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Abstrakt
Tato diplomová práce je etnografickou studií situace imigrantky Liny z
Bangladéše v Itálii. Snaží se postihnout proces přeměny identity a typu vztahů a
poukázat na vliv mocenských sítí globálních i lokálních, především genderového
charakteru.
V práci byl aplikováno hledisko genderových geografií moci, nástroje,
který pro analýzy témat spojených s migrací navrhli autorky Patricia R. Pessar a
Sarah J. Mahler. Tak je dle nich zohledňováno působení genderu ve vztazích mezi
různými úrovněmi sociální skutečnosti (stát, tělo, rodina), dále umístění člověka v
mocenských hierarchiích vzniklých za působení historických, politických,
ekonomických, příbuzenských a dalších faktorů a agency akterů.
Práce je založena na materiálech získaných v průběhu terénního
výzkumu, tedy v momentu, kdy je výzkumník v přímém až intimním kontaktu s
každodenností informátorů. (zúčastněné pozorování) Pro studii bylo využito i
narativního rozhovoru, který dal informátorce prostor k sebevyjádření a studie tak
získala autentický hlas a svědectví o tom, jak svůj život konceptualizuje.
V práci bylo předvedeno, jakým způsobem je její situace v emigraci (i
její zahájení) ovlivněna původem a globální socioekonomickou situací. Na základě
své tzv. trojité neviditelnosti (z hlediska genderu, etnika, pozice migranta) byla
vřazena mezi marginalizovanou profesní třídu pomocníků v domácnosti. Tato
pozice, jež často marginalizaci migrantek udržuje, Lině naopak přinesla podmínky
a prostředky k jejímu empowermentu. V jeho rámci začalo docházet k
rekonfiguraci vztahů v její rodině. Významnou úlohu hrál fakt, že se stala
výdělečně činnou. Ve své proměně začala vnímat sociální horizonty (např. v
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profesní rovině), které často zůstávají migrantkám uzavřené. V rámci tohoto byly
mapovány statusové aspirace a omezení ze strany italského i bangladéšského
imigrantského prostředí. V práci byly zachyceny i aspekty a hranice agency.

Abstract
This thesis is an ethnograp. It aimes to show the process of the identity
change and the change of the character of the relationships. hic study of the
situation of an immigrant called Lina from Bangladesh in Italy. It aimes to show
the process of the identity change and the change of the character of the
relationships. It points out to the both global and local power nets, especially the
gendered ones.
The framework of the „gendered geographies of power“ was applied in
this work, a tool designed by Patricia R. Pessar and Sarah J. Mahler for the topics
related to migration processes. It encompasses the influance of gender in the
relations in and between different levels of social reality (state, body, family), then
the location of the person in the power hierarchies developed from historical,
political, economical, parental etc. factors and in the last place the agency of the
people involved.
The thesis is based on the materials from a fieldwork, a situation when
the researcher is in a direct and intimate contact with the daily life of the
informant. (Participant observation) Another data source was the narrative
interview that gave the informant the possibility of self-expression and the study
gained a testimony about the informant's conceptualization of her life.
It was demonstrated how is her life in the emigration influenced by her
origins (patriarchal society) and by the global socioeconomic situation.
(Globalisation, postcolonialism and the capitalist market, gendered as well.) Based
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on her „triple invisibility“ (related to her gender, ethnic origins and migrant
position) she was included in the marginalised professional class of domestic
workers in Italy. Allthough this position usually contributes to the migrant's
marginalisation, in her case the working place brought about conditions for her
empowerment. In this framework there has started a relationship reconfiguration
in her family. An important role played the fact she was earning money. Changing
she started to notice social horizons (f.e. on the professional level) that would stay
for many migrants from the third world unrealistic. With this regard the author
mapped also the status aspirations and constraints from both the Italian and
Bangladeshi immigrant environments. In this way the work mapped also the
aspects and borders of the agency.

7

Prolog

Je nedělní ráno. Město se celkem nezaujatě nadechuje k poklidnému
dni nicnedělání. Tu a tam se mihne staré kolo, vyhrne se roleta nějaké pekárničky,
či osamělý turista cvakne foťákem. italská neděle ve Florencii je neděle skutečně
relaxová, pokud se nekoná fotbalový zápas nebo trh, tak je město do poledne až
překvapivě velmi klidné. Na náměstíčku Piazza dei Ciompi se ale již dopoledne
během chvilky sejde menší skupinka lidí. V sousedství renesančního podloubíčka
a starobylého trhu se starožitnostmi se rozprostírá parčík s dětským hřištěm. Hřiště
ožilo barvami, smíchem. Na lavičkách posedává několik žen oděných do volných
pestrých orientálních šatů a jazykem bangla si živě sděluje novinky všedního dne.
Do průčelí jednoho ze středomořských domů se zelenými okenicemi někdo občas
vejde. Bližší pohled už rozezná arabské nápisy na jeho oprýskaných dveřích.
Jedná se o islámské centrum a modlitebnu v jednom muslimské komunity ve
Florencii a jejím okolí. Uvnitř právě probíhá hodina arabštiny pro děti, jejichž
matky, a občas i otcové, si tento čas užívají volnými pochůzkami po městě a
společným povídáním.
Hodina arabštiny je organizovaná mužem z Bangladéše, a jeho žactvo
zastoupené dívkami i chlapci téměř výlučně také. Na dětském hřišti mezitím
povlávají barevné šálky jejich matek, batolí se, nebo v náručí se krčí jejich mladší
sourozenci, vyměňují se domácí pochutiny a tipy. Po nějaké chvíli se hřiště
částečně zaplní jinými rodiči, turisty a dalšími, kteří hledali trochu zázemí v této
části nedělní Florencie. Rozezní se kytary potulných italských muzikantů a
pozornost bangladéšských žen se upře k nim, rozesmějí se ještě víc, když si
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všimnou jejich pohledů, některé jim i pokynou. Když témata dojdou a čekání na
místě omrzí, rozejdou se ženy ve skupinkách do města za menšími nákupy, nebo
jen tak na procházku. Florentští domorodci po nich občas pomrknou, přitaženi
živou pestrobarevností bangladéšských sárí, kamýzů, leskem svatebních perliček v
nose. Někdy lze vnímat zvědavost, jindy údiv, pousmání, napětí, navyklost.. Co si
asi každý představuje o životě těchto žen.. Přišly obývat stejný prostor, nebo ho
přišly spoluobývat? Jak se zapojily do okolního světa, jak do něj byly vtaženy? Jak
se cítí v novém prostředí a jak ho vnímají? Jak se jim přetváří v mysli obraz jejich
domoviny? Jak se mění její otisk v mysli a v tělech? Jaké aspirace se v nich
formují?
Co se skrývá v osudech těchto žen? Tyto otázky jsem si kladla, když
jsem poprvé vstoupila na půdu parku u florentské mešity, tyto otázky se pokusím
také nově položit a zpracovat v této práci. Svět těchto žen poodhalím, a
zrekonstruuji z mozaiky zážitků, prožitků a výpovědí jedné reprezentantky této
skupiny – Liny. Neaspiruji na obecnou platnost. Bude se jednat o jedinečný a
specifický případ, který ale nevylučuje odhalení společných vzorců a problematik
s ostatními

členkami

skupiny

muslimských

s migrantkami z rozvojových částí světa vůbec.
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1. Uvedení do tématu práce

Každá lidská bytost je zaklesnuta do sítě mocenských vztahů. Moc není
ani instituce, ani struktura, ale je to spíše pojmenování, jímž označujeme
specifickou stretegickou situaci, jež vládne v dané společnosti. (Foucault, 1998)
Moc nemusí být spojena s násilím, a její síla tkví spíše v její neviditelnosti, v
inherentnosti každodenních praktik, institucích, tělech. (Ovládaní často vnímají
sami sebe jako suverénní jedince, kteří si o svém jednání v životě rozhodují sami.)
Moc je napojena na některé společenské diskurzy1, jež získaly status pravdy, a ty
pak určují, jakým způsobem definujeme a organizujeme naše osobní i sociální
světy. Tyto diskurzy řídí to, kým se stáváme. Při této naší „tvorbě“ dostáváme do
vínku i jakousi „slepotu“ vůči mocenským sítím naší situace. Tato slepota nemusí
být definitivní, neboť v průběhu života můžeme potkat jiné diskurzy, které nám
mohou na „strážní věž“ posvítit a mocenské principy odhalit. (Řády můžeme
bezděky překračovat i svou přirozeností, nějakou odchylkou.) I přes inherentnost
moci, jejího prostoupení lidským životem a společností, je tedy přítomnost
agency, ve smyslu působení proti mocenským sítím reálná. (Foucault, 1977). V
této práci se budu věnovat jednomu případu, jenž ukáže pohyb v těchto
mocenských sítích. Jak prolog naznačil, bude se jednat o případ migrantky z
„třetího světa“ a mocenské vztahy a sítě, ve kterých se nachází, její možnosti
prostupování či „vyhlížení“ z nich.
1
Diskurz je v jazyce vyplývající napovrch porozumění skutečnosti určité epochy . Pravidla
diskurzů definují na základě určitého vztahu nebo určité oblasti vědění to, co je vyslovitelné, co by se mělo
říkat, co by se nemělo říkat, kým , kdy a v jaké formě to smí být vysloven. (Například ve formě vědeckého
výroku.)(Foucault, 1977)
„Diskurz je tedy to, co tvoří pozadí každé promluvy, která jej nutně „opakuje“, pohybuje se v
prostoru jím vymezeném; je to zároveň to, co nám umožňuje mluvit, respektive co naše mluvení
legitimizuje, a zároveň
to, co nám týmž pohybem něco říci znemožňuje.“ Matonoha, Jan. Literárněvědný text jako
diskurz, velké vyprávění a výkon moci?Česká literatura. R.ozhledy. 5/2003. s.582. 16.2.2010. Dostupné z
WWW: <http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/kolokvia/1/4.pdf>.
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1.1. Migrace žen jako zanedbávaný fenomén
Problematika migrantek z rozvojových zemí v Evropě se teprve
v posledních dvaceti letech dostala do popředí jak akademického, tak publicistního
a populárního světa veřejnosti vůbec. Dlouho byla migrace žen obecně
upozadněná, migrace se pojímala především jako mužská záležitost. Zjednodušeně
řečeno, muži migrovali za prací a ženy je posléze následovaly. V objasňování
migračních jevů však nehrály významnou roli. Byly vnímány jako vysoce tradiční
a s kulturou spjaté bytosti, tudíž bez atraktivního aktérství. (Pierrette HondagneuSotelo, 2000) Tyto mýty jsou dnes již bořeny. Ženy představují v migraci důležitý
faktor, ať už migrují samy nebo s rodinnými příslušníky. Pojí se s nimi celá řada
sociálně-kulturních fenoménů, které ovlivňují jak samotnou migraci tak přijímající
společnost.

1.2. Migrace v kontextu globální restrukturace
Migrantky z tzv. třetího světa jsou produktem procesů globální
restrukturace – transformace států, občanské společnosti, trhu. (Marchand,
Runyan 2000) (Toto nepřináší pouze pozitivní globální propojenost, volnost
pohybu a větší osobní svobodu, jak hlásí ultraliberálové.) Tyto procesy jsou stále
spojeny s mocenskými mechanismy a ideologiemi třídního, rasového i
genderového typu, jež vytvářejí nerovnosti. Koloniální historie spojená s
globálním volným trhem kapitalismu, toto vše podporované moderními
telekomunikačními a přepravními technologiemi, stojí u zrodu řádu „centrum“ „periferie“, „západ“ - „rozvojový svět“. Chudoba periferií „jde na ruku“ poptávce
po levné pracovní síle v centrech. Restrukturace ekonomiky vytvořila mnoho
nových pracovních míst v odvětví služeb, elektroniky. (Především v tzv.
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globálních městech s třídou specialistů s vysokými příjmy, často zaměstnanci
nadnárodních korporací, vznikla celá řada pracovních pozic manuálního
charakteru, která jsou doplňována levnou pracovní silou.) Poptávka, která vznikla,
nebyla pouze třídně či „etnicky“ specifická, byla charakteristická i genderově.
(Kofman, 2000) Po celém světě hierarchické genderové ideologie napomáhají
snižovat náklady za praovní sílu. (Mills, 2003)
V rámci ekonomické restrukturace došlo dle některých autorek již v
minulosti ke vzniku protikladu placené práce mužů a neplacené reproduktivní
práce žen. (Marchand, Runyan ed. 2000) Dle podobného scénáře se práce tzv.
feminizovala,

což znamenalo vznik flexibilních pracovních míst se sníženou

zárukou tak, aby se náklady držely nízko a bylo možno dostát nárokům volného
trhu. V neposlední řadě pak v procesu snižování významu státu došlo v „centrech“
k redukci státních investic do sektoru sociálních služeb, čímž se jeho povinnosti
přenesly do soukromého prostoru. Především ženy figurují pak v těchto
znevýhodněních. Ženy v „centrech“ ale v rámci emancipace postupně z tohoto
kruhu vystupují. Zejména co se týče reproduktivní práce v domácnosti, se zde do
určité míry osvobozují. Avšak ne tím, že by tyto povinnosti převzali z poloviny
muži, nýbrž tak, že najímají ženy z rozvojových zemí světa. (Parreňas 2005;
Anderson 1999) Migranti z „třetího světa“ a ženy zvláště tedy udržují soukolí
kapitalismu v běhu, kompenzují nedostatky státní péče a pomáhají naplnit potřeby
životního stylu západní společnosti. (Marchand, Runyan ed. 2000, Mills 2003)

1.3. Gender v migraci
Procesy globální restrukturace v sobě kromě třídních, rasových a
etnických nesou i genderově vystavené struktury, které ovlivňují migraci. (Pessar,
Mahler 2003)
Gender bude v této práci pojímán jako významný organizační princip
13

sociálních vztahů, neboť strukturuje každý aspekt lidské interakce na osobní
úrovni i na úrovni domácnosti, v komunitě i v mezinárodních vztazích. Gender
rozhoduje o tom, kdo bude socializován k síle, kdo ke slabosti, kdo bude mít
majetek a moc, kdo bude vyloučen z privilegií, kdo bude mít svobodu pohybu a
komu bude naopak odepřena. (Eral, Morokvasic, Shinozaki, 2003)
Pojí se s ním celková představa o rolích dané osoby ve společnosti.
Vzhledem k odlišné situaci pojetí těchto rolí a genderu vůbec v různých
společenských kontextech, jeho napojení na mocenská uspořádání v rodinách,
komunitách a společnosti, bývá situace žen migrantek v procesu adaptace v nové
společnosti složitá a komplexnější než situace mužů. (Brettell, 2000)

Principy genderových systémů se projevují ve způsobech, jak ženy
migrují a v jakých podmínkách se při tom pohybují.
Za prvé ženy musí na rozdíl od mužů výrazněji zohledňovat ještě svou
práci reprodukční. (Kofman, 2007) Dále země jejich původu určují, jak na úrovni
politické tak společenské, kam, jak, s kým, kdy a za jakým účelem mohou
migrovat. V případě jižní Asie jsou pak všechny migrační politiky vůči ženám
více či méně restriktivní.2 Nicméně například Filipínky v porovnání s
Bangladéšankama mají větší možnost vycestovat samy a jako samostatné
migrantky jsou i filipínskou společností lépe vnímány. (Dannecker, 2007) Oproti
tomu migrace bangladéšanek bez doprovodu je hodnocena v bangladéšské
společnosti vysoce negativně. Na několik let bylo dokonce bangladéšským ženám
zákonem zakázáno migrovat samostatně. (Dannecker, 2007) Paradoxně remitence
migrantek významně podporují ekonomiku některých asijských států jako
například Filipín, Srí Lanky i Bangladéše. (Oishi, 2005) Za to bývají sice někdy
označovány jako národní hrdinky, (především na Filipínách), avšak hodnotnější
2

Například v Indii mohou ženy odejít samy do emigrace až po dosažení 30 let, a to pouze za účelem
studií nebo práce. (Oishi 2005)
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postavení ve společnosti a více osobních svobod nezískávají. Rozdíl v postojích
jednotlivých asijských společností vůči migraci žen spočívá částečně v rovině
náboženské. Tak je v Bangladéši například přísněji uplatňována purdah,3 tedy
segregace žen a mužů, zahalení žen, také širší rodinné vztahy bývají důvodem
neochoty přijmout v Bangladéši ženskou migraci. Někteří autoři přikládají hlavní
příčinu tohoto postoje symbolickému významu přikládanému ženě jako nositelce
národní důstojnosti a identity.4 (Oishi 2005)
Také stupeň rozšíření vzdělání ve společnosti ovlivňuje míru sociální
akceptace ženské migrace. (Oishi 2005) Filipínky mají větší možnost se svobodně
rozhodnout, bangladéšanky se však svou volbou odejít do zahraničí za prací
vystavují riziku společenské ostrakizace. Samostatná migrace bangladéšanek byla
akceptována pouze do muslimských zemí, zejména Malajsie. Směrem na západ
probíhá migrace téměř stoprocentně za doprovodu mužských příbuzných,
převážně manžela.

Co se týče kvality života migrantek v hostitelské zemi hraje gender opět
pochopitelně roli v kombinaci s dalšími faktory. Některé studie ukázaly, že někdy
se genderově specifickou jeví adaptace na nové prostředí. Ženy se s novým
prostředím vyrovnávají lépe než muži. Jejich role matek a manželek není tolik
ohrožena jako tradiční role otců živitelů, kteří mohou podléhat stresům a
ventilovat je prostřednictvím domácího násilí.
3
Purdah: sociální systém v muslimské a částečně hindské psolečnosti, který odděluje svět žen od
světa mužů. Je založen na fyzické segregaci mužů a žen a na povinnosti žen zahalovat se. Je napojen na
koncept cti, váže se k patriarchálnímu typu společnosti. (Cudnost žen je ctí mužů.) Ženám je v tomto
systému vymezena pouze soukromá sféra, veřejná je pak plně v moci mužů.
Feldman, S., Mc Carthy, Florence E., Purdah and Changing Patterns of Social Control among
Rural Women in Bangladesh. In: Journal of Marriage and the Family, Vol. 45, No. 4 (Nov., 1983), s. 949959.

4

Bangladéš prošel krvavým bojem za svou národní identitu při odtržení od Pákistánu v roce 1971 a
dodnes pojem národa představuje vysokou hodnotu. Knotková-Čapková, B. 2005. Bangladéš. Stručná
historie států. Praha: Nakladatelství Libri.
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Sledovány byly i různé scénáře setkání původních zázemí a kultur
migrantů s prostředím hostitelské země. Tak například došlo přes vzájemné
podobnosti k odlišnému vývoji v komunitě somálské a bangladéšské ve Velké
Británii v Londýně. Obě komunity jsou muslimské, s delší přistěhovaleckou
tradicí. (Somálští i bangladéští muži působili původně v námořnictvu. V tradicích
obou komunit je domácí násilí regulováno, ne odsouzeno. V obou je vyvíjena
kontrola nad sexuálním životem žen. V Somálsku obřízkou, v Bangladéši separací
mužů a žen.) Přesto se ženy ze Somálska s novým prostředím sžily lépe než ženy
bangladéšské. Jejich možnost pohybovat se volněji na veřejnosti a tedy pracovat
spolu s místním obyvatelstvem je finančně osvobozuje od závislosti na jejich
mužích. Do určité míry toto vychází z původní kulturní konfigurace, kdy
manželky zastávaly roli hospodyň při časté nepřítomnosti svých manželů. Také se
mohly spolehnout na podporu svého rodu v případě neshod s manželem.
Psychologicky tedy měly lepší postavení, které jim umožnilo lépe proniknout do
místního prostředí. Naučily se dobře anglicky v každodenním kontaktu s lidmi, a
tím si zajistili i jistou finanční a duševní osobní nezávislost. Velká většina
Somálek si našla práci – velmi často jako uklizečky v nemocnicích nebo v
továrnách. Roli zde hraje asi i fakt, že somálská komunita žila spíše roztroušeně a
tak chodily nakupovat mezi „místní.“ Také si díky vzájemné solidaritě co se týče
výměny

informací

o

pracovních

místech

vytvořily

podpůrné

zázemí.

bangladéšanky žily v Anglii (Londýně) více v izolaci. Pokud si finančně
přivydělávaly,

bylo

to

domácími

ručními

pracemi.

Díky

bangladéšské

infrastruktuře obchodů aj., nebylo nutné, aby se Bangladéšané obecně příliš učili
anglický jazyk. bangladéšanky svatbou přestupovaly ze svého rodu do rodu
manželova, čímž ztrácely oporu otcovského rodu, a byly více závislé na harmonii
domácích vztahů. Tradice se také v komunitě udržovaly příjezdem nevěst z
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Bangladéše, které byly více ochotné žít ve společných domácnostech pod velením
manželů a tchyní. Podle autorky se bangladéšské ženy nacházely v horším
psychickém stavu než ženy somálské. (Buijs: Hazel-Summerfield, 1996.)

Pochopitelně situace v hostitelské zemi je stejně významným faktorem
jako původní kulturní konfigurace přistěhovalecké komunity. Často místní
strukturální omezení přispívají k znevýhodnění žen a mohou být hlavním
důvodem jejich dalších opresí a zranitelnosti. (Například v západní Evropě byla po
roce 1974 přijata lhůta, po kterou žena v nové zemi po připojení se k muži
nesměla pracovat.) (Morokvasic 1984) Diskriminace a xenofobie, produkty
obrody nacionalismů způsobené globalizací a denacionalizací hospodářství,
„napomáhají“ izolaci přistěhovaleckých komunit. Mechanismus nadnárodního
kapitalismu, který svou geografickou „flexibilitou“ práci někde odvádí a někde
přivádí, zvyšuje napětí mezi původními obyvateli a přistěhovalci. (Parreňas 2002)
Často jejich vlivem dochází k zhoršení podmínek žen, k většímu znevolnění jejich
pohybu. Pobyt v cizím prostředí obecně vyvolává potřebu zajištění a potvrzení své
vlastní identity. Frustrace pramenící z neperspektivních vyhlídek může v
migrantech starost o její kodifikaci ještě zesílit. Zvětšiny se pak ženy stávají (na
základě rozhodnutí mužů) jejími nositeli, prostředkem vymezení se komunity vůči
ostatní populaci. Někdy se jedná o výběr znaků vycházejících spíše z kulturní
tradice, jako například ženská obřízka, jindy jde o tradici religiozní. V každém
případě nehostinně, třídně naladěné nebo jinak znevýhodňující prostředí může
izolaci a nesvobodu žen zesílit. (Bhachu, 1996) Například v palestinské komunitě
v Berlíně ženy ztratily svou původní svobodu, když jejich muži byli dlouhodobě
nezaměstnání. Ve své domovině mohly přes den za nepřítomnosti svých mužů
volně cirkulovat po návštěvách za příbuznými, sousedkami, což jim bylo v nových
podmínkách znemožněno a přispělo k jejich izolaci (Abdulrahim 1996).
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Literatura o migraci žen z „rozvojových zemí“ prezentuje mnoho
kulturních forem migrantských komunit jako opresivní. Některé autorky
upozornily na fakt, že to neplatí ve všech případech a ženy ve svých rukou mají
aktérství a moc, určují i významně, jakým směrem se ty které kulturní formy
posunou. Například arabské ženy jsou díky institutům věn a purdy, pro muže
rozhodujícími partnery. Jsou významnými tvůrci u udržovateli sociálních sítí,
které mužům pomáhají v ekonomických aktivitách. (Bhachu 1996: Altorki and El
Sohl, 1988) Je třeba rozlišovat status a role na úrovni ideologie a praxe. Například
východoafrické Sikhky proměnily instituci věna a smluveného manželství díky
svým výdělkům ve vlastní prospěch a nepřímo získaly v komunitě rozhodovací
pravomoce. Trojitá oprese migrantek (jako příslušnic ženského pohlaví, nižší třídy
a marginalizované migrantní skupiny) tak nemusí mít vždy své tíživé důsledky.
(Bhachu, 1996)
Přesto existují diskuze, zda migrace žen z rozvojových zemí do
euroamerických společností napomohla jejich emancipaci, i když je obtížné
generalizovat (Pessar, 2000). Jak bylo už naznačeno, v novém prostředí dochází k
rekonfiguraci vztahů v rodinách. Výdělečná aktivita žen zpochybňuje tradiční
mocenské postavení mužů v rodině, dochází k vyjednávání nového řádu, nových
typů vztahu. Důležitými faktory, jež spoluurčují úspěch empowermentu jsou fáze
životního cyklu, ve kterém se žena nachází, rodinný status a sociální třída.
Zajímavou rovinou je především ale subjektivní vnímání této emancipace. Autoři
Conny Roggeband and Mieke Verloo ve své studii dokazují dvojí optiku vnímání,
která je uplatňována na migrantské komunity a na majoritní společnost v
Holandsku. Problém muslimské migrantské komunity a jejích žen je definován
jako kulturní, není zohledňováno strukturální omezení. Holandské ženy jsou pak
považovány za vzor, u nichž je emancipační proces završen, ačkoliv například
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jejich ekonomická nezávislost je pouhých 40%. (Conny Roggeband and Mieke
Verloo, 2007)

1.4. Genderové geografie moci - „Kvóty“ tématu
práce
Migrantky se tedy nacházejí ve spletitých vztazích, jež procházejí
napříč místy, institucemi, každodenními praktikami, identitami. Zásadním
determinantem je gender. Pessar a Mahler navrhly analytický nástroj, jenž nazvaly
„genderové geografie moci“(„gendered geographies of power.“) (2003) Na jeho
základě upozornily na nutnost sledovat za prvé tzv. „místní geografie“, což
přispívá k pochopení toho, jak gender působí na různých místních a sociálních
úrovních jako je tělo, rodina, stát a jakým způsobem je gender v těchto „místech“ i
ve vztazích mězi těmito místy potvrzován, reprodukován a pozměňován. (Pessar,
Mahler: 815, 2003) Za druhé nastínily nutnost brát v úvahu tzv. „sociální
lokality“(„social location“), jež popisují umístění člověka v mocenských
hierarchiích vzniklých za působení historických, politických, ekonomických,
příbuzenských a dalších faktorů. (Pessar, Mahler: 816, 2003) Velkou měrou je o
těchto sociálních lokalitách rozhodnuto okamžikem narození. Avšak ve své
podstatě jsou na nich založené mnohovrstevnaté identity a z nich vyplývající
možnosti jejich nositelů flexibilní, tvárné spolu s časem a dalšími faktory
mocenských hierarchií. V tomto bodě genderových geografií moci autoři chtěli
poukázat na situovanost člověka v mocenských hierarchiích, na nichž se sami
nepodíleli.(Pessar, Mahler: 816, 2003) Posledním měřítkem je „agency“ - aktérství
jednotlivců, jež může posouvat, přetvářet, konzervovat tyto sociální lokality.
Někteří jedinci, upozorňují, mají více iniciativy a vůle podmínky kolem sebe
tvarovat než jiní. (Pessar, Mahler: 817, 2003)
V této práci vyznačím a vysvětlím zakotvení mé informantky Liny z
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Bangladéše v těchto mnohovrstevnatých hierarchiích moci, jež se proplétají a
mění s místy geografickými, statusovými. Ukáži i s nimi se pojící ambivalence.
Zároveň bude identifikována agency Liny, která pozměňuje její sociální lokalitu.
Počátek migrace Liny nebyl charakterizován její agency. Do Itálie
přijela, zasazena do tradiční sociální struktury, za svým manželem na jeho popud.
Svou identitou takzvané „trojité neviditelné“ z hlediska jejího genderu,
příslušnosti k populaci Třetího světa a k migrantům byla v Itálii zasazena do
profesní třídy pomocníků v domácnosti. Geografický přesun z Bangladéše do
Itálie také spustil přeměny genderových rolí v rámci jejího partnerského vztahu,
rozvrhl její novou identitu. Budeme tedy svědky ambivalentního procesu jejího
„empowermentu“ v rámci mocenských struktur.
Vlastní analýza je členěna do dvou segmentů. První segment mapuje
strukturální podmínky života Liny v nové domovině a jeho proměn. Druhý pak
toto dále rozvede a demonstruje na materialitě.
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2. Průběh výzkumu

V následující části této práce nejprve provedu čtenáře průběhem
výzkumu a s ním souvisejícím pohybem v terénu, jeho charakterem a specifiky, i
významutvornou osobní rovinou prožívání této zkušenosti.

2.1.Osoba výzkumnice
Výzkumný terén se nacházel mimo mou domovinu v Itálii, a proto bude
praktičtější, načrtnu-li nejprve svůj vlastní profil, který bude při dalším popisu
výzkumu dokreslovat obrázek a doplňovat významy i „mezi řádky.“
Jsem bílá žena, češka, v době výzkumu mi bylo 25 let. V muslimském
prostředí jsem se již před tím pohybovala v Čechách při svém výzkumu k
bakalářské práci, byla jsem tedy seznámena s muslimskou ortopraxí. Zúčastnila
jsem se také interkulturního programu na tureckém venkově, kde jsem bydlela v
turecké muslimské rodině. italsky jsem v době výzkumu mluvila už poměrně
slušně, ač ne do takové míry jako ovládám v mém životě zatím nejužívanější jazyk
- angličtinu. Moje znalost bengálštiny se omezuje na několik

základních

společenských frází a několik obecných lingvistických pouček.
Vystupovala jsem jako studentka kulturní antropologie. Přibližovala
jsem tento obor jako studium kultur, společenských skupin a jiných fenoménů
související se společností a člověkem. Při povrchních setkáních jsem uváděla, že
se zajímám o islám a muslimy v Evropě.
Poté, co jsem si zvolila výzkumnou oblast, přiblížila jsem svůj
výzkumný záměr a požádala o spolupráci. Setkala jsem se s jedním explicitním
neporozuměním ze strany učitele arabštiny, který mě považoval za adeptku na
konverzi k islámu. K vyjasnění došlo velmi brzy. - Na můj odlišný záměr ho
upozornily i samy ženy z komunity. Učitel tento fakt akceptoval a proměna vztahu
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ke mně se nekonala. Působil dál přívětivě a i potom jsem několikrát navštívila jeho
rodinu. (Možná doufal v cestu samovolného přestoupení na základě dobré
zkušenosti s muslimy.)

2.2. Vstup do terénu a krystalizace tématu
Vstup do terénu byl kombinací přípravy i náhod. Před odjezdem do
Itálie jsem měla připraven výzkumný projekt, který se týkal vztahu muslimských
žen ke svému tělu, embodymentu sociální konfigurace. Pobytem v terénu a
událostmi s tím spojenými jsem ale postupně tento projekt, jak se některým
antropologům stává (například Abu Lughod a její zamýšlený výzkum struktury
společnosti beduínů, 2000), posunula jiným směrem.
Při hledání kontaktů v muslimské komunitě jsem se rozhodla využít
instituce – a to islámského centra ve Florencii. Od profesorky arabštiny jsem
získala informaci, že se tam konají přednášky o islámu. Bylo ale zapotřebí
trpělivosti, neboť zahájení přednášek se po několik týdnů rušilo a přesouvalo. Až
po několika zrušených a posunutých termínech se skutečně sešla skupinka žen z
různých arabských, afrických a východoevropských států a dva přednášející italové – konvertité muslimové. V průběhu doby, kdy jsem pokaždé s novou
nadějí absolvovala nedělní ranní vstávaní a pak přicházela znovu a znovu do
prázdnotou zejícího centra, jsem se seznamovala s náhodnými příchozími,
například arabským šejchem a jeho malými žačkami, několika ženami, které se
přišly pomodlit do ženské části modlitebny a několika muži, kteří se mě se
zájmem vyptávali, co hledám. Začala jsem také pravidelně potkávat bangladéšské
ženy, které se nechodily modlit, ale pouze přiváděly své děti na kurz arabštiny, jež
probíhaly podobně jako záhadné přednášky v ranních hodinách. Zapojily se do mé
investigativní činnosti týkající se reálné existence a termínů přednášek a při tom
zaktivovaly své muže, aby pro mě informace dohledaly. Ze strany mužů také vyšla
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nabídka, že bych se mohla dozvědět něco o islámu a muslimech přes kontakt s
jejich ženami. (Naprosto tak postihli můj záměr.) Byla mi, konkrétně doporučena
jedna žena, která podle nich uměla nejlépe italsky. Tak mě jednoho dne učitel
arabštiny (manžel jedné z prvních bangladéšských žen, které jsem potkala,) zavedl
do parčíku před islámským centrem. Sedělo tam několik žen na lavičkách a já jim
byla představena. S dotyčnou ženou jsme si pak sedly trochu stranou a začaly si
povídat. Byla to hezká mladá žena, (kolem třiceti let), velice milá a usměvavá. Ve
své práci ji budu nazývat Lina. Náš rozhovor se příliš tématem islám neubíral.
Lina spíše vtipkovala, mluvila o svých dětech, o oblečení, o svém životě,
zjišťovala, čím se zabývám já..

Občas se zapojila i některá z dalších okolo

sedících žen.
Při následující návštěvě centra jsem si začala uvědomovat, že jsem
vtahována do zajímavého světa. Na přednáškách, které se nakonec rozběhly, jsem
získávala další zajímavé kontakty, ale posléze jsem si vyjasnila, kde je skutečný
moment mého zájmu.
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Parčík před Islámským centrem ve Florencii

2.3. Pohyb v terénu
Lina mi nabídla, abych ji navštívila doma, a s pozváním se připojily i
další ženy. Lina mě později také požádala, jestli bych nemohla doučovat jejího
syna anglicky, protože ho chtěla zbavit ostýchavosti mluvit. Souhlasila jsem a
začala pravidelně docházet do její rodiny.
Lina pracovala jako hospodyně u jednoho postaršího italskoamerického páru, a zde také i se svým manželem Rahmánem a dvěma dětmi –
dvanáctiletým synem Rafikem a šestiletou dcerou Farídou - bydlela. Dům byl
velký a nacházel se ve vilové čtvrti poblíž centra. Měli zde vymezeny dvě
místnosti jako ložnici a dětský pokojíček, obě poměrně malé, a koupelnu. Ke
společnému užívání s italsko-americkou rodinou měly kuchyň, terasu a rozlehlou
zahradu se sady, záhony, vinicí a bazénem. Děti se občas mohly pohybovat i v
dalších částech domu.
Po výuce jsem většinou trávila večery s Linou v kuchyni při přípravě
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večeře, kde jsme si povídaly. Občas jsem zůstala na večeři, kdy jsme jedly někdy s
manželem, někdy jen samy s dětmi. Zpočátku jsem „domácí“ - starší americkoitalský pár vůbec nepotkávala.
Po čase jsem začala chodit i dříve odpoledne, kdy měla Lina několik
hodin pauzu mezi přípravou jídel a oběda. Tehdy většinou relaxovala při sledování
bollywoodských filmů nebo některých italských seriálů. Většinou již byla doma
také Farída z nedaleké školky, z které ji Lina pravidelně vyzvedávala a poléhávala
s maminkou. Děti mě nadšeně seznamovaly se svým světem, a tak mi
představovaly oblíbené italské seriály, písničky, hračky, mobily, (především ze
strany Rafika), fyzické a umělecké dovednosti (ze strany Farídy). Fascinující byly
kontrasty, které mě obklopovaly. Malinký pokojíček s vlhkou stopou na zdi –
přepychový dům, otec pracující na tržnici – děti navštěvující drahou florentskou
školu. Ještě jsem stále promýšlela svůj výzkum v intencích původního projektu,
vedla jsem hovory o odívání a s tím souvisejících tématech, ale postupně jsem si
začala uvědomovat, že se dotýkám hodnoty, kterou bych nepoodkryla, kdybych
svou zbývající část času věnovala dalším účastnicím výzkumu. Otevřely se přede
mnou dveře do intimnějšího světa, než jsem čekala, což zvolenou tématiku
zahalilo do jiného hávu. Postupně i zpětně vyplynula na povrch skutečnost, že by
bylo cenné, kdybych prostor ve své práci věnovala pouze Lině.

2.4. Mozaika terénu
Výzkumný terén byl mnohovrstevnatý, prostorově, sociálně i emočně.
Přinášel vjemy jak z intimního prostoru domácnosti, veřejného pohybu ve
společnosti bangladéšské komunity (park u mešity, tržnice, florentské ulice,
restaurace, byty), i prostory italské veřejnosti i soukromých osob, institucí.
S Linou jsem trávila mnoho času v jejím soukromém prostoru, který se
pootevřel do takové míry, že jsem u Liny někdy i přespávala. V těchto večerech se
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intenzivně povídalo, Lina vyprávěla bangladéšské pohádky, po dlouhé době si
listovala svým školním „slabikářem“ a čítankou, nebo jsme se dívaly s dětmi na
film v italské televizi nebo na bollywodské DVD, ochutnávali jsme speciality
dovezené z indického poloostrova. Má přítomnost pak pozměnila řád domácnosti.
Manžel Ráhman se pak přesunul na noc do dětského pokojíčku a Farída spala se
mnou a Linou v ložnici. Rahmán na mě nejprve při setkání na veřejnosti působil
celkem přísným či odtažitým dojmem. Pravidelná setkávání v intimitě domácnosti
ale toto postupně nahradila jiným obrazem. Rahmán nemluvil dobře italsky a
některé jeho pokyny nebo nabídky putovaly směrem ke mně přes Linu. Vždy byl
ale zdvořilý a ochotný. Nabízel mi pravidelně odvoz domů. Po čase se naše
komunikace změnila. Začala jsem se dozvídat o jeho příchodu do Itálie a osudech
před tím, o Bangladéši a jeho politice, zachytila jsem i jeho skrytý humor.
Takto se tedy vyvíjelo seznámení a vztah s touto rodinou v různých
prostorových polích. V průběhu mého pobytu jsem navštívila několikrát i školu při
doprovázení a vyzvedávaní Lininých dětí. Ve škole jsem také byla svědkem
gymnastického představení Farídy. (I Rafik měl své školní divadelní představení,
kde vystupoval v hlavní roli čaroděje z Oz. Tam jsem se ale kvůli povinnostem ve
své škole nedostavila.) Všechny dětské aktivity byly zachycovány na kameru,
takže jsem měla často představení virtuální.
Občas jsem byla požádána o baby-sitting, například když Lina
doprovázena Ráhmanem musela odjet k lékaři, nebo když si jela zažádat o
návštěvnická víza do USA. Také jsem děti vzala na výstavu o impresionismu se
speciálním doprovodným zábavně-výukovým programem pro děti.
Při víkendových návštěvách jsem se postupně seznámila s Lininými
mladšími bratry, bratrancem a dalšími příbuznými a známými Ráhmana. Byla
jsem pozvána na velkou oslavu státního svátku Bangladéše, již pořádala
Bangladéšská Asociace v Itálii, kde jsem byla svědkem volby Liny a Rahmána do
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její komise. (Měli na starosti organizačně-personální část aktivit asociace, Lina v
ženské části, Rahmán v mužské.)
Kromě této bangladéšské oslavy jsem s Linou absolvovala i menší
florentskou oslavu místních obyvatel jedné čtvrti, kde jsem měla možnost vnímat
pohyb a vztahy Liny v „italské“ části florentské společnosti. S Linou a dětmi jsem
několikrát podnikla výlet, také jsme několkrát spolu zavítaly do obchodů.
Zúčastnila jsem se návštěvy příbuzných Linina muže v Pise. Zde jsme
navštívily několik bytů, poobědvaly, procházely se po tržnici u slavného komplexu
věže a chrámu atd. Byla jsem svědkem mnohem horších bytových podmínek než
ve Florencii, zalidněného bytu bez větší výzdoby a vybavení. Všechny ženy byly
oblečeny do tradičních sárí, většinu dne trávily doma, staraly se o domácnost,
zatímco jejich muži prodávali na tržnici suvenýry z Pisy.
Občas jsem zašla sama nebo v doprovodu Liny na tržnici ve Florencii,
kde měl stánky manžel Liny, které mu spravovali jeho příbuzní. Popisovali mi,
jakým způsobem získávají zákazníky, dozvěděla jsem se o jejich osudech před
příchodem do Itálie, o práci v Malajsii a Dubaji i o rodinné situaci.
V průběhu pobytu jsem také několikrát navštívila manželku učitele
arabštiny Hasínu. Byla jsem pozvána několikrát k nim na oběd, okusila jsem, jaké
mistrovství se skrývá za jezením rukama, vedla jsem rozhovory, vyslechla si
přednášku učitele o islámu, shlédla jsem video z jejich svatby, vyzkoušela si, jak
pracné je, obléci si sárí. Také jsem potěšila učitele, když jsem si na chvíli zkusila
hijab na zahalení hlavy..

Se svou informantkou jsem tedy zažívala situace v intimním prostoru i
prostoru veřejném, a to jak v rámci bangladéšského společenství, tak italského
prostředí. Můj pohyb terénem se neodvíjel pouze po jejím boku. Získávala jsem
různá pozvání od dalších členů komunity, poznávala jsem i charakteristiky
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italského, florentského prostředí.

2.5. Chybějící dílek mozaiky
V rámci výzkumu byla i plánovaná návštěva Liny v Bagladéši, kde v
létě měla s rodinou trávit svou dovolenou. V rámci výzkumu bylo tedy záměrem
objevit i data z místa Linina původu, poodhalit fungování vztahů a rolí v
Bangladéši. Cílem bylo sledovat, co se děje s rekonfiguracemi, jež se daly do
pohybu v Itálii, v místě rodiště. Migrace je fenomén, jenž naboural významný
postulát antropologie – „lokalitu.“ Proto je dnes vyvíjena tzv. „multi-sited
etnography,“ etnografie, jež prochází napříč lokalitami a časem. (Marcus, 1998)
Tato část výzkumu se nakonec neuskutečnila, a tak byl zpracován materiál pouze z
pobytu v Itálii.
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3. Výzkumné a analytické metody
3.1. Zúčastněné pozorování
Svůj výzkum jsem započala jako zúčastněné pozorování skupiny žen
stejného původu s perspektivou, že s nimi po bližším seznámení provedu
tématické rozhovory. Postupně jsem si ale uvědomila, že nejsem schopna získat
dostatečný vzorek jazykově kompetentních informantek. Na druhou stranu je také
pravda, že jsem byla vtažena spontánními okolnostmi intenzivněji do prostředí
jedné z nich, což vyplnilo mé vyhrazené časové možnosti. Paralelně s výzkumem
jsem ještě studovala, a tak byl jeho průběh podřízen i tomuto režimu.
Svůj výzkum jsem už v jeho zárodcích formulovala jako zaměřený na
ženy. Mělo jít o zachycení jejich jednání i pohledu, a počítala jsem s tím, že můj
prostor pohybu tím bude z hlediska náboženství a patriarchálních vztahů v
komunitě vymezen. Nepředpokládala jsem jako Abu Lughod ve svém výzkumu
beduínů, že ze své pozice ženy získám intenzivnější vstup k některým otázkám z
mužské strany. (Abu-Lughod, 2002) Paradoxně jsem ale zjistila, že mužská část
bangladéšské komunity (na úrovni trhovců a pomocníků v restauracích) mi není
uzavřena do takové míry, do jaké jsem očekávala. Byla jsem mnohokrát pozvána
na tržnici na kafe a ochotně mi byly sdělovány detailní informace o osobních
osudech, obchodních strategiích, plánech a dojmech z pobytu v Itálii. Jistě byl
vnímán můj status, který mohl překrýt genderová pravidla.
Má etnografie byla tedy pojata jako výzkum přesídlením, neboť byl
veden v cizí zemi a v cizí komunitě. (Hammersley/Atkinson, 1983) I když je toto
do určité míry relativní, neboť „podstata identity je mnohorozměrná a
nevyhnutelně se objeví určitá stránka vlastního já spojující nás s lidmi, které
studujeme a jiná, která zase zdůrazní odlišnost.“ (Narayanová: 282, 1996)
Po úvodu byl výzkum nastaven jako případová studie jedné osoby. Lina
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vykazovala charakteristiky kvalitního informátora. Byla v komunitě integrována a
současně nad ní získala i určitý nadhled. (Russel, 1998) Sběr dat se odehrával
především prostřednictvím zúčastněného pozorování.
V rámci zúčastněného pozorování je totiž možné přiblížit se všední
každodenní praxi, jež má vysokou sdělovací hodnotu o povaze sociální
skutečnosti. (Silverman 2000) Zúčastněné pozorování umožní porovnání výroků
informantů s jejich faktickým jednáním, umožňuje spatřit z pocize pozorovatelné,
skutečnosti pro zúčastněné neviditelné neboť příliš samozřejmé.(Chadwick, Bahr
1983)
Mé zúčastněné pozorování vykazovalo veškeré znaky své mocné
ambivalence. Jako interaktivní způsob výzkumu bylo někdy náročné vyrovnávat
pozorování a účast a tento proces monitorovat. Také osobní vliv na jednání
zkoumaných, paradox pozorování,5 bylo nutné reflektovat a případně z těchto
efektů pochopit nové skutečnosti. Vliv výzkumníka může leccos vysvětlit.
(Narayanová 1996, Hammersley/Atkinson 1983) V mém případě hrál významnou
úlohu fakt, že jsem se v jedné rovině nacházela na stejné statusové linii jako Lina.
Byla jsem také cizinka, „imigrantka“, čímž byla setřena jedna bariéra a vztah mohl
fungovat ve spontánnější podobě. Dále jsem se nacházela v blízké věkové
kategorii, což také podporovalo sdílení. Vzdalovala jsem se ale tím, že jsem
neměla děti. Občas se projevila i vzdálenost statusová. Nejvýrazněji jsem si efekt
osoby výzkumníka uvědomila, když jsem byla příležitostně vědomě představena
jako Němka. (Je zde možné spatřit i význam statusového rozlišení národností.)
Tento můj vliv vycházející z mého původu mi přinesl pochopení důležitosti
statusové reprezentace a získávání prestiže v bangladéšské komunitě.
Vztah Liny a mě byl tedy souborem blízkostí a vzdáleností, statusu a
identit spjatých s životním cyklem. Vztah nabýval ambivalence také z hlediska mé

5 Přítomnost pozorovatele ovlivňuje jednání lidí, skutečnost. (Silverman, 2000)
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role výzkumnice a role Liny jako té zkoumané.
V průběhu výzkumu jsem intenzivně pobývala v blízkosti své
informantky, ale také jsem se pohybovala v různých úrovních komunity. Musela
jsem v sobě zpracovávat i předsudečné obavy. Například jsem si zpočátku dávala
pozor, abych nikoho z komunity ničím nepohoršila z hlediska muslimské morálky.
Některá svá spontánní hodnocení například homosexuality ale i témat nevinnější
povahy jsem si zakazovala. Také jsem zvažovala důsledky týkající se mého
pohybu s přáteli po noční Florencii nebo že nebude vyhovovat fakt, že mými
spolubydlícími jsou muži. Hllídala jsem své oblečení, kdykoli jsem se měla s
někým z komunity sejít. Zjistila jsem ale posléze, že na straně známých z
komunity je nastavena přirozená tolerance vůči mé osobě. Mé zvyky a můj
zkušenostní horizont byl vnímán jako naprosto přirozený vzhledem k mému
původu. Obeznámenost lidí z komunity s italským prostředím byla na podobný
styl života z pozorování zvyklá, u některých to možná budilo i sympatie. I z tohoto
důvodu jsem si troufla na závěr svého pobytu pozvat rodinu Liny k sobě domů na
oběd, kde jsem shodou okolností měla na návštěvě i dva kamarády – jednoho v
Itálii pobývajícího Íránce a kamaráda z Turecka.
Zpočátku jsem nečekala, že se mi terén výzkumu otevře v podstatě
velmi hladce, a tak jsem v jeho průběhu v sobě reflektovala své jednání a
vystupování, přemýšlela jsem někdy dopředu, jindy zpětně, co mé činy mohou
vyvolat. Také jsem reflektovala, jaké úmysly mají se mnou samotní Bangladéšané
a jak se následkem mne proměňují, co mi chtějí ukázat, co zatajit.

3.2. „Life-story“
Materiál z výzkumu tedy v této práci zpracovávám ze zážitků z terénu,
(kdy jsem byla „u toho“ dle pojetí Clifforda Geertze), z poznámek z terénního
deníku, z nahraných rozhovorů neformální i formální povahy, z telefonických
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rozhovorů. Vedle zúčastněného pozorování se významnou metodou stal i
rozhovor, konkrétně vyprávění „life-story“. Téma se týká marginalizované osoby,
a proto je to příhodná metoda, jež umožňuje poskytnout prostor k výpovědi, jíž se
jí nedostává. (Erel, 2007) V případě tématu týkající se migrace znamená vyprávění
další přidanou hodnotu, neboť umožňuje zachytit dobu před migrací, jíž jsme
svědky nebyly, a jež je pro pochopení kontextualizace migrantky důležitá.
Volné vyprávění lifestory je dnes již považováno za plnohodnotnou
metodu kvalitativního výzkumu. Lifestory nevypovídá pouze o tom, co se stalo či
děje, ale také o tom, jak danou skutečnost lidé vnímají a prožívají, jakým
způsobem z událostí tvoří smysl, jak uchopují svůj život. (Ginsburgh 1989) Je to
dobré východisko pro nalezení vztahu mezi subjektivitou a sociálními strukturami.
Skrze osobní výpověď se na povrch dostává jak individuální prožívání a aspekty,
tak jejich zasazení do kolektivní zkušenosti. Prostřednictvím lifestory získávají
marginalizovaní příležitost být slyšeni i ve své individualitě, je možné poodhalit
jejich sebeprezentaci. Lze se tak do určité míry vyhnout „orientalistickému“
redukcionismu dominantní společnosti jak vědecké tak laické a objevit „aktérství“
i nová témata. (Erel, 2009, 2007)6 Na druhou stranu je stále třeba brát v patrnost,
že informanti jsou si většinou sami vědomi dominantního diskurzu o nich samých,
laického i vědeckého, a tak i s tímto ohledem tvoří své výpovědi. (Erel, 2007: 8.5)
Často v tomto rámci informátoři zdůrazňují svou výjimečnost v komunitě, což
vypovídá o nepohodlnosti statusu migranta, i o mocenské dimenzi rozhovoru s
výzkumníkem. (Erel, 2007: 8.5) Erel zmiňuje, jak se jí jedna turecká imigrantka v
Německu přiznala ke kontinuální „autocenzuře“ vlastního myšlení, jako by vedle
sebe bez ustání měla německou ženu. Avšak i když takto pak výpověď působí
neautenticky, ve své podstatě je více než autentická a ukazuje reálný svět, ve
6 Erel uvádí, že metoda lifestory přispívá k potlačení stereotypního uvažování sociálních pracovníků i
výzkumníků o situaci migrantů a podsouvání jim určitých témat a postojů. Z vlastní zkušenosti
například Erel uvádí případ, kdy automaticky předpokládala, že její turecká informantka nebyla se
svými sourozenci rodiči podporována ve svých studiích. (Erel, 2007: 8.5)
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kterém se migrantky nacházejí v hostitelské zemi, co vše reflektují, jak vnímají
diskurz o sobě samých. Samotný fakt, že informantky vypovídají „podle určitého
scénáře“ značí, že existuje nějaký tlak, který je tímto směrem vede. „Lifestory“ je
pohledem zpět na vlastní život, a slouží k potvrzení aktuálního postavení. Je to
„performance“, musíme si být i vědomi jedinečnosti výpovědi v závislosti na
místě a času. (Ginsburgh 1989)
Leitmotivem byla agency Liny, její „aktérství“, obtížnost podmínek, ze
kterých vyšla, to, jak se změnila, „zmodernizovala“. Náhodným přechodem se
dostane k tématům toho, jak „zmodernizovala“ i na vztahové úrovni.
Vyprávěním o vztahu s manželem - kde chtěla zdůraznit nejprve své
aktérství a pak více explicitně začala vyjadřovat to, že nabyla nového
sebeuvědomění, a vědomí toho, co jsou její práva ve vztahu. Upozornila na
význam toho, že pracuje, pro ospravedlnění svých nároků ve vztahu. Také zde
podtrhla to, že se svou zaměstnaností a přemýšlením o nových polaritách vztahu
odlišuje od ostatních bangladéšanek.
Někdy se bezděky, někdy s úmyslem to skutečně zdůraznit, věnovala
tomu, jak nabyla nového vědomí, co se jejích práv týče, jak se naučila oponovat.
Tehdy se projevilo, že přikládá své práci vysokou hodnotu, která by ji měla stavit
naroveň svému muži v rozhodovacích procesech, a také to, že ji to odlišuje od
ostatních bangladéšanek.
Metody výzkumu se tedy doplňovaly. Aktivní zúčastněný pohyb v
terénu přinášel spíše materializovaná data (včetně slov spojených se situacemi) a
kontext, narativní vyprávění pak kompaktnější vhled do vnímání a vlastních
konceptualizací života Liny.
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3.3. Etika
Každý výzkumník při své intervenci do života lidí musí zvažovat její
dopady. Kromě obvyklých imperativů nepoškození zdraví tělesného ani
psychického, pověsti apod., stále vyvstávají na povrch otázky týkající se vztahu
výzkumník – informátor. (AAA Code, 1997) V první řadě jde o otázku moci, do
jaké míry je informátor v moci výzkumníka, do jaké míry je to naopak? (Tyl,
2004) V konečném stádiu etnografie je to výzkumník, který ji finalizuje. Dalším
tématem je navázání poměrně úzkého vztahu za účelem výzkumné práce. Je
možné si říci, že v životě člověk navazuje mnoho v prvním plánu „účelových“
vztahů, které však v druhém plánu mohou být cenné a příjemné pro obě strany?
(Nosková, 2004)
34

Tak jsem v počátcích přemýšlela o oprávněnosti být v intimním
prostoru Liny a její rodiny, když prvním podnětem k navázání vztahu byl
výzkumný záměr a ne spontánní přátelství. Tento výzkum byl prvním terénním
výzkumem, kde jsem se dostala ke svým informátorům do skutečné blízkosti. Je
však pravda, že jsem mě jejich život skutečně zajímal a interakce byla oboustraně
příjemná a spontánní.
Obtížně řešitelné bývají i otázky týkající se odhalení citlivých témat.
Nejproblematičtější se mi jevilo rozhodnutí, do jaké míry zpracovat narativní
interview z Pisy. Zde na povrch vyplynuly explicitně záležitosti, které jsem tušila,
ale které na mě přesto zapůsobily. Jednalo se o sdělení týkající se domácího násilí.
Vzhledem k tomu, že jde o velmi negativní informace o druhé osobě, která nebyla
přítomna, nebyla jsem si jistá, jakým způsobem toto zpracovat. Zvažovala jsem i
možný dopad na děti. Narativa je však pojímána jako osobní konstrukce sociální
situace v určitém momentě a ne jako zdroj tvrdých fakt. (Rosenthal 1995)
Etické otázky týkající se ukončení vztahu v mém případě nevyvstávaly
tak palčivě, neboť jsem měla odjezd vázaný na své studium a od počátku byl
stanovený. Kontakt s rodinou je udržován i po odjezdu z terénu.
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4. Počátky a vývoj bangladéšské komunity v
Itálii
Na hlavní tržnici Florencie San Lorenzo se den co den otevírají stánky
s oblečením, napodobeninami značkových kabelek, hodinek a dalšího turistického
sortimentu. Mnoho z těchto stánků je vlastněno nebo spravováno muži (a střídavě
i několika ženami z Bangladéše), i přes viditelný dopad krize v prořídlých řadách
turistů, opět lidmi usměvavých tváří. Obratně své zboží nabízí návštěvníkům
renesančních skvostů Itálie, některé modely v průběhu prodeje umně před
zákazníkem vybaví i „originální“ značkou. Pokud se člověku podaří proniknout až
do kuchyně florentských restaurací, potká se s bangladéšanami i zde. Ve Florencii
a jejím okolí žije v současnosti kolem 35000 imigrantů. Největší skupinu tvoří
albánci, číňané a filipínci.7 Bangladéšané jsou v imigrantsky pestré Florencii
středně velkou skupinou. Původní římské zázemí se po roce 2000 rozvětvilo i do
Toskánska s jeho Pisou (doslova bangladéšským městem) a Florencií. (Knights
1996)

Vznik bangladéšské komunity v Itálii byl způsobený konstelací
geopolitických a mikropolitických faktorů

na mezinárodní i lokální úrovni.

Bangladéšská komunita je specifická tím, že její utvoření nespočívalo na
historických koloniálních vazbách mezi Itálií a Bangladéší, není zde ani jazykové
či náboženské napojení. Je to imigrace charakteristická pro nově globalizovaný
svět, umožněná díky novým komunikačním a přepravním technologiím. Rozrostla
se během několika měsíců v roce 1989-1990 ze dvou set osob na deset tisíc a další
roky narostla až k dvěmastům tisícům. Imigrační vlna z Bangladéše byla uvedena
7 http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sitointoscana/Contenuti_intoscana/Canali/Societa/visualizza_asset.html?id=831936&pagename=704616.
2.2.2010.
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do pohybu vnitřní politikou v Bangladéši, dále událostmi v Zálivu, politikou EU a
Martelliho zákonem vydaným v Itálii. (Knights 1996)
První emigrace z Bangladéše – tehdy ještě Východního Pákistánu –
proběhla již v 50.letech do Velké Británie. V 70.letech v problematických
začátcích nového státu Bangladéše se dala do pohybu pracovní emigrace na Blízký
Východ. Remitence zasílané domů znamenaly významnou ekonomickou pomoc v
celé Bangladéši. V 80.letech se emigrační destinace rozšířily o nově
industrializované země jako Malajsie, Japonsko, Taiwan. Současně začali
Bangladéšané směřovat i do prestižních oblastí jako USA, Kanada, Austrálie a
Evropa. V tomto případě se již nejednalo pouze o záležitost ekonomickou, ale
emigranti zde aspirovaly i na sociální postup, byla to trvalá emigrace a týkala se
vyšších vrstev bangladéšské společnosti. Evropa v tomto ohledu nebyla díky svým
imigračním omezením tolik výhodná, imigranti zde museli často cirkulovat. Avšak
její pověst kolébky demokracie, slavných univerzit a její životní styl lákaly
mnohé. Většinou sem mířili emigranti pobývající předtím nějakou dobu na
Blízkém nebo Dálném Východě. Na konci osmdesátých let se situace začala
měnit. Konkurence na trhu se zvýšila. Vzniklo mnoho tzv. cestovních agentur
„adam bepari“, které vyřizovaly pracovní místa a víza. Praktiky těchto agentur
však byly velmi často nečestné, někdy přecházely až do obchodu s lidským
masem. Mnoho emigrantů se kvůli nim velmi zadlužilo a bylo nuceno migrovat
dál bez vidiny návratu. Tyto problémy, válka v Zálivu, a obecně neliberální
prostředí přivedly výraznější emigrační proud Bangladéšanů na začátku 90.let do
Evropy, kde v té době došlo k několika následujícím změnám: Po pádu
komunistických režimů se jako výhodná jevila emigrace do východní Evropy,
neboť vstup byl snadný a náklady na život malé. Navíc to byla brána do Západní
Evropy. V Západní Evropě existovaly již tehdy malé bangladéšské komunity,
které se podle aktuálních imigračních politik přesouvaly z jedné země do druhé.
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Velká část žila nějaký čas v Německu, pak přešla do Francie, když byl zvolen
levicový premiér, ale následně došlo k utužení poměrů i tam. Itálie až do roku
1986 vůbec imigraci neregulovala. Bývala spíše zemí emigrace, a tak příliv
imigrantů tolik neregistrovala. (K tomu přispívala i její proturistická orientace.)
Do změn přistěhovalecké politiky tlačily Itálii okolní státy, neboť z Itálie
přicházelo mnoho ilegálních přistěhovalců. (Itálie nebyla z tohoto důvodu po
nějakou dobu zahrnuta do Schenghenské smlouvy.) Pro naše téma rozhodující
událost nastala v roce 1990, kdy byl Itálii vydán tzv. Martelliho zákon. Ten měl za
cíl odkrýt ilegální imigraci, a proto nabídl přistěhovalcům možnost uzákonit ve
vymezené lhůtě svou přítomnost bez ohledu na stav zaměstnanosti. Spustilo to
proces sjednocování rodin, přicházeli Bangladéšané ze severní Evropy, z
Východu, ze Zálivu (v té době také kvůli zdější válce). Také adam bepari se
zapojily. Díky těmto okolnostem bangladéšská komunita narostla exponenciální
řadou. Příliv byl po roce vykompenzován menším odlivem (nové příležitosti na
severu Evropy, šok nově příchozích z podmínek a z propadu statusu, odchod těch,
co mají jisté povolení a mohou se kdykoliv vrátit.)
K ustavení bangladéšské komunity v Itálii přispěly i mikropolitické
podmínky. Její rozvoj probíhal v Římě a byl rozehrán kolem vůdců z jednotlivých
oblastí. Zde byl rozvinut klientelistický systém, na jehož základě přicházeli noví
přistěhovalci, na jehož základě se rozvíjela ekonomická aktivita. V roce 1990 byla
založena

italským

levicovým

aktivistou

Asociace

sdružených

asijských

pracovníků UEWA, která chtěla vystupovat jako alternativa vůči zavedeným
hierarchiím uvnitř etnických skupin. Tato asociace také vyřizovala pracovní
povolení. Krátce po ní vznikla Bangladéšská asociace přidružená k asociaci
cizinců v Itálii, jež s tou první začala soutěžit. Po roce 1990 aktivity obou asociací
upadají, neboť vyřizovat povolení již není tak snadné. Zároveň dochází ke
konkurenčním bojům mezi nově ustanovenou vrstvou předáků aktivních v
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Asociaci asijských pracovníků a starší vrstvou lídrů z Bangladéšské asociace.
Dochází k fragmentaci bangladéšské komunity a část se přesouvá do ostatních
regionů Itálie. Ekonomické aktivity se pohybovaly ve spektru pouličních
obchodníků, zaměstnanců v průmyslu, ve stavebnictví, trhovců, personálu v
domácnostech, či majitelů malých kiosků s občerstvením. Stav ilegality nesouvisel
s typem zaměstnání, vůdci částí komunit byli často napojeni na adam bepari. Byli
„verbování“ tedy i Bangladéšané, pro které nebyla v místě práce. Proto kolem
roku 1995 nastal nový odliv, vstřícnost Itálie polevila a policie začala pořádat
zátahy na domy Bangladéšanů. Nastalo období vyhošťování a konfiskací. Po roce
2000 nastal nový příliv, hlavně do regionů turistického charakteru. (Knights 1996)
Obecně lze konstatovat, že do Evropy přicházeli přistěhovalci ze
střední třídy. Víza byla ve střední cenové skupině ($5000)po Americe ($10000).
Nejlevnější víza bylo možno zakoupit do destinací v Asii a na Blízkém
Východě.($2000) (Knights 1996)
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5. Biografie Liny
Lina se narodila v roce 1978 v Bangladéši, v muslimské rodině na
venkově v oblasti Chittagong. Má čtyři sourozence a je mezi nimi nejstarší. Po ní
přišla na svět sestra a poté dva bratři, všichni v rozestupu dvou let. Její otec byl
lékárníkem, ale z důvodu nemoci matky, kdy byli nuceni kupovat drahé léky, o
lékárnu přišli. Živili se pěstováním zeleniny a ovoce, otec pak několik let zkoušel
štěstí v Saudské Arábii. V době nemoci matky v domě žili ještě s babičkou (z
matčiny strany), občas u nich pobývala nějaká sestřenice. Vesnice byla převážně
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muslimská, ale měli i sousedy hinduisty. Do školy chodila asi 9 let, učila se psát,
číst, matematiku, angličtinu. Nakonec neudělala záverečné zkoušky, protože se
vdala, a neučila se dobře. Poslední rok docházky žila v domě svého strýce. V
sedmnácti letech byla provdána za Rahmána, který již v té době asi osm let
pracoval a žil v Itálii. Byl o dvanáct let starší.
Začala žít v domě matky manžela s rodinou jeho bratra, on sám se vrátil
do Itálie a Bangladéš občas navštěvoval. Po několika měsících se ale Lina
rozhodla, že s rodinou již žít nechce a odstěhovala se do domu své babičky. S ní se
ale přestěhovala i její tchýně. Asi po roce od svatby se jim narodil syn Rafik. S
ním žila v Bangladéši ještě další dva roky sama, a posléze se do Itálie přistěhovala
také ona. To bylo v roce 1997. Nejprve žili v Pise asi 8 měsíců a poté jí byla
nabídnuta práce hospodyně v domě postaršího italsko-amerického páru ve
Florencii. Nastěhovala se tedy s celou rodinou do jejich domu, kde ji domácí
proškolila ve vaření italské kuchyně a asistovala ji ve výuce italštiny. Manžel byl
zaměstnán jako pomocník a údržbář domu. Po nějaké době si zařídil v centru
města na tržnici prodejní stánky, které pronajímal svým příbuzným. Po čtyřech
letech pobytu v Itálii se jim narodila dcera Farída. Syn začal na doporučení
domácích docházet do blízké prestižní soukromé školky a posléze školy, k němuž
se po letech připojila i Farída. Bangladéš navštívili za celou dobu pobytu třikrát,
poprvé v roce 2004, podruhé v roce 2006, potřetí v roce 2009. Poprvé v zemi
strávili asi týden, podruhé dva měsíce, potřetí neočekávaně jen tři týdny, po
kterých museli pobyt ze zdravotních důvodů Liny ukončit.
Sestra Liny (o dva roky mladší) byla provdána krátce po ní za
univerzitního profesora. Tento sňatek domluvil manžel Liny Rahmán. Odstěhovala
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se do hlavního města oblasti, kde dostudovala střední školu a posléze začala
svému manželovi asistovat v domácí výuce studentů. Po několika letech po svatbě
se jí narodilo dítě. O čtyři a šest let mladší bratři se před třemi lety přistěhovali za
Linou do Florencie. Nejprve pracovali asi dva roky v Dubaji a pak jim Lina
zaplatila dokumenty v Itálii, aby mohli za ní přijet a našla jim práci. Jeden pracuje
na tržnici, druhý v kuchyni v restauraci v centru Florencie.
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6. Analýza - K empowermentu v rámci „trojité
neviditelnosti“

Jednou z motivací mého výzkumu byl zájem zahlédnout, jak vypadá
život imigrantek zevnitř, jak vnímají svůj okolní svět, kde se snoubí otisky
domoviny s doteky nového zázemí. Migrantky z třetího světa se nacházejí ve
specifické situaci, jsou často negativně „labelované“ a marginalizované. Zajímaly
mě procesy, které za tím stojí. Také ambivalence jejich postavení, které může
stereotypní vnímání západní veřejnosti zakrývat. jak je přetváří a jak přetvářejí
ony jej. Jaké procesy jakým způsobem ovládají či jsou ovládány. Můj zájem byl
probouzen mediálními kauzami i běžnými komentáři zástupců z majoritní
společnosti, ale i průnikem do tématické literatury. Danou problematiku budu
demonstrovat na dvou úrovních skutečnosti: První bude rovina jednání a
prožívání, druhá pak poskytne hmatatelný dotek materiální podoby její situace.

6.1. Spletité ambivalence zaměstnání Liny
Migrace je fenomén spjatý s globálními historickými, sociálními a
ekonomickými procesy, které svět dělí na závislé „periferie“ a krok určující
„centra“. Ekonomický rozvoj v centrech, i jejich společenská situace přinesl
poptávku po levné pracovní síle, která našla odezvu právě v periferiích. Lidé kteří
se dali do pohybu se vystavili procesu proměny. V rámci rodin se díky této
geografické změně rozběhl proces rekonfigurace vzájemných vztahů, nejvýrazněji
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těch mocenských. V těchto podmínkách a pravidlech nového prostředí začalo být
tradiční rozložení moci a rolí mezi mužem a ženou relativizováno. (Pessar 2000)
Často tato nová situace migrantkám přinesla především díky jejich výdělečné práci
tzv. empowerment, tj. širší možnosti rozhodovat a ovlivňovat osud svůj i
ostatních.
Pozice migrantek je však nutně ovlivňována i jejich tzv. „trojitou
neviditelností“ v globálním řádu. Jako příslušnice ženského rodu, cizího etnika a
minoritní skupiny imigrantů jsou vystaveny marginalizacím: Migrace žen byla
spuštěna jak impulsem a příležitostí k sestěhování rodin, tak i samotnou poptávkou
po specificky ženské pracovní síle. V Evropě se vyskytla volná místa především v
textilním průmyslu, v sociálních službách, v sexuálních službách a v domácnosti.
(Koffman a spol.) Tato specificita je spojena právě s "trojitou neviditelností"
těchto migrantek. Jsou totiž na základě své genderové, etnické příslušnosti a
statusu cizinky snáze manipulovatelné, zranitelné a spojení jejich genderu a
původu je automaticky řadí do nižší platové skupiny, spojuje je jen s určitými
pozicemi.(Buijs 1996, Glenn 1998) V tomto ohledu jim pak může být v
empowermentu bráněno, nebo dochází k posílení jen v určitých oblastech, které
tento systém neohrozí.

Hospodyně na plný úvazek – Zaměstnanci v domácnostech v
Itálii
Lina první měsíce po příjezdu do Itálie nepracovala. Práci získala
náhodou, když byla se synem a manželem na výletě v zámeckém parku kousek od
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Florencie. Zde potkala současnou domácí, která jí nabídla práci. Jednalo se tedy o
náhodu spíše než o cílené hledání práce. Její současní zaměstnavatelé předtím
zaměstnávali asi 15 let jinou bangladéšskou rodinu. Když ale v této rodině zemřel
manžel, odstěhovala se bangladéšská vdova pryč. Na její místo nastoupila Lina.
Lina tedy získala práci, pro kterou byla předurčena svým genderem a
původem – práci hospodyně v domácnosti.
Tento způsob zaměstnání v domácnosti s ubytováním v místě
pracoviště není pro Itálii netypický. Rozšířený je samozřejmě fenomén
opatrovníků starých lidí, jenž je z největší části zastoupen ženami –
přistěhovalkyněmi z rozvojových zemí Ásie (nejčastěji Filipínky, bangladéšanky),
z Jižní Ameriky a Východní Evropy. Dále jsou v Itálii rozšířené opatrovnice dětí,
chůvy, baby-sitter, které mohou mít na starosti i určité domácí úkoly. (Opět se
jedná o ženy s tím, že v tomto sektoru jsou ještě zastoupeny i dívky ze západní
Evropy, které v Itálii takto mohou být „na zkušené“ v případě lehčí podoby
opatrování bez větších domácích prací.)8 Většina těchto služeb kompenzuje
selhání italského státu v sociální oblasti, především co se péče o staré lidi týče.
Poslední formou zaměstnanosti v domácnosti jsou hospodyně, správci,
kuchaři, kuchařky apod. Itálie oplývá rezidencemi s pozemky, a tak není
neobvyklé, že si rodiny žijící v těchto rezidencích najímají více pomocníků, buď
svobodných jednotlivců, nebo páry, výimečně pak i rodiny. Výhody těchto
kontraktů jsou po teoretické stránce oboustranné: Zaměstnavatel může takto
8 Baby-sitter se někdy spájí s Au-pair, což je již jiná kategorie: Zde není cílem výdělek, ale zkušenost
zahraničního pobytu a peníze, které opatrovnice nebo opatrovník dostává, se považuje za příspěvek,
kapesné, ne za mzdu. Za tuto kategorii není nutné platit soicální poplatky, a proto ji některé rodiny
preferují, a často pak i zneužívají v podobě rozšíření povinností.
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vyplácet mnohem nižší mzdu, neboť poskytuje ubytování a často i stravu.
Zaměstnanec se vyhne nákladům za ubytování a dopravu do zaměstnání. Existují
však rizika tohoto způsobu zaměstnání: Především ženy jsou vystaveny nebezpečí
zneužívání: Od překračování stanoveného objemu, typu či doby práce, přes
neplacení či neplacení dle dohody, po sexuální harašení, zneužívání a fyzické
týrání. Práce v domácnosti s ubytováním se tedy může proměnit v jistý typ
otroctví. Zvláště ilegální přistěhovalci jsou pochopitelně v této oblasti
zranitelní.(Carchedi, Mottura, Pugliese, 2003)
Domácí personál a opatrovníci mají v Itálii dlouhou tradici. Původně se
jednalo zvětšiny o chudé dívky z venkova, které přicházely do domácností a často
s rodinami splývaly. Dnešní status domácího personálu je ošetřen zákonem z
50.let s posledními úpravami z roku 1999, 2008. Původní volné vymezení práv a
povinností zaměstance a zaměstnavatele v tomto sektoru je nyní celkem přesně
popsáno a zajištěno:9 Kromě klasických práv na důstojnost osoby a ochrany zdraví
má zaměstnanec právo na jeden volný den v týdnu, který by měl odpovídat jeho
kultovním potřebám. (V původní verzi to bylo jednoznačně nastanoveno na neděli,
v novějších podobách zákona se již počítá s větší pestrostí věřících.) Dále by měl
zaměstnanec mít garantován odpočinek přes den a minimálně osmihodinový
nepřetržitý noční spánek. Po roce má zaměstnanec nárok na dovolenou nejméně
15 dní, po dalších letech služby se počet dní zvyšuje až do jednoho měsíce.10
Italská vláda podnikla v poslední době několikrát kroky ke snížení
9

LAVORO DOMESTICO http://www.stranieriinitalia.it/nuova_guida_lavoro_domesticolavoro_domestico_4261.html
10
Legge 2 aprile 1958, n. 339: Per la tutela del lavoro domestico:
http://www.badantibrescia.it/lalegge/legge339.pdf
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počtu ilegálních imigrantů pracujících v domácích službách. Vydáním dekretu
„L’articolo 33 della Legge Bossi-Fini“ nabídla možnost vystoupit z ilegality a
získat potřebné dokumenty, které by zrušily riziko okamžitého vyhoštění. Kroky
nutné k dané legalizaci musí podniknout ale zaměstnavatel, který má povinnost i
zaplatit poplatek 500 Eur. První „kola“ této legalizace proběhla v roce 2007, 2008,
nové bylo odstartováno 1.zářím 2009 a trvalo jeden měsíc.11 Zaměstnavatelé
pracovníků v domácnostech získávají úlevy na daních, ale je jisté, že mnoho z
nich dá i tak přednost výhodám ilegality zaměstnance. (Hrozba vyhoštění se může
stát významným manipulačním nástrojem v rukou zaměstnavatele.)
Ožehavost práce v domácích službách spočívá v obtížné vymezitelnosti
této práce i v jejím statusu. Jedná se o aktivity spadající do tzv. reprodukční práce,
jež je obecně přijímána jako samozřejmost a není spojována s peněžní odměnou.
Především zaměstnání tzv. live-in – zaměstnankyní s bydlištěm v domě
zaměstnavatele se mohou potýkat s nejastnostmi pravidel, jež vytváří intimní
prostor. Na bližší vztahové úrovni je snažší manipulace, či přizpůsobování
pravidel podle aktuální potřeby. (Anderson, p.3, 1999, Morokvasic, 1984) Ze
strany zaměstnavatele může toto vše vyplynout v rámci neuvědomělých očekávání
a stereotypním uvažování o charakteru domácí práce. Práce může být pojímána
jako rozšíření přirozených dispozic žen, zvláště migrantek, které bývají
stereotypně považovány za „blížší přírodě“. (Anderson, p.3, 1999, Morokvasic,
1984)

Podmínky zaměstnání Liny
11 “Lavoro domestico, la via per la regolarizzazione”. http://temi.repubblica.it/metropoli-online/sanatoriama-solo-per-il-lavoro-domestico/. 3.9.2009.
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Lze říci, že Linu s její rodinou potkalo štěstí, neboť získala seriózní
zaměstnavatele, s nimiž měla uzavřenou řádnou smlouvu. Lina byla zaměstnána
spolu se svým manželem. Ona měla na starosti především vaření pro
zaměstnavatele – tzv. domácí. On měl na starosti technickou správu domu a
základní práci na zahradě. (Odborné zahradní práce obstarávali profesionální
zahradníci.) Kromě toho se však také oba podíleli na úklidu celého domu. To
představovalo vytírání podlahy (jednou týdně), luxování, utírání prachu (jednou za
čtrnáct dní), výměnu lůžkovin (jednou měsíčně), praní a žehlení (nepravidelně).
Intenzita těchto aktivit nebyla konstantní a proměňovala se podle aktuální situace
s ohledem na základní pravidla určená ve smlouvě týkající se časového vytížení.
Smlouva stanovovala Lině víceméně pevnou pracovní dobu. Měla ji
danou přibližně od osmi do dvou hodin a odpoledne od pěti do sedmi. Odpolední
odpočinek byl zaručený, přesné hodiny však „klouzaly“. Záleželo na různé
rychlosti přípravy pokrmů, nebo na občasných specifických přání domácích
týkajících se doby jejich servírování. (Většinou se oběd podával ve 12 - 13 h,
večeře pak v 19 - 20 h.) Vedle toho Lina současně obstarávala i vlastní rodinu.
Někdy podávala své rodině stejný pokrm jako domácím, jindy pro rodinu uvařila
zvlášť jiné jídlo.
Zaměstnání v domácnosti druhých je obtížně definovatelné především
z hlediska přebývání ve stejném intimním prostoru, kde čas relativní a pracovní
požadavky mohou splývat s přátelskou službou. I když, jak jsem zmínila
zaměstnavatelé Liny byli seriózní, přesto byly některé hranice občas posunuty, i
když to bylo často reflektováno a kompenzováno. Teméř nepřetržitá přítomnost
Liny v domě byla pro domácí jednoznačnou výhodou. Stávalo se, že například
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hlídala některá vnoučata, hlavně v období, kdy měla také sama malé děti, nebo že
byla požádána o nějakou přípravu jídla navíc.12 Většinou byla vykompenzována
volnem, občas i příplatkem. Stávalo se, že byl určitý úkol, oběd, večeře odvolán.
V případě potřeby si mohla i Lina určit volno k vyřízení některých záležitostí,
flexibilita byla takto do určité míry oboustranná, ale je zřejmé, že s ní většinou
více operovala strana zaměstnavatelů. Míra této nadstandartní pracovní aktivity
nebyla ve smlouvě stanovena. Manžel Liny měl v tomto ohledu volnější prostor,
neboť jeho povinnosti nebyly tolik vázané na čas. Tak mohl obstarávat obchod se
stánky v centru. Dovolená se odvíjela od potřeb domácích, ale při návštěvách
Bangladéše se domácí přizpůsobili rodině. Cest do Bangladéše podnikla Lina za
svůj pobyt v Itálii zatím tři. Ve všech případech tam strávili od několika týdnů do
dvou měsíců. Většinou to bylo zařízeno tak, že domácí pobývali někde na
dovolené. Rozhodujícím momentem byl dům. Vždy bylo nutné, aby ho někdo
obýval. Proto se vše vždy muselo naplánovat tak, aby alespoň někdo z rodiny dům
po určený čas hlídal. Pokud se to zorganizovat nepodařilo, mohl odjet na
dovolenou pouze jeden z nich – buď pouze Lina nebo pouze Rahmán. Pokud
nejeli do Bangladéše měli většinou dovolenou v letních měsících, kdy na
dovolenou odjížděli i domácí. Trávili ji ale víceméně v domě až na občasné výlety
za příbuznými do jiných italských měst.
Linin plat byl posílán na manželovo konto, dostávaly dohromady 1200
euro s tím, že mohli disponovat jenom s 600 euro, dalších 600 jim šlo na
12 Přes letní měsíce se k domácím do zahradního domku nastěhovala rodina dcery, neboť jejich dům
procházel kompletní rekonstrukcí. Lina občas připravovala jídla i pro ně. Byla jsem svědkem toho, že
za to získala příplatek. Také bylo patrné, že mladá rodina se necítí suverénně v roli zaměstnavatelů
domácí pracovní síly.
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doporučení zaměstnavatelů na spoření na byt. Po ukončení pracovního poměru u
domácích bylo naplánováno, že si koupí vlastní byt. Zde se odráží specifičnost
zaměstnaneckého poměru v intimním prostoru, jenž může rozehrát různé druhy
vzájemné interaktivity i v osobních životech mimo pole profese. V tomto případě
byli zaměstnavatelé aktivně angažování v budoucnosti svých zaměstnanců. Na
pracovišti Liny vyvstávaly ambivalence vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel.

Ambivalence vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel a jeho

implikace
Zaměstnání v domácnosti druhých lidí přináší specifické situace, které
navozují momenty sblížení, a jež tedy mohou narušovat pravidla odstupu v
pracovním poměru.
Mezi Linou a zaměstnavateli fungovaly poměrně vřelé vztahy. Děti
oslovovaly domácí „babičko“ a „dědečku“. Bylo trochu neobvyklé, že domácí
přijali rodinu – pár s malým dítětem. (Rafikovi byly dva roky.) Většinou také bývá
poptávka po zaměstnancích se zkušeností a referencemi. V případě rodiny Liny se
domácí rozhodli, že s nimi absolvují jejich zaučení. To se vztahovalo především
na Linu, která byla tehdy v Itálii pouze několik málo měsíců. Bylo nutné, aby se
vedle získání přehledu o italské kuchyni ještě naučila jazyk. Paní domácí se stala
její průvodkyní po novém světě. Zařídila jí jazykový kurz, absolvovala s ní
instruktážní týdny vaření a italských konverzací. Když syn Liny povyrostl,
doporučila jim návštěvu soukromé školy, která se nachází asi 500 metrů od domu.
(Nepodařilo se mi zjistit, proč doporučila právě tuto školu. Jestli se jednalo pouze
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o vzdálenost, či škola nabízela i jiné výhody v poskytnuté péči, např. rozvinutější
interkulturní programy. Je možné, že roli hrála praktičnost vzdálenosti tak, že Lina
nemusela cestovat daleko při vyzvedávání dětí a mohla být tedy v prostoru
domácnosti a jejích povinností flexibilnější.)
Domácí se stala nejen poradcem v praktických otázkách pohybu po
italském prostředí, stala se i jistou důvěrnicí v osobních záležitostech Liny týkající
se jejího vztahu k partnerovi apod. Někdy podávala „osvětu“ týkající se vhodnosti
určitých hraček pro děti:
Lina na Rafika, který se právě domáhal koupě luku:
„A kde si stím budeš hrát?“
Rafik: „Doma.“
Lina směrem ke mně: „Myslíš, že to je pro něj?“
“Ona- (domácí) tyhle věci- jednou koupil Rahmán hračky pistole, jí
se to nelíbilo, hned vyhodit! Není hračka zábava učit se na pistoli. Já jsem to
vyhodila. Byla to dobrá rada! Hrát si s pistolí není pro malý děti, vidí, že pistole
je ok, není to tak? Já jsem je vyhodila :) Pak hračky hadi taky ne! Protože já
mám strach, ona taky :) tyhle věci nahánějí strach:)”13

Do určité míry, se tedy světy zaměstnanců a zaměstnavatelů protly v

13
“Lei-Queste cose finora. Una volta Barcio comprato giocatolini pistole, lei non piaceva subito di
butare! Non e un giocatolino divertimente imparare nella pistole.
Io lho butato , era un ben consiglio! Giocare nella pistola bambini piccolini, si vede va pistola (?)
vero? Io sono butate:)
Poi giocatiolini serpente no! Perche io paura, lei paura:)) queste cose paurose no:))”
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soukromých sférách a svět zaměstnavatelů se stával čas od času vzorem a vedením
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pro život zaměstnanců.
Vztah mezi zaměstnanci se však rozprostíral mezi prostorovou
blízkostí, jež přinášela blízkost emoční, a statusovou vzdáleností.

Symbolika vymezení vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel
Blízkost, již vytvářel prostor a náplň pracovních činností („domácí
krb“), byla vyrovnávána určitou materiální symbolikou. Ambivalence vztahů se
týkala jak statusu tak pracovního poměru.
Konfigurace původu (rozvojová země),

společného obývání domu

(menší části) se zaměstnavateli a charakter prací vytvářely pro pozorovatele bez
zkušenosti s tímto typem zaměstnání lehký nádech koloniální situace. K tomuto
obrázku pro pozorovatele zvenčí přispíval i fakt, že jídla byla servírována většinou
pouze manželem oblečeném v červeném livreji se zlatými knoflíky. Na druhou
stranu je Itálie zemí gastronomie a servisu s ní spojeného na vysoké úrovni a
italové si dávají záležet na její profesionální a estetické úrovni. Uniforma v tomto
kontextu pomáhala spíše symbolicky připomenout a vymezit zaměstnanecký
charakter vztahu mezi Lininou rodinou a domácími.
Rozlišení vztahů zaměstnanec - zaměstnavatel bylo docíleno i
rozdělením prostoru, vymezením částí domu, do kterých přístup druhé strany byl
již do určité míry nelegitimní. Rodina Liny měla v domě vyhrazeny dva pokoje –
větší ložnici a menší pokojíček pro děti, koupelnu. Ve společném užívání s
domácími měli kuchyni, terasu a zahradu s bazénem. Bazén byl přístupný všem
v jakoukoli dobu, tedy mohli se u něj i setkat. (Lina se ovšem chodila koupat
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většinou tehdy, když byl bazén volný.) Linina rodina měla vlastní vchod z ulice,
který byl blíže její části. Pokud však přijížděli autem, projížděli společnou bránou.
Děti však byly obojetným prvkem, který čas od času získal možnost
volného pobytu i ve druhé části domu, v soukromých místnostech domácích.
V některých případech, kdy domácí odjížděli pryč, dostaly děti povolení dívat se
na televizi se širokoúhlou obrazovkou v obývacím pokoji domácích. (Na konci
mého pobytu dostala rodina Liny podobnou televizi od domácích jako dar. Je tedy
možné, že večerní seance v pokoji domácích tímto skončily.)
Je ale faktem, že děti byly tím, co spojovalo obyvatele domu napříč
statusovými hranicemi a vymezenými rolemi.14 Lze konstatovat, že pravidla
soužití byla nastavena citlivě tak, aby u dětí nevznikaly zbytečně pocity, že patří
do druhé kategorie. Byly také kamarádsky provázány s vnoučaty domácích,
s nimiž se vzájemně navštěvovaly.
Statusové rozložení bylo jasné, i když bylo vyplněno zvláštní směsicí
blízkosti a vzdálení. Na základě malého kontaktu s domácími nejsem schopna v
této práci určit, do jaké míry se jednalo o paternalismus, do jaké míry o skutečný
přátelský zájem v určitých rovinách vztahu.

Důsledky ambivalentního zaměstnaneckého poměru
Statusové rozložení vztahu mezi Linou a domácími bylo zřejmé, i když

14 Podobný spojovací článek mezi dvěma skupinami obyvatel stejného domu identifikovala
ve své studii i Joelle Bahloul, kdy se jinak segregované rodiny židů a muslimů stýkaly intimněji zvětšiny
pouze prostřednictvím dětí ve společném prostoru dvora. (1996)
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bylo vyplněno zvláštní směsicí blízkosti a vzdálení. Na tomto podrobném popise
situace Liny a jejího místa a charakteru zaměstnání, je možné vidět
mnohavrstevnatost problematiky empowermentu a „trojité neviditelnosti“. Lině se
vstupem do tohoto zaměstnání otevřel nový svět, kdy získala zodpovědnosti,
důvěru a podporu místního (tedy statusově silnějšího) obyvatelstva, finance i
vědomí, že je nepostradatelná pro existenci rodiny. Povolání typické pro statut
„trojité neviditelnosti“ přinesl mnohé oblasti „zesílení“ její možnosti určovat chod
věcí oproti tradičním možnostem žen z Bangladéše, i vědomé nakročení k novému
statusu. Specifický zaměstnanecký poměr a z něj vyplývající vztahy přinášel pro
Lininu rodinu i bližší kontakty s dalšími italy. Byly to dospělé děti domácích,
rodiče spolužáků Lininých dětí a někteří známí domácích. Vztahy s nimi nebyli
naprosto

osobní,

ale

určitá

rovina

blízkosti

vytvořena

byla.

Během

problematického období s Rahmánem od nich získala Lina podporu i rady, jakým
způsobem situaci řešit.
Současně ale tato situace stále vykazovala klasické prvky trojité
neviditelnosti jako například manipulace s časem zaměstnankyně. (Parreňas, 2000)
Samozřejmě namáhavost tohoto povolání byla zřetelná. Také jistá uvázanost na
stále stejné místo bylo někdy hůře snesitelné. Tak se Lina ve volný den velmi
těšila ven a stalo se opravdu výjimečně, že by zůstala doma.
Lina nebyla jedinou zaměstnanou Bangladéšankou ve Florencii, byla
ale součástí významné menšiny. V okruhu ostatních nepracujících bangladéšanek
měla respekt. Důvodem byla jistě její finanční situace, i sebevědomý a vřelý
způsob vystupování, který z toho do určité míry pramenil. Tak byla jmenována
jako jediná žena do komise Bangladéšské asociace ve Florencii, kde získala funkci
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předsedkyně žen při organizaci dalších akcí asociace. (Její muž byl jmenován na
podobnou pozici za mužskou část komunity.) Na základě Linina příkladu se její
vzdálená příbuzná rozhodla také najít podobné zaměstnání, i z důvodu potlačení
nudy, která ji sužovala v domácnosti.15
I když se jedná o práci zatíženou genderovými a třídními
nesrovnalostmi, Lina se díky ní vypracovala, a začala si budovat asertivitu i vůči
manželovi. Vliv prostředí a domácích se projevil i v tom, že Rahmán prováděl
některé domácí práce i pro Linu, nejen v rámci pracovních povinností. Vytíral,
žehlil, podle potřeby. V rámci pozorování jsem nezaznamenala, že by ho vyvádělo
z míry, když je takto spatřen někým cizím. Toto je jeden z příkladů posunu a
proměny tradičních rolí a jejich vnímání. Tradiční model byl transformován
v pracovním procesu jejich zaměstnání, a vlivu okolí, a proto tyto uklízecí aktivity
ztratily do určité míry feminní symboliku.
Z pracovního poměru a vztahu tedy vyšlo mnoho formujících sil, které
působily pozitivně na emancipaci Liny.

15 Byla jsem jednou svědkem toho, jak se sama za přítomnosti manžela aktivně vyptávala na pracovní
příležitosti promoterky, která k nim domů přišla předvést vysavač. Zjišťovala, jaké má možnosti a co by
musela investovat, i co se naučit, aby mohla podobné zaměstnání vykonávat také. Vyjádřila rozhodnutí,
že si udělá řidičský průkaz.
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6.2. Jazyk – nositel empowermentu, sociální
inkluze i exkluze
Základním kapitálem při přesídlení do nové společnosti bývá kromě
financí i znalost jazyka. Jazyk je často vstupenkou do zaměstnání, jazyk usnadňuje
orientaci v novém prostředí, nabídne nové typy vztahů. Lina vzpomíná na děsivost
začátků v nové zemi především z hlediska jazykové nekompetence. Ta zvyšovala
její cizost a pocity zranitelnosti tak, že se bála vyjít ven na ulici. Znalost jazyka se
také může stát nástrojem transformace pohledu na svět a vztahy, může ženám
posílit jejich sebehodnocení a tím přinést empowerment.
Jazyk není pouze způsob, jakým si uspořádáváme skutečnost a svůj
myšlenkový svět, ale prostřednictvím jazyka vstupujeme i do sociálního prostoru.
(Duranti: 13-19, 2005) Prostřednictvím jazyka a mluvení je utvářena identita
komunity a jednotlivců v ní. V jazyku se tedy projevují a produkují rozložení moci
mezi lidmi. Slovní výměna neznamená tedy pouze komunikaci, ale nese v sobě i
zárodek mocenského aktu. (Duranti: s.19, 2005: Bourdieau, Wacquant, 1992,
s.145) Jazyk je jedním z hlavních nástrojů, jímž se setkáváme se světem. Kontrola
nad jazykovými prostředky se tedy rovná kontrole nad naším vztahem ke světu, a
podobně naše přijetí některých jazykových forem a pravidel jejich užívání nás nutí
přijímat a reprodukovat určité způsoby „bytí ve světě.“ (Duranti: s.54, 2005)
Situace emigranta je takto po této stránce choulostivá. S lidmi se
setkáváme na úrovni jazyka, na úrovni jazyka se sbližujeme, i docilujeme svých
záměrů. Prostřednictvím našeho slovního projevu je hodnocena často bezděky
naše profesní nebo i lidská kompetence. Tak může nesprávné použití tykání při
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formální interakci způsobit, že dotyčný cizinec bude působit nekompetentně a jeho
záměr jednání může být zmařen.
Pierce ve své studii o migrantkách a jejich procesu učení se novému
jazyku demonstruje, jak se právo na vyjádření a příležitosti k mluvení prolíná s
rozložením moci v sociálních vztazích. Boří mýty o vztahu motivace a typologie
migrantek „introvert – extrovert“ a dokazuje, že za příhodných podmínek má
každý člověk zájem a chuť rozvíjet své jazykové kompetence. Učení se jazyku
představuje pro migrantku investici do rozvoje její sociální identity. Obava z
mluvení se projevuje především při komunikaci s protějšky, které nám tento
rozvoj zaručují. (Například šéf v práci, kolegové, krajani mluvící plynule novým
jazykem

apod.)

Pierce

zmiňuje

Bourdieuho

koncept

podvodníka

vůči

oprávněnému uživateli rodilému mluvčímu, jenž tím také pak dle toho může i
vládnout. (Pierce, s.3.1994: Bourdieu.1977) I širší sociální kontext jazyka dává
rodilému mluvčímu nad cizincem moc. Výuka nového jazyka představuje
psychickou zátěž spojenou s pocity méněcennosti pramenící z neschopnosti se
prostřednictvím jazyka normálně zapojit, vládnout jím a užívat plodů, které přináší
v naších interakcích. (Pierce, 1994) Jazyk pochopitelně neznamená pouze
gramatickou

správnost,

důležitý

je

celkový

projev,

který

může

vše

vykompenzovat. Záleží na povaze a otevřenosti okolí.

Lina pochází ze země, kde zaujímá majoritní jazyk - bengálština
(bangla) významné postavení. Na jazyku je založena bangladéšská národní identita
a v konfliktech se Západním Pákistánem symbolizoval jazyk právo na
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sebeurčení.16 Lina bengálštinu užívala často, a bylo cítit, že má ke svému jazyku
vztah, že se cítí být na něj hrdá. Ráda jmenovala bengálské názvy pro jednotlivá
ovoce apod. Avšak svou dětskou učebnici bengálštiny dětem nikdy neukázala. Dle
mého názoru se na tomto momentu projevilo, který jazyk měl být pro její děti
přednější, který z nich měl status „oficiálního jazyka.“ Bengálštinu se děti učily
pouze komunikačně s rodiči bez psaní, italštinu studovaly, v italštině měly nabýt
role expertů. italština byla tedy viditelně vnímána jako jazyk, prostřednictvím
něhož se uskutečňuje sociální a symbolická investice. (Pierce, 1994)
Lina byla ostatními muži označena za jazykově nejkompetentnější
ženu z přítomných bangladéšanek, co se italštiny týče. Bylo to díky jejímu
zaměstnavateli, který ji na začátku pracovního poměru poskytl měsíční jazykový
kurz pro cizince, čímž vystoupila ze skupinky většiny místních bangladéšanek,
které se učí jazyk teprve až prostřednictvím dětí. Pochopitelně měsíční kurz je na
řádné zvládnutí jazyka málo, nicméně to byl symbolický vklad zaměstnavatelů,
který demonstroval zájem jejího nového nejbližšího okolí na tom, aby byla Lina
schopná komunikovat.17 Nutná otevřenost rodilých mluvčí a s tím spojená vidina
vlastní sociální profilace jistě Lině pomohla vstoupit do nového jazykového
prostředí v příjemnější podobě, než jaká se obvykle imigrantkám z rozvojových
16 V roce 1952 došlo k demonstracím ve Východním Pákistánu – tehdejší Bangladéši, poté co byl uveden
v platnost zákon o jediném úředním jazyce země – urdštiny. Tou však ve východní části mluvilo asi jen
3% obyvatelstva. Demonstrace byly krvavě potlačeny. V roce 1971 při vyhlášení samostatného státu
Bangladéše byl jazyk Bangla uveden jako jeden z důvodů, který dokládal, že obyvatelstvo z východní
oblasti je odlišné etnikum, které nemá s Pákistánci kromě náboženství nic společného. Spojení bylo
umělé, ve státotvorbě je důležitější etnicita spojená s jazykem. (Knotková-Čapková, B.: Bangladéš)
17
Docházela tam třikrát týdně, učila se také od své domácí, americké profesorky angličtiny. Na kurz
vzpomíná jako na velmi podnětný a zábavný. Byla tam jedinou Bangladéšankou a spřátelila se se třemi
Číňankami. S jednou z nich ještě po skončení kurzu udržovala kontakt po telefonu. Také vyučující
profesorka na ni velmi zapůsobila a prý ji v jejích počátcích po italském prostředí instruovala.

60

zemí nabízí. (Svou roli mohlo hrát i pochopení domácí, která také není původem z
Itálie.) Lina měla možnost díky jazykovému kurzu okusit kontakt s jinými cizinci,
vnímat se v perspektivě začátků všech cizinců. Dostala příležitost trénovat nový
jazyk s podobně kompetentními cizinci, což překlenuje ostych ze začátků
komunikace v novém jazyce. Péče profesorky mohla také rozvinout důvěru v
náklonnost italů, což Lině přineslo určitou jistotu v jednání. Nicméně
nejdůležitějším prostředím, které stimulovalo vstřebávání jazyka, bylo prostředí
zaměstnání spojené s prostorem domácnosti. Zde byla Lina vystavena každodenní
nutnosti komunikovat. První kontakt s jazykem se odehrával tedy se členy této
domácnosti a při sledování dětských seriálů se synem.
Lina začala v rámci své tradiční role ženy obstarávající domácnost a
děti vystupovat i jako komunikátor s okolním světem. Vyřizovala povinnosti
spojené s docházkou dětí do školy, obstarávala nákupy. Takto se jí rozšířilo
spektrum oblastí, které bylo nutné „ovládnout jazykem.“ V rámci své tradiční role
matky tedy paradoxně posílila svůj sociální a symbolický kapitál oproti svému
partnerovi. Ten, ačkoli byl v Itálii déle než ona, v italštině příliš nekomunikoval.
Pro jeho zaměstnání nebyla komunikace v italštině tak důležitá. Určitou roli hrál
jistě i nepříjemný efekt, jaký neobratná komunikace v novém jazyku, vyvolává. V
neschopnosti či obtížích sebevyjádření člověk jakoby ztrácí svou identitu, stává se
zranitelnějším. Vydává se takto na pole mocenských vztahů, kde vůči němu může
rodilý mluvčí použít jazyk jako svou statusovou převahu. (Pierce, 1994) Pro muže
může odmítnutí komunikace představovat obranu svého osobního mocenského
postavení.
Lina díky aktivnějšímu kontaktu se světem nabyla schopnosti plynulé
61

komunikace v italštině. Jazyk se tak pro Linu stal i prostředkem seznámení se s
částmi nového sociálního kontextu (Pierce, 1994), ať již prostřednictvím televize
nebo kontaktu se známými domácích a rodičů spolužáků svých dětí. Vstřebala do
sebe i performativní rysy italštiny s její výrazovou a pohybovou gestikulací.
Italština Liny byla osobitá. Měla ji odposlouchanou, a tak byla některá
slova občas komolena. V prvním měsíci výuky si Lina psala slovníček, některé
termíny ji vypsala sama domácí. V zapisování nového však Lina už nepokračovala
a pracovala tedy spíše s poslechovou pamětí. Toto je známka toho, že okolí se
spokojilo s určitou komunikační úrovní a již dále nevydávalo podněty k jejímu
zvýšení.

Do

učité

míry

je

to

odraz

vztahu

zaměstnavatel

–

zaměstnanec/hospodyně, tedy opět potvrzení, jak jazyk působí jako sociální
diferenciátor. (Peirce, 1994) Také ze strany Liny nevychází potřeba si jazyk
vylepšovat. Lina rozumí, i jí samotné je většinou rozumět. Komunikační nástroje ji
dostačují v její současné situaci a identitě, která je okolím přijímána. Ačkoli
gramatická stránka její řeči má své trhliny, neexistuje alespoň v současnosti důvod
nebo nějaký podnět, který by Linu přiměl se dovzdělávat.
Jazyk pochopitelně neznamená pouze gramatickou správnost, důležitý
je celkový projev, který může mluvčímu zajistit respekt a pozornost. Lina měla v
začátcích dobré podněty, které nasytily její vůli a potřebu naučit se jazyk. Po
dosažení uspokojivé úrovně v jazyce nabyla své přirozenosti i autority, která ji činí
zajímavou suverénní vypravěčkou i pro rodilé mluvčí. I když byla v tomto ohledu
„podvodníkem“ jazyka ve smyslu Bourdieuho teorie o rozdílné legitimitě
„uživatelů“ jazyka (jen rodilý mluvčí je oprávněný), stejně se nikdy nezarazila,
když měla komunikovat s rodilými mluvčími. (Pierce, s.3.1994: Bourdieu.1977)
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Vůči uplatňování mocenského přístupu na úrovni jazyka byla do určité míry
imunní.
Jazyk se i v této podobě stal pro Linu významným vstupem do nového
světa,

prostředníkem

zakoušení

nových

myšlenek,

jejich

vyjádření

a

sebevyjádření. Lina neměla širokou slovní zásobu. Bylo zajímavé pozorovat, jak
se učila ze situací odposlechem. Dalo se tak rozpoznat, jaká témata byla pro ni v
minulosti důležitá, a jak ji záleží na tom, aby měla příslušnou slovní zásobu.
Například: “...a casa di mia madre anche cosi avevamo bagno perche
lei non ho mai fatta ehll con sani -si dice sanitario quello che tubi molto
grande.“
(„..doma u mé matky také jsme měli takový záchod, protože ona nikdy
nenechala udělat ten hygie- říká se hygienický, ten s velkými trubkami.“)
V tomto případě Lina vypráví o významu hygienického keramického
záchodu. Vybavuje si specifické slovo sanitario, tedy hygienický, ačkoli
příležitostí k jeho užití v každodenním životě příliš není. Také zde je patrná funkce
jazyka jako nástroje sociální identity, jímž Lina reflektuje kontrast mezi zeměmi
západu a její domovinou. Použitím tohoto slova Lina jakoby překračuje svůj
původ a vyrovnává statusovou rozdílnost mezi těmito světy, připojuje se k nové
společenské skupině – italů.
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6.3. Partnerský vztah a jeho rekonfigurace
Při přechodu z jedné společnosti do druhé dochází k posunu ve
vzájemných vztazích a rolích obou partnerů nebo jejich obsahu. Identity se
proměňují. Rodiny migrantů z rozvojových zemí jsou zvětšiny patriarchálního
charakteru. Je otázkou, jakým směrem se tato konfigurace v hostitelské
společnosti posune. Zda dojde k utužení tradičního vymezení rolí, či k jejich
transformaci ve volněji definované kategorie.
O významových posunech rolí ve vztahu rozhoduje celý soubor
faktorů. Od hostitelské společnosti, která může klást různá strukturální omezení s
dopadem na pozici ženy (jako například omezení v zaměstnání), ale i podpořit
(nové pozitivní příležitosti v seberealizaci), k výchozímu zázemí migrantů.
(Bhachu, 1996) To může představovat oporu (například podpora rodu migrantky),
nebo opět překážky (purdah18). Významným faktorem proměny vztahu bývá i to,
že v zahraničí se ztratí vliv příbuzných a rodiny, z rozšířené rodiny se stane rodina
nukleární, čímž vzroste šance ženy ovlivňovat záležitosti v rodině.
V tomto úseku se podíváme, jakým směrem byl posunut vztah Liny,
jakým způsobem to reflektovala, a jaké byly faktory této proměny.

18
Purdah: sociální systém v muslimské a částečně hindské psolečnosti, který odděluje svět žen od
světa mužů. Je založen na fyzické segregaci mužů a žen a na povinnosti žen zahalovat se. Je napojen na
koncept cti, váže se k patriarchálnímu typu společnosti. (Cudnost žen je ctí mužů.) Ženám je v tomto
systému vymezena pouze soukromá sféra, veřejná je pak plně v moci mužů.
Feldman, S., Mc Carthy, Florence E., Purdah and Changing Patterns of Social Control among
Rural Women in Bangladesh. In: Journal of Marriage and the Family, Vol. 45, No. 4 (Nov., 1983), s. 949959.
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Pohled zpět - střet modelů partnerských vztahů
Manželství Liny má svou předimigrantskou historii. Bylo započato
tradičním způsobem dohodnutého sňatku, avšak pobytem v Itálii „normalita“
tohoto zrodu vztahu byla potlačena. Oba manželé konfrontováni s jinými modely
se s tímto začali vypořádávat. Na základě výpovědi Liny budeme sledovat, jakým
způsobem se minulost obtiskla do jejich vztahu, jak toto zpracovává a na základě
jakých podnětů došlo k těmto posunům. Tato část studie je založena na narativním
vyprávění Liny a zachycuje její reflexi. Mapuje její pohled zpět na počátek vztahu,
který nahlíží již novou optikou založenou na setkání s italským kontextem a jeho
odlišným přístupem k námluvám a manželství. To má pak v přítomnosti své
následky.
Lina s Rahmánem se vzali tradičním způsobem, a dva roky se vídali
pouze několik měsíců v roce. Lina byla v Bangladéši, Rahmán přijížděl z Itálie na
návštěvy. Po přesídlení Liny do Itálie se z nich stala nukleární rodina. Lina nabyla
nové identity výdělečně činné ženy a nastalo „vyjednávání“ o nových pořádcích
ve vztahu Liny a Rahmána a náhledu na celou historii jejich vztahu. Působil i vliv
nejbližšího italského okolí. Jejich manželství bylo založeno na finančních a
statusových strategiích, které se v průběhu vztahu vynořovaly na povrch.
Sňatek Liny a Rahmána zinicioval její strýc, jenž získal kontakt na
Rahmána. Lině bylo šestnáct let. Jelikož Rahmán pracoval v Itálii, jevil se jako
výhodná partie. Případ Liny a Rahmána potvrzuje trend mezi bangladéšskými
muži žijícími v zahraničí (i dlouhodobě), kteří si pro své nevěsty jezdí do své
rodné domoviny. Ve vyprávění se Lina vypořádává se situací nedobrovolnosti, se
smíšenými pocity, které měla z nabízené slibné perspektivy s Rahmánem a
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vnitřním neklidem, že existovaly i jiné alternativy vztahu, které již nikdy nedojdou
naplnění. Zpětná reflexe pak dodávala vzpomínkám rozměr vědomí, že dohodnutý
sňatek není normou na celém světě, dodávala mu nádech zvláštnosti. Zároveň byla
cítit akceptace této události.
„… pak po roce eh přesně po roce můj můj strýc našel jednu osobu
Rahmána, on našel Rahmána viděl že Rahmán pracuje v Itálii že v Itálii je něco
a tak by to bylo pro naší rodinu lepší, že bychom získali taky peníze no tak, víš
když najdeš někoho taky trochu bohatšího než já nebo někoho lepšího nevíš
přesně, jestli to je vždy štěstí.
KJ:hm
ale byl to život moc tvrdý a tak byl započat takhle
KJ:hm
pro mě to bylo-nevím-nikdy sem ani nesnila že takhle vždy jsem se
snažila takhle-taky se mi už nepodařilo snít pěkný sen
KJ:hm

pořád trápení a tak sem nemohla nic snít, tak sem si řekla:

'DOST snění! Co bych měla snít?'“19

19 Lina:„Poi un anno dopo eh un anno esato mio ma mio zio cercato una persona Barcio
lui ha trovato Barcio lho visto che Barcio lavora in italia ce in italia qualcosa allora sarebbe meglio per
noi per famiglia anche tirrare i soldi boh sai quando tu lo trovi una persona anche un po ricche di me
oppure un po buona. non lo sai che e buona una fortuna a volte
KJ: hm
pero era una vita molto dura per cominciarlo cosi
KJ: hm
per me e stato un non lo so non lho mai sognato in questo modo sempre cercavo questo
modo anche non uscito meno sognare bello sogno
KJ: hm
sempre disperazione allora non uscivo neanche a sognare qualcosa allora mi sono
basta sognare! che cosa devo sognare?“
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Motivací sňatku byly materiální důvody. Otec nemohl uživit rodinu, a
rozhodl se, že nadešel čas, kdy své dcery může provdat. Ale i svatba bývá v
Bangladéši finančně velmi náročná. Od 70.let docházelo v Bangladéši k přesunu
finančních výdajů za svatbu na rodinu nevěsty. (Lindenbaum, 1981) Rodina
nevěsty musí vyplatit věno a vystrojit hostinu pro všechny své příbuzné, kterým
musí zaplatit cestu apod., a pozvat i sousedy. Také z těchto důvodů byl odmítnut
jeden z prvních nápadníků Liny a další byl prakticky „přeplacen“ Rahmánem. Ten
totiž nepožadoval věno a později začal financovat vše potřebné.
„..pak několik měsíců potom sme se nějak vzali s Rahmánem, protože
viděli že Rahmán má peníze Rahmán má dům má práci, pak Rahmán nic
nechtěl, to je dobrý, ne? Nemusí se nic dávat tak jsme se-..“20
Tento fakt nabyl v průběhu let při pobytu v Itálii v proměně sebepojetí
velkého významu. Lina si vzpomíná, že se ztotožnila s volbou svých rodičů,
protože znamenalo obrovskou proměnu jejich životní úrovně, odlehčení od
materiálního strádání, zajištění budoucnosti. Zároveň si zpětně zpracovává jistý
pocit křivdy. Pod vlivem jiných měřítek reflektuje, že v rozhodovacím procesu o
svém dalším osudu hrála velice marginální roli. Domnívám se, že již tehdy při
uzavření sňatku mohla prožívat rozporuplné pocity. Mohly působit i konfrontace
(zpětné i tehdy) bollywoodských vzorů velké lásky, již porovnávala se svou
vlastní situací.
„..Ale s tebou mluvím, mi to strašně pomohlo teď mnoho let poté
20 Lina: “Poi qualche mesi dopo in qualche modo noi con Barcio ci siamo sposati pero
loro visto che Barcio celha soldi Barcio celha casa ce un lavoro ce. Poi Barcio non ha chiesto di nulla
questo e una cosa buona, no? non deve dare nulla allora noi siamo-..“
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pochopit, možná mi to taky pomohlo mě, pro rodinu to asi bylo nejlepší. Vím, že
byli mnohem starší a já neznala…“
„...tak eh tak proto jsem si ho vzala, nic neřekla. Nikdo se mě ani
nezeptal jestli se mi líbí jestli si ho chci vzít souhlasím, nikdo se mě neptal! Já
sem neříkala nic, tak jsem šla dobrovolně. Ta věc je teď uzavřena takže o tom
nemluvím s níkým protože ta věc, protože nemám chuť.“21

Uznávala důvody své rodiny a přínosy, které sňatek měl, ale občas se
vypořádávala s pochybnostmi a s jistým typem lítosti, že jí byla odepřena volba.
„..někdy myslím zavřu oči, ale možná to bylo lepší to co vybrali rodiče
pro mě, lepší pro nás pro rodinu, lepší pro všechny.“22
„opravdu. Teď myslím, ne teď taky předtím jsem myslela, pokaždé
když jsem cítila že něco neklape jsem cítila néé tohle nejde. Pak když cítím že to
něčemu pomohlo pak se zpětně dívám a říkám ano.“23
„..pak hodně taky pomohlo mý rodině peníze pomohli a bratři
studovali a pomohl mé sestře provdat se. Já jsem pomohla protože jsem měla
peníze Rahmána a občas jsem jim taky nakupovala, pak taky skrytě jsem

21 „...allora eh ecco per quello ho sposato non lha detto nulla
Non lho chiesto anche a nessuno che piace lui oppure vuoi sposare accetto non lho
chiesto me neanche! io non ho detto niente.quindi andato liberamente. quella cosa li prima e chiusa quindi
non parlo nessuno perche quella cosa perche non ho voglia a parlare , peroo con te parlato mmii
aiutato molto ora tanti anni dopo a capirlo, forse anche me ha fatto meglio me per la famiglia forse
era meglio quella..lo so che piu grandi di me e non conoscevo.”
22
“allora eh er ora questo ora e come.. a volte lo penso chiudo occhi pero
forse era meglio quello che scelto un altro genitori per me bene di noi bene di famiglia bene di tutti..”
23
„…Davvero. ora penso . non ora anche prima pensavo ogni volta quando mi
sentivo che qualcosa non va bene mi sentivo noo non va bene poi quando sento che qualcosa aiutato
guardo ora dietro si”
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posílala něco..nákupy i peníze..“24

Sama za sebe oceňovala to, že se jí otevřely dveře k věcem, o kterých
předtím jenom snila.
„Měla jsem pěkné sárí pěkný šperky, on mi dával..a tak jsem tehdy
byla spokojená.!“25
V Itálii začalo docházet k pomalé proměně vnímání celé situace. Za
prvé se vymanila z vlivu příbuzných manžela, respektive své tchýně, která žila v
Bangladéši tři roky po jejím boku. Získala vlastní zdroj příjmu, stala se sama
zdrojem financí pro sebe i svoji rodinu. Z role přijímající závislé manželky se
posunula do role manželky, která svým výdělkem do rodinného rozpočtu přispívá,
a dokonce se od její zaměstnanecké pozice odvíjí celé blaho rodinného zázemí.
Tento posun znamenal i posun v sebepojetí. Rozšířila se jí oblast životních sfér, ve
kterých si je vědoma své oprávněnosti je ovlivňovat, nebo ji začíná tušit.
V tomto okamžiku začalo docházet ke konfliktům. Nejprve patrně
vnitřním, později otevřeným rozepřím s manželem. Nemám možnost zhodnotit
veškeré typy konfliktů či jejich témata. Z Lininy výpovědi prosáklo jedno aktuální
– peníze, management a redistribuce peněz. Obecně pak Lina dále reflektovala to,
že nabyla schopnosti oponovat.

24
„..poi ha aiutato anche alla mia famiglia soldi aiutare a studiare a fratelli
anche a sposare mia sorella aiutato. Io aiutato a loro perche io avevo soldi di Barcio eh ah ogni tanto
facevo anche spese per loro poi anche nascosto mandavo qualcosa.. spese i soldi ..”
25 „..Avuto bel vestiti, bel sari bel gioieli lui ha dato.. quindi sono contento in quel
momento.”
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Finance jako médium moci v rodině
Produkce a správa financí je v tradiční bangladéšské rodině záležitost a
zodpovědnost mužů. Na tom je založena mužská identita, která v novém prostředí
utrpí. Žena navíc svým ziskem nabývá na muži jisté nezávislosti, jak
díky možnosti disponovat financemi, tak novým sebehodnocením. Napětí
z takovéto proměny někdy u muže sublimuje v domácí násilí, což je způsob
disciplinace ženy. (Erel, U., M. Morokvasic, and K. Shinozaki 2002)
Ve své výpovědi Lina zmiňuje nařčení Rahmána, že si schovává peníze
stranou. Nehodnotíme zde faktičnost výpovědi, významná je v tomto momentě
strukturace výpovědi Liny, výskyt této problematiky v její zkušenosti.
Zdá se, že v obdobných konfliktech je centrálním motorem diskuze
výčitka Rahmána, že si ho vzala pro peníze, které jdou do její rodiny. (Zde je
zajímavé vidět, jak Rahmán přejímá „italský“ diskurz. Situace, která by byla v
Bangladéši standartní, je v Itálii i pro manžela jakoby nepřijatelná. V Bangladéši
jsou smluvené sňatky běžné a tak by i fakt, že je ženich bohatší, nemělo
představovat nějakou újmu. Naopak by to znamenalo jeho vyšší moc. To, že
Rahmán operuje s těmito výčitkami, znamená za prvé, že by si přál být oceněn na
základě jiných charakteristik než je bohatství, tzn., že je i on konfrontován s ideou
svobodné volby při výběru partnera.) Za druhé to vypovídá o tom, že se cítí
ohrožen v pozici hlavy rodiny. Tím, že Lina sama nabyla nyní schopnosti
vydělávat peníze, což se odrazilo v jejím novém sebepojetí, jednoznačnost
Rahmánova postavení zpochybnilo. Jedním ze způsobů, jak uchovat rozvržení
pozic, je udržet v paměti původ a zásluhy před emigrací.
„… včera večer, předevčírem se mě to strašně dotklo, v den modlitby,
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řekl mi tohle: úplně normálně! Řekl, že: já vím vím proč jsi se mnou ještě
zůstala. Až bude vše dokončeno, eh pak chceš odejít? Nevím, něco takového řekl,
už jsem to nedokázala poslouchat, a odešla jsem do pokoje. Zranilo mě to, hned
jsem se cítila (?) přímo tady.“ Ukazuje na srdce. 26
Lina tedy začala odmítat Rahmánovy připomínky, že vypomohl její
rodině. Lina to uznávala a ocenila, ale nepřijímala, když používal tento fakt k
jistému způsobu citového vydírání, či získání nadřazenosti z jeho strany. Lina
obhajuje svou rodinu v tom, že se zavázaná Rahmánovi cítí, avšak pozici věčných
dlužníků odmítá. Svým způsobem to byla jeho investice, která se mu nyní vrací.
Celá rodina spolupracuje na blahobytu. Její bratři, kteří před dvěma lety přijeli do
Itálie za Linou, začali Rahmánovi některé peníze splácet.
„Nikdy si nedám ani peníz stranou, nikdy. Všechno do tvých rukou,
proč musí mluvit tímhle způsobem? Když pomohl mým bratrům jsou to také
moje peníze, protože já jim musím pomoci, k pomoci ho nikdo nenutil. Ti chudí
mu taky pomohli, to není tak že by mu nic nedali, teď oni zase dávají mě, ne?
Oni pracují. Neměl by říkat potom co pomohl tvým bratrům tyhle věci: 'Ty jsi se
vdala jen, abys pomohla tvojí rodině,' tohle není pravda!“27

26 “...ieri sera , quel altra sera colpito malissimo quello giorno della preghiera, lui ha
detto questa cosa: normale una cosa normalissima! dice che lo so lo so perche rimasta ancora. quando
finito tutto, eh vuoi andare via? non lo so qualcosa ha detto. no non uscito sentire, andata via in camera
mi e colpito direttamente mi sentivo qualcuno una (?) (?) qua.”
27
„... ecco troppo perche mi colpisce subito che qualcuno che parla di male
oppure parla qualcosa lo sa che Rahmán che aiutato mio fratello lo so che aiutato io lavoro Kristina !
cerca di capire. io lavoro, tutte le persone tutte le donne quando lavorano mette qualcosa a parte , mai !
spendo lo so qualcosa spendo piu di cento euro non li spendo con bambini per bambini spendo non e che
per me tutto!
non lo metto mai a parte un soldo mai. tutto di mani tuo . perche deve parlare in questo
modo. se aiutato mio fratelli e soldi anche miei perche io devo aiutarla per se aiutato non e stringe
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Lina také zdůrazňovala, že na straně její rodiny byly vloženy do
celorodinné prosperity i jiné hodnoty než peníze. Snížila tím význam ekonomické
nadřazenosti Rahmánovy rodiny. Na straně rodiny Liny byl dle jejích poznámek
kulturní kapitál. Zde Lina používá diskurz tradiční cti rodu.
„… moje maminka byla hodná, nikdy nezapomněla jeho laskavost
jeho pomoc, ale on si hýčká svou pomoc, oni taky moje mamka pro něj udělali
hodně. To co jsem nechala celý dům jeho matce ještě teď se dívá! Co je tvoje?
Celý dům, uvidíš jak byl čistý, žijí tam ostatní, ale my tam nežijeme. Perfektní
dům, všechny věci od mojí mamky, na všechny věci on dal peníze dobře, ale ona,
to postavila pro mě…“28
„Domy..(?) všechny všechny všechny věci uvnitř všechen nábytek od
mé mamky, postavila to sama, chodila za truhláři oni jí ukazovali modely,
posílali domů nábytek. Moje mamka..(?)taky pomoc bez peněz (?) člověk který se
stárá pro rodinu organizovat není snadné
Postavit dům- rodina-vše spravovat je to tvrdé není tam nikdo, my
jsme tady, daleko tisíce kilometrů, ale oni neřeknou ani děkuji. Tohle bolí…“29

nessuno persone povere aiutarla anche none che loro non lo danno nulla ora loro danno anche a me,
no? loro lavorano, non deve dire dopo per aiutare tuo fratelli questa cosa tu sposato solo per solo
aiutare tua famiglia anche non e vero questo !..“
28
”...Mio mamma e stato gentile suo favore suo aiuto non dimentichera mai
pero loro si prezza su aiuto loro anche mio mamma fatto tanto per lui tanto
Quello che ho lasciato sola casa sua mamma ancora sta guardando! Che ce tuo? Tutta
la casa vedrai che come era pullito come era vivono persone invece noi non viviamo li una casa perfetta
tutte le cose di mia mamma tutte le cose lei lha datto soldi da va bene va bene lha datto li lo soldi pero lei
questo costruito questa cosa per me ...”

29

“...Le case/becato....(?)
tutte tutte tutte le cose dentro quello che ce mobilieri tutto di mia mmama
costruito da sua andava legno loro le faccio vedere modello loro mandavano a casa
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Nejvýznamnějším obratem celé výpovědi je ale nakonec její reflexe
vlastního ekonomického příspěvku. Ten by měl být rovnocenný jeho příspěvku.
Dostáváme se zde k nejpodstatnější proměně ve vnímání kompetencí v rámci
vztahu a rodiny. Lina začala vnímat to, že finance, tj. i její plat spravuje pouze
manžel, jako problematický. I když do určité míry ke společné diskuzi dochází,
jak se s penězi bude nakládat, zůstává faktem, že je všechno napsáno jen na
Rahmána. Lina z právního hlediska nevlastní nic.
„…ach a tak mi je taky někdy smutno, proto pouze proto. Já vím, že ty
jsi pomohl, ty máš peníze, já pomohla! Já. MOJE peníze ti taky pomohli! Já
jsem pracovala deset let pracuji, kde jsou mé peníze? Já jsem se neptala, kam
jdou. Všechno co jsem udělala, dům postaven na tvoje jméno, není tu nic mého
jména…“30
Lina nemá své vlastní konto a nic z majetku není zatím napsáno na ni,
jak uvedla ve své výpovědi. Na Lininých stanoviscích k této otázce je možné vidět
prolínání původního přístupu s novým. V podstatě ji tato situace v minulosti zase
tolik zvláštní nepřipadala, ale nyní dospívá k závěru, že pokud se dostane do
mobilieri.
non anche mia mamma non (?) mai nello quello che passa anche per me senza soldi
aiuto quello che passa(?)una persona vedere dietro per per famiglia per come si dice per organizzare non
e facile per costruire una casa una una famiglia per tenere duro nella come come non ci sono nessuno li
noi siamo qua lontano da mile chilometeri lontano ma loro non dice nemmeno anche grazie questo fa
male..”
30
Lina:„...ahh e cosi rimango anche a volte male , per quello solo per quello. Lo
so che tu aiutato, tu celhai soldi io aiutato! Io. Mio soldi aiutato te!
Io lavorato dieci anni sto lavorando, dove va mio soldi? io non lho chiesto dove va tutto
quello che ho fatta la casa costruito casa tuo nome non ce nulla mio nome...”
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rozporu s manželem, je bez vlastního majetku zranitelná. (Projevuje se zde další
rovina proměny jejího sebepojetí. - Můžeme vidět, že o sobě uvažuje jako o
samostatné osobě, jež by teoreticky mohla existovat i bez muže.) V základu se
však ale projevuje ambivalence jejího postoje: Na jednu stranu si myslí že, pokud
existuje rozumná dohoda mezi manželi, nevidí důvod, proč by měla mít svůj podíl
ošetřen také právnicky.
KJ: „promiň, eh ty nemáš svůj účet?“
Lina: „ne.“
KJ: „a tvoje peníze jdou na jeho konto?“
Lina: „hmm ne nemám konto. On koupil stánek, není na mé
jméno…“
KJ: „Koupil to, poté co jsi začala pracovat pro..?“
Lina: „ano před čtyřmi-třemi roky ho koupil. Aa před třemi lety, deset
tisíc Euro mojich, dvanáct tisíc jeho. Ale moje jméno tam nikdy nedal. Je to
divné proč říkáš divné, já to ale tak nevidím, já chci jenom štěstí.“31

V průběhu své úvahy pak dospívá k vědomí nutnosti mít vlastní
majetek, figurovat v dokumentaci o vlastnictví. Zdrojem oprávněnosti vlastnit a
31 KJ: « scusi , eh tu non hai tu hai conto? »
Lina: “No.
KJ: “E tuoi soldi vanno al suo..?”
L: “mm No non lho fatto credito.lui ha comprato un negozio bancarelle, non e mio
nome..
KJ: “Ha comprato dopo hai cominciato a lavorare per/”
L: “Si quatro-tre anni ha comprato quello
Ah tre anni , dieci milla euro mio no dodici undici milla euro mio quindici suo. Pero mio
nome non lho mai datto. E strano perche dici strano ma io non sento strano io voglio solo felicita.”
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spoluvlastnit je její zapojení do pracovního trhu.
„Pokud pracuješ je něco tvoje eh? Taky v bance peníze v bance
nejsou moje. A tak mi nedali vízum. Všechny věci Rahmána“.32
KJ: „to je fakt.“
Lina: „ano. A tak to chápu, musím mít něco OPRAVDU svého!
Nedokázala jsem si nic podržet to je ten problém.“33
Velký podíl na této sebereflexi mají i explicitní rady „paní domácí“,
která se stala do určité míry její důvěrnicí a která ji uvedla na cestu uvažování o
věcech jiným způsobem. Poskytla jí svůj obraz světa a to, co v něm vnímá jako
standartní jednání, co jednání nestandartní.
„Pak mi paní řekne Lino co děláš? ty jsi velká ah já to vím. Také
odvahy odvahy mi dodala..“34

Založení vztahu na dohodnutém sňatku se v italském prostředí dostává
do popředí, nabývá nových významů. Materiální rovina sňatku, v domovině páru
pochopitelná a standartní (nevyvolávající emoce), získává zde spíše negativní
32 Lina chtěla jet v létě 2008 na dvoutýdenní návštěvu za příbuznými do USA. Měla jet s dětmi,
Rahmán musel zůstat z finančních a pracovních důvodů v Itálii. I když se za ni zaměstnavatelé zaručili,
víza nedostala.

33 Lina: “Se tu lavori e qualcosa tuo eh,?
anche nella banca soldi nella banca non e mio e cosi non hanno datto visto. tutto cose di Rahman.
KJ: e vero
eh si. e cosi lo capisco devo tenere DAVVERO qualcosa per me!
non riuscivo tenerlo questo e problema.”
34
„Poi mio signora dice Lina come fai? tu era grande eh io lo so. Anche corraggio mio
corraggio mi ..“
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nádech. Celý problém má dvě stránky. Jednou je to, že manželovi stížnosti týkající
se motivace manželky, mohou být výrazem touhy po opravdovosti vztahu. Na
druhou stranu toto nařčení z kalkulace funguje způsobem, jenž vyvolá v Lině pocit
provinilosti a tím ji brání bojovat za své právo vlastnit, nebo spoluvlastnit. Tímto
by zase nabyla větší nezávislosti, a takový stav by tak umenšil tradiční sebepojetí
jejího muže jako pána rodiny..
Lina se snaží reflektovat, zda výčitky jejího muže, nejsou v něčem
oprávněné. Nakonec dospívá i k závěru, ve kterém pojímá fenomén dohodnutých
sňatků jako abnormální.
„...Eh řekla 'Teď jestli něco koupíš, koupíš to taky na moje jméno
protože jsou to moje peníze opravdu moje.' Ale nevím už to víc neříkám protože
si myslím, že se hádat, že jestli řeknu něco špatného, budu se pak ještě cítit
špatně.“ 35
Připomíná nakonec, že to nebyla ona, kdo volil, že svatba byla
dohodnuta, a že pravomoce nebyly v jejích ale v jeho rukou.
„...jenom, ale vím, že je neznámý a já jsem si ho vzala -Ty jsi se chtěl
ženit, já sem to nebyla, kdo vybíral, Ty jsi vybral..“36

Rizika přetlaku z rekonfigurace vztahu
Bohužel se projevy napětí a rozepří dle výpovědi Liny stávaly často i
35 “Eh lha detto ora se compri qualcosa, compri per mio nome perche soldi questo mio
davvero e mio
Pero non lo so non lo dico di piu perche penso che qualcosa se andera litigare se lo
dico qualcosa male io rimango male.”
36 „..solo ma lo so che e sconosciuto e sposato tu volevi sposare io no che scelto. TU
che scelto...“
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výlevy násilí ze strany Rahmána. Lina nikdy nezmiňovala konkrétní situace a
podněty, kterým bylo násilí spouštěno. Dle výpovědi její schopnost vzepřít se
takovému jednání formovalo italské okolí, rodiče kamarádů dětí, domácí.
„..mě bil(?) strašně moc, tak ja mi říkáš všichni přátelé mamka
Alessandry, mamka Roberta, Chiary mi stejně-oni jsou moc moc hodní, říkají, že
když tě bije musíš něco udělat: musíš po po jak se to říká pohrozit že zavolám
policii nebo půjdu do nemocnice a nevím něco musíš říct, tak má strach. Pak se
musíš chránit jak se to rekne Bránit, ne:! Já jsem říkala, že nemám strach ale že
bránit je taky vážné, myslím, že se to zhorší. On on když se zlobí zlobí. Jakákoliv
věc co mu příde do ruky mě tím mlátil...“37

Tato situace prý v Bangladéši nenastávala. Zdá se tedy, že násilí bylo
buzeno podvědomím napětím, zda je schopen si uchovat původní identitu pána
rodiny, pocity ohrožení svého postavení, možná i obavami ze ztráty manželky,
pocity, že její přítomnost i projev (veřejný, soukromý) není již tolik v jeho moci,
že se ztrácí z jeho vlivu.
Lina celou situaci prožívala v rovině strachu, právě zde byla hašena
přirozenost prosadit se, oponovat tváři v tvář, vyslovovat otevřeně svůj vlastní
názor.
KJ: „..A častěji v Bangladéši nebo tady?
37 „Mi ha picchiato( ¿) tantissimo come mi dici tutti amici mamma di Allessandra, mamma
di Giulio quello di Giovana e quello di loro molto molto carini dice che non quando ti picchia e una
cosa devi fare tu: di di di avere di come si chiama di ricattare deve dire chiamo polizia oppure vado
ospedale e non lo so qualcosa deve dire, cosi ce paura. Poi devo dipendere di di come si dice difendere,
no?! Io ho detto no paura pero difendere anche una cosa gra grave vuol dire che viene piu male. Lui lui
quando rabbia rabbia. E qualsiasi cosa che gli va in mano mi mani dosso veniva..”
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Lina: „ne tady tady! Tady. V Bangladéši ne ne, tady ano. Rozšiloval
se do telefonu, práskal telefonem, říkal ošklivé nadávky ale

ne-tady ano.

Pokaždé-Jednou se svými boty tyhle boty těžké, mi taky ublížily...“
KJ: „na hlavu tělo?“
Lina: Hlava, tělo ruce, nohy. Taky mě kopal. Jeho ruce jsou hodně
tvrdé. Když tě bolí tělo, taky ty řekneš něco zlého něco co ublíží, taky ty řekneš
nadávky, ne? Když tě někdo bije co uděláš? Zastavíš se? ne. Já se
zastavím.Neříkám nic. Ale odporuji a takhle nesmím odporovat, Kristino.
Jestliže jsem odpověděla, hned to bylo horší. Pak začal.. A teď jsem pochopila že
mám právo se bránit že mám právo mluvit, mám právo vědět proč nemám dělat
proč nemám říkat, proč mám dělat tohle..Musiš Musím Jestliže chci žít v klidu,
musím mluvit. To mě naučila paní. Mě strašně pomohla!(?)..děti...“38
Násilné výlevy se nakonec po čase ztlumily a vymizely. Situace se
tedy konsolidovala po vlivem okolí, možná proto, že Rahmán po letech nabyl větší
jistoty, že jejich svazek potrvá dál i se vší volností Liny, možná se zmírnilo
vnímání námitek jako podrytí autority.
38

KJ:“…E piu spesso in Bangladesh oppure qua?
Lina: “No qua qua! Qua. In Bangladesh no. no. qua si. Arabbiava telefono, staccava
telefono, diceva brutte parolace ma non e qua si tutte le volta una volta con sue scarpe queste scarpe
pesante mi ha fatto male anche..”
KJ: “Testa Corpo?”
Lina: “Testa, Corpo mani, piedi anche dava calzi. suo mani e molto duro. Quando fa
male corpo, anche ti anche digli qualcosa dano male fa male qualcosa non andava bene tu anche dici
parolace, no? Quando un apersona picchia tu cosa fai? Fermi? No. Io fermo. Non lo dico nulla. Pero mi
rispondo e cosi non devo rispondere. Kristina. Se rispondevo, subito venivo male. Poi cominciato .. E ora
ho capito che io ho diritto difendere di rispondere che io ho diritto di parlare o diritto di capire perche
perche non devo fare perche non dire perche questa cosa devo fare Devi Devo se devo vivere nella
serena, devo parlare mi ha insegnato la signora. lei aiutato tanto! (¿)... bambini..”
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„..teď se to řekněme časem zlepšilo a tak nyní někdy zůstanu zticha,
protože se to strašně zlepšilo. (?) tahle věc a prominutí (?) se otevře:) někdy,
nechci to zavřít, ne(?). Já to občas řeknu protože jeho paměť se ztrácí. Tohle co
dělal. Všechna paměť zmizí:) znovu se to vrací vzpomínky všechno. Mě nahání
občas strach..“39
Podpora a vliv okolí byla tedy velmi významná v proměně Linina
sebepojetí, v její uvědomělé sebereflexi. Díky tomu se začala ztotožňovat s názory
o osobních právech i částečně nabyla schopnosti si je prosazovat. Trvalo to ale
roky.

Proměny vztahu
Lina tedy od příchodu z Bangladéše došla ve vztahu ke svému muži
proměny, kterou sama explicitně reflektovala.
„...víš teď to jsou dva tři roky, kdy jsem otevřela trošku pusu, jsem se
stala víc začala odpovídat víc.. předtím jsem to nedělala. Když mi něco říkal,
měla jsem strach, že se rozčílí naštve Rahmán...“40
Tato proměna byla iniciována skutečností, že sama má dobré
zaměstnání (s jeho specifiky), italské okolí, osvětové a podporující, samostatné
úkoly, které vyžadovaly styk s věřejností. Významným faktem bylo tedy to, že jí
39
“..ora per tempo anni diciamo migliorato e cosi oraa a volte rimango zitto perche
migliorato tantissimo. Questa cosa e scuse ,(?) si apre :) ogni tanto no voglio chiudere,no (¿) io ogni tanto
lo dico perche sua memoria va via. queste che ha avuto tutto memoria sparisce viene una nuovo :) nuovo
andavo nuovo suoi ricordi memoria tutte le cose miii fa paura a volte..”
40
“...lo sai ora due tre anni che aperto bocca un pocchino diventato
piu rispondere piu. Prima non avevo cosi. Qualcuno ce diceva avevo paura che brontolare per
arabbiare Rahman rimane male...”
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italské okolí projevovalo uznání, pochopení a že se jí věnovalo. Uznání nabyla ale
i v bangladéšské komunitě. Větší movitost, její vyšší jazykové kompetence a tím
obratnější pohyb v italské společnosti umožněný také jejím zaměstnaneckým
postem, ji dodaly jistou auru úspěšnosti a přitažlivosti. Obě sféry sociálního života
ji tedy dle mého názoru dodaly sebevědomí, které ji pak napomohlo v dalším
vývoji a v novém uspořádávání svého vztahu s manželem.
Vztah Liny a Rahmána prošel tedy od počátku italského pobytu
vývojem. Rahmán zakoušel pád osobní identity jako otce živitele. Výdělečná
činnost Linu transformovala tak, že začala přemýšlet o svém právu ovlivňovat
rodinné a své věci podobnou měrou jako její manžel. Manželovy přetlaky z nové
situace – zvýšené autonomie Liny - eskalovaly do násilí. Pod vlivem okolí se toto
urovnalo a sublimovalo se do citové roviny. Lina není zcela genderově svobodná.
Stále se ohlíží na svého muže, když chce například cestovat do vzdálenější
destinace. Avšak finance jako nástroj, jímž si Rahmán udržoval nadřazené
postavení, (například i v připomínání nerovného ekonomického původu jejich
rodin), již Linu nesvazují. Sama se podílí na jejich produkci, a proto je schopna
pod vlivem italského prostředí poukázat na jiné aspekty svazku, jako například
původní nedobrovolnost.
Rekonfigurace rolí ve vztahu je tedy proces postupný, vedený jak vlivy
nového prostředí, tak osobními zážitky a situačním uvědoměním jako je hrdost na
vlastní schopnosti vydělat peníze.
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6.4. Materialita aneb Od sárí k džínám a zpět
Lina prošla díky svému zaměstnání a impulsům z italského prostředí
procesem empowermentu. Ten k ní přicházel jak ze symbolické, tak z čistě
materiální roviny. V materialitě se celý proces proměny sebedefinice i její
ambivalence projevoval, prostřednictvím materiality ho začala i sama rozvíjet. A
to jak v oblasti vztahové vůči svému partnerovi, tak v oblasti statusové, kdy skrze
materialitu zpracovávala aktivně efekty „trojité neviditelnosti“ (tj. náchylnost k
marginalizaci na základě genderu, původu a statusu migrantky) v italské
společnosti

a

své

„dvojité

neviditelnosti“

ve

společnosti

bangladéšské

(marginalizace na základě genderu a třídy).

V tomto segmentu budu tedy na materialitě demonstrovat, jakým
způsobem Lina utváří svou identitu, jak vybírá způsoby sebeprojevu a realizace.
Ukáži, jakým způsobem si naplňuje své statusové aspirace prostřednictvím volby
své referenční sociální skupiny, a jaké ambivalence se v tom skrývají.
Prostředkem k zobrazení těchto skutečností budou předměty, jimiž se může
obklopovat a obklopuje, i po jakých touží. Zaměřím se na nejbezprostřednější
materialitu - tělo a odívání, a na vybavení domácnosti.

Každý je pevně spjat s materiálním světem, skrze něj proniká do
člověka nová zkušenost, skrze něj se toto vše projevuje. Lidé se materialitou
vyjadřují, tvoří své světy nejen na úrovni subjektivity. Existují pojítka mezi
hodnotou a významem věcí a politikou, vztahy, rozložením moci.
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Sociální

aktivita dává jednotlivým věcem hodnotu bez ohledu na jejich využitelnost i
užitkovou hodnotu. Lidé se definují a jsou definováni pomocí věcí. (Appadurai,
1988)
Lině se vstupem do zaměstnání otevřely dveře do nové kultury, do nové
společenské sféry, kam byla aktivně rodinou zaměstnavatelů do určité míry
pozvána. Lina ji se zájmem okoušela a to právě skrze její materialitu. Je zajímavé
vidět, v kterých oblastech materiální kultury vystupovala jen spíše jako
„návštěvník“, a kde se naopak snažila užívání konkrétních předmětů osvojit a
prezentovat se jimi. Užíváním určitých věcí může člověk měnit svou identitu, své
touhy může skrýt nebo naopak vložit do věcí kolem sebe. (Brown, 1998) Identitu
si člověk vybírá i takovou, která mu přinese osobní jistotu a moc a která je i
realizovatelná. V případě odívání se Lina nakonec přimkla spíše ke své tradici, k
identitě, která nakonec slibovala vyšší statusové zhodnocení, i když v osobité
podobě, jak uvidíme níže. Naopak v oblasti materiální kultury vybavení
domácnosti, se Lina inspirovala produkty „italské“ společnosti.

6.4.1. Odívání
Odívání je zásadněji spojeno s identitou osoby a jejími sociálními
rolemi než další užitkové předměty. Je napojeno velice úzce na tělo, je jaksi
„inkorporováno“ a s ním i jeho veškerá sociální symbolika a aktérství. Podle
Foucaulta představuje tělo tzv. povrch pro zápisy, jimiž jsou sociální konstrukty,
diskurz uváděny do reality (Nohejl 2007:133). „Tělo je mocí/věděním
manipulováno, disciplinarizováno a tedy ovládáno, aniž by si toho bylo v mnohých
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případech samo vědomo.“ (Vašát 2009) Lidská těla jsou prostřednictvím oděvu
ovládána díky sebedisciplíně a dohledu „obecenstva“. (Foucault 1979)
Normy týkající se oděvu nevycházejí pouze z hrozby nějakého trestu,
jsou to plně internalizovaná přesvědčení, jež jsou i součástí sebehodnocení.
(Huisman, Hondager-Sotelo 2005) Lidé se v tomto ohledu sami disciplinují a
pokud se jim daří se přizpůsobit, nepociťují to jako opresi, ale jako úspěch, za
který bývají oceněni.(Huisman, Hondager-Sotelo 2005)
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Oděv vyjadřuje i vytváří genderovou, etnickou i statusovou identitu.
(Huisman, Hondager-Sotelo: Kaiser, 2001) Svou viditelností je to významný
skupinový znak, jenž střeží její hranice, i podporuje pocity solidarity uvitř.
(Joseph, 1986 cit. v Arthur) Členům skupiny dodává sílu, tím že jim dává nástroj k
sebevymezení, jehož potřeba v migraci stoupá. Odlišení skupiny se odehrává
především prostřednictvím ženského těla, neboť ženy jsou považovány za
nositelky tradic, představitelky sociální reprodukce. (Chapkis 1998 cit. v Huisman,
Hondager-Sotelo) Muži oproti tomu v migraci přejímají rychleji „moderní“ styl
odívání. Souvisí to s jejich nutností „prorazit“ v nové společnosti, kdy je příhodné
osvojit si její znaky.
Univerzálním imperativem pro ženské odívání je podtržení jejich
předností, ať již se mají před okolím zviditelnit nebo skrýt. V určitém prostoru by
vždy měly být nazdobené. Existují dva extrémní přístupy k odívání žen: První
pojímá odívání ženy jako zotročení v patriarchálním a konzumním systému, druhý
pak poukazuje na jeho posilující charakter. Třetí přístup vnímá agency žen, které
se i mezi opresivními znaky umně pohybují a často i transformují.

Odívání jako sen o prosperitě a radosti/svobodě
Lina v odívání po příjezdu do Itálie zaznamenala zajímavou křivku, jež
souvisela s nutností reflektovat dvojí „obecenstvo“ – bangladéšskou komunitu a
italskou společnost. Oděv zaujímal a zaujímá v životě Liny důležité místo. V
jejích výpovědích je symbolem prosperity, symbolem radostného života bez
strádání. V první řadě jí odívání asociovalo bezstarostnost dívčího světa, světa
dospívání, které jí bylo podle jejích slov odepřeno.
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„eh..tehdy jsem byla prostě malá holka, měla jsem chuť chodit ven,
měla jsem chuť chodit do centra centra, nikdy jsem neměla pěkné šaty,
nikdy...“41
Vidíme tedy, jak absence některých věcí, znemožnila Lině se sociálně
realizovat způsobem, po kterém toužila. (Miller, 1987) Tato absence byla
zapříčiněna nedostatkem ekonomického kapitálu, jenž se odvíjel z třídní
příslušnosti a celkové geopolitické situace Bangladéše.
Téma odívání se jí tedy spojovalo s něčím, co v mládí nemohla naplnit.
Kvůli problematické ekonomické situaci své rodiny se Lina musela brzy vdát, a
neměla možnost vychutnat si slast volné zábavy a obdivu, musela se spokojit
pouze s přešívanými oděvy. Nyní již tuto možnost má, ale vše se posunulo do jiné
roviny.
„...Myslím, že kdybych měla tohle oblečení když jsem byla malá holka
před tím, než jsem se vdala, bylo by pěkné jít ven, ukázat mojí tvář, avšak jsem to
nikdy nemohla udělat, vidět nic..A to je něco co chybí, tohle chybělo, teď to
dělám:) Teď se ukazuji.:))“42

Lina podle svých slov vlastnila v Bangladéši většinou dva oděvy: jeden
na doma, druhý na ven.
„...Víš mnoho let když jsem byla malá holka, neměla jsem nic než

41
„..eh li era proprio una ragazzina ho voglia di girare, ho voglia di andare in centro
centro mai portato un bel vestito. Mai avuto..“
42
„Pensavo se avuto queste tipi di vestito quando era ragazzina prima di
sposare, era bello di andare in giro vedere mio face, invece no uscito vedere, nulla. :) e questo e
mancanza, questo si manca, ora lo faccio!:) ora che faccio vedere :) :)“
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dvoje šaty, protože byli můj otec byl hodně prostý a tak jsem neměla šaty moc
pěkný protože stály hodně, normální jsem měla jedny na ven a jedny na doma..
dvoje jsem měla. Teď vidíš kolik jich je. Představ si trochu že tyhle šaty sem
nikdy neměla...“43

Pouze jedenkrát krátce před svatbou dostala nové šaty. (Snad právě
proto?) Ve výpovědi tomu věnovala mnoho místa, detailně šaty popisovala, a
zmiňovala se především o efektu, který šaty měly na ostatní. Tehdy zažila spolu
se sestrou vytoužené potěšení z ocenění své krásy. Podle Alfreda Gella (1998)
mají předměty schopnost „očarovat“. Předměty konají, mohou být sociálními
aktéry. V tomto ohledu pěkné šaty byly prostředkem, jímž Lina a její sestra nabyly
jako osoby, (i v obnošených šatech dostatečně hezké), na významu, získaly moc
působit na ostatní, potvrdila se jejich ženská identita, a zmírnil pocit jejich sociální
marginality.
„..víš teď povědět svým dětem, teď se taky stydím jim to říct, protože
když mi říkají mami tohle oblečení nejde. Teď mám spoustu šatů. Měla jsem teď
když si vzpo, když se začnu dívat zpátky tak to bylo opravdu legrační! Měla jsem
dvoje dvoje šaty taky ne moc pěkné. Nebyly moc drahé, nebyly-normální látka.
Ušila je moje mamka doma. A zestárlo to ale s tím chodit ven to není pěkný,
jstydělasem se pak (?) měsíce pak (?) tohle je ošklivé (?) (?)
Eh, když jsem viděla jiné holky jaké pěkné šaty, vždycky jsem říkala
43 „..Sai tanti anni che io quando era piccolina ragazzina, non celhavevo che due vestiti,
perche erano mio babbo era molto normale quindi non celavevo vestiti molto belli perche costavano,
normale, avevo quello per andare fuori e uno per stare a casa.. due avevo. Ora vedi quanti 14:50 sono.
Immagini un po che questi vestiti non lho mai avuto...“
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mamce taťkovi, naštvávala jsem se, brečela jsem pro pěkný šaty, nikdy nám
nedali pěkné šaty, protože na nákup je třeba spousta peněz. Pokud by se šaty
kupovaly za peníze, nikdy by se nezaplatily další věci..(?) tak ehh zoufale :) taky
chybělo (?) tak moje mamka jednou koupila dvoje pěkné třpytivé šaty. Všichni se
pak ptali, odkud je máš? Jakto že máš najednou pěkné šaty? Všichni se dívají,
všichni říkají(?) :):) pěkné pěkné! Dost! Už mě to unavuje poslouchat tohle!:)
takže moje mamka měla dvoje šaty stejné pro mojí sestru taky, jedny růžové,
jedny žluté, protože jsme jí řekly obě, proto vzala stejné, jeden model ve dvou
barvách.
Ale když jdu na slunce ty třpytky se lesknou, dávají světlo, tak když
jsem to viděla ANO je to pěkné! Oblékla jsem si to, dala pak pěkně pod polštář!
Všichni říkají pěkné pěkné? Dost! Ah 'chtělas pěkné šaty a teď říkáš že.'-a já
sem řekla mami řekla podívej krásný tenhle nový model a pak jsou na něm
třpytky. Tyhle šaty a pak je ještě jedno. S tou jak se jmenuje. s další halenou přes
to..“ 44
44
Lina: „lo sai ora dico a miei bambini, ora anche vergogno dirglielo perche quando me
dicono che mamma non e vestito bene. ora anche celho tanti vestiti. io avuto ora quando mi ricor comincio
di vedere guardare dietro era davvero buffo! avevo due ti due vestiti anche non sono belli non sono molto
ricchi non sono una stoffa normale.. ha cucito mia mamma a casa. E diventato vecchio pero con questo
andare fuori non e bello mi sono vergognavo poi rimpensavo da mesi poi rimandava questo e
brutto (?) prendere da me i vestiti no? Eh quando vedevo altre ragazze che bel vestiti ho so-sempre
dicevo mamma papa arrabbiavo piangevo per un bel vestito non non ho mai a noi datto un bel vestito.
Perche per comprare un sacco di csoldi se comprava vestiti per soldi non celha faceva altre di cose non
spiegavano soldi..?() allora ehh disperatamente :)) ..anche mancava di (?) allora mia mamma una volta
mi ha comprato bel due vestiti brillantose. perche tutti diceva ma dove avuto ? quando lhai messo bel
vestito ora ? tutti guardano tutti dicono ( ?) :)) bello bello ! basta ! ora e stancato per dire questa cosa:))
quindi mio mamma ha avuto un vest due vestiti uguale di mia sorella uno rosa uno giallo eh pero noi
gli dichiamo tutte due cosi ha preso uguale un modello per due colore. pero quando vado a sole queste
brilantini si clizzano si da luce allora si ma quando lo visto si bello ! mettelo addosso mettevo piu
begnino nella sotto una cuscina! invece quando andavo piu avanti chiedevo mamma perche hai preso
questo vestito? se lo tutti dicono bello bello ? basta! eh volevi un bello vestito e ora dici che..e io ho detto
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Teprve, když se Lina vdala, konečně si mohla dopřát to, po čem snila, i
když jak překvapivě zmiňovala, k vychutnání si požitku z nových šatů jí už
chyběla volnost pohybu a očekávání, která na ni byla kladena jako na manželku. I
když se tedy nakonec takto se zpožděním realizovala, chyběl příslušný kontext.
Hezké šaty měly být již výrazem reprezentativní manželky střední třídy. Předtím
byly ale aspirací i emoční.
„... když (?) si holky chodí hrát když jdou ven, takovou zábavu jsem
nikdy neměla. A tak taky teď někdy vím dal mi šperky, šaty, ale se šperky šaty
nepřijde štěstí do života, nepřijde kvůli tomu. Přijde když jsi s manželem, když
mu důvěřuješ, když ho miluješ, když hledáš lásku, když ji najdeš. Láska je v
životě důležitá.“45
Spotřební chování se neřídí jen ekonomickým kalkulem. Je to označení
sebe sama v sociálním prostoru.

(Douglas, Isherwood, 1979). Lina získala

sňatkem nový sociální status. V jeho rámci již dosáhla na předměty, které se s ním
pojily, a díky nimž se mohla „rozzářit“, podtrhnout sebe sama. Lina se sama
přiznala, že za šaty utratila často mnoho peněz. Většinu sárí ji ale nakoupil manžel
sám.
(Lina mi ukazuje, jaké jsou její oblíbené šaty.): „...Líbí se mi to, co
mama ha detto guarda bellissimo questo nuovo modello e poi ce brillantoso sopra. Questo vestito poi ce
un altro Kod(?) quella come si chiama una altra camicia sopra per metterlo

45
„..quando (?) un ragazzine giocare andare fuori divertimento non lho mai avuto.
quindi anche ora ogni tanto lo so ha datto gioieli, vestiti non che viene le gioieli vestiti nella vita non
viene felicita non viene per quello. Viene essere con marito se lo fidi se lo amori se lo cerchi amore se lo
trovi. amore nella vita e importante..“
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vybere on. Protože to byl ten výběr, zatímco já, všechno, barvy, typu ty červenočerný:) se mi líbí hned jsem je nechtěla nechat ať to stojí, co to stojí, on mi říkal
eh stojí trochu víc. Ale já jsem řekla že nemám moc peněz ale neřekneme že ne.
Berem to, líbí se mi to, vem to, co se mi líbí , kdyby nebyly peníze půjdu za
jiným:)) A takhle to končí vše. Podívej takhle utrácím.:)“46

Lina utrácela nejčastěji za drobné šperky, náušnice pro sebe i dceru. Její
manžel ji tedy prý často toto vytýkal, ale na druhou stranu byl rád za obdiv, který
Lina sklízela. Reprezentativnost Liny byla potvrzením jeho statusu úspěšného
muže. I když se jednalo o aktérství Liny, která v rámci rekonfigurace vztahů více
méně bez kontroly užívala finančních prostředků, které by podle tradice byly jinak
pod jeho dohledem.

Mezi dvěma „obecenstvi“ – vstup Liny do italského
prostředí
Po příjezdu do Itálie se rozšířilo „obecenstvo“, společenské skupiny
vnímající a posuzující vnější image Liny. Lina toto začala ve svém šatníku
zohledňovat. Některé typy oděvu vyplynuly z chladnějšího charakteru podnebí.
Lina si musela na zimu nakoupit svetry, zimní bundy a obuv. Při výběru dalších
46 „...Quello che scieglie lui mi piace Perche era quela scelta, invence io …tutto... Colore
mi….Tipo quela rossa nera era:) mi piace subito non voglio lasciarla qualsiasi costo, lui diceva eh costa
un po di piu. pero io ha detto non celho soldi tantissimo pero non facciamo dire di no. Prendiamo, mi
piace, quello che mi piace lo prendi, se non cera soldi vado ad un altra...:). E cosi finisco tutto guarda
sono una spesona:)...“
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druhů oblečení však působilo charisma italské módy a společnosti. Tak si osvojila
nošení džín s košilemi, vyzkoušela si také módně zastřiženou ofinu. Některé
oblečení si však pořizovala jen experimentálně. Koupila si například dlouhé letní
šaty, které ale nosila jen zřídka a pouze ve společnosti italů. Ve společnosti
Bangladéšanů by byla dle své výpovědi považována za nevhodně oblečenou.
Lina: „Mm šaty krásný, drahý, když jsem přijela sem do Itálie měla
jsem chuť se oblíkat jako italka (?) trochu:) bez kalhot, jenom šaty, dlouhé:) ale
neměla jsem více příležitost si je už víc obléct protože jsem se styděla, proč jsem
si je už neoblékla? Nejsou vidět nohy,
KJ: „Takže jsi je měla na sobě jen jednou?“
Lina: „doma jsem si je vzala mockrát kde nejsou moji přátelé.:)
KJ: „ale venku jen jednou?“
Lina: ano, do školy, když beru děti nebo když jdu ven s italy protože to
není vhodné jít ven takto s našimi přáteli.“
KJ: „takže si je občas měla?“
Lina: „Ano ano, ale začaly mi být malý, protože jsem dost ztloustla.“47

Lina tedy rozlišovala dvě referenční skupiny „obecenstev“ a podle toho
47 „Mm vestito, bellissimo, costoso, quando venuto qui italia mi voglia di vestire italiano(?) un
po:) senza pantaloni, solo un vestito , tutto lungo:) pero non uscito mettere piu perche vergognavo perche
non lho mai messo, ? non si vede piedi.
KJ:Quindi lhai portato solo una volta?
A casa lha messo tantissime volte dove non ci sono miei amici.:)
KJ:Ma fuori una volta?
Si, scuola, prendere bambini oppure andare fuori nel con italiani perche non addatto andare fuori
con i nostri amici cosi.
KJ: Ma quindi hai portato talvolte?
Sisi pero e diventato un po stretta perche sono diventata ciciona.
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volila své oblečení. Pro kontakt s „italskou“ společností se Lina obléká do
evropského oděvu (zvětšiny džíny nebo volné kalhoty a košile), ale ne bez
výjimky. italské oblečení pojímala jako ležérní záležitost, a tak pokud se chystala
na nějakou společenskou událost, většinou se oblékala podle bangladéšského
kánonu. S příslušníky bangladéšské komunity se však Lina stýkala vždy oblečena
tradičně. Lina si tedy v zásadě svůj původní styl odívání zachovala. Nosí nejčastěji
salwar kameez nebo kutnar se šálkou dupattou a kalhotami.48 Pouze pro slavnostní
chvíle oslav anebo významných návštěv si obléká sárí.
„Když jdu ven s přáteli nebo když mě někdo pozve, tak si beru tyto
nebo do domu, na velkou oslavu si beru věci moc pěkné, hodně vzácné, zatímco
ty normální:) na normální návštěvy, mě zve strašně moc lidí.“49

Výběr sociální identity závisí na možnostech vstupu do sociálních

48 Tradičním ženským oděvem je v Bangladéši sárí, které bývá často ztotožňováno pouze s hindskou
kulturou. Z oblasti Bangladéše Dháka také pochází nejslavnější a nejcennější model látek na sárí
Jamdani.Sárí někdy při nedbalosti odhalí paradoxně z těla více než je zamýšleno. Pod sárím bývá jen
krátké body – čoli a někdy se stane, že se ženám sárí posune dolů a odhalí tak holé boky trupu. Dalším
tradičním oděvem je salwar kameez – široké kalhoty s tunikou. Někdy se zase naopak jedná o churidar
– zůžené kalhoty, či kurtas další typ tuniky. Ženy v Bangladéši nenosí zpravidla hidžáb, le spíše
častější alternativou je tzv. Dupatta, šáka, úzká, i širší šál. Dupatta bývá většinou volně přehozena
přes vlasy, v případě potřeby se může přitáhnout, nebo se jen tak nechá volně na ramenou. Tvoří
komplet se salwarem kameezem nebo kurtasem apo. Také co se týče špěrků jsou standartem co
nejnápadnější ozdoby různého typu, velké náušnice, náhrdelníky i náramky, nejčastěji klasický svazek
zlatých nebo barevných “indických kroužků”. Salwar kamýz a churidar existuje také v pánské
alternativě, dále tvoří pánskou módu tzv. Lungi nebo Dhoti, nařasený pás látky tvořící jakousi sukni, a
kurtas - tunika. U mužů je dnes ale častější evropská móda, klasické evropské kalhoty a košile. Lungi
jsou spíše znakem venkova. (Manžel Liny chodil ležérně elegantně oblečen podle evropského stylu.
Pouze doma se někdy pohyboval v lungi). [cit.09-05-2009] Dostupne z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1r%C3%AD>, <http://en.wikipedia.org/wiki/Churidar> ,
<http://en.wikipedia.org/wiki/Kurta.>, <http://en.wikipedia.org/wiki/Dupatta.>, <
http://en.wikipedia.org/wiki/Dhoti,>, <http://en.wikipedia.org/wiki/Lungi>.
49

93

skupin s nimi se pojících či možnostech výstupu z identit stávajících. Tak můžeme
vidět, jak Lina volila své oblečení podle toho, s kým se měla setkat. Za prvé
působil disciplinující vliv bangladéšské společnosti. Projevoval se v sebekontrole,
jež zohledňovala tradiční diskurz o ctnosti ženy, již vyjadřuje svým vnějším
vzezřením. Jak uvidíme níže, Lina tento tradiční diskurz uznávala, ale jen do
určité míry. Mnohá italská móda jí přišla podobně respektuhodná a jednoduše ji
přitahovala. Ale byla to právě bangladéšská komunita, kde se měla Lina možnost
více statusově realizovat. (Zde byla například zvolena zástupkyní žen
v Bangladéšské asosociaci Florencie.) V italské společnosti ji její bangladéšská
identita také v této rovině posiluje. Pestré oblečení ji činí zajímavou. Na školních
akcích se někdy, patrně když chtěla více splynout s rodiči ostatních dětí, oblékala
více evropsky, v džínách a košili. Ale jindy se zase ráda prezentovala ve své
pestrosti a výjimečnosti. Reflektovala, že se jí takto dostává pozornosti. Také
někdy sama hodnotila, že k ní sedí lépe typově.

Sféra intimity, sféra veřejná
Jednou mě Lina vyzvala, abych s ní šla nakupovat. Procházely jsme
tedy nějaké italské obchody s oblečením, kde mi ukazovala, co by se jí libilo nosit.
Chtěla si koupit jednoduchý elegantní svetr. Byl na výběr v několika střízích. Ty s
větším výstřihem označila jako pro ni nevhodné, i když bylo vidět, že se jí líbí.
Také vyšlo najevo, že velmi touží po elegantní noční košilce. Rozhodla se, že si
nějakou zkusí, a udělá tak nový krok. Nakonec usoudila, že jí nesedí, a že si to
ještě rozmyslí. Bylo zřejmé, že skutečně čas od času zápasí s touhou osvojit si
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evropské oblečení. Módní Itálie byla příliš charismatická. Zavítala také do
dětského oblečení, kde s nadšením uvažovala o koupi šatů pro Farídu. Na závěr
našeho nákupu mě podporovala, abych si já sama koupila krajkové spodní tílko.
Když prý nemůže a nikdy nemohla ona sama, ať si to dopřeji alespoň já.
Lina tedy balancovala mezi dvěma světy. Tradiční diskurz o ctnostném
oděvu ženy jakoby ztrácel na významu před atraktivními vzory v italských ulicích,
médiích a obchodech. Díky své zaměstnanecké pozici (a znovu připoměňme vlivy,
které se s ní pojily – tedy podpora domácích, finance, status) nabyla jistého
vědomí oprávněnosti rozhodovat si o své vizáži do určité míry sama. A tak se čas
od času nechala zlákat charismatem italské módy, image evropské ženy.
Významnější experimenty se však odehrávaly jen v soukromí, v intimní sféře.
Sebekontrola působila, jak bylo vidět v případě odmítnutí svetrů s hlubokými
výstřihy.

Zahalování
V italské bangladéšské komunitě rezignace na tradiční oděv nebudila
dobrý dojem. Lina se tedy řadila svou vnější viditelnou materialitou - odíváním k
bangladéšské komunitě. V některých ohledech se ale nepřizpůsobovala.
Dodržovala jen to, na co byla zvyklá z Bangladéše. Například zahalování odmítla.
Viděla jsem ji zahalenou pouze jednou, a to v mešitě. Šálku měla ale zastrčenou za
ušima, aby jí byly vidět náušnice. Její výpověď reflektovala to, že zahalování je
nyní v muslimské komunitě novým trendem, ale protože na to nikdy nebyla
zvyklá, tak se tomu podřizovat nebude. Z ostatních bangladéšských žen, které
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jsem poznala, pouze dvě chodily zahalené – tzn. nosily pravidelně hidžáb.50 U
ostatních to bylo variabilní. Jednou měly šálku dupattu přes hlavu, jindy hidžáb, v
jiné dny nic (tzn. šálku spuštěnou volněji). Některá nosila přes klasické oblečení
ještě dlouhý splývavý kabátek, ale to také nebylo pravidlem. Většinou nosily
všechny sandály na nahé nohy.
Lze konstatovat, že se trend revitalizace islámu51 a jeho ortopraxe
bangladéšské komunity začal dotýkat jen zlehka.52 Jako jeho propagátor
vystupoval učitel arabštiny, jenž před pobytem v Itálii působil v Německu, kde byl
aktivním členem islámského centra. Zastával kodex správného odívání pro muže
a ženy, ale jeho žena občas podle tohoto univerzálního předpisu islámské
pravověrnosti zahalená nebyla, střídala dupattu a hidžáb. Je pravda, že se více
zahalovat začala až v Itálii. Dle jejích slov to však bylo z důvodu, že se necítila
příjemně a jistě v dopravních prostředcích, že se po ní muži příliš dívali. Její
rozhodnutí zahalovat se tedy bylo jistě částečně iniciováno angažovaným
manželem, i její vlastní potřebou. Zahalování ve výrazně „flirtovací“ zemi jakou je
Itálie, tedy u muslimek s odlišnou minulostí v odívání může být v některých
případech spuštěno povahou hostitelské země spíše než snahou zdůraznit svou
identitu, uchránit si partnerku nebo inspirací nějakou revitalizační ideou. Osobní
pocit dotyčné je také důležitý.
U ostatních Bangladéšanů podobná angažovanost v revitalizaci islámu
jako u učitele arabštiny, viditelná nebyla. Dokonce jsem potkala ženy, které
50 Šátek muslimek, který se váže přes vlasy a krk.
51 Hnutí obrody islámu, jehož počátky lze klást již do 18.století, v různých formách (odvozených z:
wahhábismus, Muslimské bratrstvo, Tabligh Jamaat apod.) usilují o očištění islámu od kulturních
“nánosů”, návratu k pravověrnosti “prvních” muslimů.
52 Kropáček, L. 1998. Duchovní cesty islámu. Praha. Vyšehrad.
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asistovaly svým mužům na veřejném prostranství - na tržnici, a nebyly zahalené.
(Je ale možné, že se o těchto myšlenkách začíná mluvit. V Bangladéši od počátku
90.let získala religiózní strana oproti předešlým rokům podstatnou váhu.)
(Knotková-Čapková, 2005)

Lina o sobě často prohlašovala, že svými postoji vystupuje z průměru
bangladéšských imigrantek. To se týkalo jak jejích názorů na práva ženy a reflexi
své emancipace, tak i to, že se nezahalovala. I když vnímala jako důležité být v
souladu s bangladéšskou komunitou, pojímala současně jako svou nadhodnotu
odchylky, které si vybírala a které ji sbližovaly s místní italskou společností.
„..Teď jak jsem jiná od ostatních, protože jsem otevřená. Nezahaluji
se už jako se zahalují jiné kamarádky.“
KJ: „jako vlasy?“
Lina: „Taky vlasy, celé tělo vidíš, haleny, kalhoty. Kalhoty halena to
jde, ale zahalovat vše uuu! Prostě kdybych to dělala taky předtím, tak bych to
dělala i teď, ale když jsem to předtím nedělala, teď co by to mělo za význam?
Styděla bych se.:)“ 53
Lina tedy byla zastánkyní nezahalování, ale koncepci zakrytí
schvalovala. I když se nikdy nad nikým nepohoršovala, měla své hranice. Zmínila

53
Lina: „Ora come io sono diversi dei altri, perche io tutto aperta. Non ho copro di piu
come coprono ostatní amici.
KJ: „Come Capelli?“
Lina: „Anche capelli, tutto corpo vedi, sapez, camice, pantaloni... pantaloni, camicie va bene,
ma coprire tutto intorno uu! Tipo pare se lo fatto anche prima, lo facevo anche ora, ma se non ho fatto
prima ora che significa fa? Mi vergogno.:)“
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protiklad Bangladéše proti Itálii, kdy Bangladéšané považují za příhodnější i
estetičtější, když se zakryje z těla co nejvíce. Jak jsme ale měli možnost vidět
výše, i když názor na tuto otázku u ní zůstával stejný, cítila se někdy
„odvážnějším“ oblečením přitahována. Pouze soukromá sféra byla vyhrazena
intimněji vypadajícím kouskům oblečení. Jakmile měla ale přijít do kontaktu s
venkovním světem, musela svůj oděv změnit. Tak například odmítla i mé
fotografování v domě s tím, že je málo oblečená. V ten moment zdůrazňovala
svousounáležitost s kulturou svého původu.
„Tohle je košilka, aby nebyla vidět podprsenka. Já-MY nechceme
ukazovat co je pod.:) takže my schováváme vše. A není pěkný vidět věci které se
nesmí vidět. (?) schovat (?) tělo, ne? Takže my schováváme vše co nejlépe:)“54

Ze šatníku dcery a syna
Lina si dávala záležet na oblékání dcery Farídy. Ta nosila především
evropské oblečení. Pouze na oslavy nebo při návštěvě mešity jí instruovala do
bangladéšských šatů. Ani líčení Farídě na některé speciální akce neodpírala,
Farída měla ve svých šesti letech své vlastní vybavení základního make-upu. Jak
jsme měli možnost vidět na scénce z obchodu, Lina si zatím vychutnávala
možnost nákupu evropských modelů pro Farídu. Farída ještě patřila do kategorie
dítěte, ne ženy, proto se odívání nestalo ještě předmětem kontroverzí.
Je otázkou, jaký vývoj bude mít odívání dcery do budoucna. Pro Linu
54
„Questo e una sottocamicia che no si vedono reggiseno. Io-Noi non vogliamo vedere
sotto cosa ce.:) che noi scopriamo tutto. E non bello vedere le cose queli que non si puo. (?) per
nasconderla(?) il corpo, no?. allora noi copriamo benissimo:)“
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byla bangladéšská komunita jako referenční sociální skupina podstatnější než
„italská“ - stejný původ, bangladéšský manžel, větší jazyková blízkost i obtížnější
vstup do prostředí italského. Farída však vyrůstá více v rámci „italské
společnosti“. Statusové aspirace Liny by mohly podpořit v případě Farídy
referenční rámec italský, neboť s ním také sama sympatizovala, i když do něj
nemohla naplno vstoupit. Je jistě otázkou, jak bude tuto situaci vnímat Rahmán a
jaký vliv na ni bude mít. V jednom období Rahmán uvažoval o tom, že by Farídu
poslal na výchovu do Bangladéše. Nakonec se ale zdálo, že i cesta „italským“
prostředím mu přijde sympatická.
Prozatím byla Farída někdy „za princeznu,“ jindy za „hiphoperského
klauna,“ kdy jí stačily jen dlouhé plandavé kalhoty. Tehdy v nich bývala středem
celé rodiny, kterou dovedně bavila. Na jednu stranu tedy Farída byla formována
do velmi femininní role, na druhou byla vítána a podporována i postava „cool“
originální osobnosti se stylem či „buffa“ - šprýmaře a šibala, jak to bylo nazýváno.
Dvanáctiletý Rafik nosil výhradně „italské“ oblečení, které si po vzoru
svých vrstevníků právě začínal pečlivě vybírat. V jeho případě se začala střetávat
jeho volba módního stylu s představami rodičů. Například dával přednost
jednoduchým botám „číňankám“ před kvalitníma koženýma botama, což
vyvolávalo
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6.4.2. Užitkové předměty
Lina se v oblasti odívání řídila spíše podle kodexu své původní kultury.
Při výběru ostatní materiality platily jiné zákony. Předměty z vybavení domácnosti
v „italském stylu“ byly přijímány mnohem snáze než „pokrývka“ těla, jež byla
nositelem významných skupinových znaků. To neznamená, že by se na
bangladéšské prvky zanevíralo. Avšak v určitém ohledu bylo italské materiálno
nabito jistou symbolikou přidané statusové hodnoty. italské výrobky byly
symbolem materiální prosperity i kulturní úrovně.

Modernita a status
Lina se ve své výpovědi často zaobírala tématem modernosti a své
odlišnosti od ostatních žen její národnosti. Považovala se za moderní ženu v
porovnání se ženami z Bangladéše v Itálii i v původní vlasti. Modernost se jí pojila
za prvé s hygienou a s prostředky a nástroji k tomu určenými. - Symbolem se stal
záchod. Lina vyprávěla příběh, ve kterém se tyto prvky protly: Když byla podruhé
od přesídlení v Bangladéši, navštívila své vzdálené příbuzné. V průběhu návštěvy
ale potřebovala na záchod. Když na něj vstoupila, zjistila že její příbuzní mají
suchý záchod – pouze díru v zemi. Za žádnou cenu ho nechtěla použít, a proto se
rozhodla, že si vezme rikšu a pojede na záchod ve svém domě.
Lina: “:) …dům protože jsem se stala víc moderní, ne? Pořád hledám pěkný věci
protože taky jsem ta- to co používáš se stane tvým zvykem, pak nevidíš :) (?)
normální prostě :)
Jednou jsem šla do domu mé švagrové:) ne? Záchod trochu divný hodně
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starověký, takový ten na který se sedá takhle eh ve stoje a se mi hnusil! Pak když
kakáš tak se vidí všechno, když nespláchneš vodou nejde to pryč, je to vidět! Já
jsem utekla, vzala jsem si auto, takový ty rikšy indický, víš?
Hm.
Trochu to bylo daleko do mého domu. Oni nevěděli, že jsem utekla z jejich
domu! :)
KJ: :)
Lina: proč jsem utekla od nich :) Nikdo to nevěděl proč ona -Běžela jsem domů,
vrátila se do mého domu eh. Otevřela dveře, běžela běžela protože můj pokoj byl
uvnitř za třemi pokoji.
KJ: Hm.
Lina: já sem utíkala do svého pokoje a pak jsem nemohla najít klíče, pak vešla
na záchod.
Zazvoní Telefon- Lina: co je?
Lina: ahh víš proč? Protože je to divný. Ne že že to uděláš takhle sama. To není
proto. Protože jsem eh zvyklá, ne?
KJ: zvyklá kdo?
Lina: Můj záchod nebo trochu moderní, ne? Nepoužiji ten jiný:) pak se to
dozvěděli všichni proč jsem utekla:) Ah, tak protooo :) AHH.
KJ: A nenaštvali se?
Lina: Ne ne. Proč by se měli naštvat?! My bychom se měli naštvat! By měli
změnit tenhle záchod! Záchod je nejdůležitější ze všeho! Záchod a postel.
Mamma mia tenhle strašný záchod, jak to oni s :) kakáním? (?) ta věc! Jak se to
jmenuje? :) ren sun deco (?) to bylo tohle:) moje mamka mi říká:) že jsem za
nimi přišla na jídlo, oni pozvali kolik lidí kvůli tobě. Že jsem pro ně eh speciální
protože jsem žena jejich švagra, že jsem tam nikdy předtím nebyla a udělám
takovou věc, :) pak mi poslali krabičky s jídlem.
KJ: ty se nevrátila?
Lina: Ne ne! Protože jsem se styděla tam znovu jít. :) eh taky jsem tam nechala
Rafika.
KJ: :)
Lina: eh a co jsem měla dělat? Rafika jsem tam nechala protože oni ho potom
přivezli. Rafik byl velký, už se trochu vyznal. Když jsem přišla sem tři roky
potom. Eh a věříš tomu? Rahmán když se to dozvěděl, jak to můžu udělat něco
takového že musím utéct? :) :) utéct :) ?
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....Tyhle věci srandovní jsou také (?) můj život.55”

Touto historkou Lina chtěla poukázat na to, že si začala cenit nových
hodnot spjatých s novou domovinou a svým příbuzným v Bangladéši se vzdálila.
Starostí o hygienu a úroveň bydlení Lina začala potvrzovat a dokazovat, to že
55

Lina:☺

casa perche diventato piu un po moderna, no? sempre cerco cose belle perche anchio

sono una
quello che usi diventera eh il tuo abituate poi non vedi :) (?) normale insomma:) una volta
andato a a casa di mia cognata:) no? un po bagno un po strano antico molto quello che si sede cosi eh in
piedi e mi faceva schiffo! poi quando fai caca si vede tutto se non lasci acqua non via tutto, si vede! mi
sono scapatta, ho preso una machina quelle rikshe quelle indiane, no?
KJ: hm
Lina: un pochino lontano da casa mia. non lo sapeva perche io
scappato da casa di loro! :)
KJ: ::)
Lina: perche scappato di ca di loro . erano :) nessuno lo sapeva nessuno lo sa perche lei e
corso a casa mia! tornato a casa mia eh ho aperto porta corso corso perche mio camera e dentro. dopo tre
stanza dopo.
KJ: hm
mi sono corso a mia camera poi non uscivo a trovare chiavi poi andato ehh entrato bagno.
...ehh di bo lo sai e cosi? perche e strano . no e che che fai cosi da sola. non e per quello. perche
quando eh abituata, no?
KJ:abituata chi?
Lina: il bagno mio oppure un po moderna, no? Non e usavo quella altro :))
poi lo saputo tutti perche era scappata;) Ah, per quello:} (povzdech)
KJ: Non si sono arrabbiati?
Lina: no.no. perche dovrebbe arrabbiare! noi dovrebbe arabbiare! deve cambiare questo bagno!
bagno e importante di tutti! bagno e letto. mamma mia questo bagno terribile, come passare loro con  la
caca? (?):) una cosa! come si chiama?:) ren sun deco (?) cera questa cosa:} mia mamma dice che non
sono andata a mangiare loro invitato quante persone per te. che io sono eh per loro speciale perche io sono
moglie di loro cognate che non sono andata mai prima volta andata e fatto questa cosa. :) poi loro mandati
contenitori mandato mangiare
KJ: Non ti sei tornata?
Lina: no.no! perche mi vergognavo andare di nuovo:)) eh lasciato anche Ridoi li
KJ: ))
Lina: eh che devo fare? Ridoi Lasciato li perche poi loro portato. Ridoi e grande , lo sapeva un po ,
quando andato qui, tre anni dopo, eh ci credi? Barcio poi quello saputo ma come faccio una cosa del genere
scapare da una persona? loro invitato io ha detto guarda io mi sono emergenza una cosa che devo
scappare☺ ☺scappare☺?
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začala patřit k nové třídě. Lině se posunula měřítka. Za několik let si v Itálii
vznikla na určitý standart, a chtěla to také dát i trochu najevo. K jejímu rozhodnutí
opustit dům hostitelů jistě přispělo to, že se vnímala jako někdo, kdo už k nim
tolik nepatří, někdo, kdo si může stanovovat sám pravidla. Byla hostem ze země se
silnější pozicí a autoritou. Cítila se k tomu oprávněná, protože považovala suchý
záchod u příbuzných za projev jejich zastaralosti a stagnace. Odchodem dokázala,
že se řídí novými hodnotami a cítí se vyvázána z tradic. Na druhou stranu se po
svém činu nevystavila přímé konfrontace tváří v tvář. Nevrátila se zpět, ačkoli na
návštěvě byla se synem. Ekonomický aspekt za vlastnictvím tohoto záchoda
neviděla.

Symbolem modernity se tedy stala v první řadě inovace zařízení, starost
o estetiku a hygienu. U svých příbuzných v Itálii se divila, že své byty nijak
nezvelebili, že nevymalovali ani nerekonstruovali. Zde mohly hrát roli úmysly
vrátit se do Bangladéše, a tak neexistovala motivace investovat do dočasného
bydliště.

Lina návrat do Bangladéše nepovažovala za realistický. Špatná
ekonomická situace ještě stále neskýtala příjemné vyhlídky. Navíc budoucnost
jjeich dětí se navázala velmi pevně na italské prostředí. Do nich byly vloženy i
statusové aspirace týkající se italské společnosti. Lina s manželem si nicméně v
Bangladéši nechali postavit několik domů. Pro své rodiče a pro sebe. Plánovali
ještě výstavbu domu v centru města, který jim měl vynášet na nájmech. Domy a
pozemky obecně jsou v Bangladéši nejlepším způsobem, jak ukládat remitence
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z pobytů v zahraničí. (Gardner, 1993) Domy figurovaly i jako statusový vklad. Při
návštěvách Bangladéše rodina Liny mohla pocítit zvýšenou váženost a respekt
okolí. Lina zmínila, že jsou považováni za velmi bohaté, ačkoli tolik ve
skutečnosti nejsou. V Bangladéši se za léta emigrace došlo k polarizaci mezi
rodinami s migranty a rodinami bez migrantů. Kvůli skupování půdy migranty se
zvýšily i její ceny, čímž se propast mezi nimi zvýšila. Migranti však začali
investovat i do sociálních programů v místě bydliště jako jsou školy, mešity apod.
Tímto přispěli ke vzniku své společenské prestiže. (Gardner, 1993) Také Lina s
rodinou zavedla ve svém domě při návštěvach rodné země pořádání obědů pro
chudé děti. Ohlas jejich zvýšeného ekonomického standartu se zase odrazil také
v nutnosti postavit kolem domu vysokou zeď a dům vybavit mřížemi poté, co
zaznamenali jedné noci v domě lupiče.
Lina ráda vyprávěla, jak domy zařizují, snažila se do nich vybírat
vkusné italské věci. Měla oblíbený jeden středně drahý designový obchod s
domácíma potřebama. Lina mě jednou pozvala na promítání videa z pobytu v
Bangladéši. Ukazovala mi příbuzné, a také mi pečlivě popisovala jejich nově
zrekonstruovaný dům. Důraz kladla na postel z masivního dřeva a nové
vyřezávané skříně. Vlastnit skříně na uložení oděvů prý nebylo u nich dříve
obvyklé, mívali pouze věšáky. Působily i bollywoodské vzory. Lina si chtěla ve
svém domě nechat vybudovat halu se schodištěm po obou stranách spojujících se
do jednoho balkónu v poschodí tak, jak to bývá ve vetšině bollywoodských filmů.
V této hale se odehrávají svatby, rituály, rodinná setkání. Nakonec tento plán
odvolala jako naddimenzovaný.
Působení v domovině sice nebylo vázáno na faktickou existenci v ní,
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alespoň v tuto chvíli ne, bylo však kromě povznesení ekonomické situace zde
zanechaných rodin a ekonomickým kalkulem i statusovou investicí.
Modernita, jako produkt Západu, se stala viditelným symbolem
naplnění migračního snu. Imaginace je významnou hybnou silou migrace, jak
ukázala Pessar a Mahler. (2003) Migrace z Třetího světa je motivována především
zvýšením životní úrovně, které je pak demonstrováno na materiálních produktech.
(Ale v imaginacích přispívat mohou například i partnerské aspirace.) Lina prý
první měsíce po příjezdu do Itálie prožila šok. Očekávala, že přijede do bohatství a
přepychu, místo toho se ale musela tísnit v jednom plesnivém bytě s další rodinou.
Jistě nepřispělo, že přijela právě do zimního počasí. V Bangladéši si
představovala, že se Itálie automaticky rovná blahobyt a ráj, a místo toho byl pro
ni odchod z Bangladéše zhoršením podmínek. Její situace se ale se získáním
zaměstnání radikálně proměnila, a tak se představy do určité míry naplnily.
Majetek Lině zvýšil status doma v Bangladéši i v bangladéšské komunitě v Itálii.
Lina si ale dávala záležet i na náležitém zacházení s ním. Jak jsme viděli, snažila
si vybírat kvalitní výrobky, nekupovala nejlevnější“ a napojovala se na „italský
vkus“. (Jen v jistých oblastech, chvílích dávala přednost „zdobivému“ stylu, jenž
měl

status

zvyšovat

především

zviditelněnou

akumulací

ekonomických

prostředků. Například občasné nošení třpytivých a těžkých náhrdelníků.)
Materialita jí pomáhala kompenzovat i její status v nové domovině mezi majoritní
společností. Vystupovala v roli hospodyně – nekvalifikované pracovní síly, a tak
se průnik do tohoto světa odehrával právě přes převzetí její materiality, přes její
symboly úspěchu a úrovně. Například můžeme zmínit ony designové doplňky
domácnosti, kamera, digitální fotoaparát (Mills, 2003)
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Tyto vstupy byly

realizovány v mezích finanční situace Lininy rodiny s ohledem na dlouhodobější
projekt postupu rodiny. Finanční prostředky byly vkládány významnou měrou do
dětí a jejich rozvoje. (Soukromá škola, jazykové kurzy a zájmové kroužky,
výukové prostředky – například výuková CD, intelektové hry apod.)
Materialita byla pro Linu oblastí, ve které si Lina mohla
experimentovat s novými přístupy ke světu, kde mohla zakoušet symboliku
majoritní společnosti i eperovat se svou identitou (příslušnost k bangladéšské
komunitě versus italské vábení). V materialitě Lina mohla realizovat v někteých
oblastech své představy o sobě a svém životě.
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Závěr
Ve své práci jsem se pokusila zachytit situaci migrantky Liny z
Bangladéše v rámci genderových geografií moci, kdy u ní došlo díky přesunu z z
jedné geografické a sociální lokality do druhé, „tradiční“ společnosti do
společnosti „moderní“ - k proměnám jejího sebepojetí, identity a jejích vztahů.
Lina, ač situována jako žena migrantka a příslušnice marginalizovaného etnika, v
globálních strukturách statusových nerovností, si prošla díky příznivým
okolnostem a své agency procesem „empowermentu“, získala větší moc
ovlivňovat svůj vlastní život. Lině se podařilo „vyhlédnout“ a vidět některé
omezující řády jako například manželovi nástroje ovládání její osoby, jeho
postulace práva na její poslušnost. Paradoxně se tak stalo v rámci marginalizované
pozice profesionální hospodyně. Toto zaměstnání, jež většinou využívá
genderových nerovností a pomáhá je udržovat, jí přineslo „empowement“.
Finanční zisk, seriózní a vnímaví lidé Lině vnesly do života nové pojímání sebe
sama jako člověka oprávněného určovat dění svých i některých rodinných věcí.
Tyto okolnosti zvýšeného sebevědomí ji ukázaly možnosti, které se jí mohou
naskytnout, v osobním životě (rovnocenná dohoda s manželem), profesním
(kuchařka v restauraci) a statusovém postupu. Zárověň však byla stále zaklesnuta
do sítě solidarit a dohledu bangladéšské komunity i svého manžela. V
bangladéšské komunitě se stále ještě mohla výrazněji sociálně realizovat a také
působily sociální mechanismy kontroly. Jak jsme mohli vidět na analýze
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zacházení s materialitou, probíhala v ní jistá „hra“ zacházení se symboly té které
skupiny.

Lina si měnila části své identity. Materialita utvářela status (proti

bangladéšské společnosti v Itálii i Bangladéši), materialita jej (proti společnosti
italské) kompenzovala. Lina se nacházela tak trochu mezi dvěma světy, z jednoho
vystupovala, do druhého si občas nakročila. I když její možnosti řízení svého
života stále narážely na omezení její sociální lokality, svou agency některé
postupně přetvářela k prospěchu svému.
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