,% wspomnieć% należy% jeszcze% o% dopuszczalnych% kolorach% damskich% sukienek%

(fartuch%nakładany%na%sukienkę%zawsze%jest%koloru%czarnego).%W%Lancaster%County%obowiązują%trzy%kolory:%

czarny,% różowy% i% niebieski.%Niekiedy% zdarza% się,% że% kobieta%ma%na% sobie% suknię% koloru% szarego.%Kobiece%

ubrania% również% nie% posiadają% guzików,% wszelkie% łączenia% możliwe% są% dzięki% użyciu% agrafek,% szpilek%

i% wąskich% tasiemek.% Najpopularniejszym% kolorem% jest% czerń% (np.% buty% zawsze% są% koloru% czarnego,% bez%

wyjątków).%Konieczne%wydaje%mi%się%być%zaznaczenie,%że%w%opisywanej%społeczności%nie%spotkałam%żadnej%

biżuterii.% Amisze% stronią% od% wszelkich% ozdób% (dotyczy% to% również% wnętrz% ich% domów),% tym% bardziej%

chronią%swoje%ciała%przed%niepotrzebnymi%zupełnie%dodatkami.%Wykluczone%są%również%obrączki%ślubne.%

Ciekawe,% że% osoby,% które% zapytałam% o% tatuaże% zupełnie% nie% wiedziały% co% to% takiego.% Powodowało% to%

naprawdę% zabawne% sytuacje,% a% wszelkie% próby% mojego% wyjaśniania% na% czym% polega% tatuowanie% ciała%

i% czemu% to% służy% (jeśli% czemuś% służy!?)% spotykały% się% z% zdumieniem% i% przerażeniem% na% twarzach%

rozmówców.%Wspomnę%jeszcze%o%tym,%że%amiszki%nie%noszą%biustonoszy.%Również%  
i%tym%razem%pomysł%noszenia%takiej%bielizny%spotykał%się%odrobinę%drwiącym%uśmiechem,%pod%którym,%jak%

sądzę,%ukrywał%się%niepokój.%%%

Męski%strój%jest%równie%ciekawy.%Mężczyźni%noszą%wyłącznie%czarne%spodnie% 
i%koszulę,%która%często%jest%biała,%ale%najczęściej,%na%co%wpływ%mają%względy%praktyczne,%siwa.%Nie%używa%

się% pasków%do% spodni.% Paski% zastępowane% są% przez% szelki,% guziki% zastępują%misterne% „pętelki”% i% agraái.%
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Mężczyźni,%którzy%nie%posiadający%jeszcze%żony%nie%mogą%zapuszczać%brody.%Broda%u%mężczyzny%sygnalizuje%

jednoznacznie,% że% założył% on% już% rodzinę.% Nie% do% przegapienia% jest% też% wątek% kapelusza.% Otóż% każdy%

chłopiec,% od% trzeciego% roku% życia,% i% każdy% dorosły% mężczyzna% ma% swój% kapelusz,% z% którym% rzadko% się%

rozstaje.% Właściwie% poza% sypialnią,% domem,% w% którym% odbywa% się% niedzielne% nabożeństwo% i% kuchnią%

w%trakcie%posiłku,%kapelusz%zawsze%jest%na%głowie%swojego%właściciela.%Amisze%swoje%odzienia%szyją%sami.%%

Kobiety%tuż%po%wstaniu%z% łóżka%zakładają%na%głowę%nakrycie%zwane%covering.%Jest%to%rodzaj%czepka%

wiązanego% pod% brodą% i% przyczepianego% do% włosów% za% pomocą% cienkich% metalowych% szpilek.% To%

postępowanie% znajduje% swoje% uzasadnienie% w% słowach% Biblii,% a% same% amiszki% zwykły% mówić,% że%

przyzwoite% kobiety,% takie,% które% mają% w% sercu% Boga,% nigdy% nie% wyjdą% z% sypialni% bez% nakrycia% głowy.%

Osłonięte% włosy% są% bardzo% czytelnym% symbolem% świadczącym% o% przynależności% do% danego% zboru%

(nakrycia% głowy% kobiet% znacząco% się% różnią%w% poszczególnych% zborach% i% częściach% Pennsylvanii).%Włosy%

amiszowskich% kobiet% zawsze% związane% są% w% ciasny% kok,% do% którego% prowadzą% dwa,% zwinięte% tuż% przy%

skroniach,%kosmyki%włosów.%Prowadząc%badania%widziałam%wiele%kilkumiesięcznych%dziewczynek,%których%

delikatne% kosmyki% były% już% starannie% zwijane%w% charakterystyczne%wężyki.% Kobiety% zawsze%mają% długie%

włosy,%co%ma%przynieść%im%chwałę,%szacunek%i%zbawienie  .%Nie%raz%widziałam%kobiece%włosy%sięgające%ud.%%72

Najczęściej% spotykaną%męską% fryzurą% są%włosy% sięgające% uszu% (Dutch$ boy)% lub% zupełnie% krótkie  .%73

W%szkole%wszystkie%dziewczynki,%które%ukończyły%10%rok%życia%mają%na%głowie%covering.%Młodsze%jeszcze%

nie%wypełniają%w%sposób%bezwzględny%tego%obowiązku.%W%chłodniejsze%dni%głowę%kobiet%przed%wiatrem%

i%chłodem%chroni%bonnet.%Jest%to%nakrycie%głowy%uszyte%z%czarnego%materiału%ocieplone%filcem.%%

%%%%%%%

!
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� %If$o$woman$have$long$hair$it$is$a$glory$to$Her,%I%Corinthians%11,%verse%15.72

� %Od%mojego%gospodarza%usłyszałam:%…it$is$a$shame$for$a$Man$to$have$long$fair.73



�   %74

!
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� %Rodzaje%ubioru%kobiecego.%Źródło:%%S.%ScoÉ,%Why$Do$They$Dress$That$Way?,%Intercourse%1997,%  74

s.%122.%



�   %75
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Amisze% starego% zakonu%w%Bibli% znajdują% słowa%potwierdzające% słuszność% obranej% drogi%w% sferze%

ubioru  .%76

Pedagogika(potoczna((

Potoczne%wyobrażenia%o%wychowaniu%to%perspektywa%w%pedagogice% (również% i%w%filozofii%wychowania)%

często% pomijana,% a% nawet% deprecjonowana.%Mowa% to% o% optyce% potocznej,% optyce% zdrowego% rozsądku,%

naturalnych,%pierwotnych,%modalnych%wyobrażeń%edukacyjnych.%%

Co% oznacza% potoczność%w% zastosowaniu% do%wiedzy% o% świecie?% Roman% Leppert% (autor%monografii%

Potoczne$ teorie$ wychowania$ studentów$ pedagogiki,% Bydgoszcz% 1996)% za% Kozłowskim% wymienia%

następujące%cechy%tej%wiedzy:%

e%stanowi%przeciwieństwo%wiedzy%naukowej%(i%chyba%specjalistycznej%wiedzy%praktycznej;%

e% tworzy% się%w% sposób%naturalny,% jej%podstawą% jest% indywidualne%doświadczenie% jednostki% (a%w%postaci%

skumulowanej%–%doświadczenie%zbiorowe%konkretnego%społeczeństwa);%

e% zawiera%w%sobie%elementy%wiedzy%proceduralnej% (wiedzieć% jak)% i%deklaratywnej% (wiedzieć% że),% których%

proporcje%zależą%od%poziomu%rozwoju%systemu%poznawczego%podmiotu;%

e%wiedza%potoczna%jest%artykułowana%najczęściej%za%pomocą%języka%codziennego,%potocznego;%

e%ma%charakter%częściowo%uświadamiany,%częściowo%nieuświadamiany;%
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� 'On%Pride:%%76

Proverbs$16:18:%Pride%goeth%before%destrucWon,%and%a%haughty%spirit%before%a%fall%
Proverbs$6:16,$17:%These%six%things%doth%the%Lord%hatee.yea,%seven%are%an%abominaWon%unto%him:% 
A%proud%look%%
James$4:6:$(.$.$.)%God%resisteth%the%proud,%but%giveth%grace%unto%the%humble%
On%Worldliness:%
Colossians$3:2:$Set%your%affecWons%on%things%above,%not%on%things%on%the%earth%
James$1:27:$Pure%religion%and%undefiled%before%God%and%the%Father%is%this,%to%visit%the%fatherless%and%widows%in%their%
afflicWon,%and%to%keep%himself%unspoÉed%from%the%world%
James$4:4:$Ye%adulteresses,%know%ye%not%that%friendship%of%the%world%is%enmity%with%God?%Whoever%therefore%will%
be%a%friend%of%the%world%is%the%enemy%of%God%
On%Nonconformity:%
Zephaniah$ 1:8:$ (...)% I% will% punish% the% princes,% and% the% king's% children,% and% all% such% as% are% clothed% with% strange%
apparel%(This%infers%that%there%was%a%special%type%of%clothing%for%God's%people)%
Numbers$15:38,$39:$Speak%unto%the%children%of%lsrael,%and%bid%them%that%they%make%them%fringes%in%the%borders%of%
their%garments% throughout% their%generaWon,%and%that% they%put%upon%you%a% fringe,% that%ye%may% look%upon% it,%and%
remember%all%the%commandments%of%the%Lord,%and%do%them%%(The%children%of%Israel%wore%a%disWncWve%garb)%
On%Modesty:%
Mavhew$5:28:$But%I%say%unto%you,%that%whosoever%looketh%on%a%woman%to%lust%aÇer%her%hath%commiÉed%adultery%
with%her%already%in%his%heart%
Revelafon$1:13:$(.$.$.)%one%like%unto%the%Son%of%man,%clothed%with%a%garment%down%to%the%foot% 
(A%guideline%for%appropriate%coverage)%
Revelafon$3:18:$(.$.%.)%that%thou%mayest%be%clothed%and%that%the%shame%of%thy%nakedness%do%not%appear%%
Tamże,%s.%16–17.%%



e%traktowana%jest%przez%jednostkę%jako%coś%oczywistego,%zrozumiałego%samo%przez%się  .%77

„Zastosowana%w%odniesieniu%do%edukacji%kategoria%„potoczności”%ma%dokładnie%taki%sam%sens,%jak%wyżej%

określony.% Odnosi% się% do% wyobrażeń% (przedstawień,% idei,% presupozycji,% założeń,% przesądów)% ogólnie%

przyjętych,% modalnych,% przeciętnych,% popularnych,% powszechnych,% codziennych,% pospolitych,%

nieoficjalnych,%zwyczajnych.%Ale%też:%nieksiążkowych,%nieuczonych,%wyrażanych%w%gestach,%zachowaniach,%

w%mowie% potocznej% lub% języku% pisanym%nieliterackim.% „Potoczność”% jest% tu% synonimem% „naturalnego”,%

„pierwotnego”,% „niewyspecjalizowanego”,% „przedpedagogicznego”% pojmowania% edukacji% i% może% być%

przeciwstawiona% pojmowaniu% oficjalnemu,% specjalistycznemu,% artykułowanemu% w% języku% pisanym,%

odzwierciedlającym%bardziej%zaawansowane%doświadczenia%edukacyjne  .%%%78

% Oto%wybrane%przykłady%właśnie%tak%pojmowanych%potocznych%wyobrażeń%o%wychowaniu,%które%są%

niezwykle%silnie%zakorzenione%w%społeczności%amiszów%starego%zakonu.%%

1.%Jeśli%chcesz%czuć%się%bogaty,%to%po%prostu%policz%wszystkie%rzeczy,%które%masz,% 
a%których%nie%można%kupić%za%pieniądze;%%

2.%Wszystko%co%robisz,%rób%ze%wszystkich%swoich%sił.%Rzeczy%czynione%połowicznie,%nigdy%nie%są%wykonane%

właściwie;%

3.%Błąd%to%szansa,%aby%próbować%ciężej;%

4.%Każdy%nowy%dzień%to%kolejna%szansa,%aby%próbować;%

5.%Sekret%szczęścia%to%pomagać%innym%je%znaleźć;%

6.% Przyszłość% leży% przed% nami% jak% warstwa% spadłego% śniegu.% Uważaj% jak% stąpasz,% bo% każdy% ślad% będzie%

widoczny;%

7.%Obojętnie%jaką%pracę%masz%do%zrobienia,%wykonaj%ją%najlepiej%jak%potrafisz;%

8.%Dla%sukcesu%postawa%jest%równie%ważna%jak%umiejętności;%

9.%Charakter%to%sposób%w%jaki%postępujesz,%kiedy%nikt%nie%patrzy;%

10.%To%głos,%którego%używasz% i%uśmiech%na%twojej%twarzy%czynią%naszą%szkołę%miłym%miejscem.%Uśmiech%

dodaje%wiele%wartości%twojej%twarzy;%

11.%Jeśli%nie%jesteś%dość%wielki%na%krytykę,%jesteś%zbyt%mały%na%pochwałę;%

12.%Nasze%życie%jest%tym,%czym%czynią%je%nasze%myśli;%

13.%Naciąganie%prawdy%jej%nie%przedłuży;%

14.%Najlepszym%sposobem%na%pocieszenie%samego%siebie%jest%pocieszyć%kogoś%innego;%
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� %R.%Leppert,%Potoczne$teorie$wychowania$studentów$pedagogiki,%Bydgoszcz%1996,%s.%75,%  77

cyt.%za:%R.%Schulz,%Wykłady$z$pedagogiki$ogólnej,$tom$I.$Perspektywy$światopoglądowe$ 
w$wychowaniu,%Toruń%2003,%s.%115.%

� %Tamże.%78



15.%Rzecz%wykonana%właściwie%dziś,%oznacza%mniej%problemów%jutro  .%79

!
Czas(młodości(

Jednym% z% największych% zaskoczeń,% które% spotkały%mnie% podczas% prowadzenia% badań,% było% to,% że%

dzieci% amiszów,% właściwie% poza% nielicznymi% wyjątkami,% nie% posiadają% zabawek.% Pisząc% o% zabawie%

i%zabawkach%przyjmuję,%że%u%amiszów%są%to%wyłącznie%cechy%dzieciństwa.%Nie%pozwoliłabym%sobie%na%to%

poruszając% te% kwesWe% w% kontekście% kultury,% z% której% wyrosłam.% Jasne% dla% mnie% jest,% że% w% miejscu,%

w% którym% żyję% wejście% w% dorosłość% wcale% nie% oznacza% rezygnacji% z% zabawy!% Jest% wręcz% przeciwnie.%

Aleksander% Nalaskowski% pisze,% że% zabawa$ wchodzi$ do$ repertuaru$ zajęć$ istotnych$ życiowo,% zabawa$

zdominowała$ naszą$ wyobraźnię$ i$ potrzeby% i% dalej:% świat$ zaroił$ się$ od$ atrybutów$ zabawy$ –$ zabawy$

w$ przeinaczanie$ znaczeń.$ Wszystko$ jest$ umowne$ i$ wszystko$ można,$ a$ nawet$ trzeba$ traktować$ jak$

zabawę  .% %Nie%dotyczy%to%zupełnie%amiszów.%Amiszowscy%mężczyźni%nie%zapadają%na%syndrom%no$ready$80

man,% czyli% mężczyzny% niezdolnego% do% wejścia% w% dorosłość% i% podjęcia% jakiejkolwiek% odpowiedzialności.%

Amiszom% obca% jest% niepohamowana% potrzeba% nieustannej% zabawy% i% beztroski.% Dzięki% wychowaniu%

wolnemu%od%permisywizmu%pedagogicznego%szybko%i%w%zasadzie%bezboleśnie%wchodzą%w%przygotowane%

dla% nich% role% życiowe.% Przygotowani,% gotowi% to% tego,% by% jak% w% dzieciństwie% czerpać% radość% z% dobrze%

wykonywanej%pracy%oraz%z%kontaktu%z%najbliższymi.%%

Na% użytek% tego% opracowania% przyjmuję% następującą% definicję% dziecięcej% zabawki% (definicja% ta%

straciła%już%aktualność%w%kontekście%społeczeństw%ponowoczesnych,%gdzie%zabawa%nie%jest%tylko%domeną%

dzieciństwa,%ale%nie%w%kontekście%refleksji%nad%amiszami):%%$$

„Termin%ten,%podobnie% jak%zabawa,% jest%w%swej% lwiej%części%zlokalizowany%w%obszarze%dzieciństwa.%

Dla%większości%osób%dorosłych%zabawka%to%przedmiot%niepraktyczny,%a%zatem%bezużyteczny%i%pozostający%

zaledwie% w% pewnym% luźnym% związku% z% rzeczywistością.% Tutaj% notabene% obserwujemy% pewną%%

zachowawczość% i% powrót% do% tradycji.%W% gruncie% rzeczy% bowiem% zabawki% nie% zmieniły% się% od%wielu% lat.%
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! % If%you%want%to% feel% rich% just%count%the%things%you%have%that%money%can't%buy;%All% that%you%do%with%your%might%79

Things%done%by%halves%Are%never%done%right;%A%mistake%is%a%chance%to%try%harder; 
Each%new%day%brings%another%chance%to%try;%The%secret%of%happiness%is%in%helping%others%find%it; 
The%future%lies%before%us%like%a%sheet%of%fallen%snow.%Be%careful%how%you%tread%it,%for%every%step%will%show;%Whatever%
thy%hand%findeth%to%do%it%with%all%thy%might;%For%success%aätude%is%as%important%as%ability;%Character%e%it's%how%you%
live%your%life%when%no%one%is%watching;It%is%the%voice%you%use%And%the%smile%on%your%face%That%makes%our%school%A%
pleasant%place;%
A%smile%adds%a%great%deal%to%your%face%value;%If%you%aren't%big%enough%for%criWcism%You%are%too%small%for%praise;%Our%
life%is%what%our%thoughts%make%it!%Stretching%the%truth%won't%make%it%last%any%longer; 
A%thing%clone%right%today%means%less%trouble%tomorrow;%The%best%way%to%cheer%yourself%Lip%is%to%find%someone%else%
to%cheer%up.%

� %A.%Nalaskowski,%Pedagogiczne$złudzenia…,%s.%58,%59,%60.%80



Dominują%modele%staroświeckich%lokomotyw,%których%dzieci%w%rzeczywistości%nie%mają%szansy%zobaczyć;%

ciężarówek%z%połowy%ubiegłego%wieku,%czy%też%modeli%narzędzi,%których%w%ich%otoczeniu%się%nie%używa”  .%81

Podczas% całego%pobytu%w% społeczności% amiszów% tylko% raz%widziałam%w%dłoniach%dziecka% zabawkę%

rozumianą% zgodnie% z% przytoczoną%wyżej% definicją.% Był% to%plasWkowy% chiński% przedmiot% imitujący% gitarę.%

Jak% się% później% dowiedziałam,% przedmiot% ów% był% niespodziewanym% prezentem% od% jednego%

z% cotygodniowych% odbiorców% mleka.% Rzecz% jasna% englisch.% U% amiszów% pojęcie% zabawki% dla% dziecka%

właściwie%nie%istnieje.%Owszem,%dzieci%mają%swoje%ulubione%przedmioty,%których%używają%podczas%zabaw,%

ale% nigdy% nie% są% to% przedmioty% tego% szczególnego% przeznaczenia.% Ulubioną% zabawką% chłopców% są%

narzędzia% stolarskie,% kawałki% drewna,% w% których% próbują% rzeźbić,% czterokołowe% wózki% służące% do%

transportu% niezbyt% ciężkich% przedmiotów% na% terenie% gospodarstwa.% Dziewczynkom% natomiast% (nie,% nie%

bawią% się% lalkami!% Mają% przecież% młodsze% rodzeństwo)% w% zabawie% towarzyszą% przede% wszystkim%

przedmioty%kuchenne;%pełnowymiarowe%wałki,%ręczne%przyrządy%do%krojenia%warzyw,%skrawki%materiału,%

nici%i%wielkie%igły%przeznaczone%do%cerowania%odzieży.%Zdumiało%mnie%jeszcze,%że%dzieci%amiszów%nie%rysują%

i%nie%malują.%Nie%posiadają%kredek%i%czystych%kartek.%Nie%oddają%się%sztuce,%wszak%sztuka%mogłaby%stać%się%

narzędziem%emancypacji.%%

Rumspringa%

% Niezwykle%ważnym%dla%młodych%amiszów% jest%czas%nazywany%właśnie% rumspringa% (The$RunningW

around$Years  ).%W%Lancaster%County%ten%okres%zaczyna%się%tuż%po%szesnastych%urodzinach%i%może%trwać%82

około% dwa% lata.% W% innych% rejonach% Stanów% Zjednoczonych% zdarzają% się% niewielkie% odstępstwa% od%

zwyczajów,% które% opiszę.% Amisze% starego% zakonu% pozwalają% swojej% młodzieży,% która% obchodziła% już%

szesnaste% urodziny,% na% „wyjście% do% świata”% i% posmakowanie% innego% życia.% W% tym% czasie% młodzi% ludzi%

zwolnieni%są%z%konieczności%przestrzegania%zasad%Ordnung.%Ci,%którzy%decydują%się%na%zamieszkanie%poza%

społecznością% i% skosztowania% świata,%przed%którym%od%urodzenia% ich%ostrzegano%należą%do%mniejszości.%

Z% najnowszych,% jeszcze% nieopublikowanych,% badań%Profesora%Donalda% Kraybilla%wynika,% że% na% taki% krok%

decyduje%się%zaledwie%niewiele%ponad%6%procent%młodzieży%w%wieku%16e18%lat.% 
Z% tych% sześciu% procent% do% społeczności% powróci% zdecydowana% większość.% Tu% należy% zaznaczyć,% że% po%

okresie% rumspringa%młody% człowiek%może% bez% żadnych% konsekwencji%wrócić% do% rodziny,% ponieważ% jest%

jeszcze% przed% przyjęciem% chrztu.% Natomiast% nie% jest% to% już% możliwe% w% chwili,% kiedy% chrzest% został% mu%

udzielony.%Wtedy%złamanie%zasad%Ordnung$wiąże%się%nieodłącznie%z%ekskomuniką% 
i%wydaleniem,%bez%prawa%możliwości%powrotu%do%wspólnoty.%%%%%%%%%%%%%

!
Szkoła(społeczności(amiszów(starego(zakonu(

Oto%historia%Jonatana%
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� %Tamże,%s.%62.%81

� %R.%A.%Stevick%R,%Groving$Up$Amish.$The$Teenage$Years,$BalWmore,%Maryland%2007,%s.%151.%82



co%w%wieku%młodym,%bez%zachodu%

schwytał%był%kiedyś%pelikana%

na%wyspie%Dalekiego%Wschodu.%

Rankiem%pelikan%Jonatana%

jajo%wnet%złożył%całe%białe,%

z%którego%wkrótce%się%wyłania%

pelikan%całkiem%doń%podobny.%

Drugi%pelikan%znów%z%kolei%

jajo%wnet%złożył%całe%białe.%

A%z%wnętrza%tego%jaja%

nowy%pelikan%się%wyłania,%

który%uczyni%znów%to%samo.%

Wszystko%to%może%trwać%bez%przerwy,%

jeżeli%tylko,%oczywiście,%

nie%zrobi%się%omletu%pierwej  .%83

% Szkoły% amiszów  % starego% zakonu% nazywane% są% OneWroom$ School.% Są% to% budynki% z% jedną% salą%84

lekcyjną% w% środku.% Toalety% znajdują% się% na% zewnątrz.% % W% Lancaster% County% znajduje% się% obecnie% (wg%

danych%Profesora%Donalda%Kraybilla)%ponad%200%takich%szkół.%%%

!
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� % R.% Desnos,% Chantefleurs,% Chantefables,% [w:]% P.% Bourdieu,% J.eC.% Passeron,% Reprodukcja.$ Elementy$ teorii$ system$83

nauczania,%Warszawa%2011.%%
Limeryk% stanowiący% moÉo% Reprodukcji$ (książka% ta% ukazała% się% w% 1970% roku,% tuż% po% gorącym% okresie% buntu%
francuskiej%młodzieży,% którego% centrum%stanowił%między% innymi%Uniwersytet%w%Nanterre;%Bourdieu%był%wówczas,%
jako%profesor,%czynnie%zaangażowany%w%te%pamiętne%wydarzenia)%%jest%rodzajem%syntetycznego%ujęcia%myśli%zawartej%
w%tej%książce.%W%zakończeniu%tkwi%jednak%ukryta%groźba.%Nieustająca%reprodukcja%pelikanów,%które%składają%kolejno%
nowe%jaja,%może%zostać%brutalnie%przerwana%przez%zrobienie%omletu.%Zgodnie%ze%znanym%francuskim%powiedzeniem,%
nie%da%się%zrobić%omletu%bez%stłuczenia%jaj.%%%
Książka%Reprodukcja.$Elementy$ teorii$ systemu$nauczania$dotyczy%zagadnień%oświaty% i%wychowania,%ale%nie%można%
zamknąć%jej%w%obrębie% jednej%dziedziny%socjologii,%określanej% jako%socjologia%edukacji.%Za%sprawą%Bourdieu%jest%to%
studium%podstawowych%procesów% stratyfikacji% społecznej% i% transmisji% kultury.% Zagadnienia% te% są% rozpatrywane% ze%
stanowiska% ogólnosocjologicznego% i% filozoficznego.% Analizowane% są% w% języku% zapożyczonym% w% części% także%
z%ekonomii.%%
Bourdieu%%poproszony%(wywiad%opublikowany%w:%Kultura$i$społeczeństwo,%nr%3–4,%lipiecegrudzień%1989,%s.%183%–%189)%%
przez% Elżbietę% Neyman% o% podanie% centralnej% tezy% książki% odpowiedział:%…Przede$ wszystkim$ nie$ mówi$ się$ w$ niej$
o$tym,$że$system$nauczania$odtwarza$strukturę$społeczną,$ale$o$tym,$że$przyczynia$się$do$reprodukcji$tej$struktury.%
Cyt.%za:%%P.%Bourdieu,%J.eC.%Passeron,%Reprodukcja.$Elementy$teorii$system$nauczania,%Warszawa%2011,%s.%11,%19,%346.%%

� %We$are$ known$by$our$actual$deeds$and$not$by$what$we$boast$ that$we$ can$do$–%aforyzm%zapisany%na% ścianie%84

jednej%ze%szkół%w%Lancaster%County.%



�   %85

!
Jest%to%na%tyle%duża%liczba,%że%nie%ma%potrzeby,%by%dzieci%do%szkoły%były%dowożone%autobusami%lub%innymi%

środkami% transportu% (co% jest% powszechną% praktyką% w% Stanach% Zjednoczonych).% Uczniowie% zatem%

docierają%do%szkół%na%własnych%nogach%lub%dojeżdżają%na%hulajnogach.%Lekcje%zaczynają%się%o%8:30.%%

Każdy% szkolny%dzień% zaczyna% się%od%modlitwy% i% śpiewu% jednej% z%pieśni% religijnych.%W%szkole%każde%

dziecko%ma%własny% egzemplarz% Biblii% oraz% zbiór% pieśni% (jak% już%wspominałam%wcześniej,% religia% nie% jest%

jednak%formalnym%przedmiotem%lekcyjnym).%Główne%przedmioty%szkolne%to:%czytanie,%pisanie,%gramatyka%

(w%języku%angielskim%i%niemieckim),%arytmetyka.%%

Dzieci%uczą%się%również,%ale%w%bardzo%ograniczonym%zakresie,%historii% i%geografii.%Szkolna%edukacja%

trwa% 8% lat,% zaczyna% się% więc%w%wieku% 6% lat,% a% kończy%w% 14% roku% życia.% Czasami% zdarza% się,% dotyczy% to%

głównie% chłopców,% że% wcześniej% kończą% oni% swoją% edukację,% realizując% jednocześnie% dwa% lata% nauki%

w%jednym%roku%szkolnym.%%

Nauczycielami%są%wyłącznie%młode%i%niezamężne%kobiety.%W%chwili,%kiedy%nauczycielka%wychodzi%za%

mąż%automatycznie%musi%pożegnać%się%z%uczniami% %wkroczyć%na%drogę%życia%rodzinnego.%Nie%istnieje%coś%

takiego% jak% formalne% przygotowanie% do% pełnienia% roli% nauczyciela.% Decyzję% o% tym,% która% dziewczynka%

(dziewczynka,% bo% zdarza% się% tak,% że% nauczycielką% w% nowym% roku% szkolnym% zostaje% ubiegłoroczna%

absolwentka),% podejmuje% starszyzna% zboru.% Wiedzę% dotyczącą% procesu% edukacji% przekazują% sobie%

nauczyciele% „z% ust% do% ust”.% Dodatkową% pomocą% i% jednocześnie% źródłem% informacji%może% być%magazyn%

Blackboard$ Bullefn,% wydawany% specjalnie% z% myślą% o% nauczycielach.% W% periodyku% tym% poruszane% są%

zagadnienia%związane%z%pełnieniem%roli%nauczyciela,%na%jego%łamach%rozwiązywane%są%szkolne%problemy,%

publikowane%są%bieżące%informacje%organizacyjne,%opowiadania%oraz%listy.%%

Uczniowie%przynoszą%do%szkoły%przygotowany%wcześniej%przez%mamę%posiłek,%są%to%głównie%kanapki%

i% lekkie% przekąski,% które% nierzadko% rozgrzewane% są% na% szkolnym% żeliwnym% piecu% opalanym% drewnem%

(o%temperaturę%w%szkole%dba%nauczycielka).%Nauczyciele%dostają%za%swoją%pracę%wynagrodzenie,%nie%udało%

mi% się% jednak% dowiedzieć% jaka% jest% to% suma% pieniędzy.% Otrzymywałam% odpowiedzi:% wystarcza,$ nie$
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� %Autorem%ilustracji%jest%Steven%Weaver.%Źródło:%G.%S.%Stein,%Country$Legacy.$Lancaster$County$OneWroom$Schools,%85

Lancaster%1994.%



potrzebuję$więcej,$trochę$tego$jest,$jest$dobrze.%U%amiszów,%a%szczególnie%w%grupach%OldeOlder,%daje%się%

zauważyć%lekceważący%stosunek%do%pieniędzy.%Amisze%nie%przywiązują%do%nich%wagi,%być%może%dlatego,%że%

pieniądze%nie%są%właściwie%im%potrzebne.%Po%prostu%–%amisze%nie%chcą%być%bogaci.%O%statusie%materialnym%

swojej% społeczności%mówią% jednak%chętnie% i%otwarcie.%Uderzające% jest% to,% że%w%tej% społeczności%nie%ma%

biedy,% nie% ma% ubóstwa.% Kiedy% którejś% z% rodzin% powodzi% się% gorzej,% z% różnych% powodów% (na.% pożar,%

choroba),% natychmiast% pojawia% się% pomoc% rodziny% i% pozostałych% członków% zboru.% Kiedy% młodzi%

małżonkowie%się%pobierają,%czeka%na%nich%już%gotowy%dom%i%%stodoła,%wybudowane%siłami%i%środkami%całej%

społeczności.%Kiedy%spłonie%dom,%w%przeciągu%kilku%tygodni,%a%zatem%błyskawicznie,%powstaje%nowy.%%

W% szkole%OldeOlder% panuje% surowa% dyscyplina.% Za% każdym% razem% kiedy% brałam%udział%w% lekcjach%

zdumiewała%mnie%karność%tych%dzieci.%Dyscyplina,%szacunek,%ciężka%praca,%modlitwa%i%respekt%–%to%filary,%

na% których% budowana% jest% szkoła.% Są% to% filary% niezmieniane% od% wieków% i% od% wieków% działają% bez%

zastrzeżeń.%%

Prowadzenie% lekcji% w% szkole% amiszów% należało% do% przyjemności.% Kilka% razy,% poproszona% przez%

nauczycielkę,% opowiedziałam% dzieciom% wybrane% fragmenty% historii% Polski.% Bezpieczniejszym% tematem%

była% jednak% geografia%mojego% kraju% i% anegdoty% z% życia% rodzinnego.% Zainteresowaniem% cieszyły% się% też%

opowieści%o%zwierzętach.%Należało%pamiętać,%by%zachować%ostrożność%i%nie%wkroczyć%niechcący%na%teren%

objęty% tabu,% co% w% praktyce% oznaczało,% że% wszystko% o% czym% mówiłam% musiało% być% nieco% spłaszczone%

i% wygładzone.% Żadnych% Solidarności,% powstań% i% uniwersytetów.% Literatura,% sztuka% –% wykluczone.%

Podtrzymywanie% tego,% co% zastane,% to% przecież% główna% misja% szkoły.% Wszelka% zatem% emancypacja% jest%

wykluczona.% Amisze% nie% chcą% przecież% zmian,% przekraczania% narzucanych% ograniczeń% i% doskonalenia.%

Wszelkie%działania,%które%mogłyby%pozbawić%uczniów%ich%naiwności%i%niewinności%były%zakazane.%%

Prawdziwą% przyjemność% sprawiło%mi% prowadzenie% lekcji% z%matematyki.% Uczniowie,% którzy% kończą%

edukację% potrafią% wykonywać% w% pamięci% oraz% na% papierze% podstawowe% działania% matematyczne%

(dodawanie,%odejmowanie,%mnożenie%i%dzielenie)%w%zakresie%tysiąca.%Nie%radzą%sobie%jednak%z%odrobinę%

bardziej%skomplikowanymi%równaniami,%co%wielokrotnie%sprawdzałam%podsuwając%odrobinę%trudniejsze%

zadania.%

% (…)$The$culfvafon$of$humility,$Simple$living,$and$submission$to$The$will$of$God  .$86

Amisze% nie% wierzą,% że% są% szczególnie% predysponowani% do% zbawienia,% ale% wierzą,% że% edukacja%

szkolna%zgodna%z%zasadami%kreślonymi%przez%tradycję%i%Słowo%Boże%poprowadzi%ich%do%wiecznego%życia.%Tu%

wyłania% się% pierwszy% i% zasadniczy% cel% szkoły:% ma% ona% sprawić,% że% uczniowie% w% przyszłości% zostaną%

zbawieni,%ma%zatroszczyć%się%o%życie%wieczne%swoich%podopiecznych.%Szkoła%powinna%przygotować%swoich%

uczniów% do% dorosłości% tak,% by% ich% życie% nie% różniło% się% niczym% od% % życia% swoich% rodziców,% dziadków%

i% pradziadków.%Ma%przyuczyć% do% ciężkiej% pracy% przyjmowanej% z% pokorą,% do% posłuszeństwa%wobec%Boga%
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i%wobec%starszych%członków%rodziny.%Wreszcie%ma%przygotować%do%pełnienia%określonych%ról%społecznych,%

zgodnych%z%wytyczonymi%od%wieków%standardami.%%

Z% moich% obserwacji% wynika,% że% najważniejszym% szkolnym% przedmiotem% jest% nauka% języka%

angielskiego.% Język% angielski% nie% jest% językiem,% którym%dzieci% posługują% się%w%domu,% zatem% jego%naukę%

zaczyna% się% od% fundamentów% i% poświęca% się% jej% zdecydowanie%najwięcej% czasu.% Szczególnie%dużo% czasu%

poświęca% się% na% czytanie% po% angielsku% i% skrupulatne% tłumaczenie,% zdanie% po% zdaniu,% czytanego% tekstu.%

Szkolny%dzień%zawsze%zaczyna%się,%o%czym%już%pisałam,%od%czytania%Słowa%Bożego% 
i%śpiewania%pieśni.%%

Pierwszym%szkolnym%przedmiotem,%od%którego%dzieci%zaczynają%dzień%jest%zawsze%arytmetyka.%Uczniowie%

zjawiają% się% w% szkole% punktualnie% o% 8:30% (na% podstawie% własnych% obserwacji% oraz% rozmów%

z% nauczycielkami%mogę% stwierdzić,% że% uczniom%nie% zdarzają% się% spóźnienia,% nigdy!),% od% 10:00% do% 10:15%

trwa%krótka%przerwa%higieniczna,%podczas%której%dzieci%opuszczają%szkolny%budynek%i%oddają%się%zabawie.%

O% godzinie% 12:30% jest% przerwa% na% lunch,% który% jest% wcześniej% przygotowywany% przez% rodziców%

i% przynoszony% do% szkoły% w% charakterystycznych% plasWkowych% pojemnikach.% Popołudniowe% lekcje% to%

przede% wszystkim% praca% samodzielna% uczniów.% Jedna% osoba% prowadzące% lekcje% dla% wszystkich% ośmiu%

stopni%(klas)%potrafi%bardzo%sprawnie%podzielić%swój%czas%między%wszystkich%swoich%uczniów.%Wymaga%to%

jednak%od%niej% szerokich% umiejętności% organizacyjnych,% a% od%uczniów%dyscypliny.%Obserwując% tę% szkołę%

przekonałam%się,%że%obie%%strony%posiadają%wymienione%dyspozycje.%Uczniowie%są%bardzo%zdyscyplinowani%

i% karni,% a% nauczycielki% znakomicie% dysponują% czasem% lekcyjnym.% W% uzasadnionych% przypadkach%

dopuszczalne%jest%stosowanie%kar%cielesnych%zarówno%przez%nauczycielki%jak%i%przez%rodziców.%Nie%jest%to%

wcale%zjawisko%rzadkie%i%incydentalne.%%

Amisze% nie% korzystają% z% podręczników% przygotowywanych% dla% ogólnodostępnych% amerykańskich%

szkół%podstawowych.%W%szkole%korzysta%się%z%podręczników%przygotowywanych%specjalnie%dla%amiszów,%

drukowanych%przez%wydawnictwo%Pathway%Publishers%w%stanie%Ontario%(Kanada).%Owe%książki%zawierają%

ćwiczenia%dostosowane%do%obowiązującego%programu%nauczania  .%%87

Amisze%zatem%skorzystali%z%najlepszej%recepty%na%dobry%podręcznik:%po%prostu%stworzyli%go%sami,%od%

podstaw,%szyty%na%miarę.%%%

% Szkolnictwo%specjalne%

% Dopiero%w%1997%roku%w%Lancaster%County%powstała%pierwsza%szkoła%specjalna,%przeznaczona%dla%

uczniów,%którzy%uczą%się%wolniej%od%innych%dzieci,%są%nerwowi,%bądź%zbyt%aktywni%oraz%dla%wszystkich%tych,%

którzy%z% innych%powodów%nie%mogą%uczęszczać%do%normalnej% szkoły.%W%szkole% specjalnej% (w% roku%2010%

w% Lancaster% County% było% pięć% takich% szkół)% obowiązuje% identyczny% rozkład% dnia% jak% w% pozostałych%

szkołach.%Różnica%natomiast%widoczna%jest%w%programie%nauczania;%dzieci%o%specjalnych%potrzebach%mają%

mniej% rozbudowany% program.% Nieobecna% jest% właściwie% historia% i% geografia.% Uczniowie% przyswajają%
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w%szkole% język%angielski,%uczą%się%pisać,% liczyć% i% czytać.%Szesnaściorgiem%dzieci%opiekują%się%zawsze%dwie%

nauczycielki  .%%%%88

!
!
Edukacja(szkolna((zinstytucjonalizowana)(jako(narzędzie(adaptacji(

Należy% zaznaczyć,% że% edukację% rozumiem% jako% całość% oddziaływań%na%młodego% człowieka,% a%więc%

i%wychowanie%i%kształcenie%i%nauczanie%etc.%Zatem%edukacja%to%nie%tylko%szkoła,%ani%tym%bardziej%system%

oświaty.%%

Dziecko% rodzi% się% nie% tylko% jako% potomek% swoich% rodziców,% lecz% również% jako% nowy% członek%

społeczności,%wspólnoty%kulturowej.%Wprowadzenie%ludzi%młodych%do%społeczeństwa,%przygotowanie%ich%

do%życia%w%nim,%z%punktu%widzenia%wychowawców%i%wychowanków%oznacza%pokonywanie%drogi%w%górę,%

czyli% podnoszenie% tych% drugich% do% poziomu% umożliwiającego% integrację% z% istniejącym% społeczeństwem%

i% pełnienie% ról% umożliwiających% udaną% osobniczą% homeostazę.% Owa% „droga%w% górę”%wynika% z% tego,% że%

edukacja%jest%składnikiem%procesu%dzielenia%się%zaawansowanym%doświadczeniem%kulturowym%dorosłych%

z%dorastającymi.% Stanowi% to,% z% jednej% strony,%warunek%ukonstytuowania% (rozwinięcia)% jednostki% ludzkiej%

jako%członka%tej%zbiorowości,%a%następnie%owocnego%w%niej% funkcjonowania.%Zatem%tak%pojęta%edukacja%

stanowi% organiczny% i% niezbędny% składnik% homeostazy% społecznej% i% jednostkowej.% Cały% ten% proces%może%

być%określany%jako%adaptacja.%%

Adaptacja% ujęta% czynnościowo% odnosi% się% do% „progresywnego% trudu% rozwoju”:% do% procesu%

przygotowywania%podmiotu%rozwijającego%się%do%warunków%i%wymogów%życia%zbiorowego,%które%będzie%

jego% życiem% w% przyszłości.% Adaptacja% oznacza% także% pewnego% rodzaju% finał,% dopełnienie% i% owoc%

„progresywnego% trudu% rozwoju”,% czyli% osiągnięty% stan% korespondencji% między% osobowością% i% kulturą.%

Dzięki%tej%odpowiedniości%dokonuje%się%względna%integracja%jednostki%ze%społeczeństwem% 
i% pokolenia% dorosłego% z% dorastającym.% Ostatnie% znaczenie% terminu% adaptacja% zdaje% się% mieć% sens%

negatywny% (ulubiony% przez% pedagogów).% % Adaptacja% rozumiana% jest% jako% synonim% konserwatyzmu,%

wstecznictwa,% zachowawczości% i% utrwalania% status$ quo.% Przeciwieństwem% tak% pojętej% adaptacji% jest%

postęp,%twórczość,%gotowość%zmieniania%świata%na%lepszy%i%budowania%nowej,%okazalszej%rzeczywistości  .%%89

Poniżej%spróbuję%odpowiedzieć%na%pytanie,%do%czego%przygotowuje%edukacja% 
w%społeczności%amiszów.%Do%życia%w%społeczeństwie,%czy%do%zmiany%tego%społeczeństwa?%%

W% edukacji% zinstytucjonalizowanej% (z% powodu% jej% intencjonalnego% charakteru)% pojawia% się%

kategoria,%która%w%zasadzie%nie%istnieje%w%systemie%edukacji%domowoerodzinnej.%Mowa%to%o%pojęciu%celu,%

wartości,% ideału% edukacyjnego.% Roman% Schulz% stawia% w% tym% miejscu% następującą% tezę,% którą% mogę%

odnieść%bezpośrednio%do%podejmowanej%przeze%mnie%problematyki%badawczej:%
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„Bez% ustanowienia% lub% wyboru% wartości,% bez% ustanowienia% (przyjęcia)% celu,% bez% % świadomego%

określenia%tego,%co%jest%cenne,%wartościowe%w%człowieku,%co%warto%formować%w%relacjach%edukacyjnych%

i%czemu%podporządkowywać%proces%przekazu%kulturowego%–%otóż%bez%sfery%wartości,%która%odnosi%się%do%

rzeczywistości%pożądanej%w%rozwoju%człowieka,%nie%ma%edukacji,%nie%ma%porządku%edukacyjnego,%nie%ma%

kierowanych,% świadomych,% intencjonalnych,% będących% wynikiem% decyzji% form% kulturalizacji% jednostki%

(kształtowania% jej% osobowości).% I% taka% idea% edukacji% –% idea% realizacji% wartości% rozwojowych,% służącym%

potrzebom% integracji% jednostek% (przedstawicieli% dorastającego% pokolenia)% z% danym% społeczeństwem% –%

jest%formułowana%w%ramach%instytucjonalnego%ładu%edukacyjnego%i%przez%jego%przedstawicieli”  .%90

Można%więc%w%tym%miejscu%napisać,%że%z%pozycji%doświadczeń%wtórnego%porządku%edukacyjnego%

rodzi% się% idea% wychowania% jako% progresywnej% kulturalizacji,% jako% podnoszenia% poziomu% rozwojowego%

dorastających%od%szczebla%zapewnianego%przez%naturalny%porządek%edukacyjny%do%szczebla%wymaganego%

i%oczekiwanego%przez%aktualnie%istniejący%system%kulturowy%społeczeństwa  .%%91

Jak%już%wiemy,%w%szkołach%OldeOrder%Amish%jest%jedna%sala%lekcyjna,%w%której%niepodzielnie%rządzi%

nauczyciel.%W% tej% sali%uczą% się%dzieci%w%wieku%od%6%do%14% lat,% czyli%obecni% są%uczniowie% reprezentujący%

wszystkie% dostępne% szczeble% edukacji.% Nie% zaburza% to% jednak% w% żaden% sposób% dyscypliny.% Kiedy% jedna%

grupa% dzieci% czyta% na% głos% (klasy% 1e4),% co% nauczyciel% na% bieżąco% kontroluje% i% komentuje,% pozostali%

uczniowie% (klasy% 5e8)% mają% wtedy% czas% na% tzw.% cichą$ naukę$ (to% określenie% znam% również% z% szkolnych%

opowieści%babci).%Do%jednej%szkoły%uczęszcza%nie%więcej%niż%trzydzieścioro%dzieci.%%

Wspomnę% jeszcze,% że% szkoły% powstają% dzięki% staraniom% i% wysiłkom% rodziców% z% danej% okolicy.%

Budowane% są% dzięki% środkom% finansowym% pochodzącym% od% rodziców.% Nie%ma% żadnej% instytucji,% która%

powoływałaby%do%życia%szkołę.%Nie%ma%również%żadnego%organu%nadzorującego%i%kontrolującego.%Rodzice%

w% szkole% swoich% dzieci% bywają% nader% rzadko,% właściwie% wyłącznie% w% nadzwyczajnych% okolicznościach,%

kiedy% na% przykład% szkoła%wymaga% pilnego% remontu.% Nie% istnieją%wywiadówki% i% inne% formalne% zebrania%

szkolne.% Nie% ma% też% zwyczaju% kontaktowania% się% rodziców% z% nauczycielem% w% żaden% ze% znanych% mi%

sposobów% (listy,% informacje% o% ocenach% w% formie% pisemnej,% dzienniki% elektroniczne!).% Zdarzają% się%

natomiast%spontaniczne%i%rzadkie%wizyty%rodziców%w%szkole,%którzy%wchodzą%niejako%w%rolę%gościa.%Owe%

wizyty%mają%charakter%nader%nieformalny,%są%rodzajem%sympatycznych,%kilkunastominutowych%rodzinnych%

odwiedzin.%%%

Szkoły% starego% zakonu% odzwierciedlają% przekonania% społeczności% na% temat% kościoła,% zasad%wiary,%

norm%zachowania%jego%członków%i%relacji%pomiędzy%kościołem%a%wspólnotą.% %W%układzie%dnia%szkolnego,%

określaniu%programu%nauczania,%ustalaniu%standardów%pedagogicznych,%a%nawet%w%konstrukcji%budynku%

szkoły%ujawnia%i%manifestuje%się%Ordnung.%Wyraźnie%zaznaczona%jest%hierarchia%wartości,%a%sprawy%ważne%
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oddzielone% są% grubą% kreską% od% tych% mniej% istotnych% (np.% wyraźna% dominacja% wychowania% nad%

kształceniem,% wartości% wspólnoty% nad% wartościami% jednostki).% Szkoła% nadaje% i% konkretyzuje% poczucie%

tożsamości% wspólnoty.% Wyznacza% jej% miejsce% w% odniesieniu% do% innych% społeczności% kościelnych% i% do%

świeckiego%państwa.%Przez% takie%działania% i% zabiegi% rodzice% starego%zakonu%mogą%mieć%pewność,% że% ich%

dzieci% uczęszczają% do% szkół,% które% pomogą% im% stać% się% odpowiedzialnymi% i% pełnoprawnymi% członkami%

wspólnoty.%Taki%zresztą%jest%jej%cel.%$

Amisze%wywalczyli%sobie%szkołę,%która%pomaga%w%osiągnięciu%celu,%a% jej% instrumenty%są%dosłownie%

szyte% na% miarę% potrzeb% wspólnoty.% Właśnie:% wspólnoty,% a% nie% jednostki.% Amiszowska% szkoła% daleko%

bardziej%ceni% i%nagradza%działania%służące%całej%społeczności,%a%nie%takie,%które%promują% indywidualność%

poszczególnych% jej% członków.%Nauczycielki%nigdy%nie% słyszały%o%podmiotowości$ucznia,%nie%potrafią% i%nie%

chcą% indywidualnego$ podejścia,% nie% zabiegają% o% umiejętność% twórczego$ rozwiązywania$ problemów.%

Może% właśnie% dlatego% amiszom% szkoła% się% udaje?% Tam% nie% ma% aktów% szkolnego% chuligaństwa%

i%wandalizmu,% nie%ma% szkolnej% agresji.% Stawiam% tezę,% że% proste,% przestrzegane% z% żelazną% konsekwencją%

zasady,%potrafią%uchronić% szkołę%przed%plagą%patologicznych%zachować.%Uczeń%amisz%wie,% że% jeśli%pobije%

kolegę%poniesie%bardzo%surową%karę,%spadnie%na%niego%srogi%gniew%dorosłych,%być%może%nawet%dostanie%

lanie.%To%skutecznie%odstrasza.%Uczniowie%wiedzą,%że%jeśli%nie%zadbają%o%czystość%w%szkole%nie%opuszczą%po%

prostu%budynku%po%lekcjach.%%%%%$%$

Członkowie%starego%zakonu%wierzą,%że%Biblia%powierza%edukację%dzieci% rodzicom%i%nie%pozwolą%ani%

specjalistom%od%kształcenia,%ani%władzy%państwowej%uzurpować%sobie%rodzicielskiej%odpowiedzialności%za%

wychowywanie% i% kształcenie% (po% prostu% edukację)% ich% dzieci.% Menno% Simons,% jeden% z% najbardziej%

wpływowych% liderów% wczesnego% anabaptyzmu,% o% którym% pisałam% wcześniej,% dowodził% że% rodzice% są%

moralnie% odpowiedzialni% za% swoje% dzieci% i% napominał% rodziców,% aby% czuwali% nad% duszami% swoich%

potomków,%ponieważ%stanowi%to:%główną$i$najważniejszą$troską$pobożnych,$aby$ich$dzieci$mogły$bać$się$

Boga,$czynić$dobro$i$być$zbawione.  %92

Tworząc% swoje%własne% szkoły,% społeczności% starego% zakonu% dążą% do% kontrolowania% wpływów,% na%

które%narażone%są%ich%dzieci.%Podstawowym%celem%owej%kontroli%wpływów%jest%po%prostu%ich%wykluczenie.%%

Jak% ujął% to% pewien% % amisz:% „Jak%możemy%my,% rodzice,% oczekiwać,% że% nasze% dzieci% dorastać% będą%

nieskażone%przez%świat,%jeśli%dobrowolnie%posyłamy%je%do%światowego%środowiska,%gdzie%zaznajamiają%się%

ze% światowymi% kolegami% i% są% nauczani% przez% mężczyzn% i% kobiety% nie% naszej% wiary,% przez% sześć% godzin%

dziennie,%pięć%dni%w%tygodniu,%przez%większość%roku?”  %%%93

Społeczności% starego% zakonu% dokonały% również% istotnego% rozróżnienia% pomiędzy% kształceniem%

a% wychowaniem.% Kształcenie% polega% na% pobieraniu% nauki% z% książek,% których% wartość% jest% różnie%
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(najczęściej% negatywnie)% oceniana% przez% społeczności.% Wychowanie% natomiast% to% wpajanie% wartości,%

celowe% i% planowe% działanie,% przekazywanie% tego% co% ważne% z% pokolenia% na% pokolenie% –% transmisja.%

Wychowanie% polega% na% stosowaniu% perswazji,% która% u% amiszów% niekiedy% przybiera% postać% zabarwioną%

przymusem%i%przemocą.%Z%czasem%wartości%zostają%upodmiotowione%(przyjęte%za%swoje)%i%w%konsekwencji%

przekazywane%dalej.%%%

Pisząc%o%amiszach%starego%zakonu,%urodzony%w%tej%społeczności%John%A.%Hostetler%zauważa:%Rodzice$

–$amisze$$chcą,$aby$ich$dzieci$posiadły$umiejętność$czytania,$pisania$i$liczenia.$Dlatego$chcą,$by$ich$dzieci$

uczęszczały$do$szkół$podstawowych.$Po$ich$skończeniu$jednakże,$młodzież$amiszów$winna$być$kształcona$

w$ zakresie$ rolnictwa$ i$ prowadzenia$ domu.$ To$ powołanie,$ twierdzą,$ nie$ wymaga$ wyższej$ edukacji,$

a$właśnie$wyższe$wykształcenie$ jest$uważane$za$stratę$czasu.$Wiedza$książkowa$nie$ jest$ani$dobra,$ani$

pożyteczna.$$

�   %94

!
Szkoły% Amiszów% stanowią% mocny% fundament% dla% całej% społeczności.% To% nie% tylko% miejsca% dla%

ośmiostopniowej%nauki%w% zakresie% takich%przedmiotów% jak:% czytanie,% arytmetyka% % i% pisanie% (kaligrafia).%

Zatem% w% szkole% jest% również% miejsce% na% kształcenie% w% wybranych,% jednak% bardzo% wąskich%

i%podstawowych,%obszarach,%ale%przede%wszystkim%na%wychowanie,%jako%od%początku%zaplanowaną% 
i%nastawioną%na%osiągnięcie%obranego%celu%działalność.%%

%% Wizyty% w% domach% i% w% siedzibach% małych,% rodzinnych% firm% Amiszów% potwierdziły,% że% są% oni%

z% pewnością% biegli% w% szkolnych% przedmiotach% w% zakresie% niezbędnym% % dla% % potrzeb% prowadzenia%

interesów,%farm%i%drobnego%handlu%detalicznego  .%Oprócz%biegłości%w%tych%podstawowych%przedmiotach,%95

wszystkie%dzieci%amiszów%nabywają%niejako%przy$okazji%specyficznych%dla%danej%płci%umiejętności% i%cech,%

które%pozwolą% im%w%przyszłości,%po%wejściu%w%dorosłe%życie,% zaspokajać%potrzeby%swoich% rodzin.% I% choć%

prawdą% jest,%że%dzieci%amiszów%nie%poznają%w%szkole%tajników% informatyki%oraz%budowy%mikroskopowej%
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komórki% łatwo% można% dowodzić,% że% taka% wiedza% jest% im% zupełnie% nieprzydatna.% Uczą% się% za% to% wielu%

o% wiele% cenniejszych% rzeczy,% które% w% przyszłości% pozwolą% im% stać% się% pełnoprawnymi% członkami%

społeczności,%w%której%się%urodzili.%%

W%pierwszych%tygodniach%sformalizowanego%nauczania%szkolnego%dzieci%uczą%się,%że%żeby%otrzymać%

pomoc% od% nauczycielki% muszą% cierpliwie% zaczekać% na% swoją% kolej.% Szkolne% życie% nie% kręci% się% wokół%

potrzeb% jednostki,% a% wokół% potrzeb% zbiorowości,% którą% te% jednostki% tworzą.% Surowo% karane% jest%

nadmierne% zwracanie% na% siebie% uwagi,% choć% właściwie% dzieciom% odebrane% zostały% służące% temu%

narzędzia,%np.%ubiór%  
i% wszelkiego% rodzaju% gadżety.% Docenia% się% natomiast% skromność,% pilność% i% pokorę% wobec% starszych%

kolegów%i%nauczycielki.%%%

Dzieci%uczą%się,%że%życie%szkolnej%społeczności%obraca%się%wokół%wyraźnego%wzorca  %nauczania.%Jak%96

już%wiemy,%wzorzec%ten%obejmuje%krótki%czas%poświęcany%uczniom%będącym%na%poszczególnych%etapach%

edukacji%i%system%nauki%polegającej%na%powtarzaniu%za%nauczycielem%przyswajanych%właśnie%treści.%Potem%

następuje%dłuższy%czas,%podczas%którego,%w%ramach%cichej$nauki,%dzieci%powtarzają%aktualny%materiał% 
i% przygotowują% się% w% ciszy% do% kolejnych% części% lekcji.% Ponieważ% w% jednej% klasie% szkolnej% odbywają% się%

lekcje%dla%wszystkich%ośmiu%stopni% %młodsi%uczniowie%szybko%dowiadują%się%czym%jest%szkolna%wspólnota.%

Dzieje% się% tak% dzięki% możliwości% prowadzenia% obserwacji% zmagań% edukacyjnych% starszego% rodzeństwa%

i%innych%uczniów.%%

Dzieci% bardzo% szybką% pojmują,% że% ich% zadaniem% jest% przyswojenie% i% utrwalanie% zadanych% treści%

w%czasie%pobytu%w%klasie.%Nauczycielki%bowiem%nie%zadają%swoim%uczniom%prac%domowych,%co%było%dla%

mnie% niemałym% zaskoczeniem.% Dzieci% w% domu% nie% odrabiają% lekcji,% nie% przygotowują% się% do% kolejnych%

zajęć% czy% sprawdzianów% (sprawdziany,% dyktanda% i% inne% tego% typu% formy% monitorowania% postępów%

w% nauce% nie% mają% u% amiszów% miejsca).% Uczniowie% szybko% się% orientują,% że% przerwa% jest% czasem%

przeznaczonym% na% zabawę.% To% bardzo% ważny% czas,% ponieważ% to% wtedy% dzieci% budują% przyjaźnie%

z%rówieśnikami,%które%będą%kontynuować%w%swoim%dorosłym%życiu.%

Szkoły% przyczyniają% się% do% budowania% więzi% społecznych% m.% in.% przez% to,% że% starsi% uczniowie%

pomagają%młodszym%w% ich%pracy.%To%bardzo%popularna%praktyka.% %Uczniowie%uczą%się%w%ten%sposób,%że%

społeczność% powinna% być% skoncentrowana% na% pomaganiu% wszystkim,% którzy% aktualnie% takiej% pomocy%

potrzebują,% w% zdobywaniu% ważnych% życiowych% umiejętności.% To% potem% owocuje% i% manifestuje% się%

w% różnych% kluczowych% i% przełomowych%momentach% życia.%Młoda% para% tuż% po% ślubie% przeprowadza% się%

zwykle%do%własnego,%nowego%domu,%który%jest%prezentem%ślubnym%od%członków%wspólnoty.%W%przypadku%

pożaru%nowy%dom%i%budynki%gospodarcze%zajmują%miejsca%starych%już%miesiąc%po%zniszczeniu.%U%amiszów%

nie%istnieje%pojęcie%wynajmowanej%i%opłacanej%opiekunki%do%dzieci,%ponieważ%to%zadanie%powierzane%jest%

członkom%rodziny.%%
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Wreszcie%ważnym%wydaje%się%być%fakt,% %że%uczniowie%w%szkołach%amiszów%rzadko% %wyróżniani%są%za%

pomocą% jakiegokolwiek% rodzaju% nagród% (oprócz% uśmiechu% nauczycielki,%możliwości%wprawienia%w% ruch%

dzwonka%i%miejsca%blisko%tablicy,%ale%to%już%nie%zawsze).%Jest%to%bardzo%jasny%sygnał%dla%wszystkich%uczniów,%

że%dobro% społeczności% jest%ważniejsze%niż% indywidualne%osiągnięcia% i%uznanie% sygnalizowane%przed%całą%

klasą.%%

Skoro% formalna% edukacja% kończy% się% na% ósmej% klasie,% uczniowie% uczą% się%wspólnej% pracy% poprzez%

praktykę.%Nabywają%specyficzne%dla%danej%płci%umiejętności%poprzez%pracę%ze%starszymi%przy%rozmaitych%

zadaniach% związanych% z% pracą% na% farmie,% w% domu,% w% domowych% firmach.% Popularna% jest% też% pomoc%

rodzicom%w%wykonywaniu%zawodowych%obowiązków.%I%tak%chłopcy%nierzadko%pomagają%swoim%ojcom%  
w%wykonywaniu%zleceń%stolarskich,%przygotowując%się%tym%samym%do%przejęcia%danej%roli%zawodowej.%%

Ten%okres%kształcenia%zawodowego%jest%bardzo%ważnym%punktem%w%życiu%młodej%osoby.%Kształcenie%

zawodowe% ma% decydujące% znaczenie,% ponieważ% przygotowuje% młodych% ludzi% do% przyszłości% dając% im%

możliwość% utrzymania% rodzin% jako% dorośli% amisze.% Tak% zatem%młodzież% ma% szansę% rozwijania% poczucie%

własnego% ja,% czyniąc% to% w% kontekście% konkretnej% profesji% cieszącej% się% uznaniem% dorosłego% świata.%

W%godzinach%wieczornych%młodzi%spędzają%czas%ze%swoimi%rówieśnikami,%ale%czynią%to%zawsze%w%obrębie%

wspólnoty%innych%młodych%amiszów.%

W% sytuacji,% która% jednak%w% praktyce% zdarza% się% bardzo% rzadko,% kiedy%w% domu% rodzinnym%nie%ma%

wystarczającej% ilości% pracy,% która% uczyniłaby% młodego% człowieka,% który% dopiero% skończył% szkołę,%

człowiekiem% zajętym% i% zapracowanym,% rodzice% mają% obowiązek% znalezienia% dla% niego% odpowiedniego%

zajęcia%u%najbliższych%sąsiadów%bądź%rodziny  .%Praca%bowiem%dla%amiszów%jest%jedną%z%fundamentalnych%97

wartości,%a%pracowitość%postrzegana%jest%jako%miła%Bogu%cecha%cnotliwego%człowieka.%%

Właśnie%dzięki%pracy,%jak%sądzę,%udało%mi%się%zamieszkać%u%rodziny%Old%Older%Amish.%Podczas%całego%

pobyty% w% Lancaster% County% bardzo% dużo% z% amiszami% pracowałam;% zajmowałam% się% głównie%

utrzymywaniem%czystości%w%stajni,%zwierzętami%gospodarskimi,%przygotowywałam%wspólnie%z%gospodynią%

posiłki% (podawanych% regularnie,% co% do% minuty!),% opiekowałam% się% też% dziećmi.% Dzień% zaczynał% się%

wcześnie,%bo% już%o%4:30,% kończył% się% również%wcześnie,%ok.% godziny%21:00.%Dobą% rządziła% zdumiewająca%

regularność,%którą%na%początku%pobytu%odbierałam%jako%męczącą,%ale%już%po%tygodniu%stała%się%dla%mnie%

kojącą%normą.%%%%

Podsumowując:% poczucie% wspólnoty% jest% budowane% w% ciągu% całego% życia% dzieci% amiszów,%

a%krytyczne%aspekty%budowania%wspólnoty%występują%w%czasie%ich%pobytu%w%szkole%i%w%czasie%kształcenia%

zawodowego,%które%wszyscy%uczniowie%otrzymują%od%rodziców%i%starszych%członków%społeczności.%

!
Odpowiedzialność%%

Zespół%Monitorowania%Zmian%w%Kulturze%i%Edukacji%￤%www.accept.umk.pl               !61

� % I.% R.% Horst,%A$ Separate$ People.$ An$ Insider’s$ View$ of$ Old$ Older$Mennonite$ Customs$ and$ Tradifons,%Waterloo,%97

Ontario%2000,%s.%55.%$



Dzieci% amiszów% wcześnie% uczą% się,% że% za% swoją% naukę% w% szkole% ponoszą% odpowiedzialność.% Na%

przykład,%kiedy%nauczycielka%uczy%arytmetyki%na%poziomie%szóstej%klasy,%nie%jest%w%stanie%odpowiadać%na%

pytania% uczniów% z% pozostałych% siedmiu% klas.% Uczniowie% nie% mają% wyjścia% i% muszą% przeczytać% trudny%

fragment%lub%rozwiązać%problem%arytmetyczny%na%własną%rękę.%A%jeśli%im%to%nie%wyjdzie,%jeśli%coś%się%nie%

uda,% to% nauczą% się% cierpliwości.% To% bardzo% pożądana% i% ceniona% przez% wspólnotę% cecha% charakteru.%

W%dodatku,%nauczyciele%amisze%nie%stosują%nadmiernej%indywidualnej%motywacji,%aby%skłonić%uczniów%do%

pracy.% Uczniowie% sami% i% często% wyłącznie% przed% sobą% odpowiadają% za% wykonanie% swojej% pracy.% Jak%

stwierdził%pewien%nauczyciel:%spodziewamy$się,$że$praca$zostanie$wykonana$na$czas$i$w$sposób$dokładny,$

rzadko$dzieje$się$inaczej.%

Kolejną%rzeczą,%która%spoczywa%na%barkach%ucznia%amisza,% i%za%którą%ponosi%on%odpowiedzialność,%

jest% czystość% szkoły.% Uczniowie% są% odpowiedzialni% za% generalne% sprzątanie% szkoły% każdego% dnia,% czemu%

z% ochotą% się% podporządkowują.% To% generalne% sprzątanie% zwykle% następuję% każdego% dnia% na% początku%

popołudniowej% przerwy.% Nie% jest% też% niczym% niezwykłym% widok% uczniów% zostających% po% lekcjach,% aby%

razem%z%nauczycielką%posprzątać%dokładnie%całą%szkołę.%%

Uczniowie%wyższych%klas%są%również%odpowiedzialni%za%pomoc%młodszym%klasom%w%nauce%i%czynią%

to%zgodnie%ze%wskazówkami%nauczyciela.%%

Szkoły%amiszów%są%żywym%przykładem%na%to,% jak%wspólnota%bierze%odpowiedzialność%za%wszystkie%

aspekty% funkcjonowania% swojej% szkoły.% Społeczność% buduje,% remontuje% i% utrzymuje% szkołę% w% ten% sam%

sposób,%w%jaki%troszczy%się%o%swoje%własne%domy,%stodoły%i%firmy.%Rada%szkoły,%która%w%niektórych%rejonach%

jest%%wybierana%spośród%rodzin%z%okolicy%(taki%organ%jak%rada%rodziców%w%wielu%szkołach%nie%istnieje%pod%tą%

nazwą,% obowiązki% związane% z% zabezpieczeniem% działania% szkoły% rozdzielane% są% sprawiedliwie% bez%

nadawania% temu% jakiejś% specjalnej% formy),% jest% odpowiedzialna% za% znalezienie% dobrego% nauczyciela,%

zapewnienie%odpowiednich%książek%i%materiałów,%i%dostarczanie%opału%do%pieca.%Rada%szkoły%jest%również%

odpowiedzialna% za% naprawianie% mniejszych% problemów% w% konstrukcji% szkoły.% Ponadto,% rada% szkoły%

odpowiada% %za% łagodzenie%wszelkich%problemów,%które%mogą%się%pojawić,%a%z%którymi%nie% jest%w%stanie%

poradzić%sobie%nauczyciel.%

Nauczyciele% natomiast% ponoszą% odpowiedzialność% za% przygotowanie% się% do% zajęć,% organizację%

własnej% pracy% oraz% za% bezpieczeństwo% wszystkich% uczniów% podczas% pobytu% w% szkole.% Nauczyciele%

doskonale%rozumieją%powagę%tego%zadania%i%nie%lekceważą%ogromnej%odpowiedzialności,%która%spoczywa%

na% nich% każdego% dnia.% Pełnienie% funkcji% nauczycielki% wiąże% się% z% szacunkiem% rodziny% i% pozostałych%

członków%wspólnoty.% Bycie% nauczycielką% to% dla%młodych% amiszek%wyróżnienie% (jedno% z% niewielu% jakich%

można% doświadczyć% będąc% amiszką).% Niemniej% po% wyjściu% za% mąż% młoda% kobieta% musi% zrezygnować%

z%pełnienia%tej%roli%na%rzecz%obowiązków%rodzinnych.%Uwagi%od%i%dla%nauczycieli%zawarte%są%w%Blackboard$

Bullefn,%czasopiśmie%amiszów%poświęconym%edukacji.%Większość%tekstów%zamieszczanych%  
w%tym%periodyku%akcentuje%konieczność%wręcz%nabożnego%podejścia%nauczycieli%do%wypełniania%swoich%
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obowiązków.% Wiele% miejsca% poświęca% się% konieczności% zachowania% przez% nauczycielki% nie% budzącej%

żadnych% wątpliwości% reputacji% oraz% ogromnej% odpowiedzialności% jaka% ciąży% na% osobie% mającej% tak%

znamienny%wpływ%na%młode%pokolenie.%%%

Wyraźną% zaletą% systemu% edukacyjnego% amiszów% jest% to,% że% uczniowie% nabywają% umiejętności%

zawodowych% pod% okiem% wykwalifikowanych% rzemieślników.% Młodzi% uczą% się% na% przykład% wytwarzania%

wozów% (horseWand$ buggy)% od% osób% specjalizujących% się%właśnie%w%wytwarzaniu% tego% produktu.%Należy%

wspomnieć,% że% amisze% są% specjalistami%w%wąskich% dziedzinach.% To% bardzo% rzuca% się%w%oczy.% Specjalista%

stolarz% zajmujący% się% fotelami% na% biegunach% niechętnie% podejmie% się% pracy% nad% konstrukcją% łóżka.%

I%odwrotnie.%Młodzi%więc%poznają%wszystkie%aspekty%danego%rzemiosła%w%sprzyjającym%otoczeniu.%%

Uczniowie% podczas% pobytu% w% szkole% bardzo% dużo% czasu% spędzają% na% świeżym% powietrzu.% Trzy%

przerwy% dziennie,% łącznie% z% długą% przerwą% na% lunch,% pozwalają% dzieciom% przeplatać% pracę% w% szkole%

z%zabawą%na%przerwie.%To%pozwala%im%wracać%do%klasy%odświeżonymi%zarówno%fizycznie,%jak%i%umysłowo.%

Nawet%już%po%szkole%rzadko%można%spotkać%młodych%amiszów%w%domu.%Te%dzieci%większość%swojego%czasu%

spędzają% na% zewnątrz,% bawiąc% się,% ucząc,% pracując% i% po% prostu% odpoczywając.% W% przypadku% szkoły%

eliminuje%to%niemal%całkowicie%niepożądane%zachowania%w%klasie%oraz%ma%znaczenie%dla%tempa%i%poziomu%

wykonywania% powierzonych% przez% nauczycielką% zadań.% Nie% bez% znaczenia% jest% też% fakt,% że% większość%

uczniów%amiszów% % chodzi% do% szkoły%pieszo% lub%przyjeżdża%na%hulajnodze.% Jeśli% % połączymy% to% z% trzema%

przerwami%w%ciągu%szkolnego%dnia%i%obowiązkami%każdego%wieczoru,%do%wypełnienia%których%niezbędna%

jest%aktywność%fizyczna,%jasne%stanie%się%to,%że%dzieci%amiszów%zwykle%nie%mają%nadwagi.%Podczas%mojego%

pobytu%w%Lancaster%County%nie%widziałam%ani%jednego%dziecka,%które%miałoby%choćby%zwiastuny%nadwagi.%%

Kolejną%zaletą%edukacji%amiszów%jest%to,%że%nauczyciel,%który%nie%wypełnia%należycie%powierzonych%

obowiązków,% zwykle% nie% pozostaje% w% pracy% zbyt% długo.% Zdarza% się,% że% styl% bycia% lub% temperament%

utrudniają% znacznie% młodej% nauczycielce% pracę% z% dziećmi,% wtedy% najczęściej% rezygnuje% ona% sama,% co%

nakazuje% jej% niemal% wdrukowana% odpowiedzialność% i% pokora% wobec% swoich% pragnień% i% aspiracji.%%

Ponieważ% w% społeczności% amiszów% nie% ma% zbyt% wielu% innych% możliwości% zatrudnienia% dla% młodych%

i% niezamężnych% kobiet,% taka% nauczycielka,% którą% spotkało% zawodowe%niepowodzenie% najczęściej% bardzo%

szybko%wychodzi% za%mąż.% Teoretycznie% istnieją% dwie% drogi% opuszczania% przez% nauczycieli% pola% edukacji.%

Pierwszą%  
i% zdecydowanie% (jak% już% wspomniałam)% najbardziej% powszechną% jest% ta,% kiedy% nauczycielka% opuszcza%

szkołę,%gdy%zaczyna%zdawać%sobie%sprawę,%że%nie%posiada%umiejętności%lub%osobowości%predysponujących%

ją%do%nauczania.%Druga%droga,% która%właściwie% się%nie% zdarza,% a% jeśli% już,% są% to% zdarzenia%o% charakterze%

incydentalnym,% %to%sytuacje,%kiedy%rada%szkoły%nie%zaprasza%nauczyciela%z%powrotem%do%pracy%na%kolejny%

rok.% 
%% Ostatnią% wyraźną% zaletą% parafialnego% systemu% szkolnictwa% amiszów,% podkreślaną% chyba%

z%największą%mocą%przez%moich%rozmówców,%jest%to,%że%szkoły%te%uczą%cnoty.%Pojęcie%cnoty%opiera%się%na%
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dobroci% i%postępowaniu%zgodnym%z%nauczaniem%Jezusa.%To% istocie%tego%nauczania%podporządkowane%są%

działania%na%polu%edukacyjnym.%To%szkolna%busola,%kompas%i%znakomicie%rozrysowana%mapa%  
w%jednym.%%

Chociaż%prawdą% % jest,% że%szkoły%amiszów%w% istocie%nie%nauczają% religii% (jako%szkolnego%odrębnego%

przedmiotu),% to% uczą%modelu% religijnego% życia,% który% koncentruje% się% na% dobroci,% łagodności,% pokorze,%

radości% z% pracy% i% miłości% do% niej.% W% ten% sposób% szkoły% amiszów% uczą% podstaw% programowych,%%

jednocześnie% ucząc% cnoty.% Amisze% wierzą,% że% nauczanie% cnoty% jest% kluczowe% dla% udanego% przebiegu%

edukacji,%ponieważ%jeśli%nauczymy%młodych%cnoty,%to%wyrosną%z%nich%troskliwi%i%odpowiedzialni%dorośli.%%

Dlaczego%amiszom%się%udaje?%

Wymienię%niżej%kilkanaście%kluczowych%cech%szkoły%amiszów,%na%które%uwagę%zwraca%Mark%W.%Dewalt%–%

poruszając% w% swoich% publikacjach% między% innymi% tę% problematykę.% Autor% sugeruje,% że% cechy% te% mają%

istotne%znaczenie%dla%sprawnego%i%udanego%funkcjonowania%szkoły.%%%

1.%Niewielka%ilość%uczniów,%których%ma%pod%opieką%jeden%nauczyciel%%

2.%Koleżeńska%pomoc,%którą%starsi%uczniowie%oferują%młodszym%%

3.% Małe% szkoły% gwarantują,% że% każdy% uczeń% może% czuć% się% ważny% i% bezpieczny;% nie% istnieje% zjawisko%

szkolnej%anonimowości%

4.%Sukces%grupy%jest%ceniony%wyżej%niż%sukcesy%poszczególnych%jednostek,%a%dobro%wspólnoty%jest%zawsze%

ważniejsze%niż%indywidualny%interes%(każdy%zakamarek%szkoły%manifestuje%ową%zasadę%i%każda%uczniowska%

aktywność%jest%jej%podporządkowana)%%

5.%Szkoła%bierze%doniosły%udział%w%budowaniu%wspólnoty%

6.%Trzy%przerwy%dziennie,%które%sprzyjają%aktywności%fizycznej,%która%ma%dla%amiszów%niemałe%znaczenie,%

wszak%zdrowe%i%sprawne%ruchowo%dziecko%daje%nadzieję%na%%późniejsze%pożytki%z%pracy%fizycznej%%%

7.% Szkoła%wdrukowuje%pozytywną%etykę%pracy%wszystkim%uczniom% (w%szkole%najważniejsza% jest% rzetelna%

praca)%%

8.%Uczniowie%przysłuchują%się%lekcjom%przewidzianym%dla%innych%poziomów%nauczania%%

9.%Brak%elektronicznych%rozrywek%

10.%Z%reguły%dzieci%uczy%przez%długi%okres%ta%sama%nauczycielka%

11.%Szkoła%uczy%cnoty%

12.%Nauka%radości%działania%

13.%Periodyk%Blackboard$Bullefn$przeznaczony%dla%nauczycieli,%rodziców%i%uczniów%

14.%Nieskuteczni%nauczyciele%nie%pozostają%długo%w%szkołach%%

15.%Nauczanie%postrzegane%jest%jako%powołanie%(również%jako%wyróżnienie)%

16.%Członkowie%wspólnoty%wspólnie%budują%szkołę%(a%potem%dbają%o%jej%stan%techniczny,%który%gwarantuje%
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dzieciom%bezpieczeństwo)  %98

Najpopularniejsze%pytanie:%czy%amisze%są%szczęśliwi?%

Jeśli%mowa%o%amiszach,%prędzej% czy%później%padnie% to%pytanie:%a$oni$ są$szczęśliwi?%Zawsze%wtedy%

opowiadam,% przekonana,% że%mam% rację:% tak,% amisze% są% szczęśliwi.% Dlaczego?% Zadawałam% owo% pytanie%

bardzo% wielu% amiszom,% których% miałam% okazję% poznać.% Ci,% którzy% mieli% już% kiedykolwiek% kontakt%

z%englisch,%odpowiadali,%że%spotkali%się%już%z%tym%pytaniem.%Nie%dziwi%mnie%to.%Wątpliwości%co%do%tego,%czy%

amisze% mogą% i% potrafią% być% szczęśliwi% z% perspektywy% człowieka% zanurzonego% w% nowoczesności% nie% są%

zaskoczeniem  .%%99

Jakie% otrzymywałam% odpowiedzi?% Wszyscy% moi% rozmówcy% kilkakrotnie% podkreślali,% że% są%

szczęśliwymi% ludźmi,% podając% jednocześnie% powody% takiego% przekonania.% Co% daje% amiszom% szczęście?%

Przede%wszystkim%rodzina%i%oparcie,%jakie%ona%zapewnia%poszczególnym%członkom.%Wiara%w%Boga%i%twardy%

grunt% pod% nogami,% który% niesie% ona% ze% sobą.% Kolejną% z% wymienianych% przyczyn% jest% poczucie%
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� %M.%Dewalt,%Amish$educafon$In$The$United$States$and$Canada,%Lanham,%Maryland%2006,%  98

s.%194–195.%%

� %„Co%złego%jest%w%szczęściu?%Postawione%(…)%pytanie%%niejednego%czytelnika%może%wprawić% 99

w%zdumienie.%I%z%taką%też%intencją%zostało%zadane:%aby%wywołać%zdziwienie,%aby%skłonić%do%zatrzymania%się%i%namysłu.%
Zatrzymania% się% w% naszej% pogoni% za% szczęściem,% która% –% jak% przyznałaby% pewnie% większa% część% czytelników% –%
nieustannie%zaprząta%nasze%myśli,%pochłania% lwią%część%naszego%życia,%nie%zwalnia%tempa%i%nie%uznaje%przestojów…%
chyba%że%trwają%nie%dłużej%niż%(ulotną,%zawsze%ulotną)%chwilę.%
Dlaczego%to%pytanie%wprawia%nas%w%zdumienie?%Ponieważ%ten,%kto%pyta%Co$złego$ jest$w$szczęściu,%mógłby%równie%
dobrze%zapytać$Gdzie$w$bryle$lodu$goreje$ogień%albo%Gdzie$w$róży$rodzi$się$przykry,$odstręczający$zapach.%Jako%że%
nie%ma%gorejącego%lodu%ani%cuchnącej%róży,%takie%pytania%zakładają%niewyobrażalną%koegzystencję%(tam,%gdzie%jest%
ogień,% tam% nie% może% być% lodu).% Cóż% bowiem% złego% może% być% w% szczęściu?% Czyż% szczęście% nie% jest% synonimem%
nieobecności% zła?% Czyż% nie% wyklucza% samej% możliwości% jego% zaistnienia?% Czyż% nie% oznacza% ostatecznego% braku%
wszelkiej%formy%zła?%
(…)%Ścisły%związek%między%rozwojem%gospodarczym%i%powszechnością%szczęścia%uchodzi% 
w% potocznej% opinii% za% niewyobrażalny% pewnik% i% ewidentną% prawdę.% Tak% w% każdym% razie% twierdzą% najbardziej%
szanowani%i%najpopularniejsi%przywódcy%polityczni,%a%także%ich%doradcy%i%rzecznicy%prasowi.%My%zaś,%przyzwyczajeni%
do%tego,%by%polegać%na%ich%opinii,%powtarzamy%owe%twierdzenia%bez%większej%refleksji%i%namysłu.%Działamy%wspólnie%
opierając%się%na%założeniu,%że%owa%korelacja%jest%prawdziwa.%Chcemy,%aby%nasi%przywódcy%postępowali%zgodnie%z%tym%
przekonaniem%–% jeszcze%bardziej% stanowczo% i% jeszcze%energiczniej%–% i% życzymy% im%szczęścia,%wierząc,% że% ich% sukces%
(oznaczający%wzrost%naszych%uposażeń,%dochodów,%naszego%stanu%posiadania,%majątku%i%bogactwa)%podniesie%jakość%
naszego%życia%i%uczyni%nas%szczęśliwszymi.%W%zasadzie%wszystkie%wyniki%badań,%które%zebrał% 
i%przeanalizował%Michael%RusWn,%pokazują,%że%poprawa%poziomu%życia%w%takich%krajach,% jak%Stany%Zjednoczone%czy%
Wielka%Brytania,%nie%wiąże%się%ze%wzrostem%–%lecz%raczej%z%nieznacznym%spadkiem%–%deklarowanego%przez%badanych%
poczucia%zadowolenia.%%
Analitycy% twierdzą,% że% blisko% połowa% dóbr% niezbędnych% człowiekowi% do% osiągnięcia% szczęścia% nie% posiada% ceny%
rynkowej%i%nie%daje%się%nabyć%w%sklepie.%Niezależnie%od%zasobności%naszego%porÜela% 
i% liczby% posiadanych% kart% kredytowych,% w% galeriach% handlowych% nie% znajdziemy% miłości% ani% przyjaźni,% radości%
z% posiadania% domu,% satysfakcji,% jakiej% dostarcza% troska% o% ukochane% osoby% albo% niesienie% pomocy% sąsiadom,%
którzyznaleźli%się%w%potrzebie.%Na%półkach%sklepowych%nie%znajdziemy%poczucia%dumy,%które%daje%dobrze%wykonana%
praca,%nie%znajdziemy%tam%także%sympaWi%i%szacunku%współpracowników%oraz%innych%osób,%z%którymi%stykamy%się%na%
co%dzień,%nie%znajdziemy%wyzwolenia%od%lęku%przed%lekceważeniem,%pogardą,%odrzuceniem%i%upokorzeniem.%%
Z.%Bauman,%Sztuka$życia,%Kraków%2009,%s.%7–9,%14.%



bezpieczeństwa,% które% rodzi% się% dzięki% życiu% w% tak% specyficznej% i% zamkniętej% społeczności.% Kobiety%

podkreślały,%że%nie%martwią%się%o%swoje%dzieci,%ponieważ%w%razie%jakiegoś%wypadku%lub%innych%nieszczęść,%

dzieci%na%pewno%będą%miały%doskonałą%opiekę.%Mężczyźni% zaznaczali,% że%czują%się% rodzinie% i%wspólnocie%

bardzo%potrzebni,%że%efekty%ich%pracy%są%doceniane.%Często%słyszałam%też,%że%szczęście%zapewnia%kontrola%

nad%swoim%życiem%oraz% jasne%i%nieskomplikowane%zasady,%które%obowiązują%amiszów.% %Dzieci%natomiast%

mówiły,% że% są% happy,% ponieważ%mogą% spędzać% dużo% czasu% na% zabawie% z% rodzeństwem% oraz% posiadają%

własne%zwierzęta,%którymi%mają%obowiązek%(i%możliwość)%się%opiekować.%%%

Mark% W.% Dewalt% dokonuje% analizy% wyników% badań% autorstwa% Myersa% (2000),% które% wykazały%

korelację%wielu%zmiennych%związanych%ze%szczęściem.%I%tak%szczęście%ma%mniej%wspólnego%z%wiekiem,%płcią%

i% dochodami,% a% więcej% z% trzema% innymi% czynnikami.% Te% trzy% czynniki% pozytywnie% skorelowane% ze%

szczęściem%to:%%

1.%jakość%wykonywanej%pracy%i%spędzania%wolnego%czasu,%%

2.%wsparcie%grupy%osób,%z%którymi%jest%się%w%bliskich%relacjach,%%%

3.%posiadanie%wiary,$która$oferuje$wsparcie$społeczne,$cel$i$nadzieję.%%

Biorąc%pod%uwagę%te%badania% i% fakt,% że%styl% życia%amiszów%ceni%pracę% jako%coś,%czym%należy%się%cieszyć,%

ceni% społeczność% ponad% indywidualne% osiągnięcia% i% dostarcza% systemu% wiary,% który% ma% jasną% sieć%

społecznego%wsparcia,%cel%i%nadzieję,%to%nic%dziwnego,%że%amisze%są%szczęśliwi.%Nie%jest%zaskoczeniem,%że%

Myers% pisze% dalej,% iż% amisze%w%Pennsylvanii%mają% bardzo% niski%wskaźnik% poważnych% depresji.%W%moich%

wzajemnych% relacjach% z% amiszami% zawsze% postrzegałem% ich% jako% szczęśliwe% jednostki,% zadowolone% ze%

swojego%sposobu%życia.%%

Ponieważ%przyszłość%szkół%amiszów% jest% związana%z% istnieniem% ich%społeczności% sugerowałbym,%że%

wykluczywszy%nieprzewidzianą%ingerencję%rządową,%populacja%amiszów%będzie%wciąż%rosnąć%i%rozwijać%się%

w%Ameryce%Północnej.%

Szybki%wzrost%populacji%amiszów,%który%doprowadził%do%migracji%w%kierunku%wielu%nowych%siedlisk,%

dobrze%wróży%przyszłości%szkół%amiszów.%To,%w%połączeniu%z%faktem,%że%amisze%stworzyli%z%powodzeniem%

własny,% autorski% program% edukacyjny,% dzięki% któremu% dorośli% amisze% są% nie% tylko% dobrymi% członkami%

swojej%wspólnoty,% ale% są% również% chętnie% zatrudniani% przez% pracodawców,% przemawia% tylko% na% korzyść%

systemu% edukacyjnego% amiszów.% System% wierzeń% amiszów,% system,% który% kształtuje% wszystkie% aspekty%

czyjegoś%życia,%ujęte%w%kontekście%ich%tradycji,%służy%do%formowania%sposobu,%w%jaki%amisze%postrzegają%

edukację.% Choć% zdają% sobie% sprawę,% że% czytanie,% pisanie% i% arytmetyka% są% ważne,% to% wierzą,% że% mądra%

edukacja%jest%czymś%więcej%niż%nauką%podstaw%programowych.%Edukacja%to%przygotowanie%do%życia% 
w%odosobnieniu,% pokorze% i% służbie% pośród%wspólnoty%wierzących.% Przygotowanie% do% życia% opartego%na%

systemie%wierzeń%i%dziedzictwie%historycznym.%Dziedzictwie,%które%ceni%pracę%fizyczną%w%rolniczej%tradycji%

jako% coś,% co% należy% szanować,% a% nie% czego% należy% unikać.% Amisze% uważają,% że% jednoklasowe% szkoły%
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zlokalizowane% na% wsiach% były% i% pozostają% idealnym% miejscem% do% zdobycia% tych% umiejętności% oraz%

przekazywania%wartości  .%100

!
Formalna(strona(funkcjonowania(szkoły(amiszów(

Do% 1972% roku% wielokrotnie% wybuchały% konflikty% pomiędzy% amiszami% a% władzami% stanowymi.%

Podłożem%i%punktem%zapalnym%był%przede%wszystkim%kształt%i%sposób%działania%szkolnictwa  .%%101

Stosunki%pomiędzy%amiszami%a%władzami%edukacyjnymi%znacznie%się%poprawiły%i%złagodniały%po%tym,%

jak%amisze%otrzymali%akceptację%Sądu%Najwyższego%USA%w%1972%roku%dla%ich%pomysłu%na%szkolnictwo%szyte%

na% miarę.% Szczególne% udogodnienia% dotyczą% również% relacji% pracownik% amisz% –% pracodawca% englisch.%%

Niektórzy%prawodawcy%przed%wprowadzeniem%szczegółowych%przepisów%regulujących%zasady%i%charakter%

pracy%konsultują%się%z%amiszowskimi%„biskupami”.%W%niektórych%przypadkach,%nieformalne%porozumienia%

precyzują%wzajemne%oczekiwania.%Szkoły%amiszów,%na%przykład,%są%zwykle%ogrzewane%przez%piece%opalane%

węglem% lub% (częściej)% drewnem,% ustawione% w% klasach,% ponieważ% budynki% szkolne% rzadko% posiadają%

piwnice.%Budowanie%piwnic%wyłącznie%dla%celów%ogrzewania%budynków%byłoby%przecież%dość%kosztowne,%

a% amisze% znani% są% ze% swojej% skłonności% do% minimalizmu% i% oszczędności.% Jednakże% stanowe% przepisy%

przeciwpożarowe% zabraniają% posiadania% pieców% w% otwartych% klasach.% Po% wielu% dyskusjach,% władze%

stanowe% zgodziły% się% jednak% pominąć% te% wymagania.% Oprócz% ogrzewania,% rozwiązano% też% z% władzami%

stanowymi% spokojnie% i% za%kulisami%wiele% innych% spraw.%Wszystkie%na%korzyść%amiszów%–%badanie%wody,%

certyfikację% nauczycieli,% raport% obecności,% szczepienia,% odszkodowania% pracownicze,% zasiłki% dla%

bezrobotnych.%

W%połowie%lat%osiemdziesiątych%nowe%przepisy%wymagały,%aby%wszystkie%szkoły%były%certyfikowane%

przez% stan,% co% wiązało% się% z% całym% szeregiem% kontroli,% dokumentów% i% wizyt% organów% nadzorujących%

instytucje% pełniące% funkcje% edukacyjne%w%danym% stanie.% %Dla% amiszów% cały% ten% skomplikowany%proces%

okazywał% się% być% raczej% pobieżny% i% wybiórczy.% Według% rzecznika% amiszów% i% dzięki% jego% mediacjom,%

(rzecznik% wybrany% został% spośród% najstarszych% i% cieszących% się% największym% zaufaniem% i% szacunkiem%

członków% społeczności)% władze% stanowe% zgodziły% się% honorować% poprzednie% nieformalne% ugody% i% nie%

nakładać%nowych%rozporządzeń,%pod%warunkiem,%że%amisze%z%kolei%zgodzą%się%nie%utrudniać%wypełniania%

już%obowiązujących%przepisów.%Mając%swobodę%ustanawiania%własnych%norm,%amisze%opracowali%własne%

formy% i% procedury% certyfikacji.% Kilka% faktów,% podanych% w% formie% opisowej,% na% temat% każdej% szkoły%

zgłaszanych% jest% w% formie% swego% rodzaju% świadectwa,% które% potem% zostaje% przesłane% do% władz%

stanowych.%Procedura% ta%powtarzana% jest%co%roku.%Do%podstawowych%wymagań%należy,%aby%szkoły%były%
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otwarte%przez%180%dni%w%roku.%Pozostałe%wymagania%mają%charakter%raczej%miękkich%wytycznych%i%sugesWi%

co%do%organizacji%przestrzeni%szkoły%i%przepisów%bezpieczeństwa.%%

W$ wielu$ sprawach% –% miał% powiedzieć% jeden% z% przedstawicieli% amiszów% do% spraw% negocjacji%

w%sprawach%funkcjonowania%szkół,%lepiej$jest,$że$nawet$nie$pytamy$władz$stanowych$o$zdanie,$ponieważ$

stawia$ je$ to$w$niezręcznej$ sytuacji.% $Zajadłe%boje% z%pierwszych% lat%wzajemnego%poznawania% się% zostały%

zastąpione% życzliwym% przymykaniem% oczu% oraz% wzajemnym% szacunkiem.% Te% relacje,% choć% teraz% już%

znacznie% wygładzone,% a% wręcz% przyjacielskie,% są% jednak% naznaczone% piętnem% wieloletniego% konfliktu%

i%niekiedy%nawet%prześladowań.%%

Podsumowując:%amisze%zyskali%przewagę%w%trwającym%36%lat%sporze,%który%zakończył%się%ostatecznie%

wyrokiem%Sądu%Najwyższego%USA%w%1972%roku.% %Po%tym%rozstrzygającym%wyroku,%Komitet%Wykonawczy%

Starego% Zakonu% w% pełni% zaakceptował% i% zatwierdził% orzeczenie% Sądu% Najwyższego,% nie% pozostawiając%

wątpliwości%odnośnie%hierarchii%władzy%sądowej,%która%zadomowiła%się%w%umysłach%amiszów.%  

% Jedyną%kwesWą,%w%której%musieli%oni%ustąpić%był%dłuższy%(trwający%180%dni)%rok%szkolny.%Mimo%to,%

z% mniejszą% ilością% dni% wolnych% i% z% krótszymi% wakacjami,% szkoły% amiszów% są% w% stanie% przerwać% naukę%

wcześniej,%tak,%aby%dzieci%mogły%wziąć%udział%w%wiosennych%pracach%rolniczych.%Tego%się%od%nich%oczekuje.%

W%opisywanej%przeze%mnie%społeczności%normą% jest,%że%dzieci%pomagają%rodzicom%w%pracach%polowych%

i%mają%wtedy%dni%wolne%od%nauki%szkolnej.% %Tak%więc,%we%wszystkich%kluczowych%kwesWach%–%lokalizacji,%

wielkości,%kontroli,%obowiązkowym%wieku%i%programie%nauczania%–%przeważyły%poglądy%amiszów  .%102

!
Mowa(obiektu(kulturowego(–(budynek(szkolny%

Chodzi% tu% o% rekonstrukcję% opowieści% pedagogicznej,% przesłania% pedagogicznego,% misji%

edukacyjnej,% snutej% przez% formę%architektoniczną%budynku.% Chodzi% o% odczytanie% z% jej% architektonicznej%

formy%idei%pedagogicznej%i%wizji%porządku%pedagogicznego  .%A%zatem:%103

„(…)% budynek% szkolny%można% potraktować% jako% repetytorium% różnych% funkcji% szkoły% rozumianej%

zarówno%jako%element%kultury,%jak%i%namacalną%rzeczową$realność  .%%104

Wygląd% zewnętrzny% budynku% szkolnego% jest% deklaracją% (w% przypadku% szkół% amiszowskich% deklaracją%

budowniczych% i% użytkowników)% jak% wyobrażają% sobie% oni% szkołę% i% jakie% przesłanki% zaciążyły% na% tych%

wyobrażeniach.% Architektura% budynku% szkolnego% przemawia% własnym% językiem,% którego% brzmienia%

można%przetłumaczyć%na%precyzyjny%typ%przekonań%o%edukacji  .%%105

W%galerii%typów%budynków%szkolnych%prezentowanych%przez%Aleksandra%Nalaskowskiego%w%książce%

Przestrzenie$ i$ miejsca$ szkoły% nie% odnajduję% opisu% gmachu% szkoły% amiszów,% który% w% stu% procentach%

Zespół%Monitorowania%Zmian%w%Kulturze%i%Edukacji%￤%www.accept.umk.pl               !68

� %D.%B.%Kraybill,%The$Riddle…,%s.%182–183.%102

� %R.%Schulz,%Wykłady$z$pedagogiki$ogólnej,$tom$I…,%s.%140.%103

� %A.%Nalaskowski,%Przestrzenie$i$miejsca$szkoły,%Kraków%2002,%s.%7.%104

� %Tamże,%s.%35.%105



odpowiadałby%jej%charakterowi.%Znalazłam%jednak%jeden%opis,%w%którym%Autorowi%bardzo%blisko%do%oneW

room$school.%%

Amiszowska%szkoła%nie%jest%bowiem%szkołą$łaskawą%łaskawie%przyzwalającą%na%wejście%w%„zaklęty”%

rewir% awansu% społecznego% i% przymierzenie% „pańskiego”% fraka.% U% amiszów% wszak% pojęcie% awansu%

społecznego%nie%istnieje.%Nie%ma%po%co%i%do%czego%awansować.%Nie%istnieje%podział%na%klasy,%więc%nie%może%

być% też%mowy%o%przymierzaniu% się%do% „pańskiego”% fraka.% Jak%wspominałam%wcześniej% amisze%nie% znają%

zjawiska%wykluczenia% ze%względu%na% stan%posiadania,%biedy% i% ubóstwa.% Siłą% rzeczy%należy% stwierdzić,% że%

o% wszelkich% próbach% „wychodzenia% poza”% i% „ponad”% nie% może% być% mowy.% Zjawiska% te% wszak% reguluje%

Ordnung$i$Gelassenheit.%O%tym%trzeba%pamiętać.%%

Uczniowie%społeczności%Old%Order%nie%uczą%się%też%w%szkole$obcej,%która%od%samego%początku% jest%

szkołą%nijaką%i%zimną,%a%swoim%wyglądem%nie%głosi%niczego%i%nie%informuje%o%żadnym%klimacie%panującym%

wewnątrz,%ani%tym%bardziej%w%szkole$anonimowej$budowanej%z%wielkiej%płyty%o%wchłanianym%przez%dzieci%

klimacie% anonimowości% (u% amiszów%nie% sposób%być%uczniem%anonimowym,%bo%przecież%nie%można%być%

anonimowym% wyłącznie% wśród% „swoich”;% rodziny,% sąsiadów% i% przyjaciół).% Miejsce% % i% wygląd% szkoły% to%

wyobrażenie% tych,% którzy% mają% na% nie% wpływ% o% miejscu% i% znaczeniu% edukacji.% „Nadawanie% znaczenia%

ideom% poprzez% materialne% znaki% nie% jest% wszak% niczym% nowym.% Na% tym% wszak% opierają% się% kultury%

totemiczne.%Takie%jest%znaczenie%sztandarów,%baldachimów,%feretronów%czy%pomników”  .%Szkoła$dumna$106

opisana% przez% Aleksandra% Nalaskowskiego% jest% odzwierciedleniem%myślenia% o% szkole% % rozumianej% jako%

przedsięwzięcie%państwowe%i%co%za%tym%idzie:%poważne%%i%istotne.%%Szkoła%tak%nie%jest%już%tylko%terytorium%

oświecenia,%ale%jest%również%terytorium%dyscyplinowania%społeczeństwa.%Biorąc%pod%uwagę%to,%że%amisze%

nie% są% uwikłani% w% żaden% sposób% w% struktury% państwowe,% a% ich% szkoła% nie% jest% terytorium,% w% którym%

dochodzi% do% oświecenia% i% zarazem% dyscyplinowania% obywateli% przez% władzę% orzec% należy,% że%

prezentowany%typ%gmachu%szkolnego%wraz%z%jego%interpretacją%nie%dotyczą%badanej%społeczności  .%%107

Szkole%amiszów%najbliżej%do% typu%szkoły$własnej%opisanej%przez%autora%Przestrzeni$ i$miejsc$ szkoły,%

który% pisze:% „To% szkoła% wiejska% wznoszona% często% siłami% lokalnej% społeczności.% Prosta% i% funkcjonalna,%

wielkością%dostosowana%do%wielkości%wioski.%Często%szkoły%te%powielały%wyobrażenie%o%dobrym%miejscu%

życia% –% domu,% w% którym% było% to% (i% nie% tylko),% co% niezbędne.% Z% rzadka% miały% wewnętrzne% toalety.% Dla%

oszczędności% ciepła% wstawiano% w% nich% niewielkie% okna”  .% Amisze% swoje% szkoły% budują% sami,% siłami%108

okolicznych%rodziców,%tam,%gdzie%jest%taka%potrzeba.%Są%prawie%zupełnie%samowystarczalni,%co%oznacza,%że%

jedynie% w% niewielkim% stopniu% korzystają% z% produktów,% których% nie% wytwarzają% samodzielnie% (np.%

gwoździe).%Znakomita%większość%mężczyzn%zajmuje%się%stolarstwem%dlatego%drewniane%konstrukcje%szkół%
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nie% stanowią% żadnego% problemu.% Szkolne% okna% są%maleńkie,%wpuszczają%więc% niewiele% światła,% Ale% też%

i%zimna.%%

Nad% budynkiem% szkolnym% góruje% zawieszony% wysoko% dzwonek  ,% który% obwieszcza% początek%109

i%koniec%lekcji.%Do%zadań%nauczycielki%należy%czuwanie%nad%regularnością%dzwonków%szkolnych,%a%dla%dzieci%

możliwość% wprawienia% go% w% ruch% jest% szczególnej% wagi% i% rangi% nagrodą.%Wielokrotnie% obserwowałam%

wręcz% euforię% dziecka,% któremu% nauczycielka% pozwoliła% zadzwonić% szkolnym% dzwonkiem.% Takiego%

zaszczytu%dostępują%nieliczni.%Jest%to%powód%do%dumy,%o%tym%donosi%się%rodzicom% 
i% chwali% się% przed% rodzeństwem% i% resztą% rodziny.% %W% systemie%nagród% (choć% taki% system% jest% niezwykle%

skromny,%co%nauczyciele%kwitują%krótko:%nie$należy$się$żadna$szczególna$nagroda$za$rzetelne$wypełnianie$

uczniowskich$obowiązków,$to$przecież$normalne,$że$dzieci$w$szkole$starają$się$być$dobrymi$uczniami)%nie%

ma%większego%wyróżnienia.%Dzwonek%szkolny%mogę%nazwać%swego%rodzaju%uczniowskim%sacrum,%to%taka%

sfera% niedostępna% dla% przeciętności,% dla% ogółu,% przeznaczona% tylko% dla% niektórych,% w% danej% chwili%

uprzywilejowanych.%W%systemie%opartym%na%dążeniu%do%przeciętności,%na%pokorze%i%potrzebie%bycia%raczej%

w%grupie%niż%ponad%grupą,%charakter%dzwonka%szkolnego%jako%przedmiotu,%z%którym%obcowanie%powoduje%

jednoznaczne%wyróżnienie%jest%zupełnie%unikalny.%%

W%budynku%szkolnym%nie%ma%toalet,%znajdują%się%one%(podobnie%jak%w%większości%domów)%zawsze%

na% zewnątrz.% Oddzielnie% dla% chłopców,% oddzielnie% dla% dziewcząt.% To% zwykle% małe,% drewniane%

pomieszczenia%o%prymitywnej%konstrukcji%zupełnie%podobne%do%tych,%które%znam%z%polskiej%wsi.%Nie%ma%

hallu,%szatni,%pomieszczeń%dla%nauczycieli,%gabinetu%dyrektora,%szafek%na%przedmioty%osobiste% 
i%podręczniki.%Co%zatem%jest?%Jest%przede%wszystkim%izba%lekcyjna,%czyli%po%prostu%klasa%szkolna.%%

Klasa%szkolna%łączy%w%sobie% %wszystkie%trzy%wymiary%przestrzeni%publicznej:%rytualny,%formalny%oraz%

służbowy,%a%w%klasie%szkoły%amiszów%obecne%są%też%skrawki%przestrzeni%prywatnej%i%intymnej.%%

Przestrzeń% publiczną% rozumiem% jako:% „(…)% swoisty% sztafaż,% kosWum% przybierany% w% zależności% od%

wymagań%zewnętrznych.%Stanowi%ona%kompromis%pomiędzy%tym%co$chcę,%a%tym%co$mogę$i%tym,%czego$ode$

mnie$oczekują.%(…)%Charakter%rytualny%przestrzeni%publicznej%zasadza%się%na%akcentowaniu% 
i% odwoływaniu% się% do% wspólnych% wartości% istniejących% w% danej% zbiorowości.% Jest% więc% ona% (w% tym%

wcieleniu)% u% swych% podstaw% aksjonormatywna.% W% tej% przestrzeni% wykonujemy% gesty,% używamy%

określonego%języka,%przedmiotów%–%bo%tak%wypada,%bo%tak%to%zostało%przyjęte%w%danej%grupie% i% tak% jest%

stosowane.%(…)%jest%otoczeniem%zwykłości,%empirycznie%stwierdzalnych%przedmiotów,%namacalnych% 
i%doświadczalnych.%Są%jednakże%owe%przedmioty%zaledwie%centrum,%osią%własnych%znaczeń.%To,%co%istotne,%

pozostaje% w% nich% niewidoczne,% nadane% im,% zadane”  .% I% tak% w% oneWroom$ school$ rytualną% przestrzeń%110

definiuje% znaczenie% dzwonka% szkolnego,% który% jest% nośnikiem% znaczenia.% Wiemy% już,% że% wprawienie%

w% ruch% dzwonka% jest% nagrodą% i% sporym% wyróżnieniem.% Ta% „zwykłość”% przedmiotu,% dopiero% nabiera%
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znaczenia%w%chwili,%kiedy%on%ożywa.%Dzwonek%ma%zadaną%funkcję%–%ma%gratyfikować,%nagradzać.%Niewiele%

jednak%jest%takich%przedmiotów,%które%definiują%ową%przestrzeń%rytualną.%Wszak%amisze%dystansują%się%od%

wszelkiej% symboliki,% obce% są% im% sztandary,% godła% i% symbole% religijne% (idea% kościoła% niewidzialnego,% o%

którym%pisałam%w%rozdziale%II).%

Publiczna%przestrzeń% formalna%wymaga%upodmiotowionych%określonych% form% reakcji% i% zachowań.%

„Istota% tego% wymiaru% jest% narzucanie% (definiowanie)% formy% (przestrzeni)% dla% uzyskania% oczekiwanego%

zachowania.% Jest% więc% formalizacja% przestrzeni% publicznej% narzucaniem% pewnego% ładu% wspólnego% dla%

wszystkich%jej%bywalców.%To%określane%przez%zewnętrzność%algorytmy%zachowań.%Przedmioty%i%zachowania%

w%tejże%przestrzeni%znaczą%to,%czym%są.%Nic%ponadto.%(…)%W%przestrzeni%formalnej%nie%są%istotne%wartości%

i% symbole,% lecz% wyłącznie% formy% zachowań.% (…)% Taka% przestrzeń% występuje% wszędzie,% gdzie% forma% jest%

zadana,% a% treść% ukryta”  .% % W% badanych% szkołach% przykładem% tego% typu% przestrzeni% jest% miejsce%111

znajdujące%się%tuż%pod%tablicą.%Tu%właśnie%forma%jest%zadana:%dzieci%kilka%razy%dziennie%ustawiają%się%pod%

tablicą%by%zaśpiewać%(na%głosy!)%2%–%3%pieśni%religijne.%Forma%ta%żąda%jednakże%określonej%treści%(ukrytej%

w% słowach% wykonywanego% utworu).% Uczniowie% mają% z% góry% określona% dla% siebie% miejsca% pod% tablicą,%

forma% nie% ulega% modyfikacjom.% Widać% to% bardzo% wyraźnie% na% jednym% z% nakręconych% (w% drodze%

absolutnego%wyjątku!)%przeze%mnie%filmów,%gdzie%dzieci%w%określonym%porządku%i%kolejności%podchodzą%

do%tablicy,%wstając%kolejno%z%ławek.%Przypomina%to%odrobinę%studniówkowego%poloneza.%Pod%tablicą%nie%

tylko%się%u%amiszów%śpiewa,%tam%odbywa%się%również%weryfikacja%i%ocenianie%zdobytej%wiedzy.%Kiedy%jedni%

uczniowie% są% w% fazie% cichej$ samodzielnej$ nauki,% inni% w% tym% czasie% odpytywani% są% przez% nauczycielkę.%

Właśnie% tuż%pod% tablicą.% I%nie%ma% tu% znaczenia% żadna% symbolika% czarnej% tablicy% (jako%np.%ołtarza,% gdzie%

ujawniane% i% rozdzielane% są% tajemnice% wiedzy),lecz% wyłącznie% forma% zachowań,% które% mają% w% jej%

sąsiedztwie%miejsce.%%

Pochodną% publicznej% przestrzeni% formalnej% % jest% publiczna% przestrzeń% służbowa.% „Główną% cechą%

publicznej%przestrzeni%służbowej%jest%jej%nasycenie%przestrzenią%prywatną%i%intymną.%W%tej%przestrzeni%nie%

możemy%w%prywatność%i%intymność%ingerować,%ale%możemy%mieć%w%nie%wgląd,%co%w%wymiarze%formalnym%

i% rytualnym%nie% jest% zupełnie%możliwe”  .% Przykładem% takiej% przestrzeni%w%oneWroom$ school%mogą%być%112

szkolne%ławki.%U%amiszów%są%one%%bardzo%stare,%mają%niekiedy%100,%200%lat%i%więcej%lat.%To%solidne%żeliwne%

konstrukcje% z%drewnianymi%blatami,%otulające%ucznia% swoją%dostojnością% i% powagą.%Nauczyciel%ma%moc%

kreowania% zachowań% uczniów,% którzy% zajmują% wyznaczone% miejsca,% ma% też% możliwość% wglądu%

w% przestrzeń% intymną% i% prywatną,% którą% tu% mogą% stanowić% zawieszone% z% boku% ławki% papierowe% lub%

plasWkowe% pojemniki% na% kilka% osobistych% przedmiotów,% takich% jak% ligninowe% chusteczki,% butelki%

z% napojem,% spinki% do% włosów% i% zapasowe% ołówki.% Takim% rodzajem% przestrzeni% są% również% uczniowskie%

zeszyty,% które%oprócz% służbowej% funkcji% nasycone% są% również% cechami%prywatnymi,% a%nawet% intymnymi%
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(osobiste%zapiski,%rysunki%na%marginesach,%sekretne%liściki%i%wreszcie%luźne%notatki%gromadzone%zwykle%na%

ostatnich%stronach).%%

Ławki%w%szkole%amiszów%mają%lekko%skośne,%opadające%blaty.%Taką%skośność%  
Aleksander%Nalaskowski%nazywa%niepokojącą$i%dynamiczną,%a%o%lekko%zaokrąglonym,%przytulnym%kształcie%

pisze,%że%wciąga$niejako$ucznia$w$terytorium$szkoły,$ jest$katalizatorem$ jego$obecności$ i$ zadomowienia.%

Oczywiste%zużycie%i%pozostawione%ślady%poprzednich%pokoleń%uczniów%autor%nazywa%nie$tylko$brudem,$ale$

nade$ wszystko$ historycznym$ przekazem$ pracy,$ obecności$ drugiego$ człowieka  .% Te% krótkie% urywki%113

znakomicie%oddają%rzeczywistość%oneWroom$school.$

Nauczycielskie% biurko% zwykle% zajmuje% centralne%miejsce%w% klasie% szkolnej,% tak% było%w%większości%

odwiedzanych%przeze%mnie%szkół.%Takie%położenie%podkreśla%istotność%nauczyciela%i%podległość%ucznia.%%

Szkoła%w% lokalnej%przestrzeni% społecznej% (symbolicznej)%nie% zajmuje% żadnego% charakterystycznego%

miejsca,% jedyną% regułą% jest% to,% że% szkoły% buduje% się% tam,% gdzie% zachodzi% taka% potrzeba.% W% Lancaster%

County% jest%przeszło%200%szkół%Old%Order%Amish,% zlokalizowanych%niedaleko%większych%skupisk% ludności%

Old%Older.%Budynki%sprawiają%wrażenie%„przycupniętych”,%niejako%„przytulonych”%do%lokalnego%krajobrazu.%

Są% mniejsze% niż% domy% wielopokoleniowych% rodzin,% budowane% zwykle% odrobinę% na% uboczu.% Szkolny%

budynek%otoczony%jest%niemal%zawsze%białym,%drewnianym%ogrodzeniem,%a%wstępu%doń%strzeże%niewielka%

furtka.%Owemu%odrodzeniu%nadać%można%wymiar%symboliczny,%jest%to%element%stale%się%powtarzający%we%

wszystkich% szkołach,% które% miałam% okazję% odwiedzać.% Za% każdym% razem,% kiedy% przechodziłam% przez%

przymkniętą% furtkę,% natychmiast% czułam% na% sobie% wzrok% ciekawskich% dzieci% i% solidnie% zaniepokojonej%

nauczycielki.% Zdumiewające,% jak% błyskawicznie% za% każdym% razem% byłam% dostrzeżona!% Przekraczając%

symboliczną%granicę%niemal%słyszałam%jej%złowrogie%majaczenie.%Nauczycielki%amiszki,%najczęściej%młodsze%

ode%mnie,%jeszcze%niezamężne%dziewczyny,%z%wielkim%dystansem%i%nieufnością%odnosiły%się%do%gościa.%Na%

szczęście%dla%mnie,%wieści%o%kimś%nowym,%kimś,%kto%właśnie%pojawił%się%w%społeczności%rozchodzą%się%tzw.%

pocztą%pantoflową%bardzo%szybko%(między% innymi%z%dwóch%powodów:%podobni%do%mnie%goście%zdarzają%

się% tylko% incydentalnie% –% to% pierwszy% powód,% amisze% są% niezwykle% rodzinni,% a% rodziny%mają% duże,% o% co%

oznacza,% że% informacje% dystrybuowane% są% bardzo% sprawnie% –% to% drugi% powód).% Szybko% więc% mogłam%

zacząć% powoływać% się% na%moich% gospodarzy,% na%młode% nauczycielki,% które% poznałam%wcześniej% i% które%

wystawiały%mi%swego%rodzaju%referencje.%%

Amisze% turystów,% do% których% widoku% i% sposobu% bycia% są% przyzwyczajeni,% traktują% jak% uroczych%

obcych,%niegroźnych%chwilowych%gości,%którzy%i%tak%(i%na%szczęście)%szybko%wyjadą,%natomiast%różnej%maści%

badacze,%fascynaci,%dziennikarze%budzą%strach,%niepokój%i%podejrzliwość.%%%

%%%

Po(co(amiszom(szkoła?((
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Dlaczego%amisze%prowadzą%własne%szkoły?%To%pytanie%wydaje%się%mieć%podstawowe%znaczenie%dla%

problematyki% podjętej%w% tej% rozprawie.%W% książce%The$Amish$ School$autorki% Sara% E.% Fisher% i% Rachel% K.%

Stahl% piszą,% że% % szkoła%ma%udzielić% uczniom%właściwej% instrukcji,% by%mogli% oni% prowadzić% uczciwe% życie%

zgodne% z% zasadami% wiary  .% To% jeden% z% celów% cel% szkolnej% edukacji% amiszów.% Realizacja% tego% celu%ma%114

doprowadzić%do%zbawienia%wychowanków,%a%ono%jest%najważniejszą%do%osiągnięcia%wartością%w%życiu%tych%

ludzi.%To%kolejny%cel.%Gdzie%natomiast% jest%mapa?%Jakie%wskazówki%ona%zawiera%i% jak%to%się%dzieje,%że%tak%

gładko%prowadzi%do%sukcesu?%Kto%ją%kreślił%i%jakich%narzędzi%użył,%by%była%tak%skuteczna?%%

Po%pierwsze,%choć%religia%nie%jest%wykładana%w%szkole%w%formie%oddzielnego%przedmiotu,%to%jest%ona%

obecna%w%każdej%części%szkolnego%dnia.%Dzieciom%podczas%nauki%podstaw%geografii,%arytmetyki%i%języków%

przekazywany% jest% szacunek% i% respekt% wobec% porządku% i% zasad% głoszonych% w% Piśmie% Świętym.% I% tak%

w%uczniowskim%świecie%obecna%jest%biblijna%sprawiedliwość,%uczciwość,%pokora,%miłosierdzie% 
i% posłuszeństwo.% To% prosty% sposób.% Angielskie% słówka,% które% powinni% przyswoić% uczniowie% ubierane% są%

w% biblijny% kontekst,% przemycający% to,% co% ważne% dla% społeczności,% czyli% to,% co% pozwala% jej% trwać%

w%niezmienionym%od%lat%kształcie.%Amisze%są%ludźmi%bardzo%praktycznymi%i%pragmatycznymi.%Uczą%zatem%

swoje%dzieci% liczyć%posługując%się%zdjęciami% i% rysunkami%amerykańskich%monet,%ale%oprócz%monet%dzieci%

doskonalą% umiejętność% rachowania% licząc% strony% Pisma% Świętego,% wersy,% słowa% poszczególnych% pieśni,%

sylaby,% litery…%Szkoła%doskonale%przygotowuje%młodych%do% życia,% ale%owo% życie$dopełnia% i% domyka% ten%

proces.%Amiszowska%szkoła%daje%swego%rodzaju%grunt,%ale%w%żaden%sposób%nie%wieńczy%dzieła.%Nie%jest%ona%

jednak% tylko% przygotowaniem% do% życia,% jest% po% prostu% życiem.% Amisze,% choć% bardzo% przywiązani% do%

wywalczonej%przez%siebie%i%dla%siebie%szkoły,%nie%przypisują%tej%instytucji%szczególnie%ważnej%roli%w%procesie%

wychowania.%Wiele%razy%słyszałam%od%tych%ludzi,%że%dla%nich%szkoła%to%tylko%jeden%z%etapów%i%to%wcale%nie%

najważniejszy.% % Największe% znacznie% dla% przebiegu% procesów% wychowania% i% socjalizacji% ma% według%

amiszów%dom%i%życie%rodzinne,%życie%we%wspólnocie.%To%tam%dzieją%się%najdonioślejsze%wydarzenia,%które%

mają%szczególną%moc%kształtowania%młodych.%To%wielka%rodzina%ma%na%nich%największy%wpływ.%Odnosiłam%

wręcz% wrażenie% (a% owo% wrażenie% wiele% razy% się% uwiarygodniło% dzięki% przeprowadzonym% wywiadom%

i% studiom% literaturowym),% że% szkołę% amisze% traktują% nieco% instrumentalnie.% Jest% ona% obszarem%

oddziaływań% edukacyjnych% właściwym% dla% danego% etapu% życia% dziecka,% ale% wcale% nie% obszarem%

najważniejszym.% To% w% domu% rodzinnym,% daleko% od% pierwszego% dnia% w% szkole,% dochodzi% najpełniej% do%

wychowania% i% socjalizacji.% Należy% w% tym% miejscu% zaakcentować% różnicę% pomiędzy% tymi% procesami%

(instrumentami):%

„(…)% socjalizację% będziemy% tu% rozumieć% jako% wymaganie% od% podjednostki% określonych,%

wpasowujących% ją% w% społeczeństwo% zachowań,% bez% prób% przekonania% jej,% że% dane% zachowanie% jest%

właściwe%i%dlaczego%jest%właściwe.%Tym%samym%można%by%socjalizację%kolokwialnie%zamknąć%skrótowym%
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stwierdzeniem%Ma$ być$ tam,$ bo$ tak!% Nad% bezwzględnym% wykonaniem% tego% polecenia% czuwa% właśnie%

kontrola%społeczna.%

Wychowanie,% podejmując% podobne% cele,% uzasadnia% ich% podejmowanie% i% jest% nakierowane% na%

upodmiotowienie% owych% uzasadnień.% Zatem,% zamiast% kontroli% społecznej% pojawia% się% tu% wewnętrzny%

imperatyw% do% określonych% zachowań.% Jak%możemy% zauważyć,% wychowanie% i% socjalizacja% to% dwa% różne%

instrumenty.%Możemy%też%spostrzec,%że%w%stosunku%do%tej%samej%osoby%raz%możemy%stosować%instrument%

socjalizacji,%a%innym%razem%wychowania”  .%115

% Po% ośmiu% klasach% szkolnej% edukacji% następuje% płynne% przejście% do% kolejnego% etapu.% Granice% są%

płynne,%bowiem%etapy%nie%następują%po%sobie,%ale%się%zazębiają,%a%nierzadko%i%uzupełniają%(przypomina%to%

nieco%kołowy%model%prowadzenia%badań%jakościowych).% I%tak%po%szkole%młodzi% ludzie%zostają%przyuczani%

do%zawodu.%Chłopcy%od%swoich%ojców%uczą%się%pracy%w%rolnictwie,%stolarstwa%i%tajników%hodowli%zwierząt.%

To%bardzo%ważny%etap%edukacji%młodych%amiszów.%Dziewczęta%obserwując% swoje%matki% i% biorąc% czynny%

udział%w%życiu%domowym%przygotowują%się%do%pełnienie%niełatwej%roli%społecznej%–%do%bycia%żoną%i%matką,%

kobietą%ponoszącą%odpowiedzialność%za%kolejne%pokolenia,%a%zatem%za%przyszłość%całej%wspólnoty.%%

Młodzi%amisze%wkraczają%na%drogę%odpowiedzialności%i%posłuszeństwa%dużo%wcześniej%niż%w%chwili%

rozpoczęcia% nauki% szkolnej.% Starsze% dzieci% obarczane% są% odpowiedzialnością% za% młodsze% rodzeństwo%

w% domu% rodzinnym,% a% posłuszeństwo% wobec% rodziców,% które% najdonioślej% manifestuje% się% w% okresie%

dzieciństwa,%jeszcze%w%domu,%jest%warunkiem%niezbywalnym%dla%osiągnięcia%sukcesu%edukacyjnego% 
w%szkole.%Ale%czym%jest%sukces%edukacyjny?%Zapytałam%o%to%dzieci,%a%one%chętnie%opowiadały.%Usłyszałam,%

że%radość%w%szkole%przynoszą%im%dobre%stopnie%stawiana%przez%Panią%(wyrażane%w%procentach%w%skali%od%

0%% do% 100%),% jej% zadowolenie,% uśmiech,% możliwość% operowania% szkolnym% dzwonkiem,% stania%

w% pierwszym% rzędzie% podczas% śpiewania% pieśni,% trzymanie% śpiewnika,% zajęcie% ławki% znajdującej% się% jak%

najbliżej%Pani,%rozpalanie%ognia%w%piecu,%przygotowywanie%drewna%na%opał%i%pochwały.%%

Szkoła%dla%amiszów%jest%areną,%na%której%wartości%i%styl%bycia%wyniesione% 
z% domu% mają% szansę% się% udoskonalić.% To% taka% swego% rodzaju% „wprawka”,% kolejne% miejsce,% służące%

budowaniu% wspólnoty% i% doskonaleniu% się% w% byciu% częścią% większej% całości.% Nie% ma% w% niej% miejsca% na%

indywidualność.%Bycie%osobno$zastąpione%jest%byciem%razem.%%

Po% co%amiszom%szkoła?% Szkoła%posługując% się% takimi% instrumentami% jak%wychowanie% i% socjalizacja%

pełni% funkcję% rekonstrukcyjną% i% adaptacyjną  .% Służy% zatem% odtwarzaniu% kultury% i% przekazywaniu% jej%116

wychowankom%oraz%wprowadzaniu%w%role%społeczne%i%zawodowe,%które%młodzi%ludzie%zastali%i%które%są%im%

polecone% do% objęcia.% Szkoła% również% ma% na% celu% prezentowanie% obrazu% świata% w% taki% sposób,% aby%

uczniowie%uznali%zastany%porządek%za%korzystniejszy%albo%konieczny,%jedyny%i%niezmieniany.%%
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Szkoła,% rzecz% jasna,% również% kształci,% ale% to% zadanie,% biorąc% pod% uwagę% brak% skłonności%

emancypacyjnych% amiszów% oraz% niechęć% i% nieufność% do% czynności% intelektualnych,% ma% charakter%

drugorzędny.% W% szkole% amiszów% wychowanie% jest% pierwotne% wobec% kształcenia,% nauczyciele% są%

wychowawcami,% a% nie% edukatorami,% którzy% nigdy% nie% odejdą% od% wychowania% na% rzecz% przekazywania%

wiedzy.%%%%

!
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Zakończenie(%

Jestem%przekonana,%że%los%społeczeństwa%zależy%od%losu%szkoły.%O%szkołę%amiszów%jestem%spokojna.%

Opisana%przeze%mnie%praktyka%wychowawcza%wskazuje,% że% amisze%doskonale%wiedzą% jak$wychowywać.%%

Na%podorędziu%mają%nie%tylko%skuteczne%narzędzia,%ale%również%szczegółowe%wskazówki,%jak%się%owymi%

narzędziami% posługiwać.% Szkoła% i% wychowanie% amiszów% starego% zakonu% opierają% się% na% kilku% filarach:%

posłuszeństwie,% pokorze,% cnocie% i% pracy.% Nauczyciele% wiedzą,% że% konsekwentne% egzekwowanie%

pożądanych%zachowań,%własny%przykład% i% jasne%zasady%prowadzą%do%amiszowskiego%sukcesu.%A% jaki% jest%

ten% sukces?% Jest% zwyczajny.%Nie%ma% fajerwerków,% spektakularnych% osiągnięć% i% kosmicznych% technologii.%

Amisze% doskonale%wiedzą% (i% tę% wiedzę% skrupulatnie%wykorzystują% budując% swój% język%wychowania),% że%

nauczenie%dzieci%szacunku%do%dorosłych%jest%warunkiem%niezbywalnym%dla%udanej%edukacji.%Ich%edukacja,%

oparta%na%świętości%słowa%nauczyciela,%prowadzi%do%sprawnego%nabywania%kolejnych%pakietów%zachowań%

tworzących%depozyt%pedagogiczny.%Posłuszeństwo,%samodzielność%i%odpowiedzialność.%%

Amisze% wychowują% swoje% dzieci% w% duchu% pokory,% która% nie% pozwala% młodym% mówić% sobie% ze%

światem% na% ty.%W% przestrzeni% amiszowskiej% pedagogiki% jest%miejsce% na% % tajemnice% i% niedostępność.% Ci%

ludzie% są% przekonani,% że% nie% muszą% wiele% wiedzieć% i% że% nie% wszystko% uzależnione% jest% od% ich% woli.%

Nauczyłam%się%od%nich%tego,%że%przekonanie%o%całkowitym%zrozumieniu%przedmiotu%zainteresowania%jest%

śmieszne%i%butne.%Pisząc%o%edukacji%amiszów%zawsze%miałam%na%myśli%wychowanie% 
i%kształcenie.% %Nauczycielki%amiszki%zajmuje%zatem%nie%tylko%to,%co%uczeń%wie,%ale%również% i% to,% jak%dany%

uczeń%się%zachowuje.%%

Amisze%mają%prosty%przepis%na%szkołę:%permisywizm%pedagogiczny%należy%%natychmiast%wymienić%na%

Gelassenheit$i$Ordnung.%Aksjologiczny%relatywizm%jest%dla%szkoły%niebezpieczny.%Tylko%czy%jest%to%możliwe%

w%tak%bardzo%nieamiszowskiej%przestrzeni%jaką%jest%polska%szkoła?% %Ekologia%szkoły%jak%magnes%przyciąga%

wszelkie%przejawy%zła,%ponieważ%w%szkole%ma%ono%bardzo%liczne%i%podatne%na%oddziaływania%audytorium.%

Wreszcie%zło%zawsze%było%i%będzie%atrakcyjniejsze%od%dobra,%tak%jak%hałas%jest%głośniejszy%od%ciszy,%a%śmiały%

indywidualizm%pociąga%silniej%od% jednolitego%uniformu.%Z% tym%wszystkim%amisze%nie%muszą%się%mierzyć,%

mają%przecież%swój%szczelny%mur,%żyją%ze%światem%w%separacji.%%

Szkoła% amiszów% spełnia% dwie% z% trzech% wymienionych% i% opisanych% przez% Zbigniewa% Kwiecińskiego%

funkcje:% rekonstrukcyjną% i% adaptacyjną.% % Odtwarza% ona% kulturę% i% przekazuje% ją% wychowankom% oraz%

wprowadza% w% zastane% role% społeczne% i% prezentuje% obraz% zastanego% świata% tak,% aby% wychowankowie%

uznali% zastany% porządek% za% konieczny% i% niezmienialny.% Trzecia% funkcja% szkoły,% emancypacyjna,% nie% jest%

przez% amiszów% realizowana.%Nikt% bowiem%nie%wspiera% uczniów%w%wyzwoleniu,% a% ulepszanie% świata% nie%

mieści%się%w%zasadach%określanych%przez%Ordnung$i$Gelassenheit.%$$

Na%szkołę%amiszów%można%patrzeć%również%przyjmując%optykę%narzuconą%przez%platońską%koncepcję%

ujarzmiania%społecznego,%która%zakłada,%że%szkołę%stworzono%po%to,%by%uczynić%ludzi%posłusznymi.%Tak%jest%

w%istocie.%Uczniowski%los%jest%z%góry%zaplanowany.%Tak%jak%w%Wielkiej%Brytanii,%gdzie%w%wyniku%tak%zwanej%
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ruchliwości% sponsorowanej% (rodzaj% wyłaniania% się% elit% społecznych),% niewielu% uczniów% kończących%

elitarne%szkoły%jest%predysponowanych%do%pełnienia%doniosłych% 
i%uprzywilejowanych%ról%społecznych,%a%reszta%skazana%jest%na%zajęcie%się%tym,%co%zostało.%Podobnie% jest%

u%amiszów,%rezultat%znany%jest%już%na%starcie%i%nie%chodzi%tu%wcale%o%poprawianie%rekordów,%istotą%tej%gry%

nie%jest%wygrywanie,%ale%po%prostu%trwanie.%Trwanie%w%miejscu.%

Społeczność%amiszów%jest%dla%mnie%jak%wspólnoty%eremickie.%Lokuję%ich% 
w% kontekście% opisów% kultury$ ubogiej,% czyli% kultury% odrzucającej% nadmiar,% preferującej% surowość% życia%

i%obyczaju.%Tak%jak%kameduli%czy%kartuzi%żyją%rytmicznie%i%cicho,%są%sumieniem%współczesności.%%

Podczas%pobytu%w%Pennsylvanii%odkrywałam%amiszów%na%nowo,%na%swój% sposób.%Zupełnie% inaczej%

niż% wcześniej,% kiedy% przygotowywałam% się% do% wyjazdu.% Im% bardziej% ich% odkrywałam,% tym% bardziej% ów%

obraz% różnił% się% od% tego,% co% wiedziałam% wcześniej.% Nie% da% się% ukryć,% że% wizerunek% amiszów,% którym%

dysponowałam%przed%wyjazdem,%został%ukształtowany%w%dużej%mierze%przez,%wspomniane%już%wcześniej,%

przekazy%pop.%Dodam,%że%przekazy%nade%wszystko% fałszywe.%Dla%amiszów% ich%styl% życia% jest%najzupełniej%

normalny.% To% żadna% egzotyka,% ani% zabawne,% chwilowe% dziwactwo.% Ich% zewnętrzność% nie% jest%

ekscentryczną% fanaberią,%ale% częścią% tożsamości% i% kulturowego%dziedzictwa.%To%właśnie% ta% %normalność%

powoduje,%że%wartości%oraz%sposób%na%życie%przekazywane%są%z%pokolenia%na%pokolenie%jako%tradycja.%%%

Moja% Pennsylvania% to% proste% smaki,% których% nie% sposób% odtworzyć%w% żadnym% innym%miejscu% na%

świecie,% są% bowiem% przypisane% wyłącznie% tym% konkretnym% obejściom% i% gospodyniom.% To% też% zapachy,%

które% trudno% sobie% przypomnieć% i% nie% sposób% nazwać.% Dzieci,% świeże% drewno,% wiekowe%meble,% ogień%

(a%więc%i%dym),%masło%i%jeszcze%ciepłe%mleko.%Spoceni%ludzie%i%spocone%zwierzęta,%kurz%i%świeżuteńki% 
kogelemogel.%Być%może%takiej%Pennsylvanii%wcale%nie%ma.%%

Jakie%cele%może%realizować%szkoła%w%niszowej%społeczności,%w%której%ustrukturyzowane%kształcenie%

jest% sprawą%drugorzędną?%Otóż%przede%wszystkim%najważniejsze% jest%wychowanie.%Zatem%szkoła%przede%

wszystkim%wychowuje,%dopiero%później%kształci,%i%to%w%bardzo%ograniczonym%zakresie.%Jednym% 
z% parametrów% wychowania% jest% skuteczność,% czyli% wynik% perswazji% i% stopień% upodmiotowienia% przez%

wychowanka%wartości%i%przekonań,%które%są%mu%wpajane.%Bez%żadnych%wątpliwości%mogę%powiedzieć%że%

szkoła% amiszów% jest% szkołą% skutecznie% realizującą% cel% wychowania.% Kolejnym% realizowanym% celem% jest%

przysposobienie%do%ciężkiej%pracy.%Amisze%hołdują%pracy%przy%pomocy%naturalnych,%prostych% 
i%sprawdzonych%metod.%Pogardzają%przecież%wszelkimi%tzw.%zdobyczami%cywilizacyjnymi.%Celem%szkoły%jest%

również%przekazywanie,%odtwarzanie%kultury%oraz%wprowadzanie%uczniów%w%przygotowane%dla%nich%role%

społeczne% i% zawodowe.% Szkoła% to% dla% amiszów% również% miejsce,% w% którym% ich% niszowość% może% być%

podtrzymywana,% to% mechanizm% sprawnie% chroniący% przedstawicieli% tego% najbardziej% niedostępnego%

nurtu%współczesnego%anabaptyzmu%przed%wpływami%z%zewnątrz.%%%

W%miarę%upływu%czasu,%w%miarę%posuwania%się%w%realizacji%przyjętych%zadań%badawczych,%narastało%

we%mnie% pytanie:% czy% kiedyś,% za% lat% kilkadziesiąt,% nie% czeka% nas% ucieczka% od% kształcenia%masowego,% od%
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kształcenia%dla%„równych%szans”,%które%zostanie%zamienione%w%świadomie%nierówne,%ale%za%to%pochodzące%

z%wyboru,%kształcenie%niszowe,%kształcenie%„endemiczne”,%które%wymaga%obecnie%specjalnych%warunków%

zarówno%materialnych%jak%i%społecznych.%Może%kiedyś?%

!
Wyjaśnienie(niektórych(pojęć(%

Fundamentbook(–(Menno%Simons%w%1539%roku%wydał%książkę%„Fundamentbook”,% 
w%której% zawarł% zasady% nowego%wyznania% –%mennonityzmu.%Niewiele% napisał% o% stronie% organizacyjnej,%

administracyjnej% i%ustrojowej.%Nie% troszczył% się% też%o%dogmaty,%gdyż% jego%zdaniem%całą%doktrynę%można%

znaleźć% w% Biblii.% Odrzucił% kapłaństwo% i% hierarchię,% zbór% miał% być% jednostką% autonomiczną.% Uznał% dwa%

sakramenty:%chrzest%(udzielany%młodzieży%w%wieku%14%lat%w%formie%zanurzenia%lub%polania)%i%eucharysWę%

pojmowaną%w%duchu%ewangelicyzmu% reformowanego.%Do% chrztu%dołącza% się%obrzęd%mycia%nóg.% Te% tak%

zwane%sakramenty%uzewnętrzniają%nieustanne%oddziaływanie%Boga%na%wiernych.%Największy%nacisk%kład%

Simons%na%chrześcijaństwo%praktyczne,%czym%wyprzedził%zarówno%kwakrów,% jak% i%pietystów.%„Prawdziwe%

chrześcijaństwo% –% czytamy%w% jego% książce% –% nie% jest% systemem% nauk% i% dogmatów,% ale% naśladowaniem%

Chrystusa%w% istotnej%odmianie% serca% i%błogim,%bogobojnym%życiu”  .%Do% tej% zasady%dodał%Menno%kilka%117

zakazów,% które% wynikały% z% dosłownego% rozumienia% litery% Biblii.% Poza% rygorystycznym% przestrzeganiem%

przykazań% Bożych% i% rad% ewangelicznych,%mennonici% potępiają% rozwody% (również% separację%małżeńską),%

wszelkie% rozrywki,% modę% kobiecą,% nie% przysięgają% w% sądach% i% w% urzędach,% a% wielu% z% nich% odmawia%

sprawowania%funkcji%publicznych%i%pełnienia%służby%wojskowej.%%

Po% stu% latach% istnienia% mennonici% holenderscy% (1632% r.)% przyjęli% pełną% doktrynę% kalwińską%

z% wyjątkiem% ustroju% kościelnego% i% liturgii.% Wówczas% znaczna% ich% część% osiedliła% się% w% Stanach%

Zjednoczonych,% gdzie% założyli% miasto% Germanton,% czyli% dzisiejszą% Filadelfię.% To% głównie% dzięki% ich%

działalności%%zwyciężyła%w%USA%zasada%rozdzielności%Kościoła%od%państwa%i%wolność%wyznania  .%%%118

!
Menno( Simons% –( Menno% Simons  % (1496–1561)% był% twórcą% pacyfistycznej% niderlandzkiej% odmiany%119

anabaptyzmu,% która% przetrwała% do% współczesności% i% której% nazwa% powstała% od% nazwiska% swojego%

założyciela.% Przyjęte% na% Synodzie% mennonitów% w% 1632% roku% 18% artykułów% wiary,% to% obok% wyznania%

Korneliusza%Risa%z%1766%roku,% ich%główne%wyznanie%wiary.%Doktrynę%mennonicką%wyróżnia,%obok%chrztu%

osób%dorosłych,%duże%znaczenie,% jakie%przywiązuje%do%„nieprzestawania”%z%wyłączonymi%ze%społeczności%

współbraćmi  .%120
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� %Sz.%Włodarski,%W.%Tarowski,%op.%cit.,%s.%163–164.117

� %Tamże,%s.%165.%118

� %Zob.%D.%B.%Kraybill,%Passing$on$The$Faith.$The$Story$of$a$Mennonite$School,%Intercourse%1991.%$119

� %Z.%Pasek,%Wyznania$wiary.$Protestantyzm,%Kraków%1999%r.,%s.%152.%120



Uznajemy$ wyłączenie$ z$ Kościoła,$ celem$ którego$ jest$ naprawa$ wyłączonego$ i$ duchowa$ korekta$

Kościoła.$Co$czyste$musi$być$odłączone$od$nieczystego.$Jeśli$człowiek$przyjął$prawdę$i$został$przyjęty$do$

społeczności$świętych,$a$potem$świadomie$grzeszy$przeciw$Bogu$popełniając$grzech$„na$śmierć”,$wpada$

w$bezowocne$dzieła$ciemności,$zostaje$oddzielony$od$Boga$ i$wyłączony$z$Jego$królestwa.$Taki$skarcony$

wobec$wszystkich,$winien$ pozostać$w$ takim$ stanie$wyłączenia$ $ aż$ się$ poprawi,$ stary$ „kwas”$ zostanie$

usunięty$i$wszyscy$będą$oskarżeni,$ażeby$Kościół$był$czysty,$a$grzesznik$nie$został$potępiony$ze$światem,$

lecz$znów$był$przekonany$o$swej$błędnej$drodze$i$przywiedziony$do$pokuty$i$poprawy$życia.%Iz.%59,2;%1%Kor.%

5,5e6,12;%1%Tm.%5,20  .%121

!
Mennonici%–%dogmatyk% irenistycznego%anabaptyzmu%–%Menno%Simons%–%kreśląc% strukturalne%podstawy%

organizacji% „społeczeństwa% prawdziwych% chrześcijan”% powtórzył% powszechnie% dyskutowane% w% kręgach%

europejskich%herezjarchów%elementy%doktrynalne:%antypedobaptyzm,%zakaz%składania%przysięgi,%uznanie%

Nowego%Testamentu%za% jedyną%regułę%postępowania;% już%od%siebie%dodając%bezwzględny%pacyfizm%oraz%

propozycję% stworzenia%modelowej% organizacji% gminnej.%Wyznaniowa% grupa%mennonicka% stać% się%miała%

formą% grupowej% emancypacji% wartości% duchowych% ze% wszelkich% więzi% pozareligijnych,% świeckich.% Idea%

Simonsa%zalecała%„dobrym%chrześcijanom”%posłuszeństwo%wobec%władzy,%płacenie%podatków,%akceptację%

praw% świeckich,% przy% jednoczesnym% negowaniu% elementów% wiążących% mennonitów% z% orbis% exterior%

(świat% świecki% istniejący% jako% obiektywna% rzeczywistość% pozagminna),% polegającym% na% odmowie%

składania% przysiąg,% noszenia% broni,% sprawowania% urzędów% świeckich,% oddawania% do% sądów% spraw%

spornych%pomiędzy%członkami%wyznania.%%

Żyjąc% w% otoczeniu% kulturowo% podobnym,% mennonici% w% celu% utrzymania% swojej% odrębności%

„uciekali”% od% świata% współczesnych% sobie% modeli% cywilizacyjnych.% Poprzez% kreowanie% szeregu% postaw%

grupowych,% mających% na% celu% ograniczenie% dobrowolnych% kontaktów% z% obcymi% do% niezbędnych%

stosunków%gospodarczych%(eskapizm),%mennonici%stworzyli%warunki%utrudniające%społeczną%integrację% 
z% otoczeniem.% Formy% mennonickiego% eskapizmu% prowadziły% do% trwałego% stanu% społecznego,%

polegającego% na% autoizolacji% grupy% zdominowanej% (liczbowo,% kulturowo,% językowo% etc.).% Wynikało% to%

z%założenia,%że%kontakty%ze%światem%zewnętrznym%są%niewłaściwe%dla%grupy%i%poszczególnych%jej%członków.%

Tej% mennonickiej% ucieczce% od% świata% towarzyszy,% obok% wysokiej% samooceny,% dość% rygorystyczne,% choć%

zróżnicowane%w% poszczególnych% odmianach% wyznania,% przywiązanie% do% własnych% obyczajów,% ubiorów,%

wynikające%nie%tylko%z%dogmatyki,%ale%narzucone%przez%specyfikę%grupy,%która,%na%przykład%przestrzeganie%
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� %H.%T.,%Bender,%Mennonici$i$ich$dziedzictwo,%przeł.%J.%Wierszyłowski%b.m.w.,%1991,%s.%90–110,%  121
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kanonu% wyglądu,% obowiązującego% w% pewnej% generacji,% obwarowywała% sankcją% niemalże%

eschatologiczną  .%122

Mennonici,%emigranci%wyznaniowi%z%Niderlandów%oraz%północnych%prowincji%niemieckich,%przybyli%

do%Prus%Królewskich%w%okresie%koniunktury%gospodarczej,%trwającej%w%Rzeczypospolitej%jeszcze%do%połowy%

XVII% wieku.% Korzystając% ze% stabilizacji% społecznej% Polski,% kraju,% który% na% tle%współczesnej% Europy% słynął%

z%tolerancji,%mennonici%zostali%włączeni%w%proces%zagospodarowywania%ziem%depresyjnych%i%podmokłych.%

Ziemie% te% leżały%w%delcie% i%dolinie%dolnej%Wisły.%Stworzone%na%początku%XVII%wieku%struktury%społeczne%

gmin%mennonickich,% dzięki% skomplikowanemu% systemowi% zazębiających% się% kompetencji% terytorialnych%

i% rzeczowych% różnych% instytucji% i% jurysdykcji,% otrzymały% dostateczną% rękojmię% społecznego% trwania%

i% zachowania% swoich% zachowań% religijnych.% Jednak% inaczej%niż%na%przykład%hugenoci%w% fryderycjańskich%

Prusach,%mennonici%żyjący%w%delcie%i%dolinie%dolnej%Wisły,%nie%wydali%w%zasadzie%nikogo,%kto%przekraczając%

granicę%wewnętrznego%rozgłosu,%odegrałby%istotniejszą%rolę%w%życiu%społecznym%regionu.%

W% początkowym% okresie% ożywienia% teologicznego% w% końcu% XVI% wieku% wśród% miejscowych%

mennonitów% dominowały% koncepcje% izolacjonistyczne.% Mennonitami% nie% byli% wybitni% artyści,% pisarze%

i%politycy.%Autarkiczna%specyfika%tego%wyznania,%jej%antyintelektualna%ludowość%i%plebejskość%są%cechami%

charakterystycznymi%społeczności%mennonickiej.%%

Jednak% członkowie% tej% społeczności% uczestniczyli% en$ gros% w% ważnych% procesach% prawnoe

osadniczych,% ich% solidna% praca% miała% znaczenie% dla% ukształtowania% krajobrazu% kulturowego% regionu;%

chociaż% z% pewnością% trudno% jest% oddzielić% efekty% pracy% mennonitów% od% tego,% co% było% dziełem% ich%

luterańskich% i% katolickich% sąsiadów.% % Sami% mennonici% na% tle% miejscowych% społeczność% nie% byli% grupą%

szczególnie% liczną,% stanowiąc% znaczniejszy% odsetek% jedynie% lokalnie% na% Żuławach% oraz% w%wąskim% pasie%

dolnej%Wisły%i%chociaż%dokładniejsze%dane%pochodzą%z%pierwszych%lat%porozbiorowych,%nie%wydaje%się,%aby%

liczba%mennonitów%przekroczyła%13%tysięcy.%%

Charakteryzując% się% prawną% oraz% demograficzną% izolacją,% ascezą% zachowań% społecznych,%

staromodnym% ubiorem% oraz% przypisywanym% dobrobytem%mennonici% budzili% swoją% obecnością% niechęć%

uboższych%obywateli.%Była%to%społeczność%bierna,%bez% jakichkolwiek%ambicji%misyjnych.%Źródła%milczą%na%

temat% nawróceń% na% mennonityzmu% z% motywów% religijnych.% Starając% się% nie% prowokować%

nieodpowiedzialnym% zachowaniem% okolicznej% ludności,% administracji% świeckiej% i% duchowej,% mennonici%

usuwali% bezwzględnie% ze% swojego% grona% osoby% łączące% się% małżeństwem% z% niemennonitą.% Mennonici%

zachowywali% daleko% idącą% pasywność% na% scenie% walki% wyznaniowej,% nie% podejmując% żadnych% polemik%

religijnych.%

W% XVII% i% XVIII% wieku% na% Żuławach% wykształciły% się% charakterystyczne% cechy% kultury% życia%

codziennego% oraz% społecznej%mentalności%mennonitów.% Podziały% wewnętrzne% jakie% wykształciły% się% na%%
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łonie% mennonityzmu% żuławskiego,% odcisnęły% swoje% piętno% na% kształcie% organizacji% gminnych% wśród%

osadników%„fryzyjskich%i%flamandzkich”%w%południowej%Rosji  .%%123

!
Monaster( –(w( 1534% roku% udało% się% grupie% anabaptystów% opanować% biskupie% miasto%Monaster,% gdzie%

utworzyli% słynną% „komunę%monasterską”.% Była% to% teokratycznoedemokratyczna% i% chiliastyczna% republika%

pod%nazwą%„Święte%Królestwo%Syjonu”,%kierowana%przez%burmistrza%Knipperdolinga,%piekarza%Matysa% 
i% holenderskiego% krawca% Jana% Bockelsona.% Obowiązywała% tam% bardzo% surowa% dyscyplina% religijna,%

komunistyczna%wspólnota% dóbr,% obowiązek%wykonywania% pracy% fizycznej% przez%wszystkich%wyznawców%

i% chrzest% dorosłych.% Nie% uznawano% żadnych% różnic% stanowych,% a% w% okresie% oblężenia% miasta%

wprowadzono% również% wielożeństwo.% Wojska% rzymskokatolickiego% biskupa% (którego% wcześniej%

anabaptyści% wypędzili% z% miasta)% oraz% wojska% luterańskie% zdobyły% w% końcu% Monaster% i% wypędziły%

anabaptystów% z%miasta.% Przywódcy% republiki% zostali% skazani% na% śmierć.% Rozpoczęły% się% prześladowania%

anabaptystów% i%w% konsekwencji% konspiracja.%Ogłoszony%w%Niderlandach%edykt%Karola%V%ustanowił% karę%

śmierci%dla%wszystkich%anabaptystów,%ich%obrońców%i%sympatyków  .%Anabaptyści%musieli%zacząć%szukać%124

dla%siebie%bezpiecznego%miejsca;%znaleźli%je%za%oceanem.%Z%anabaptyzmu%wyłonił%się%wkrótce%ruch%jeszcze%

bardziej%rygorystyczny%pod%względem%moralnoeobyczajowym,%skupiający%mennonitów.%%

!
Nowochrzczeńcy% –% inaczej% anabaptyści,% stanowili% jeden% z% głównych% % nurtów,% które% się% złożyły% na%

współczesny% baptyzm.% Cechowały% ich:% surowa% dyscyplina% religijna% i% radykalizm% społecznoereligijny.%

Odrzucali% wszelkie% różnice% stanowe,% postulowali% wspólnotę% dóbr% i% majątków.% W% sprawach% religii%

kwesWonowali%wszelkie%autorytety.%Jedyną%normą%doktryny%było%to,%co%odegrało%tak%doniosłą%rolę%m.in.%  
w%późniejszym%ruchu%kwakierskim:%„głos%wewnętrzny%natchnienia%boskiego”  .%%125

Początkowo%z%anabaptyzmem%sympatyzował%Marcin%Luter,%później%jednak%zaatakował%anabaptyzm%

i% chłopstwo% w% traktacie% pt.% „Przeciw% morderczym% i% rozbójniczym% bandom% chłopskim”.% W% piśmie% tym%

wzywał% do% tępienia% buntowników,%wycofując% się% stopniowo% z% tezy% 33,% która% głosiła,% że% heretyków% nie%

należy%karać%śmiercią.%%

W%1527% roku%M.% SaÉler%przedstawił% główne% założenia% anabaptyzmu%w% siedmiu% zasadach%wiary,%

które% przyjęto% na% synodzie% w% Schleitheim.% Twórcami% i% przywódcami% gmin% anabaptystycznych,% które%

powstawały% w% różnych% zakątkach% Europy,% byli:% Baltazar% Hubmaier% (Morawy),% Jakub% HuÉer% (Niemcy),%

Melchior%Hofmann%(Niederlandy).%W%latach%1534%–1539%powstała%w%Munster%anabaptystyczna%komuna%

religijna%o%radykalnym%i%utopijnym%programie.%%
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Anabaptyzm% oprócz% chrztu% dorosłych% głosił% ideę% Kościoła% niewidzialnego,% Kościoła% wybranych,%

który% przeciwstawia% się%w% sposób% zdecydowany% swoim% życiem% i% obyczajami% całemu% światu.% %Masowe%

prześladowania,% zarówno% ze% strony% katolików,% jak% i% ewangelików,% zrodziły% wśród% anabaptystów%

przekonanie,%że%owa%wizja%sprzeciwu%wobec%zła%świata,%może%zrealizować%się%wyłącznie%w%zamkniętych,%

zupełnie% oddzielonych% od% świata% społecznościach.% Anabaptyzm% nigdy% nie% uzyskał% jednolitego%

doktrynalnego%kształtu%i%był%bardzo%wewnętrznie%zróżnicowany%(od%skrajnego%pacyfizmu%do%radykalizmu%

komuny%w%Monaster)  .%126

!
Zwierciadło( męczenników( (Martyrs( Mirror)( –(w( 1660% roku% pastor% mennonicki% Thieleman% Jansz.% van%

Braght,%opublikował%w%1478.%stronicowy%tom%zatytułowany%Krwawy$Teatr%lub%Zwierciadło$Męczenników.$

Książka%zawierała%szczegółowe%objaśnienia%dotyczące%przekonań%mennonitów%(łącznie%z%sytuacjami,%które%

skutkowały%wykluczeniem),%jak%również%setki%trzymających%w%napięciu%opowieści%męczeńskich.%W%drugim%

wydaniu% z%1685% roku%około%100%historii% zyskało%dodatkowy,%wizualny%atut%dzięki%104%miedziorytniczym%

ilustracjom% holenderskiego% artysty% % Jana% Luykena.% I% tam% Martyrs% Mirror% zyskała% znacznie% większą%

plastyczność%i%pewnie%tym%samym%moc%wywierania%większego%wrażenia%na%czytelnikach.%

Wielu%uważało,%że%książka%ta%w%sposób%jednoznaczny%uczy%by%nie%stawiać%%oporu%wobec%przemocy,%

ponieważ% historie% tam% zawarte% przedstawiają% osoby,% które%w% obliczu% prześladowań%wybrały% cierpienie%

zamiast%walki.%Zwierciadło$męczenników$promuje%wśród%wyznawców%bierność% i%pokorę.% %W%1748%roku,%

wobec%groźby%działań%wojennych%na%granicy,%mennonici%z%Pensylwanii%zlecili%przetłumaczenie%tej%książki%

na%język%niemiecki.$

W%1780%r.%przedstawiciel%rady%starszych%–%amisz%Hans%Nafziger%z%Essingen% %poczynił%w%Niemczech%

przygotowania%do%przedruku%pensylwańskiej%edycji,%która%miała%służyć%wiernym%w%Europie%–%kongregacji%

w% Palatynacie% i% Alzacji.% % Nafziger% pracował% nad% projektem% z% Peterem%Weberem,% sąsiadem% i% pastorem%

mennonickim.%%

Wierzyli%oni,%że%w%ogarniętej%wojną%Europie%te%historie%zdołają%uczynić%ludzi%lepszymi.%Tymczasem%

amisze%w% Ameryce% Północnej% również% czytali% niemieckie% Zwierciadło$Męczenników,$a% kilka% lat% później,%

w%1849%roku%w%hrabstwie%Mifflin%w%Pensylwanii%amisz%Shem%Zook%wydał%nową,%niemieckojęzyczną%wersję%

tej%książki.%%

Dzisiaj%Zwierciadło$Męczenników$znajduje%się%w%domach%amiszów,%a%odniesienia%i%nawiązania%do%

treści%tej%obszernej%księgi%są%w%społeczności%bardzo%częste.%Książka%ta%prezentowała%i%wspierała%również%

ideę,% że% światu% nie% można% w% pełni% ufać;% z% jej% strony% pobrzmiewają% tematy% oddzielenia,% separacji,%

cierpienia% i%wierności.%Nie%ulega%wątpliwości,% że%pobożność% i% doświadczenia%męczenników% z%XVI%wieku%

ukształtowały%życie%i%myślenie%%amiszów%w%%wieku%XXI  .%Ryciny%z%Martyrs$Mirror%autorstwa%Jana%Luykena%127
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przedstawiające%sceny%najokrutniejszych%tortur%jakim%poddawani%byli%anabaptyści%cieszą%się%szczególnym%

zainteresowaniem%dzieci%amiszów,%a%ponieważ%co%najmniej%jeden%egzemplarz%tej%książki%(choć%najczęściej%

jest%ich%znacznie%więcej)%jest%w%każdym%amiszowskim%domu,%dzieci%mają%do%nich%nieograniczony%dostęp.%

!
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