hlavními siinicemi, rezidenčními čtvrtěmi a nákladáky h mícími po
vyvlišené
dálnici jen několik metr od nich, Jedno z našich tábo išťv noci osvětlovala
světla továrny. Jedno z nově z ízenych, dob e vybaven ch táborišť lrylo postaveno na místě d ívějšíčističkyodpadních vod, palmovl mi háji a
korálov mi
utesy se pro mne staly vykuchané automobily, hromady odpadkťr
a kou ící
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Když psal Malinowski doporučení k terénnímu vl7zkumu, zahrnul do nich
známy požadavek znalosti domorodého jazyka a také radu, aby se v zkumník

vyvaroval kontaktťi s jinlmi bělochy. Pro mťrj vlastníterénnív,zkum však byly
tyto rady naprosto nevhodné. Lze p ipustit, že Cikáni v Angliijsou jako neliterární kočovnícidostatečně exotičtí,jenom je jaksi nenajdeme v tradičníchtypologiích, Presto s nimi však sdílímestejnlÝ jazyk, tedy až na několik romskych
slov vloženl7ch do anglicklch vět, Mťrj terénnívyzkum tedy nevyžadoval žádné
pročítánígramatikyani tlumočníky. Nicméně tahle zdánlivá shoda kultur maskovala jiné rozdíly,

Vždy se znovu ujišťujeme, že antropologie vyzdvihuje rozdíly mezi kulturami. Tyto rozdíly jsou však jen zrídkakdy zakoušeny na Stejném místě
a ve stejném čase, tak jako je tomu u v zkumu v domácím prost edí. P
dlouhodobém terénnímv}7zkumu v mé vlastní zemi se ukázaly kontrasty
s mlim dosavadním životem. Antropologové pracujícív cizích zemích mají
odlišn vztah se společností,jejížsoučástíjeskupina, kterou studují. V zkumník je obvykle cizincem ve všech možn; ch souvislostech. Naproti tomu
já jsem se p esunula ze své zkušenosti definované t ídou, genderem, rasou
a vychovou do stigmatizované minority, o které jsem nevěděla témě nic,
kromě necikánsk ch (Gorgio) stereotyp a reprezentací, Dokud mě komunitní pracovník nep ivezl ke skupině moderních karavan a nákladních aut
kousek od dálnice M1, nepoznala bych v těchto lidech členy oné exotické
kategorie vzdáIeně asociované s koňmi avozy. P i pohledu na jejich mobilní
p ístrešky bych se dríve patrně domnívala, že mám co do činěníspracovni
ky najímanlimi na opravu silnic.
V neobydlenych venkovskych oblastech se p i stanování setkáte s nedostatkem základních hygienick ch nezbylností, jako je voda a toalety. Cikáni
však nežijívlesích jako vyst iženych z pohádek, Tábo iště jsou ohraničena
i
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pneumatiky,
pro Travellery jsem nep edstavovala
excentrickou cizlnku, ale člena dominantní pronásledující společnosti, ačkoli se v mém prípadě jednalo o studentku s dobrlimi umysly. v tomto kontextu nebylo vhodné pokoušet
se o predběžny
cenzus, jak navrhoval Malinowski a později powdermaker. obyvatelé Trobriandovlch ostrov možná byli pri zbéžnémpohledu potěšeni zájmem o sv j zpťrsob života, možná se kolonizované společnosti naučily podrobovat se
sčítáním
lidu, kočovnícivšude na světě se však naopak naučili, jak se jaklímkoliv
cenz m vyhnout. Jeden zmych cikánskych p átel mě dokonce varoval, Že pokud 4*
si budu zapisovat genealogie, mohli by mě upálit, Takovli postoj není tak neobvykl; , p ipomeňme si, že i Evans-pritchard a chagnon měli své
dobre známé
problómy se získáváním pouhych jmen.

oproti antropologickému vlizkumu v cizině není terénnívyzkum doma záležitostí učenísenové slovní zásobě; jen pomalu jsem pricházela na
to, že se
vlastně musím naučit jiny jazyk ve svém vlastním mate ském jazyce.
odnau-

čila jsem se používatp ízvuk ze své internátní školy, změniIalsem oblečení
a pohybytěla. Tím, že jsem začala mluvit nespisovně a do svého slovníku zaradiia sprostá slova, jsem se stala Lízou Doolitlovou naruby, a to bez profesora
Higginse, kterY by mne kontroloval. Po několika měsících tak jeden z Travellerůt
poznamenal: ,,]udith, mluvíš ted' líp." Mytí a konzumování potravy
se staly naprosto odlíšnlimiprocedurami, t ebaže jsem pri nich používala
stejné pomůrcky
a potraviny ztéhožobchodu za rohem,a3 Moje drívějšíidentita se tak postupně,
krok za krokem, rozkládala, a to v rodném kraji, kde jsem žila od dětství.
pohled na známé provinční město
z kabiny nákladáku narvaného Travellery
a jejich dětmi byl zároveň dťrvěrně známy i cizí. )akjsme projížděli
městskymi
částmi, které jsem znalad íve, Travelle imi ukazovalijinou krajinu, ocejchovanou jejich vlastníminulostí: ,,Tadyjsme zastavovalijako děti, s koňmia
vozem'',
,,tuhle p íjezdovou cestu jsme asfaltovali my", ,,pred lety jsme z tohohle letiště
získali spoustu šrotu", ,,Billy si pronajímá tohle pole pro své koně'',
Jednou v létě jsme se s Travellerkou, se kterou jsem pravidelně spolupracovala, zastavily pro šrot v ospalé vesnici: ,,Majítady hezké domky'', rekla,
když jsme
projížděly kolem nádherné georgiánskó reziclence. Nad zahradní
besídkou se
skláněly větve šeríkuobtěžkanékvěty a já začala snít o grantchesterském
čaji.
predstavila jsem si r4 h|ed z horního
okna, jaká by tam byla skvělá pracovna.
Moje denní snění p erušila Travellerka: ,,Skvěl dťrm pro sběr šrotu ti bohá-

či mají určitě spoustu věcí na vyhození." Naprosto správně pokládala ten dťlm

zazdroj, za místo, kde se dá sehnat zboží, a nikoliv bydletl Kdyby p itiskla sv j
obličej na okennísklo, v bec lry to nebylo proto, že by snad toužila vejít dovnit .
P estože jsem změnila styl oblékání,stále jsem pri sběru ,,starého železa,
nepotrebnlich věcí, baterií či kobercrj" měla problémy s tím, aby se moje chování neodlišovalo, Ženy v domácnosti smě ovaly své dotazy na to, proč šrot
sbíráme, stále jen ke mně, nikdy k mé spolupracovnici, Nakonec mi p ipadalo
nejjednoduššííci, že sháníme věci pro charitu než se jim snažit vysvětlit, že
jsem antropoložka, která pod identitou Cikánky provádí u gádžovsk ch dverí
z častněnépozorování. Některé z gádžovskych žen mi pripomínaly mne samotnoU v jiném životě, takže mi bylo, jako bych hleděla do pok iveného zrcadla. Ve společnosti Traveller jsem jako Cikánka zažívalak ivdy u domovních
dve í nebo v obchodech a byla jsem dokonce vyháněna z míst, kde bych jindy
byla v ele vítána,

Antropolog, kter; provádí v,zkum v cizině, nezakouší vědomí dvou světťr, jak
ukazuje následující p íběh. Jednou moje p ítelkyně Reena p esvědčila nějakou ženu v jedné obytné čtvrti, aby jívěnovala starou baterii. Protože z baterie
tekla kyselina, Reena ji zabali|a do novin. Poté, co bylo vše naloženo, Reenina
matka, teta Doll, prostě nacpala papír do živéhoplotu, s pocitem, jak dobre
po sobě ,,uklidila". Ze štěrkovécesty ji však pozorovala gádžovka. Její názory
na to, kam pat íodpadky, mi byly dťlvěrně známé, sllichávala jsem je již od své
učitelky, Když jsem slyšela, jak volá: ,,Co jste udělaly s těmi novinami?", intuitivně jsem couvla. ,,To je v po ádku, strčila jsem je do plotu," ekla na to teta Doll,
Odpověd' na sebe nenechala čekat ,,No to je pro vás Cikány typické, vy prostě
rádi žijete na vrakovišti nebo v nějaké zavšivenédí e!" Teta Doll se narovnala
v celé své v šce: ,,Madam, nejsem Cikánka a nežiju v zavšivené díre, Pokud to
chcete vědět, kv li této práci jsem se vzdala svého volného času, pracuji totiž
pro charitu." Tentokrát to byla gádžovka, kdo se polekal a couvl. Když se teta
Doll vypo ádala s kritikou ohledně odpadkťt, zaméila se na nenáviděné sti ma, spojované se slovem Cikán. Já jsem sice byla takové vnit ní identifikace
ušet ena, nicméně jsem dob e chápala jejíbolest, Na druhou stranu jsem však
zároveň považovala za ,,špatné"strčit noviny do živéhoplotu.
Kontrast mezi m mi dvěma zpťrsoby existence a dvěma růrznymi uhly pohledu v rámcijedné země se náhle stal očividnl m během jedné či dvou neočekávanl ch návštěv ml ch gádžovskych prátel na tábo išti, Také antropologové
v cizině možná podstupují riziko invaze svych p átel z domova, nicméně tito
alespoň částečněvyst ízlivídlouhou cestou a z etelnou jinakostí. Moji prátelé
však p ijeli po stejn ch cestách, po kter; ch jezdí Travelleri.
Jednou odpoledne po jedné zvláště dramatické konfrontaci Travellerůr s policií zastavila na tábo išti malá dodávka. Preml šlelijsme, jestli to není další,,po-

liš" v p estrojení. z auta však vystoupil Mike, mťrj prítel zfakulty,
na sobě stylové
tričko, upnuté lewisky a tmavé slunečníbrlíle. vymanila jsem se z hloučku
rózpačit] ch Traveller a nechala se poznat, lhned jsem začala mluvit
stylem, kter používámp i hovoru se sv mi p áteli-intelekluály, a začala jsem ,"
neprrjemně
v plandavém a neforemném oblečení,které jsem měla na sobě."itit
Mike se chtěl
mermomocí porozhlédnout kolem a p edstavovalsi, Že posedíme popovídáme
a
-,...,,
si v mém karavanu, ale nakonec se mi poda ilo ho p esvědčit, aby mé zavezl :..
do čajovny ve městě. Pozdějijsem zjistila, že Mike získal adresu mého ulzkum- .,"
-'
ného pobytu p es sekretá ku v mém londynském vyzkumném
,,,-,
Druhy z mlich mužskych návštěvníků,muž p es šedesátku, vzbudil pozdví- -, .-..

.
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centru,

ženítím, že mě p ivítal polibkem na tvá . Také on predpokládal, že povedeme bezproblémovou konverzaci v mém karavanu, Brzy se k nám však p
idalo
asi šest dětí a t i dalšíženy, dvěma z nichžjsem nikdy p edtím nestála za
návŠtěvu.Jejich P Ítomnost vŠakbyla ve skutečnosti praktickou ochranou proti
na čením,že odpovídám cikánskému presvědčení,že všechny gádžovky jsou
,,do větru", což bylo něco, od čeho jsem se snažila distancovat, tvti.i prošeoivěl1 ,,strl c" (to byla jediná akceptovatelná kategoríe) pokračoval v
intelektuální
diskuzi o literatu e a později si mi naivně stěžoval na ,,nezralost'' publika a
nekontrolovateln; v ískot a smích Traveller , kterli náš rozhovor doprovázel.
Moji
gádžovštínávštěvníci považovali mé prudérníchováníza komické
a zbytečné.
Bylo těžké jim vysvětlit, že setkáníosob odlišnéhogenderu se v tomto prost
edí
považuje za p iznání sexuálního vztahu.

Antropologové pracující v cizině se vždy museli vypo ádávat s existencí
ú edpostup ve vztahu k subordinovan m skupinám. v mém p ípadě se intervence ze strany státu objevila dokonce ještě p edtím než vyzkum
,
níkťra jejich

začal. vyššívládní rj edník napsal dopis editeli našeho centra, v němž
mu
pripomněl, že náš nezávisll vyzkumn, ustav dostává částečnou
státnípodporu. poté vyjádril nesouhlas s p ipravovanlim v zkumem cikánťl, ktery
měl blt
podle jeho názoru veden spíše p ímo britsk;mivládními
rjrady. vté době jsme
naštěstíjižměli podporu jedné charitativní společnosti, která nám pro vyzkum
nabídla finančnípíspěvek. Antropologové musejí žádalo povolení avíza.Také
já jsem byla do určitémíry závislá na oficiáiním souhlasu,
abych mohla žít
na táborišti Traveller . u všech y zkumri pak existuje riziko, že se vyzkumník
ztoložnís oficiálními názory, ať již jsou cílem v zkumu, či'nikoli.
Také Malinowski měl čas od času potíže s ,,dvojím viděním'', Byl schopen
rozumět názorťlm bělošskésprávy ostrov na místnísituaci, zatímcá
se pokoušel pochopit, jak ji zakoušejí sami Trobriandané, nebo prinejmenším zatímco
se pokoušel najít si sv j vlastní pohled. když byl jednou nechtěně doprovázen dvěma u edníky, napsal: ,,viděljsem a cítil absolutnífádnost kiriwansk;
ch
vesnic; viděl jsem je jejich vlastním zrakem
fie dobré mít tuto schopnost), ale
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pritom jsem zapomněl pohlížetně na svyma vlastníma očima,"'|a Malinowski,
stejně jako rada dalších antropologťr, se s tímto dilematem vypo ádaltak, že
bílémuže zvyzkumu prostě vy adil"a5 Pri v zkumu ve vlastní zemije však tato
odpovídajícíchvl zkumn ch sfér ještě méně udržitelná. Kromě toho,
separace
._
a historického hlediska je nutné zahrnout do v zkumu i ŠirŠÍ
že
z
teoretického
._,.

.
__
,.'
.
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názory na ,,cikánskou problematiku" budu ztotožňovat. Také Travelle i měli zprvu tendenci ztotožňovat mě s oficiálními uredníky a pro mě bylo velmi obtÍŽné
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politickl7ch opat eníaťuž pred vlizkumem, či po něm.

zkumn: projekt, na kterém jsme p vodně participovala, zahrnoval studium |egislativy a vládních zpráv. Kdyžjsem se však snažila podrobit zkoumání
u edníky navštěvujícítáboriště,bylto ukolstejně Složit jako v koloniálních dobách.zaprvé proto, že to byli oni, s kym jsem p edtím vyjednávala své povolení

_,

....

cemi zacházet s lidmijako s objekty nebo vzdálenymi
exoty se antropolog musí .. -.-.,-.
vypo ádat, nem že je nechávat ukryté v tajném deníku.
.. ,, Fat ičná po.orn"ost
p itom musí věnovat dvojímu vidění. Terénní v,
zkumníkv oomácím |;";i
-' , .-.......
Prostě nem Že rozdělit svou identitu mezi dvě země jako badatel
"oí : .:: . .;:"
;r;";;;ií.i
vyzkum v cizině.

V:

se této nálepky zbavit, Stalo se, že rj edník, kter: mě vezl z místního adu,
náhle zastavil, aby Traveller m, kte í parkovali u cesty, na ídil odjet. Jak se
dalo p edpokládat, tahle rodina mi nikdy nedťrvě ovala a rozŠÍila historku, Že

spolupracuji s policií.
protože se u edníci domnívali (i p es moje vysvětlování,že tomu tak není),
že naše v zkumné centrum je součástíministerstva a že moje vl sledná zpráva
bude ministerstvu p íznivě nakloněna, získala jsem voln;7 prístup ke složkám
na místnímu adě, Prízvuk z mé internátní školy se znovu osvědČil, stejně jako
d íve, a nastalá situace si zase vyžádala změnu oblékání. Pomohlo mitaké, že
jaio žena jsem byla považována za poměrně neškodnou. Materiály na adě
se však ukázaly b t pando inou sk íňkou, aRdyž mé opatrné námitky prozradlly nedostatek konsenzu s rj edníky, některé složky záhad né zmizely. Moje dvojí
identita se stala zjevnou. Později se kontrola ze strany uradťr uskuteČňovala
velmi uhlazenlimi zpťrsoby, které jsou pro vyzkum v domácím prost edí specifické. Moje v\7zkumné centrum trvalo na tom, abych poslala nástin našízprávy
radě, která ho upravila ke svému obrazu a vložila do něj závěrečnl odstavec,
kterli celou práci proměnil v naprostl nesmysl. Nikdy nikdo nepovažoval za nutné, aby byl obdobny nástin zprávy zaslán také p edstavitelťrm Cikánťl.
Když jevyzkum publikován ve stejné zemi, v jaké byl prováděn, antropologové prostě nemohou uniknouttomu, aby byli čteni nebo špatně pochopeni širok] m spektrem zainteresovanl7ch stran, které značně p esahují rámec obvyklé
akademické obce. Již p edem je tak text p ipravován s ohledem na budoucí
zkoumání pod drobnohledem, pokud se práce zabyvá menšinovou skupinou,
s většípravděpodobností si ji p ečtou některíjejí členové.To lze vítat, protoŽe
antropologové se nikdy nemohou vyhnout politickym dopadrjrm sv; ch vl zkumůr,
Tyto dopady jsou antropologům neustále v patách, Se všemi latentnímitenden-

]]

Lit ífitu fi
'Malinowski, B. (1967). A Díary ín the strictSense of the Term. London:

Rout-

'

....:.'.
-.

. , . -.

ledge.
-The
" okely, J, (1-975).
Self and Scientis m' , Journal of the Anthropoto ícat
Socieťy. Oxford: Trinity
.
" okely, "J. (1-983), The Travetler-Gypsies, Cambridge; Cambridge
University 4.s
Press.

Term.

-]]-

.

11.j.!ffii]i",tlll:i

Ř

i::i+lLli,'{i --.- :-i:.:ii.i,*l'iŤi l ..;:l:Ř .":

Edito i: lVarek Jakoubek a Lenka Budilová

_EmAaz

20&8

