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Len prednedávnom, v polovici mája 2020,
Agentúra EÚ pre základné práva (FRA)
zverejnila výsledky prieskumu životnej
situácie LGBTI ľudí. Táto správa prezentuje
vybrané zistenia v EÚ, Srbsku a Macedónsku.
Išlo o jeden z najväčších prieskumov tohto
druhu. Zúčastnilo sa ho skoro 140 000 LGBTI
ľudí. Za Slovensko 2 955 respondentov
a respondentiek, a to 14 % lesieb, 45 % gejov, 24
% bisexuálnych žien, 6 % bisexuálnych mužov,
7 % transrodových a 2 % intersexuálnych ľudí.
Nové výsledky ukazujú len malé zlepšenie
situácie za posledných sedem rokov.
Napríklad 36 % LGBTI ľudí na Slovensku
si myslí, že počas posledných 5 rokov sa
zvýšila miera predsudkov a intolerancie voči
LGBTI ľuďom, zatiaľ čo 27 % si myslí, že sa
nezmenila. Za nárastom predsudkov sú podľa
77 % LGBTI ľudí negatívne tvrdenia a diskurz
zo strany politikov a politických strán, podľa
42 % malá podpora zo strany občianskej
spoločnosti, podľa 36 % neviditeľnosť
LGBTI ľudí na participácii v každodennom
živote a ďalšie. K tejto nelichotivej situácii
silne prispievajú zhadzovanie, osočovanie,
ponižovanie
a
nenávistné
komentáre
počas všetkých volebných kampaní ako aj
v parlamente. Namiesto toho, aby politici
a političky kultivovali verejné prostredie
a zaujímali sa o život a problémy všetkých
občianok a občanov, počúvame z parlamentu
a čítame na billboardoch, akí sme chorí. Aj
teplí ľudia platia dane. Štátna moc sa ich
však nezastane, zakrýva si pred ich nepeknou
situáciou oči, neustále ju zneviditeľňuje
a zhoršeniu ich života skôr prispieva.
Prieskum tiež ukázal, že otvorenosť LGBTI
ľudí v rôznych prostrediach je na Slovensku
stále pomerne nízka. 48 % respondentov
a respondentiek uviedlo, že nikdy nie sú
otvorení v rôznych prostrediach, 25 % uviedlo,
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že zriedkavo. V práci úplne utajuje svoju
identitu 41 % teplých ľudí a v školách 54 %,
zvyšok je otvorených veľmi málo, a to len
k niekoľkým ľuďom. Pritom ide o prostredia,
v ktorých prežijeme väčšinu svojho života.
Je úplne prirodzené, ak muž v práci hovorí
o svojej priateľke, ale ak začne hovoriť
o svojom priateľovi, môže zažiť nepríjemné
pohľady, otázky, komentáre a mať obavy, že
to poškodí jeho kariéru. Ak dievča v triede
povie, že je lesba, kto zabráni tomu, že sa
jej budú posmievať, nálepkovať ju, vylučovať
ju z kolektívu? Mnohí a mnohé sa necítia
v týchto prostrediach bezpečne.
Správa agentúry FRA takisto uvádza,
že
diskriminácia
tejto
skupiny
ľudí
v každodennom živote pretrváva – v práci
a
škole,
reštauráciách,
kaviarňach
a baroch, pri hľadaní bývania i v prístupe
k zdravotnej starostlivosti či sociálnym
službám. Vo všetkých týchto oblastiach
pociťovalo na Slovensku diskrimináciu
46 % z nich, teda skoro každý druhý. Približne
štvrtina sa za posledných 12 mesiacov cítila
diskriminovaná kvôli sexuálnej orientácii
alebo transrodovej identite v práci (22 %)
a v škole (28 %). Prevalencia je obrovská, čísla
sú ohurujúce, ale napriek tomu, že máme
antidiskriminačný zákon, žiaden prípad nebol
vyriešený alebo potrestaný. Je to najmä
tým, že antidiskriminačné mechanizmy sú
nedostatočné a queer ľudia nevedia, kde
a ako sa brániť. Aj v tomto teda štát zlyháva.
40 % LGBTI ľudí na Slovensku zažilo
obťažovanie kvôli svojej sexuálnej orientácii
alebo rodovej identite. Aj v dôsledku toho sa
77 % gejských a lesbických párov vyhýba
držaniu za ruky na verejnosti. Strach
z obťažovania alebo napadnutia zasahuje
najmä mladých ľudí vo veku 15 až 17 rokov.
Šikanu v škole zažilo 40 % z nich: zažívajú viac
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obťažovania zo strany rovesníkov, ale tiež
vnímajú viac ľudí v škole, ktorí sa postavia za
LGBTI ľudí. Nie je úlohou štátu chrániť tých
najzraniteľnejších – v tomto prípade mladých
ľudí a deti? Prečo tým musia prechádzať
neustále zas a znova?
V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sme
v súvislosti so životnou situáciou LGBTI
ľudí v mnohých ohľadoch na chvoste, spolu
s krajinami ako Litva, Lotyšsko, Rumunsko,
Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko.
Výsledky tiež ukázali, že LGBTI ľudia v rámci
celej Európy sú presvedčení, že ich životy
vážne ovplyvňuje nielen legislatíva a politika,
ale aj osobné správanie politikov, političiek,
komunitných lídrov, líderiek a ďalších
známych osobností. Čo sa týka Slovenska,
až 88 % LGBTI ľudí na Slovensku si nemyslí,
že vláda efektívne bojuje voči predsudkom
a intolerancii voči LGBTI ľuďom.
Agentúra FRA preto štátom napríklad
odporučila účinnejšie znižovať obťažovanie
a násilie voči teplým ľuďom, vytvárať
prostredie, v ktorom nik nebude cítiť
potrebu skrývať svoju sexuálnu orientáciu
alebo rodovú identitu, vytvárať bezpečné
a podporujúce školské prostredie pre mladých
queer ľudí a mnohé ďalšie opatrenia.
Realita je však taká, že v protiklade k týmto
odporúčaniam, naša prevažne konzervatívna
vláda môže svojimi krokmi skôr prispievať
k ďalšej dehumanizácii párov rovnakého
pohlavia a ich rodín, kastrácii transrodových
osôb v rámci procesu tranzície, ako aj
k traumatizácii LGBTI ľudí útokmi na ich
identitu. Preto vyzývame liberálnu časť
vládnej koalície, aby takémuto správaniu
zamedzila a podnikla kroky, ktoré povedú
k zlepšeniu situácie LGBTI ľudí na Slovensku.
Andrej Kuruc
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Queer básnik
Michal Tallo (27): Vidím
rozdiel v téme lásky
a téme homosexuality

Vyštudoval filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave. Je redaktorom časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna, spoluorganizátorom medzinárodného literárneho festivalu Novotvar a koordinátorom
československej literárnej súťaže Básne SK/CZ. Debutoval zbierkou Antimita (2016,
Drewo a srd), v roku 2018 vydal básnickú knihu Delta (Drewo a srd). Vo svojej tvorbe
pracuje s motívmi digitálnych technológií či sociálnych sietí, ktoré prepája s osobnou a vzťahovou rovinou.
6
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Vyštudoval si dramaturgiu a scenáristiku na
Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Čo ťa
priviedlo k písaniu poézie?
Literárnym smerom som išiel asi odkedy
som sa naučil písať a čítať. Od 6–7 rokov
som písal poéziu a prózu, a preto, keď som
neskôr uvažoval, akú vysokú školu si vybrať,
chcel som ísť touto cestou. Rozhodoval som
sa medzi žurnalistikou a filmovou scenáristikou. Vybral som si to druhé, scenáristika
má predsa len bližšie k umeleckej tvorbe.
Následne som však zistil, že je to forma
práce, ktorá mi je veľmi vzdialená; teraz už
sa scenárom nevenujem. K literárnemu písaniu ma odjakživa viedla akási vnútorná
potreba. Zachytiť veci, ktoré sa dejú vo mne
a okolo mňa, a dať ich na papier spôsobom
sebe vlastným. Zároveň ide o spôsob, ako
sa vyrovnať so svetom a dokázať v ňom fungovať. Písaním si svet sám pre seba čistím
a vyjasňujem.
Dalo by sa povedať, že je to istý typ terapie?
Určite áno. Všestranný umelec a mystik Alejandro Jodorowsky hovorí, že každé umenie
by malo liečiť. Týka sa to i poézie: každá
dobrá poézia lieči svojím spôsobom, a to aj
tá najtemnejšia, schopná človeku ublížiť pri
čítaní. Tým, že mu ublíži, ho zároveň prečisťuje, otvára v ňom isté veci, ktoré sám otvoriť nechcel, a núti ho konfrontovať sa s nimi.
Myslím, že sa to týka tak autorov a autoriek,
ako aj čitateľov a čitateliek.
A odkedy vlastne píšeš?
Začal som prózou. Pamätám si, že keď som
mal asi šesť rokov, vyrábal som si prvú knižku, ktorú som si aj ilustroval. Bola to samozrejme nejaká kópia Harryho Pottera, ktorý
vtedy začínal fičať ako novinka. Poézia sa
k tomu pridala, keď som mal možno 11–12.
Na gymnáziu som začal písať neslušné rýmovačky o učiteľoch a učiteľkách. Ako introvertný outsider som sa tak snažil zaradiť
do kolektívu triedy. Postupne som si uvedomil, že pre mňa táto forma vyjadrenia znamená niečo viac a že by som sa jej chcel
venovať vážnejšie.
V roku 2016 si vydal prvú zbierku básní Anti-
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mita. V jednej z recenzií sa písalo, že vypovedá o existenčnej neukotvenosti súčasného človeka. Čím si sa pri písaní inšpiroval?
Rád čítam recenzie, vždy sa dozviem niečo
nové o sebe a o svojom písaní. Najlepšie
sú tie, ktoré fungujú zároveň ako diagnostika autora. Antimita bola knižka, ktorú som
písal od svojich 19–tich do 23 rokov, čo je
obdobie, keď sa človek viac alebo menej
ukotvuje a formuje a je v tom viac alebo
menej úspešný. Názov Antimita – ako opak
intimity – napovedá, že to v tom čase možno bola forma vyrovnávania sa s neschopnosťou úplne otvorene prejavovať svoje
emócie tak, ako by som chcel. Veľkou témou
knihy je láska, hovorí sa o nej však jazykom
prevzatým z reči strojov, rečou digitálnych
médií a jazykových registrov, ktoré najmä
pre generácie staršie odo mňa nie sú úplne
bežne spájané s vypovedaním o citoch.
Nejak to súviselo aj s tvojou orientáciou,
vnútorným coming–outom?
Nie úplne. Mám to šťastie, že som svoju
orientáciu v podstate nikdy nemusel riešiť tematicky ako problém. Samozrejme,
v oboch mojich knižkách, v celom písaní je
prítomný motív vzťahu dvoch mužov, osobne mám však šťastie, že som vyrastal v liberálnej bubline a tolerantnom prostredí,
coming–out pre mňa preto nebol náročným
životným medzníkom. Samozrejme, uvedomujem si, aké obrovské šťastie som v slovenských pomeroch mal. Touto témou knihu označkovala až dodatočne časť kritiky
– bolo napríklad zaujímavé čítať reakcie na
knižku, ktoré boli síce pozitívne, ale to, že
odrazu vyšla na Slovensku básnická zbierka, ktorá sa zaoberá vzťahom dvoch mužov,
pre mnohých kritikov a kritičky automaticky
znamenalo, že jej témou je homosexualita.
Istým spôsobom ma aj hnevalo, že to pomenovali práve takto. Vidím rozdiel v téme
lásky a téme homosexuality. V istej štúdii
som si raz prečítal vetu, ktorú si doteraz
pamätám presne: „tému homosexuality vo
svojej debutovej zbierke kvalitne spracoval
Michal Tallo“. Akoby kvôli tomuto špecifiku
nemohli napísať, že ide o tému lásky. Netýka sa to našťastie ani zďaleka všetkých re-
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akcií, boli však aj takéto.
Myslíš, že keby tvoje básne boli o vzťahu so
ženou, tie recenzie by boli iné?
Určite by nenapísali, že riešim tému heterosexuality. To je absurdná predstava, a nikto
by takto dielo o láske dvoch ľudí rozdielnych
pohlaví neoznačkoval. Už tu sa prejavuje
ten dvojitý meter, pri akom si človek uvedomí mnohé medzery a rezervy, ktoré máme vo
vnímaní lásky dvoch ľudí rovnakého pohlavia ako niečoho normálneho, bez toho, aby
sme museli upozorňovať na toto špecifikum.
V básnickej novele Delta sa celý svet stáva
metaforou turbulentných ľúbostných vzťahov: počnúc evolúciou živočíšnych druhov
až po zánik živých jazykov. Keď som ju čítal,
zdalo sa mi, že je hlavne o vzťahu k jednému
človeku.
Áno, Delta je o vzťahu k jednému človeku.
Pre mňa táto knižka bola protipólom Antimity. V Delte som sa necenzuroval vôbec,
povedal som si, že naozaj nič nezamlčím,
chcel som vytvoriť knihu, ktorá hovorí o láske čo najslobodnejšie a najotvorenejšie. Samozrejme, súvisí to aj s vnútornou zmenou,
ktorou som za tých pár rokov od dokončenia
prvej knižky prešiel – stúplo mi sebavedomie, napokon, odozva bola dobrá. Druhá
knižka zachytáva obdobie jedného vzťahu,
ktorý vzťahom vlastne nikdy nebol. Zachytáva stav lásky, ktorá je taká intenzívna,
že ju vlastne vidíš vo všetkom a celý svet
nejakým spôsobom vypovedá len o danom
človeku, o tvojich pocitoch k nemu – prostredníctvom obrazov celého vesmíru som
sa snažil vypovedať o tomto pocite. Zároveň som chcel napísať univerzálnu knihu
o veľkej láske k akémukoľvek človeku. Jeden
z mojich obľúbených slovenských básnikov
Michal Habaj raz napísal: „dobrá poézia
hovorí vždy o všetkých alebo jednoducho
o človeku.“ Považujem to za dôležité.
Vo svojej tvorbe pracuješ s motívmi digitálnych technológií či sociálnych sietí, ktoré
prepájaš s osobnou a vzťahovou rovinou.
Pochádzaš z generácie, ktorá je nimi výrazne ovplyvnená?

Určite áno. Odmalička som nejakým spôsobom prepojený s „digitálnym svetom“, svetom
sociálnych sietí, svetom virtuálnych vzťahov. Tieto motívy teda z mojej strany nikdy
nepredstavovali snahu písanie ozvláštniť
alebo priniesť nejaké nóvum. Je to jednoducho niečo, s čím som celý život spätý a čo
vnímam ako samozrejmú súčasť sociálneho
života dnešného mladého človeka.
Dá sa vyžiť z písania poézie? A čo všetko
ešte musíš v živote robiť?
Nedá, samozrejme, možno až na pár výnimiek, tých úplne najväčších mien svetovej
poézie, laureátov a laureátok Nobelových
a iných podobne významných cien, a aj tí
a tie majú aj tak ešte nejaký zdroj príjmov.
Trochu sa to však zlepšuje. Mám pocit, že si
organizátori a organizátorky podujatí konečne uvedomujú, že keď dotiahnu autora
alebo autorku cez celé Slovensko čítať, ide
predsa len o plnohodnotné umelecké vystúpenie, ktoré vyžaduje prípravu, čas, a teda
sa patrí danému človeku aj zaplatiť. Samozrejmé to však dlho nebolo a vlastne stále
stopercentne nie je. Zlepšujú sa aj honoráre
za publikovanie, avšak opäť to neplatí všade. Momentálne mám obavy o vývoj v najbližších rokoch – v dôsledku koronakrízy sa
naša nová vláda a pravicové strany v nej
združené s veľkou pravdepodobnosťou ako
vždy rozhodnú, že najjednoduchšie, čo sa dá
škrtnúť, sú dotácie na kultúru. Osobne som
sa pred pár rokmi vydal na neistú cestu človeka na voľnej nohe v kultúre. Fungujem teda
ako sa dá, z moderovania rôznych podujatí,
dramaturgickej a organizačnej práce na
festivaloch a čítaniach, občas publikujem,
občas prekladám. Je to neustávajúca a zároveň neistá práca, robíš všetko, no bez trvalej pracovnej zmluvy. Má to svoje výhody,
istú formu slobody, stále si môžem vyberať
najmä veci, ktoré ma bavia a ktoré robiť naozaj chcem. Nie je to však niečo, čo by sa
dalo robiť celý život. Tá neistota je zvládnuteľná v mladom veku, ale nepochybujem
o tom, že si budem musieť neskôr nájsť stabilnejší zdroj príjmov.
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Existencia Fondu na podporu umenia zlepšila situáciu?
Fond situáciu určite zlepšil, už len v porovnaní s ministerskými dotáciami, ktoré
fungovali predtým. Zlepšili sa dotácie na
vydávanie kníh, pribudli tvorivé štipendiá,
ktoré umožňujú to, čo bolo pre nás autorov,
autorky, prekladateľov a prekladateľky dovtedy takmer nevídané. Pol roka až rok sa
napríklad môžeme sústreďovať na tvorivú
činnosť prostredníctvom štipendií. FPU nie
je ideálny, samozrejme, existuje množstvo
vecí, ktoré by bolo možné zlepšiť. Napríklad
absurdné množstvo papierovej byrokracie,
ktoré v grantových systémoch naozaj nemá
obdobu – už len v porovnaní s Medzinárodným vyšehradským fondom, ktorý je tiež
v našom prostredí veľmi dôležitý, pokiaľ ide
o poskytovanie tvorivých štipendií a rezidencií pre umelcov a umelkyne z vyšehradského regiónu. Situácia sa zlepšuje aj vďaka
iným, menším fondom, ktoré existujú. Dúfam, že sa aj u nás stáva normou vedomie,
že civilizovaná spoločnosť by kultúru podporovať mala.
Myslíš, že pandémia trošku zvrátila tento
proces?
Mám pocit, že bohužiaľ áno. Nedávno sa riešili sa dotácie Bratislavského samosprávneho kraja – jeho vedenie bezprostredne
potom, ako malo prísť s nápadmi na šetrenie po korone, prišlo s rušením dotačného
programu – teda najlenivejším a najnepremyslenejším spôsobom, ako uvažovať o šetrení. Keď sa celá táto záležitosť odohrávala, cítil som silnejúcu potrebu vyzvať pána
župana a poslankyne a poslancov, ktorí bez
hlbšej úvahy návrh podporili, aby, ak majú
pocit, že kultúru a umenie nepotrebujeme,
počas najbližšej niekoľkomesačnej karentény nepozerali žiadne filmy, televíziu, nepočúvali hudbu a nečítali knihy, nevstrebávali
žiadne vizuálne umenie, nič, čo spadá pod
široký pojem kultúra. Potom si možno uvedomia, aká „nepotrebná“ kultúra je. Mrzí ma
to, tobôž s vedomím, že väčšina vyspelých
štátov v EÚ od začiatku koronakrízy riešila,
ako pomôcť umelcom a umelkyniam, ľuďom
v kultúre, závislým od verejných prezentácií a podujatí, ktoré boli kompletne zruše-
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né. Títo ľudia prišli o zdroje príjmu, preto
sa štáty usilovali vymyslieť nové dotačné
schémy, ktoré by ich straty vykompenzovali.
U nás sa uvažuje presne opačne. Veľa to vypovedá o vyspelosti spoločnosti ako takej.
Existuje niečo ako queer poézia, queer autori a autorky? Ako to je na Slovensku?
Nemám rád pojem queer poézia, alebo queer literatúra vo všeobecnosti, zdá sa mi
podobne oklieštený, ako keď sa hovoríme
napríklad o tzv. ženskej literatúre. Oveľa
radšej hovorím, že som queer autor, ktorý
píše poéziu. Je to súčasť mojej identity, ku
ktorej sa hlásim. Mám však pocit, akoby pojem queer poézia žánrovo okliešťoval to, čo
robím – to, čo ako queer umelci a umelkyne
robíme, je predsa samozrejme do značnej
miery univerzálne.
Pripravuješ blok piatich básní do magazínu QYS. Povedal by si nám o tom viac? Koho
básne v ňom budú a prečo si vybral tieto autorky a autorov?
Pri zostavovaní bloku som si uvedomil
smutnú vec. Ak by som sa chcel sústrediť
iba na slovenských queer básnikov a poetky, ktorí nemajú problém prihlásiť sa ku
queer identite otvorene, zohnal by som
päť mien iba ťažko – ak by som, samozrejme, odmietal robiť kvalitatívne kompromisy. Napriek tomu, že je tu viacero autorov
a autoriek, o ktorých viem, že by podmienky
spĺňali, s ohľadom na ich životnú situáciu
by som ich zaradiť nemohol. Je to smutný
a častý príznak života v tejto krajine. Rozšíril som preto záber aj na Česko, kde je situácia predsa len neporovnateľne lepšia.
Tam už naozaj bolo z čoho vyberať, a kvalitných mien by som dokázal nájsť aj oveľa
viac. Napokon vznikol poeticky i generačne
rôznorodý blok. Máme tu najmladšiu generáciu, zastúpenú zatiaľ knižne nepublikovanou, no mimoriadne talentovanou autorkou Barbarou Vojtašákovou, ktorá však
už bodovala v mnohých literárnych súťažiach – dva roky po sebe získala prémiu aj
v našej najväčšej poetickej súťaži Básne
SK/CZ. Vekom je jej blízka česká autorka
Emma Kausc, ktorá však vydala už aj mimoriadne úspešný a silný knižný debut, zbierku

MAGAZÍN QYS

A to, čo učitelia a učiteľky definujú ako jedinú správnu
odpoveď, nikdy nie je jediná správa odpoveď, lebo umenie má neobmedzené množstvo interpretácií.

Cykly. Na českej a slovenskej scéne iba máloktorý debut rezonoval podobne výrazne. Je
to veľmi sebavedomá a zároveň hĺbavo sebaanalytická a zaujímavá poézia, spracúva
nielen prežívanie queer ženy, ale možno aj
fungovanie v tomto svete ako také, fungovanie príslušníčky generácie, ktorá je, podobne
ako ja, zžitá s virtuálnym priestorom, čo vo
svojich textoch i pravidelne reflektuje. Báseň, ktorú nám poskytla, je navyše zaujímavo „vášnivým“ odklonom od anestetického
znecitlivenia jej debutu. V bloku je možno
trochu prekvapivo zaradená aj jedna z najznámejších súčasných slovenských poetiek
Mária Ferenčuhová. V jej najnovšej, skutočne mimoriadnej básnickej zbierke Černozem
nájdeme aj motívy vzťahu dvoch žien. Napokon je v bloku i veľmi známe meno strednej generácie českej poézie – Adam Borzič,
ktorý má na konte už päť oceňovaných básnických kníh. Okrem toho pôsobí ako psychoterapeut, šéfredaktor jedného z najlepších
českých literárnych časopisov Tvar. Adam
nám poskytol novú rozsiahlu poému, ktorá je
veľmi živá, temperamentná a funkčne patetická, ide o typ písania, ktoré dnes v slovenskej poézii v podstate nemá obdobu. Piatym
zastúpeným autorom som ja. Svoju báseň sa
pre dobro sveta radšej nebudem pokúšať rozoberať.
Prečo nie je situácia teplých ľudí na Slovensku dobrá?
V našom štáte máme politikov a političky,
ktorí a ktoré majú tendenciu zakrývať reálne problémy neustálym hľadaním nepriateľa. Tým najčastejším sú samozrejme ľudské

práva a slobody, tobôž práva a slobody ľudí,
ktorí sa vyznačujú akoukoľvek formou inakosti. Práve dnes to napokon vidíme jasnejšie než kedykoľvek predtým. Každej rozumnej
vláde by po kríze nevídaných rozmerov malo
ísť o rekonštrukciu spoločnosti, o pomoc najslabším a najzasiahnutejším. Miesto toho
máme v parlamente štyri návrhy na sprísnenie interrupcií; jasne sa vyfarbuje, o čo tejto
vláde v skutočnosti ide. Pomoc ľuďom to naozaj nie je.
Vidíš tu nastúpenie na poľskú a maďarskú
cestu?
Z môjho pohľadu voľby dopadli ešte oveľa horšie než sme sa všetci báli. Nadobudli
sme parlament, v ktorom nie je zastúpená
ani jedna progresívna strana – tá jedna liberálna, ktorá tam je, sa v skutočnosti o ľudské
práva nezaujíma, nedokáže ich totiž premeniť na čísla a vtesnať do tabuľky. Áno, vidím
to na nastúpenie na poľskú cestu, napokon,
Igor Matovič sa na nedávnej návšteve Varšavy vraj vyznával z toho, akým je preňho
poľská vláda vzorom. Stačí sa pozrieť na rétoriku, z akej sa stala norma. V parlamente
sledujeme absolútne bizarnú situáciu, keď
sa bigotní ultrakonzervatívci medzi sebou
obviňujú, kto z nich je väčší liberál. V skutočnosti sa predháňajú v tom, kto je najväčší fašista. Myslím si, že to budú temné štyri roky,
keď si uvedomím, že táto vláda má ústavnú
väčšinu, a opozícia, ktorá by sa mala voči
nej vymedzovať, je ideologicky po tejto
stránke minimálne rovnako zlá, ak nie (respektíve určite) horšia. V parlamente absentuje hlas rozumu, ktorý by túto nenávistnú
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rétoriku konfrontoval a usiloval sa nezmyselné a diskriminačné návrhy zastaviť.
Máš nejaké odporúčanie, ako to majú LGBTIQ ľudia vydržať, čo robiť?
To je otázka, ktorú riešim aj sám v sebe –
ako to mám vydržať. Priebežne som si vypestoval traumu z otvárania novín; viem,
že z nich na mňa každý deň vyskočí nejaká
nová informácia, z ktorej sa nanovo zhrozím
a znechutím. Myslím, že dôležitejšia než kedykoľvek predtým je v tejto dobe psychohygiena, blízkosť ľudí podobne zmýšľajúcich,
podobne cítiacich a podobne vnútorne slobodných. Ubránime sa jedine tak, že do vlny
temnoty, ktorú so sebou prinášajú nenávistní ľudia, neupadneme a nenecháme sa nimi
stiahnuť tiež.
Čo by si odporučil mladým ľuďom, ktorí
chcú písať básne, budúcim queer autorom
a autorkám?
V prvom rade čo najviac čítať. Stretávam
sa každý rok so stovkami textov mladých
autorov a autoriek, koordinujem literárnu
súťaž Básne SK/CZ, ročne sa prihlasuje okolo 700 ľudí. Drvivá väčšina tých textov sa
vyznačuje absenciou základnej sčítanosti.
Rozumiem potrebe mladých ľudí vyjadriť
sa a tvoriť umenie. Pri každej umeleckej
disciplíne však platí, že bez rozhľadu autora či autorky kvalitná tvorba vzniknúť nemôže; potom iba nanovo objavujeme koleso.
Umenie je veľmi voľná, ťažko definovateľná
disciplína, ale obhajovať stokrát opakované klišé a gýč tým, že tvorím ako chcem,
neobstojí. Taká tvorba nemá hodnotu pre
nikoho, možno okrem autora/autorky a bezprostredného okolia. Na kvalitnú tvorbu je
nevyhnutné poznať nielen literárnu históriu, ale aj svojich súčasníkov. Píšte, čítajte
a uvažujte kriticky – o ostatných, ale najmä
o sebe.
A myslíš, že s tou nízkou kvalitou súvisí aj
náš vzdelávací systém?
Určite áno. Už len to, ako je nastavený. Všetci sme absolvovali hodiny literatúry, ktoré
sú založené na povinnom čítaní, nezmyselnom memorovaní dátumov a mien, ktoré ni-
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kdy v živote nebudeme potrebovať. Miesto
toho, aby decká čítali literatúru, aby sa jej
snažili porozumieť, reflektovať ju, pochopiť, prečo je daná vec napísaná tak, ako
je. Sústavne sú pod tlakom otázky, čo tým
chcel básnik povedať, ktorá je nezmyselná – to predsa väčšinou nevie popísať ani
sám autor / sama autorka, preto sa predsa
vyjadril/a básňou. Učitelia a učiteľky majú
navyše nepríjemnú tendenciu predstierať,
že na túto otázku poznajú jedinú správnu
odpoveď. Tá však neexistuje, umenie má
neobmedzené množstvo interpretácií. Vzdelávací systém je potrebné kompletne prekopať. Na hodinách literatúry mladí ľudia
neprichádzajú do kontaktu so súčasnou literatúrou – podobne ako s najaktuálnejšími
dejinami – prakticky vôbec. Považujem to
za obrovský problém.

P
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Michal Tallo
svet

s pribúdajúcim vekom
a stúpajúcou dennou teplotou
dostaneš nové meno
objaví sa ti v papieroch
máš ho napísané na čele
na zápästiach
v sérii modrín na mojom stehne
ktoré nemiznú
ktoré kopírujú hrany zubov
jedného dňa sa zobudíš a spomedzi slov
na povrch prenikne
iba láska
vtedy budem vedieť
ako ťa osloviť
tisícky zím prehltnem bez slova
vnorím prsty do hliny a vytiahnem z nej nové stromy
nové paprade
listy a liany dažďových pralesov
uprostred mesta odmietnem architektúru
odmietnem strechy nad hlavou
všetko to tu premením
a neprestanem rozprávať
neprestanem dýchať
možno je to tým
ako mimovoľne prehadzuješ písmená
v niektorých slovách
aké mäkké sú pod tvojím jazykom
aké úzke sú tvoje oči a tvár
no úzkosť ktorej okraje
sa vo mne neprestajne rozpínajú
milióny rokov
odrazu kapituluje
úzkosť
je pred tebou bezbranná
slová sa premieňajú na prach
zvieratá rozprávajú v rozvitých vetách
zimy
a letá možno zamieňať
kým prechádzajú okolo
zem mi vlhne pod rukami
potí sa
chveje
mrzne
alebo plače
pod tlakom dotyku
príď

na nohách mám tvoje topánky
na sebe tvoje tričko
na stehne
tvoje zuby
v každom reštauračnom vozni
tohto sveta
je navždy štyridsať stupňov
a miesto
pre teba
keď sem vkročíš
bilión stratených
druhov rastlín
hmyzu a zvierat
naraz ožije
a zhlboka sa nadýchne

Michal Tallo (1993) je redaktorom časopisu Vlna, programovým dramaturgom
medzinárodného literárneho festivalu Novotvar a koordinátorom súťaže Básne
SK/CZ. Knižne debutoval zbierkou Antimita (2016, Drewo a srd), v roku 2018 mu
vyšla druhá básnická kniha Delta. Jeho básne boli preložené do desiatky jazykov a publikované v niekoľkých zahraničných antológiách; ukrajinský preklad
zbierky Antimita vyšiel koncom roka 2018 vo vydavateľstve Krok. Časopisecky
pravidelne publikuje poéziu, prózu, kritiky, esejistické texty a preklady súčasnej
angloamerickej poézie. V súčasnosti je nominovaný na medzinárodnú Cenu Václava Buriana.
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Nová poézia queer
básnikov a poetiek
zo Slovenska a Česka
těmi výkřiky ze mě vycházela láska:
přechází hranici zdomácnělých modelů vyjadřování
neslyšela jsem to nikoho říkat
ani si myslet
štěstí u lidí probíhá v tichu očního kontaktu
abychom se dokázali vyjádřit i mimo bolest
je třeba dojít za hranice jazyka

Emma Kausc

anachronismus

hledat nelidská slova
byla by těžká jako sochy na velikonočním ostrově
třeba i jako stonehenge
léta by se vedly debaty o původu
o tom jak se za lidskou řeč existující staletí
dostala láska kterou neznáme neuzvedneme neosahali jsme ji
působí stejně anticky jako už dávno vyčerpaná slova
po čase by se nález polidštil zapojil do jazyka dění a
výkřiky by ze mě vycházela láska

řekněme že tě za několik let potkám že těmi výkřiky nechtěně položím základy budoucnosti
prožívání ve kterém nejsi žena se kterou jsme v centru nepromíjitelného hlasitého štěstí
asi by si řekla ahoj, co tu děláš a já zmateně zamrkám
budu mít za to že ani ty nechápeš

jak jsme se vytrhly realitě kde jsi slovo co vyslovil starý člověk
už dlouho nemluvil mateřštinou
zaposloucháš se a neujde ti ta skoro až rozechvělá intimita měkkého vyslovení
rozprostřené slabiky trvalo jim roky znovu dorůst do zranitelnosti stavící se strachu říct tě
nahlas
v jediném slově v hlasitě vydechnutém vzduchu nahlédnu do budoucí vzpomínky
ahoj, co tu děláš mi na druhý pohled řekne že jsem někde kde asi nemám co dělat
podlomí mi kolena
i magické myšlení co říká že jsme jen pozapomněly prožívat společně proto tady nemám co
dělat
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současný jazyk jako křehký slovník sebeanalýz mi pak pomůže žít na povrchu sebe sama
o vlastní identitě budu přemýšlet jako o sérii reklam na neexistující produkt
horror vacui
řekněme že se mi v rodině přenáší demence
dopouští se pohybu mimo letokruhy času
některé doteky jsou nicméně permanentní a definitivní
budu na sobě cítit záchvěvy braillova písma z doby
která nejde ohraničit označit už není součástí mě:
pokládala bradu do jamky u krku
tlak jejího pravidelného oddychování mě ujišťoval o přirozeném řádu lidskosti
migrace signálů z těla starší než jazyk
emoční geometrická přesnost synchronizovaných těl
tohle je jeden z těch výjevů co by vyspělý svět označil za primitivní
i když kolektivně všichni víme že se jedná o samou podstatu věci
řekněme že bych za sebou nezanechala žádnou digitální stopu
vymazala se dřív než bych přišla o možnost rozhodovat
absenci naruší až nepodstatná a přehlížená zpráva v novinách
pacientka s demencí překračuje hranice
první útěk se odehrává do krásy všechny ostatní jsou věc nutnosti
došla bych na kraj
může být kdekoliv zapomněla jsem koncepty a konce
a otevřela pusu
kdybych byla ještě nějak schopná koherentního myšlení pomyslela bych si
že se náš jazyk nachází ve stavu pouhé imitace
že už nepopisuje svět okolo nás
a proto bych začala křičet
nerozuměla bych ničemu co by dopadalo k uším a ke světu okolo
kdokoliv kdo by se nacházel v dosahu
by animální nelidský řev pokládal za nebezpečí
těmi výkřiky by ze mě ale vycházela láska

Emma Kausc (1998, Praha) v roku 2017 vydala knižný
debut Cykly, ktorý bol nominovaný na Cenu Jiřího Ortena. Básne a prózu publikovala v časopisoch Host, A2,
Vertigo, Vlna, Tvar či napríklad v medzinárodnej queer
antológii Stýkání. V medzinárodnej súťaži Básne SK/
CZ 2018 získala druhú cenu. Jej básne boli preložené
do niekoľkých európskych jazykov. Je členkou českej
Asociace spisovatelů.
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Barbara Vojtašáková

čo ti ostane
počujem ako pulzuje
v zvláštnych intervaloch
na končekoch prstov
na tlačiarni
nepokojná elektróda
neboj
viem aké to je mať slabé srdce
telo ti analyzujú kovové prísavky
pripevnené k rôznym častiam tela
potom ti porozprávam
časom si zvykneš
keď ležíš za plachtou
spomeniem si
na tiene pri takmer rovnakej posteli
len v inom meste
a bez plachiet
sa vyzliecť do pol pása
čakať

variácia na intimitu
recyklácia je vlastne iba
pohyb
zámena tela za iné
lepšie
kolektívne telo
ktoré má naratív a miluje do hĺbky
štruktúr
je možné ho čítať
a keď sa dotkneš tej správnej bunky
dva metre štvorcové našej pokožky
sa pred tebou rozvinú
ako film

Barbara Vojtašákooxytocín, príbalový leták
mať na niečo nárok
je ako vystaviť faktúru svetu
všetkým ženám
všetkým dotykom
(platobnou kartou aj rukami)
ktoré by potenciálne mohli nastať
mať potrebu
je ako dostať sa pod omietku
vryť sa do nej
po čase nastáva túžba
premaľovať namodro
(modrá je farba tieňa
ktorý ostáva na prstoch
keď prídeš po čase dnu)
vrstvenie je možné
s dobrou poistkou máte nárok proces
opakovať
(s intenzívnejšou farbou
no iba s niekoľkodňovými odstupmi)
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vá (1999) pochádza
z obce Rabčice na
severe Slovenska.
V súčasnosti študuje
réžiu dokumentárneho filmu na FTF
VŠMU v Bratislave.
Vo voľnom čase sa
venuje filmu, hudbe
a písaniu, úspešne sa
zúčastnila viacerých
literárnych súťaží. Je
dvojnásobnou finalistkou (v rokoch 2018
a 2019) literárnej
súťaže Básne SK/CZ.
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Mária Ferenčuhová

dočasne
pol roka si mi chodila za chrbtom
cítila som ťa v slepom bode
domýšľala som si tvoj obraz
vnímala jeho žiarivé kontúry
stačilo ti zdvihnúť ruku
a dotknúť sa mi ramena
nikdy by som sa neotočila
tak rýchlo aby som ťa stihla zachytiť
tak prudko
aby mi do úst napadali
tvoje črepy

cítim
keď prichádzaš
vibrujú mi bunky
šľachy sa skracujú
zrýchli sa mi tep
zvieram ťa srdcom
oboma stehnami
tvoju tvár
vidno najjasnejšie
keď sa nedívam
slová nepriliehajú
sú hmla
sú čiara nakreslená
kajalovou ceruzkou na vnútornú
stranu viečka: nepresne
nakrivo
zvnútra sa derieš cudzia
ruku ti zvieram stehnami
a cítim stehná
na chrbte svojej ruky
mená sú nevlastné slová sú dravé
Redefluss tvoj hlas tvoja tiaž tvoje
vnútro krv a pot môj
dych

dýchala si mi na šiju
z vlasov som si občas
mimovoľne striasla srieň
už ho nestrasiem
stále kráčam s rukami za chrbtom
viem
že ak zle odhadnem čas
zastavíš ma
viem
že keď nadíde
budeš mi silno držať prsty

Mária Ferenčuhová (1975) vydala básnické
knihy Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012), Imunita
(2016) a Černozem (2020); zbierka Imunita
zvíťazila v ankete denníka Pravda Kniha
roka a získala Cenu Nadácie Tatra Banky
za umenie. Vydala tiež niekoľko samostatných a kolektívnych monografií, do slovenčiny preložila napr. diela Amélie Nothomb,
Laurenta Bineta, Samuela Becketta,
Jacquesa Rancièra či Alaina Mabanckoua.
Jej tvorba bola preložená do mnohých
jazykov, v preklade Jamesa Sutherlanda–
Smitha jej vyšla samostatná básnická kniha Tidal Events: Selected Poems v britskom
vydavateľstve Shearsman Books.
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Adam Borzič
Otevřený prostor

„Stát se plně člověkem,
když jsme zvířetem, naštěstí
pořád ještě zvířetem, a ne
plně strojem…“
PETR ŘEHÁK

MAGAZÍN QYS

Odhrnu záclonu mraků a můžu se podívat do spodní dálky,
mírně zvlněná s chuchvalcem lesa, polem, alejí, pásem
silnice, cyklistou, žádná klaustrofobie, nebo jen špetku,
ty můj Jungu, malá dvířka snu, a kdo jimi projde? kdo?
jsou to elysejská pole? šachové figurky v rovině,
pornograficky krásní Maďaři, dva klauni ve vězeňském,
lovci mobilních zážitků? Postůj, bílá hřívo,
vidím, jak vlaješ krajinou, vlno zubní pasty,
ty okamžiku holení, natři si tvářičky, otoč klikou,
válec projede zdí, všechna slova jsou vyslovena
v OTEVŘENÉM PROSTORU v OTEVŘENÉM PROSTORU
A můžeš přidat něco ze skácených soch, ten hříšný kámen
padá do řeky, která je ve večerním slunci skoro hnědá,
žena zavře dveře, muž si přitočí židli k oknu,
a dějiny zmizí v kuchyňské touze,
zatím jiné mikrodějiny z podbřišku
tohoto roku konců a počátků,
ukážou se tak jemné, poprášené,
křehké sklo, z něhož piješ víno,
portrét muže s cigaretou,
vedle v obdélníku obraz kohouta,
zelené, oranžové, červené peří,
smrt nebo život? svítání, protože rozpad
je poslední iluze?
Ty vzdorná hmoto,
cítím v tobě srdce tlouct, neexistující srdce,
teď kolem jezírka vydali se na pochod vojáci,
mohli by být napoleonští, proč by nemohli?
ve věku Neftlixu, můžou být napoleonští snadno…
Tak mě těšilo představovat si,
jak Macron přijímal ve Versailles Putina!
Ve Versailles! Ne v Elysejském paláci!
Neviditelný jsem běžel dlouhými sály
a zrcadla mě nemohla vidět, jen můj dech
je zmátl, když jsem spěchal,
abych v sluneční záři
spatřil Napoleonka s carem,
a když vyrazili do těch geometrických zahrad
sledovat tritony, jak plivou, a lekníny
plující táhle a pomalu,
i to byl prostor, OTEVŘENÝ PROSTOR, otevřete,
gestikuloval mim hlučným tělem, a Versailles mlčela.
Nakonec těla milovaných mužů a žen
možná žijí už od začátku v neviditelném světě.
Když zemřel Stanislav Dvorský, ještě před karanténou,
šel jsem povídat studentům o poezii a mystice na jedno
gymnázium na Malé Straně, a Stanislav mi poslal do cesty
toto:
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Tři ženy v zázemí dražšího hotelu se sklání nad těstem,
Asiatky v svítivě modrých mundůrech. Ta scéna by se mohla
odehrát v roce 2251 a mohla by proběhnout v roce 1960,
kdy
Stanislav
připomínal
Rimbauda
kříženého
s Majakovským.
Jiné milované tělo je neviditelné i v čase, kdy žije,
vždycky znovu si usekne ruku, když má vzít do ruky telefon,
tolik se bojí při vzpomínce, že naše těla byla jedním
dýchajícím horkým prouděním, vlnící se vesnicí života,
se zlatou slámou, perleťovým spermatem, kamenným
ptačím trusem,
s kostelem, v němž strašila druhá světová už ve středověku,
s prokletým stříbrem v truhle a kostelnicí, která máchá
prádlo
v mléce, se zapomenutou hokejkou v trávě, s klášterem,
v jehož sálech tančí jedna tanečnice, kterou znám,
která má blízko k čistým nebesům… I to je neviditelné tělo,
OTEVŘENÝ PROSTOR, OTEVŘENÝ PROSTOR, jiné tělo
do mikrofonu mluví, stojí na nádraží, kolem šero přízraků,
Hekaté v mlze nabízí chraplavě Nový prostor, střež se projít
bez soucitu, skončíš jako tuší vyšitý pavouk, zatím
kolem projíždí mercedes a v něm Hádes počítá zelené
bankovky,
předjede ho Hermés v žlutém trikotu, a mluvící tělo
touží vydat se do parku a vyslovit šramot větví, šumění
listů,
zurčení vody v nádržce, to jsou perlivé odpovědi,
bozi vybledlí v mysli, takové květy sepraného brokátu,
konec patriarchátu začíná vodou a ohněm, vzduchem
a zemí,
život všude kolem, ten OTEVŘENÝ PROSTOR, OTEVŘENÝ
PROSTOR
vtéká oknem, za monitorem ještě ne zcela uvolněné tělo
lásky,
ale velmi rychle tě doběhne pocit, že srdce, srdce není
uvnitř,
ale všechno to tělo, na které narážíš, je uvnitř srdce, mocné
a velké, neuvěřitelně velké a teplé, červené a živé srdce,
neviditelně barevné, a ty v něm, a ono v tobě,
tak všedně, až z té civilnosti začnou znít
biblické polnice, až se zachvěje hora světa
a vše je už jen
OTEVŘENÝ PROSTOR, OTEVŘENÝ PROSTOR
OTEVŘENÝ PROSTOR

Adam Borzič (1978) je
šéfredaktorom literárneho dvojtýždenníka Tvar. Spoluzaložil
básnickú skupinu
Fantasía, s ktorou
v roku 2008 vydal
rovnomennú spoločnú
knihu. Samostatne
publikoval básnické
zbierky Rozevírání
(2011), Počasí v Evropě (2013, nominácia
na cenu Magnesia
Litera), Orfické linie
(2015), Západo–východní zrcadla (2018)
a Dějiny nitě (2020).
Ukážky z jeho poézie
boli preložené do
niekoľkých európskych jazykov. Okrem
literatúry sa zaoberá
psychoterapiou a spiritualitou.
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Marek Hudec
Foto – Jan Kostaa

Dúhové vlajky, rúška,
živý prenos online.
Ako pripraviť PRIDE
v časoch krízy?

Banská Bystrica zorganizovala jeden z mála PRIDE sprievodov vo verejnom priestore. Do hygienických opatrení kvôli pandémii koronavírusu sa zmestila. Bratislavský
a košický PRIDE sa takisto pripravujú na menšie podujatia vo verejnom priestore,
organizátori a organizátorky na celom svete sa spojili.
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Rúško na tvári, dúhová vlajka v ruke. Napriek
hustému dažďu 20. júna takmer sto ľudí prešlo námestím SNP v Banskej Bystrici. Bol
to už tretí ročník PRIDE–u v meste. Farebne
oblečený sprievod tancoval pod dáždnikmi
a v pršiplášťoch do rytmu popových hitov,
ktoré púšťali z reproduktora na kolieskach.
Miluj blížneho, apeloval transparent jednej
z účastníčok v závere sprievodu.
Reagoval na to, že prijatie LGBTIQ komunity prechádza po marcových parlamentných
voľbách ťažkými časmi. „PRIDE je celosvetové hnutie, ktoré nám každý rok v rôznych
častiach sveta pripomína, že revolúcia sa
síce začala v šesťdesiatych rokoch, ale
dodnes sa neskončila. 28. júna uplynie
51 rokov odvtedy, ako sa v newyorskom klube Stonewall postavila skupina queer ľudí
inej farby pleti na odpor policajnej šikane,
ktorej čelili pre svoju identitu,“ zhrnul dejiny PRIDE–u vo svojom prejave Milan Zvada
z miestnej iniciatívy Inokraj.
Zhromaždenie sa presunulo do kultúrneho
centra Záhrada neďaleko námestia. Po diskusiách na ľudskoprávne témy nasledovalo umenie: výstava Adama Englera, sólový
koncert huslistu Mareka Končeka a tanečný
set dídžejky B–Complex.
Bol to jeden z mála PRIDE sprievodov pripravených tento rok vo verejnom priestore,
počtom účastníkov a účastníčok sa zmestil do nariadení hygienikov. Po vypuknutí
pandémie koronavírusu je totiž vo väčšine
krajín obmedzené zhromažďovanie. Akým
spôsobom sa teda viete pridať k oslavám
napriek kríze?
Bratislava musela meniť koncept
Obmedzenia sa dotknú aj najväčšieho PRIDE–u na Slovensku, ktorý minulý rok v Bratislave navštívilo rekordných desaťtisíc ľudí.
Teraz sa bratislavský PRIDE pripravoval
na jubilejné oslavy, keďže už je to dekáda,
odkedy LGBTIQ komunita prvý raz vyšla na
Slovensku hrdo do ulíc s dúhovými vlajkami.
Organizátori a organizátorky si chceli vo
veľkom pripomenúť, akou dlhou cestou podujatie prešlo, no nakoniec sa kvôli hygienickým nariadeniam rozhodli pre ústredné
podujatie vysielané cez internet a sériu
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menších sprievodných akcií počas týždňa
od 20. júla.
PRIDE týždeň otvorí v pondelok 20. júla diskusia o dopadoch koronakrízy na slovenskú
LGBTIQ komunitu s ľuďmi z poradenských
centier inPoradňa a Prizma. V sobotu, teda
deň, na ktorý bol pôvodne plánovaný samotný pochod hlavným mestom, pripravujú
živý prenos prejavov a hudobných vystúpení
slovenských hudobných skupín Bad Karma
Boys, Puding pani Elvisovej a Modré Hory.
Nasledovať bude PRIDE párty vo viacerých
bratislavských kluboch. Veľkú oslavu desiatich rokov PRIDE–u na Slovensku chystajú
skôr o rok.
„Je to pre nás trochu sklamanie, keďže pre
desiaty ročník PRIDE–u sme mali naplánované zmeny koncepcie – chceli sme sa presunúť na Námestie slobody, pripraviť väčší
program. Ale situácia si prechod k online
forme vyžadovala,“ hovorí Martin Macko
z Iniciatívy Inakosť.
Už v máji mali z viacerých zdrojov potvrdené, že počas leta nebude možné organizovať
podujatia pre viac ako tisíc návštevníkov
a návštevníčok. V tíme sa dohodli, že v tejto
situácii nemá zmysel organizovať open–air
festival na námestí. Keby totiž rozbehli prípravy, znamenalo by to finančné náklady,
ktoré by v prípade zrušenia podujatia vyšli
nazmar – a to si organizačný tím nemohol
dovoliť. Uvažovalo sa aj nad presunom termínu na september, no prevážil predpoklad,
že situácia s pandémiou a nariadeniami sa
už nebude dramaticky meniť.
Organizovať PRIDE si vyžaduje dlhodobú
prácu, prvé prípravy začínajú už v januári,
intenzívne sa na ňom však pracuje posledné
dva mesiace. Macko dopĺňa, že pripravia čo
najpestrejší program a ešte stále uvažujú
o tom, ako sa ľudia budú môcť ku komunite
prihlásiť cez online prenos.
Jedna z bratislavských organizátoriek Monika Grochová sa zúčastnila aj banskobystrického podujatia. Vo svojom prejave
pripomenula, že pandémia výrazne zasiahla do životov LGBTIQ párov: „Práve počas
kríz a mimoriadnych situácií sa nerovnosti
v spoločnosti ukazujú v jasnom svetle. Medzinárodné páry rovnakého pohlavia nemô-
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„Je to pre nás trochu sklamanie, keďže pre desiaty
ročník PRIDE–u sme mali naplánované zmeny koncepcie – chceli sme sa presunúť na Námestie slobody, pripraviť väčší program. Ale situácia si prechod
k online forme vyžadovala,“ hovorí Martin Macko
z Iniciatívy Inakosť.
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žu v súčasnosti spoločne cestovať, niektoré rozdelila hranica a tie, ktoré sa starajú
o dieťa, sa v starostlivosti nemôžu striedať,
lebo štát uznáva za rodiča len jednu osobu.“
Chceme, aby PRIDE reflektoval situáciu
v Maďarsku
Ideme do online priestoru, hovorí Zara
Kromková o košickom PRIDE, treťom veľkom
letnom podujatí. Spolu s ostatnými organizátormi a organizátorkami chystajú týždenný program plný online prenosov, ktorý sa
začne v piatok 14. augusta výstavou LGBTIQ
umelkýň a umelcov.
Nebude chýbať feministická diskusia,
online workshop o mýtoch a faktoch, slam
poetry či debata o teplých rodičoch. Väčšina podujatí bude vysielaná online naživo z košickej Tabačky. Vyše týždeň aktivít
skončí 23. augusta ekumenickou bohoslužbou. Organizátorom finančne už druhý rok
pomohlo aj mesto cez grantový program
a podporu mu vyjadril aj starosta jednej
z mestských častí.
V súvislosti s tým organizátori a organizátorky uvažujú aj o usporiadaní diskusie na
tému vzťahu regionálnej politiky a života
LGBTIQ ľudí. Radi by pozvali za stôl viacerých starostov a starostky mestských častí.
„Chceli by sme, aby PRIDE reflektoval aj situáciu v Maďarsku, kde zaviedli zákaz právnej tranzície,“ dopĺňa Zara.
Ľudia, ktorí budú prenos sledovať online, sa
budú môcť do viacerých diskusií aj zapojiť
a vyjadriť svoj názor alebo podporu komunite.
PRIDE ako celosvetové podujatia, alebo
v zime?
Podobne ako v Bratislave a Košiciach, väčšina PRIDE–ov po celom svete bude prebiehať cez internetové vysielanie a aplikácie.
V sobotu 27. júna sa napríklad stovky organizátorov a organizátoriek z rôznych miest
spojili, aby pripravili globálny online PRIDE.
Na celodennom programe spievali napríklad Melanie C, Natasha Bedingfield, Pussy
Riot či Kesha. Svoje inšpiratívne odkazy nahrali aj novozélandská premiérka Jacinda
Ardern a kanadský premiér Justin Trudeau.
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V zbierke na podporu dúhových organizácií,
ktoré majú výpadky kvôli koronakríze, sa
podarilo vyzbierať 25-tisíc dolárov. Mestá
však pripravujú aj vlastné programy. Napríklad štokholmský PRIDE bude prebiehať digitálne cez víkend od 31. júla do 2. augusta.
Okrem toho sa prvý raz rozhodol pripraviť aj
zimnú verziu festivalu, o ktorom predpokladajú, že už prebehne bez obmedzení v zhromažďovaní sa.
Aj najväčší PRIDE sprievod na svete v New
Yorku (každý rok sa ho zúčastnia milióny
účastníkov a účastníčok) stavil uprostred
pandémie na online podujatia. Jedným zo
zaujímavých bodov programu bola koncom
júna štafeta osamelých bežcov a bežkýň,
ktorí a ktoré si svoj beh nakrúcali na telefón.
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Roman Samotný
Ilustrácie – Loading: love

Dejiny,
o ktorých učebnice
mlčia

Vývoj teplej histórie za posledných 100 rokov v štyroch krajinách – tejto téme sa
rozhodli venovať autori a autorky multižánrového projektu Loading: love. Chcú
priblížiť osobné príbehy lásky a boja za dôstojnosť na pozadí veľkých dejín a rozhodnutí mocných.
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Loading: love mapuje teplú minulosť na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Srbsku. Historický výskum siaha na začiatok dvadsiateho
storočia, keď bola homosexualita trestným
činom. Sleduje, ako sa žilo LGBT ľuďom počas vojny a následne počas socialistických
režimov sovietskeho typu, keď došlo k čiastočnému odtrestneniu. Dôležitým medzníkom bolo naštartovanie demokratizačných
procesov v roku 1989, ktoré zmenili aj prístup k tejto otázke. Projekt uzavrie pohľad
na súčasnosť.
Ako uvádzajú organizátori a organizátorky, tento obrovský časový odstup umožňuje
výborne nahliadnuť a pochopiť, akými významnými zmenami si LGBT komunita prešla v našom regionálnom kontexte. Chcú
ukázať, ako sa za jedno celé storočie menil
pohľad ľudí na sexualitu, vzťahy, lásku aj na
seba samých.
Zabudnutí hrdinovia a hrdinky
„Loading: love je vyvrcholením našich snáh
a práce na zachovávaní komunitnej pamäti teplých ľudí. Cieľom je nezabudnúť na
hodnoty a osudy ľudí, ktorí tu boli dávno
pred nami. Lesby a gejovia vždy chceli žiť
slobodne, bezpečne a šťastne svoje životy
a my ako aktivisti a aktivistky nadväzujeme
na ich zodpovednú a koľkokrát aj riskantnú prácu,“ komentuje organizátor Róbert
Pakan.
Podľa jeho slov to dnes už majú LGBT ľudia
jednoduchšie, keďže sa ich pred diskrimináciou snažia chrániť zákony. „To v minulosti
nebolo štandardom, ba naopak, homosexualita sa trestala, kriminalizovala a členovia
a členky komunity boli ostrakizovaní, liečení, odmietaní rodinami a blízkymi,“ dodáva.
Výstava o utajenej láske
Na základe historického výskumu vznikne putovná výstava, divadelná inscenácia
a na webe budú zverejnené príbehy pamätníkov a pamätníčok. Obsah výstavy je v rukách historičky Jany Jablonickej Zezulovej:
„Táto výstava bude o utrpení a ponižovaní,
ale aj o prekonávaní sa a zápase za lepší
život. Bude vyjadrením túžby a nádeje, že aj
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v našej krajine sa LGBT ľudia dočkajú plného uznania.“
Výstava bude na konci leta v bratislavskej Novej Cvernovke. Ukáže vývoj postoja
väčšinovej spoločnosti ku queer ľuďom.
Pomôže nazrieť bližšie do života samotnej
komunity. A priblíži aj emotívne príbehy konkrétnych ľudí.
Ako nám objasnili autori a autorky projektu,
počas totalitných režimov nebolo povolené gejom, lesbám či transrodovým ľuďom
vytvárať komunity. Žili v utajenom podsvetí, pričom vo verejnom živote skrývali svoje
identity, aby sa vyhli ubližovaniu a diskriminácii zo strany štátu a verejnosti.
Výstava prinesie ich výpovede
z výsluchov na polícii a súde. Sprostredkuje unikátne záznamy spoločenského života
vtedajších gejov a lesieb, formovanie komunity v kaviarňach, podnikoch či bytových
salónoch. Medzi silné momenty budú patriť
zverejnené listy a denníky, ktoré zachytávajú príbehy lásky, vášne i zrady.
Rovnoprávnosť: načítava sa…
Symbolom projektu sa stala načítavacia
lišta na počítači. Cieľom bolo ukázať, že zápas LGBT ľudí o rovnoprávnosť stále pokračuje a že teplé páry musia naďalej bojovať
o uznanie vlastnej lásky. „V deväťdesiatych
rokoch prišlo obdobie demokratizácie našej
spoločnosti a to prinieslo emocionálnu úľavu aj nádeje, ktoré však do dnešnej doby ostali nenaplnené. Emancipačné hnutie LGBT
komunity je stále prítomné a je potrebné si
ho pripomínať,“ vysvetľuje Pakan.
Zezulová dodáva, že ľudia, ktorí nepoznajú
vlastnú minulosť, sú nútení opakovať jej
chyby. „V prípade ľudí z tejto komunity platí,
že ak nepoznajú svoju minulosť, ako môžu
veriť, že nastane pre nich v našej spoločnosti lepšia doba? Výstava teda všetkým
odkazuje: láska a pokrok sú nezastaviteľné
a spoločnosť sa napriek všetkým neduhom
mení k lepšiemu.“
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Robert Pakan
Foto – archív Ivany Belákovej

Ľudská koža je asi
najťažšie médium na
tvorbu, ale o to krajšie

„Keď nájdete tú pravú osobu, ktorá vo vás vyvoláva to najlepšie, podporuje vás,
miluje vás a robí váš svet krajším a šťastnejším, všetko je jednoduchšie,“ hovorí
Ivana Beláková – Slovenka, ktorá svoje šťastie našla v Kalifornii, kde rozvíja svoje
tatérske umenie. Jej tetovanie je jedinečné ako ona sama. Pochádza z dedinky Kostolné pri Novom Meste nad Váhom. Unikátnosť jej štýlu potvrdzuje aj uznanie Múzea
MACRO v Ríme, ktoré ju uvádza vo svojom katalógu. Ivana má množstvo medzinárodných ocenení a zúčastnila sa na prestížnych medzinárodných výstavách tetovacieho kreatívneho priemyslu. V L. A. žije so svojou partnerkou Veronikou a odkazuje:
„Pripadá mi neskutočné, že v roku 2020 sa takéto niečo, ako manželstvá gejov a lesieb, ešte stále rieši, a robia sa rozdiely medzi ľuďmi. Najdôležitejšie je podľa mňa
žiť v pravde, a to je, že sme úprimní sami k sebe! Treba sa ľúbiť a správať sa k sebe
najkrajšie ako vieme a hovoriť o sebe len pekné veci.“

29

LETO20

MAGAZÍN QYS

Slovenka, ktorá sa stala medzinárodne
uznávanou tatérkou. Premenila si svoj sen
na skutočnosť a povýšila túto svoju prácu
na formu umeleckého vyjadrenia. Ivana, ako
si sa dostala k tetovaniu a aká bola Tvoja
cesta do L. A.?
K tetovaniu som sa dostala úplnou náhodou, keď sa ma kamarátka opýtala, či by
som si to chcela skúsiť. Šla som do toho
a tetovanie sa mi od prvej sekundy zapáčilo. Hneď som vedela, že presne toto chcem
v živote robiť. Táto príležitosť sa mi naskytla, keď som dokončovala strednú školu.
Od malička som kreslila a celkovo som vždy
niečo tvorila. Či už to bolo vyrezávanie sošiek alebo graffiti, fascinovali ma reklamy
v časopisoch, oblečenie a celkovo dizajn.
Milujem tanec, živé predstavenia, herectvo,
hudbu, jedlo, písanie. Všetko toto je pre mňa
umenie. Všetko som to vnímala a intenzívne
preciťovala už od detstva.
Moja cesta do L. A. bola jednoduchá – pred
tým, ako som sem prišla a usadila sa, dva
roky som cestovala po svete. Letela som aj
cez Los Angeles a zašla som sa pozrieť do
jedného tetovacieho štúdia, kde mi ponúkli
prácu. Ponuku som prijala.

Ľudská koža je tvojím plátnom. Aké to je,
prispôsobovať svoju tvorbu požiadavkám
klienta?
Ľudská koža je asi najťažšie médium na
tvorbu, ale o to krajšie. Musím pracovať
s kožou, textúrou kože, jej farbou – pigmentom. Tomuto všetkému sa musím prispôsobiť, ale zjednodušujem si to tým, že si na
základe týchto faktorov dôkladne vyberám
klientov.
Mám špecifický štýl, ktorý sa nedá aplikovať napríklad na tmavú pokožku.

Máš možnosť robiť tetovanie aj podľa seba,
tak, že ti do toho klient nezasahuje?
Takmer vždy. Pred zaplatením zálohy vyžadujem úplnú umeleckú slobodu. Inak nechcem
tetovať. Viem sa dohodnúť v prípadoch, keď
ide o niekoho, kto má vyslovene takú prácu,
že mu bude tetovanie zasahovať do kariéry.
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Si tatérkou obyčajných ľudí aj celebrít, je
v tom nejaký rozdiel?
Pre mňa nie je. Je mi jedno, či tetujem celebrity alebo „obyčajných“ ľudí. Prioritou
je pre mňa samotná práca. Celebrity však
majú na rozdiel od „obyčajných“ ľudí rôzne
požiadavky a „skúšajú“ moju trpezlivosť.
Sú témy, ktoré máš rada? Ktoré to sú? Menia
sa časom?
Najradšej mám detské kresby, podobné tetovania ma veľmi oslovujú a bavia, asi aj
preto, že ja sa cítim stále ako dieťa – mám
takú zvedavú, hravú myseľ. Veľmi rada tetujem zvieratá a kvety alebo rôzne uletené
motívy, pri pohľade na ktoré sa ľudia zasmejú. Časom sa to určite môže meniť. Možno ma o rok bude baviť tetovať niečo úplne
iné.

Si v kontakte aj s queer komunitou v L. A.?
Aká je? Máš v nej klientov?
Byť gejom alebo lesbou je tu bežné. Ani mi
to nepripadá ako separátna komunita, je
to tu všetko „domixované“. Normálny bežný
život. Tak to podľa mňa má byť, každý človek nech je tým, kým chce byť a kým sa cíti.
Mám veľa klientov, ktorí sú gejovia, transrodoví ľudia, transvestiti a podobne. Ako asi
v každom veľkomeste, sú tu štvrte s gej podnikmi, usporadúvajú sa rôzne PRIDE podujatia. LGBTI komunita v L. A. je obrovská,
pripadá mi, že „každý druhý“ človek je gej.
Ľudia sa na verejnosti nemusia schovávať.
Páry si adoptujú deti. Rodina a rodičia ich
akceptujú, je to úplne bežné. Samozrejme,
že sa nájdu aj výnimky, ale ľudia, ktorých ja
poznám, majú krásne vzťahy s príbuznými.
Líšia sa tetovania LGBTI ľudí a heterosexuálnych ľudí?
Nie. To naozaj záleží od vkusu. Čo sa komu
páči.
Aký je život gejov a lesieb v L. A.? Sú prijatí
a prijaté spoločnosťou?
Áno, sú. Naozaj sa mi nezdá, že by sa ľudia
za nimi otáčali… Gej ľudia tu majú také isté
práva ako straight.
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Najdôležitejšie je
podľa mňa žiť v pravde, a to je, že sme
úprimní sami k sebe!
Treba sa ľúbiť a správať sa k sebe najkrajšie ako len vieme
a hovoriť o sebe len
pekné veci. Sústreďovať sa na pozitívne
veci a udalosti! Sila
mysle je naša tajná
zbraň.

Ako vnímaš LGBTI komunitu na Slovensku?
Na Slovensku nežijem už vyše 20 rokov, takže naozaj neviem, aké to je. No predtým sa
mi veľakrát stalo, že ľudia po mne pokrikovali, že som lesba, či už v škole alebo na ulici. V bare mi vyšplechli víno do tváre, a to
len zato, že som tam bola s kamarátkou.
Myslím, ale aj dúfam, že sa prostredie za tie
roky zmenilo.

prekážku, ktorá by sa nedala prekonať. Neprežívame nijaké drámy, dohadujeme sa len
o maličkostiach. Nehádame sa. Je to najkrajší vzťah, v akom sme obe kedy boli, určite aj tým, že keď nájdete tú pravú osobu,
ktorá vo vás prebúdza to najlepšie, podporuje vás, miluje vás a robí váš svet krajším
a šťastnejším – všetko je jednoduchšie!

So svojou partnerkou tvoríte šťastný pár, aké
boli vaše začiatky a aké to je teraz?
Áno, sme spolu veľmi šťastné a máme spolu
krásny, plnohodnotný vzťah. Naše začiatky
boli ťažšie len v tom, že sme sa o sebe učili a Veronica navyše nebola nikdy predtým
so ženou. Treba mať otvorenú komunikáciu
a byť úprimný jeden k druhému – to sú základy každého zdravého vzťahu medzi dvoma
ľuďmi.
Veľmi sa ľúbime a nič nepovažujeme za

Čo podľa teba na Slovensku chýba, čo by si
chcela zmeniť?
Keď sa bavíme o LGBTI, tak to, čo by sa malo
na Slovensku zmeniť, sú zákony. Podľa mňa
každý, kto chce byť v manželstve, by mal
mať na to právo. Zdá sa mi neskutočné, že
v roku 2020 sa takéto niečo ešte stále rieši
a robia sa rozdiely medzi ľuďmi na základe
ich pohlavia či orientácie.
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Čo ti naopak chýba zo Slovenska, čo v L.A.
nenachádzaš?
Hlbšie vzťahy. V USA mi niekedy pripadajú
také vykalkulované a uzavreté. Myslím si,
že my Slováci a Slovenky sme neskutočne
štedrí ľudia, čo sa týka všetkého, materiálnych vecí, času, pohostinnosti, vzťahov.
Prejavuje sa nejako tvoja identita aj v tvojej
tvorbe?
V mojej tvorbe sa predovšetkým odráža
moja osobnosť. Moje tetovania sú pozitívne, zábavné, farebné, najlepšie a dokonalé.
(smiech)
Kde môžeme nájsť tvoje diela a aké sú tvoje plány do budúcnosti? O čom sníva Ivana
a po čom túži?
Moje diela môžete nájsť na všetkých
sociálnych sieťach pod menom IVANA TATTOO ART.
Moje plány do budúcnosti sa týkajú môjho vzťahu a mojej práce – momentálne sa
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chystám sťahovať do Miami, kde si chcem
otvoriť tetovacie štúdio, a tak isto chcem
požiadať Veronicu o ruku. Moje túžby sa
vždy týkajú môjho šťastia, lásky a vášne.
A veľmi túžim spolupracovať na oblečení
s mojimi dizajnami pre high fashion návrhárov ako Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent,
Dsquared2, Dior…
Chcela by si ešte niečo našim čitateľom
a čitateľkám odkázať?
Napadlo mi pár vecí: v prvom rade prajem
všetkým čitateľom a čitateľkám len to
najlepšie v živote, aby boli šťastní, ľúbení
a zdraví. Každému prajem veľa lásky a nádherný život!
Najdôležitejšie je podľa mňa žiť v pravde,
a to je, že sme úprimní sami k sebe! Treba
sa ľúbiť a správať sa k sebe najkrajšie ako
len vieme a hovoriť o sebe len pekné veci.
Sústreďovať sa na pozitívne veci a udalosti!
Sila mysle je naša tajná zbraň.
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Marek Hudec, Andrej Kuruc
Ilustrácie – Viktória Szabóová

Ponorka, rozdelenie,
rozchod, ale aj viac lásky.
Ako prežívali queer páry
karanténu?

Ocitnúť sa v jednej domácnosti môže byť ťažkou skúškou každého vzťahu. V marci
väčšina párov skončila v karanténe s obmedzeným vychádzaním. Prostredie niekoľkých stien a izolácia od rodiny či priateľov môže pôsobiť na jednej strane stiesňujúco, ale aj upokojujúco. Niektoré vzťahy skúšku celosvetovou krízou neprežili, iné
našli riešenia dlhotrvajúcich problémov a nežné okamihy v spoločnom objatí.
Zozbierali sme príbehy niekoľkých partnerských dvojíc, ktoré ukazujú ich skúsenosti
s novou a nečakanou situáciou.
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Laco a Pavel: Zaspali sme pod stanom uprostred spálne
Pre Laca a Pavla priniesla karanténa viac spoločne stráveného času. Našli sa pred šestnástimi rokmi, no zrejme ešte nikdy
doteraz neboli naraz tri mesiace v jednom byte. Žijú vo Viedni,
kde sa aj zosobášili.
Obaja zvykli veľa cestovať, dopravné prostriedky boli prakticky ich druhým domovom. V marci sa to zmenilo, obaja zostali
doma. Konštatujú, že nová situácia ich stmelila. „Jasné, že sme
niekedy cítili aj klaustrofóbiu, ale zakaždým rýchlo pominula.
Snažili sme sa robiť veci tak, aby sme mali na čo spomínať.
S našou viedenskou partiou sme sa dohodli, že pôjdeme spolu
do Opery. V piatok sme sa všetci obliekli, ženy do nádherných
rób, muži do smokingov, stretli sme sa cez Zoom a spolu pozerali záznam z opery,“ hovorí Laco.
Keď maľovali byt a museli dať všetok nábytok preč zo spálne,
vymysleli si, že pôjdu na dovolenku. „Vytiahli sme stan, spacáky, karimatky, gitaru, na iPade sme si pustili oheň a zaspali sme
pod stanom uprostred spálne.“ Okrem toho pravidelne chodili
na prechádzky, robili si výlety za medvedím cesnakom, raz za
čas vyšli na ulicu na bicykloch.
Pavel pracoval ako obyčajne a Laco si ako muzikálový herec
musel nájsť novú náplň. Divadlá zavreli, a tak uvažoval, čo ďalej. „Začal som medzi prvými dobrovoľnícky šiť rúška, denne
som cvičil jógu. Varili sme, upratovali,“ spomína si Laco.
Počas karantény si vymyslel online kurzy šitia a so svojimi
žiačkami strávil dvakrát v týždni dve hodiny na internetových
lekciách. Rúška potom chodil každý večer rozosielať. Pošta
je však v Rakúsku aj samoobslužná, takže sa s nikým nemusel
osobne stýkať.
Situácia vo Viedni bola iná ako na Slovensku – krajina nezaviedla až také prísne pravidlá. Nakupovať napriek tomu chodili iba raz za dva týždne, a keď im niečo chýbalo, snažili sa
vymyslieť recepty zo surovín, ktoré im doma zostali. Zaviedli
si pravidlo, že recepty budú vyhľadávať iba v kuchárskych knihách, a nie cez Google.
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Heňa a Petra: Snažili sme sa rozoberať témy,
ktoré sú nám obom príjemné
„Do nášho bežného života karanténa extrémne nezasiahla,“ hovoria Heňa a Petra.
„Ovplyvnilo nás to zrejme len v tom, že sme
spolu trávili viac času vo dvojici. Predtým
sme mali veľa spoločných aktivít aj s našimi blízkymi a známymi. Počas ‚korona–
opatrení‘ sme komunikovali osamote viac
ako predtým, to je pravda.“
Vo vzťahu ich prekvapí už máločo, stretli sa
pred jedenástimi rokmi. Uznávajú, že občas
cítili v stiesňujúcich podmienkach ponorkovú chorobu. „Hlavne pri sychravom počasí,
búrka či dážď zmení náladu každému, aj
mne ako optimistke,“ hovorí Peťa. Keď sa
chceli „ponorke“ vyhnúť, chodili do prírody, viac sa venovali psovi, išli si zabehať
a spoznávať okolie.
„Usilovali sme sa vyhľadávať skôr príjemné témy, a nie tie, ktoré sa jednej či druhej
bridia. Snažili sme sa menej na seba fučať
kvôli somarinám.“

Michal a Michal: Keby sme vedeli, čo všetko
sa stane, nerozdelili by sme sa
„Niekoľko dní pred zavretím hraníc sme sa
obaja vrátili z Česka, kde spolu žijeme, domov na Slovensko, každý ku svojej rodine. To
sme ešte netušili, že kvôli korone uviazneme
s rodinami na tri mesiace,“ zhŕňajú svoju situáciu počas pandémie Michal a Michal.
Opatrenia im úplne zastavili ich každodenný život, spoločné bývanie. „Keby sme vedeli vopred, čo všetko sa stane, zrejme by
sme domov na Slovensko ani nevycestovali
a nerozdelili sa.“ V tomto období si uvedomili, ako veľmi im spoločný život chýba.
„Chýbalo nám to, čomu sa hovorí ozajstný
domov. Ten pocit, keď si večer máte vedľa
koho ľahnúť, koho môžete len tak objať, pobozkať, koho si môžete zo srandy doberať.“
Karanténa bola pre nich skľučujúcim zážitkom, hoci si vždy našli spôsob, ako sa aspoň
na pár hodín v týždni stretnúť osobne. „Bol
to však značne obmedzený kontakt – vždy
na verejnosti, takže akékoľvek vytúžené, prirodzené láskyplné prejavy išli bokom.“
Situácia sa predlžovala a v nich narastal
pocit frustrácie. „Napriek tomu, že svoje
rodiny ľúbime, nemohli sme sa už dočkať,
kedy sa znova otvoria hranice.“
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Ester: Snažila som sa nezblázniť
Svoje skúsenosti z čias izolácie ste nám písali aj na sociálne siete. Ester sa zdôverila,
že pandémia bola pre ňu traumatická. „Na
konci apríla sa mi rozpadol vzťah a vplyvom celej tejto situácie sa mi zhoršili psychické problémy. Takže môj príbeh je o tom,
ako sa úplne nezblázniť.“

Robert a Wayne: Dali sme si definitívne
adieu
„Náš vzťah bol už vo svojom závere a kvôli
situácii s pandémiou sme si dali definitívne adieu,“ hovorí Robert. Ich vzťah bol o to
komplikovanejší, že jeho expriateľ Wayne
pochádza z Hongkongu, nemohol sa ľahko
odsťahovať zo spoločného bývania, a na
dôvažok počas karantény prišiel ešte aj
o prácu.
„Aj predtým bol stále doma, lebo v Bratislave nemá veľa priateľov. Ľudia tu k nemu
nie sú veľmi priateľskí a on nepije alkohol,
krčmy ho nebavia, takže sa mu na Slovensku ťažšie utužujú vzťahy.“ Počas karantény
sa však nehádali často, neliezli si na nervy,
pretože Wayne sa stále hral v tichosti na
počítači. „To len ja som na neho kričal, aby
sa už toľko nehral,“ dopĺňa Robert.
Hoci sa Robertovi skončil partnerský vzťah,
páčilo sa mu, že sa svet zastavil a on stihol dobehnúť mnohé resty. Napríklad začal
písať divadelnú hru. „Bude fenomenálna.
A zdá sa, že raz budem maturitnou otázkou:
Významní predstavitelia slovenskej drámy 21. storočia.“ Pozitívne tiež bolo, že sa
k nim do domácnosti vrátil ich psík, s ktorým mohli počas karantény tráviť viac času.
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Stewen naopak napísal: „Keď sme prežili
toto, prežijeme už všetko. Počas karantény
sme oslávili deviate výročie, karanténa náš
vzťah s partnerom ešte posilnila.“
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Andrej Kuruc
Foto – Jakub Kováč

Jasna Šemrincová:
Ako keby mi ten náklad,
čo som si celý život
niesla, zlomil chrbát.

Jasna Šemrincová (44) je transrodová žena, ktorá sa narodila v Bojniciach.
Vyštudo-vala elektrotechniku. Pracovala na Slovensku, nejaký čas vo Francúzsku,
Anglicku. Keď sa vrátila domov, začala študovať anglický jazyk a literatúru.
Viackrát uzavre-la manželstvo. V súčasnosti dokončuje tranzíciu a žije s manželkou
a troma deťmi na lazoch. Pracuje v elektrovýrobe. V dôsledku koronakrízy však
momentálne nemá prácu.
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Vo veku 12–13 rokov si začala uvedomovať, že sa s ňou deje niečo, čo sa vymyká
z bežného rámca „Vtedy som nedokázala
definovať, čo to so mnou je a čo je vlastne iné. V tej dobe nebolo o tom absolútne
nič počuť.“ V tých časoch poznala len slová
„homosexuál“, alebo „teploš“, alebo „buzerant“, ale poriadne nevedela, čo to je. „Začala som si všímať, že ma veľmi priťahovali
ženské veci a cítila som potrebu zaradiť sa
do ženskej oblasti,“ spomína Jasna. Snažila sa niečo o tom zistiť, ale v tej dobe boli
všetky publikácie staršie ako dvadsať rokov.
Pri ich čítaní sa dozvedela o sebe hrozné
veci. Aká strašná perverznosť je to. „Myslela
som si, že to je transvestizmus. V knihe to
opísali ako niečo perverzné, úchylné.”
Nadobudla pocit, že to je asi niečo veľmi
zlé, čo sa o nej nesmie nikto dozvedieť. Toto
boli prvé informácie, ku ktorým sa dostala,
a vtedy sa uzavrela a nechala si všetko pre
seba. Bolo nemysliteľné, aby to niekomu
povedala. Postupne v nej silnela potreba
vyjadrovať svoju ženskosť. „Robila som to
doma tajne.“
Raz mala zážitok so spolužiakom. Vtedy si
uvedomila, že sa jej páčia aj muži. „Nechcela som si pripustiť, že som homosexuál. Veľmi som chcela byť normálna, normálny chalan,“ spomína Jasna. Uvedomila si však, že
nechce byť s mužom ako muž, ale ako žena.
Po roku 1989 nastúpila na strednú školu
a dostala sa k prvým erotickým časopisom,
ktoré v tom čase na Slovensku začali vychádzať. V nich sa z času na čas objavilo
aj niečo o „transsexuáloch“. „Vtedy som si
uvedomila, že toto je ono, toto je ten môj
problém, toto ja prežívam.“ Až vtedy konečne dokázala definovať, čo s ňou vlastne je.
Mala asi 16–17 rokov, keď sa jej do rúk dostala knižka o Angličanke, ktorá podstúpila
tranzíciu v neskoršom veku. Názov tej knihy
bol Z muža ženou. V tom sa našla. Ešte stále
však svoj vnútorný coming–out nepodstúpila. „Ja som si to nechcela priznať. Nepripúšťala som si, že som trans a chcem podstúpiť
celú zmenu.“ Našla aj články, ktoré tvrdili,

že väčšinou nastane obdobie, keď to ustúpi,
ak si ako muž nájde partnerku a začne viesť
normálny život. „Nakoniec som ale pochopila, že to neustúpi.“
Keď mala Jasna 17–18 rokov, vychádzali na
Slovensku rôzne časopisy so zoznamovacími rubrikami, cez ktoré sa snažila nadviazať
vzťah s niekým podobným, ale nikdy jej to
nevyšlo. Zároveň sa bála o svoje súkromie,
brzdil ju strach, že ju niekto prezradí. „Snažila som sa zoznámiť sa aj s gejmi. Lákalo
ma mať skúsenosť s mužom, chcela som to
zažiť, ale tiež sa mi to nikdy nepodarilo.“
Spoločnosť však od nej očakávala niečo iné.
„Videli muža, čakali mužské správanie, mužský prejav. Veľmi som sa snažila, mala som
niekoľko vzťahov so ženami. Ešte aj teraz mi
niekto občas povie: ‚Ty si bol taký sukničkár
a teraz povieš, že si žena?!‘“
Pri milovaní so ženou vždy zavrela oči
a predstavovala si, že je ženou.
V rokoch 1998 – 1999, keď začínal byť dostupný internet, pracovala Jasna v Bratislave. Vtedy konečne našla prvé relevantné
informácie o „transsexualite“. Pojem „transrodovosť“ sa ešte nepoužíval. Získala rôzne
informácie o tranzícii, hormonálnej liečbe,
úprave pohlavných orgánov. „Našla som
rôzne obchody, kde sa dalo kúpiť oblečenie
a rôzne ďalšie veci, ako napríklad silikónové prsia. To všetko bolo v zahraničí.“ Jasna
tak mala silnú motiváciu učiť sa anglicky.
Keď začala v Čechách s tranzíciou Tereza Spencerová, podľa Jasny nastal určitý
prielom aj na Slovensku. „Vtedy prišiel môj
vnútorný coming–out: ‚u mňa sa už asi nič
v tomto nezmení‘. Vtedy som sa prvýkrát
pokúsila niečo s tým urobiť.“ Jasna volala na linku dôvery, aby získala kontakty na
doktorov, ktorí sa tým zaoberali. Odkázali ju
na psychologičku, a tá Jasnu presmerovala na doktorku Jánoškovú, ktorá pracovala
aj s transrodovými ľuďmi. „Ona bola super,
viedla aj trans–skupinky, vtedy to bolo povinné. Chodila som k nej asi pol roka.“
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Vtedy ešte riešila, ako sa dostať z povinnej
vojenskej služby. „Vojaci sa ma stále snažili
dostať naspäť. Poslali ma k psychiatričke
a z nej som mala veľmi negatívny dojem.
Chcela ma poslať na pozorovanie do psychiatrickej liečebne v Pezinku.“ Tým Jasnu
druhýkrát odradila.
„Bola som v psychickej situácii, keď som si
povedala, že nejak dožijem, už to vydržím.
Budem sa snažiť rozvíjať svoju ženskosť
iným spôsobom, vnútorne, prežívaním, nepôjdem do fyzickej tranzície.“
Stále to o nej málokto tušil. Niektorí ľudia,
ktorým to povedala, ju povzbudzovali. „Iní
reagovali negatívne, hovorili mi, že mi šibe,
že som nenormálna, že je to choré…“
Ak chcela Jasna začať tranzíciu, musela by
to povedať rodičom, s ktorými dlhú dobu
žila. Na to však nenabrala odvahu, bála sa
ich reakcie. Chvíľu potom žila v zahraničí,
vo Francúzsku, kde o svojej situácii veľa
rozmýšľala. A keď sa vrátila, znova bola
rozhodnutá, že ide do tranzície. Navštívila
doktorku Castiglione. „Bola perfektná, dala
mi silu, aby som išla do toho, a znova sme
prišli do toho bodu: povedať to doma, povedať to okoliu, začať žiť ako žena. To bolo
pre mňa ťažké.“ Doma sa začala ženskejšie obliekať, maľovať sa, lakovať si nechty.
„Keď to rodičia zaregistrovali, absolútne
to neprijali, vraveli mi, že mi šibe. A tým to
skončilo. A tak som si zase povedala, že už
to v tomto živote neurobím.“
Chodila po obchodoch, míňala peniaze na
ženské veci, ktoré sa jej páčili. Skrývala ich,
a keď mala príležitosť, tak sa do nich prezliekla. Potom stretla ženu, pri ktorej si povedala, že to je tá pravá, s touto to zvládne,
s ňou všetkým prejde, vydrží byť mužom. Po
dvoch mesiacoch od zoznámenia jej povedala, že s ňou nemôže byť, lebo sa vnútorne
cíti byť ženou. A jej to nevadilo. „Tak sme
vydržali ťažké 4 roky, lebo nakoniec to nebola pravda, vadilo jej to. Ja som sa snažila
bojovať, potláčať to, nakoniec sme sa aj tak
rozišli, lebo to nefungovalo.“
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Neskôr sa oženila, mala syna. Rozviedli sa
kvôli iným starostiam. O Jasninej identite sa bývalá partnerka dozvedela až nedávno – a neprijala to dobre. Zakazuje jej
stretávať sa so synom, napriek tomu, že ho
mali v striedavej starostlivosti. Jasna sa to
pokúsila riešiť aj súdnou cestou, ale vždy
sa našiel dôvod, prečo jej bývalá manželka syna nedala, tak sa nakoniec vzdala.
Uzavrela manželstvo znovu, narodili sa jej
tri deti.
„Všetky zábrany vo mne padli pred rokom
a pol, to som mala 42–43 rokov. Vtedy to vo
mne zosilnelo natoľko, že už som nemohla
ďalej bojovať. Už som to všetko otvorila. Postupne som to dala zo seba von. Nebolo to
naraz, že by som prišla a povedala: ‚ja som
žena‘, ale postupne.“
S druhou manželkou to pred dvoma rokmi
škrípalo. Bolo to kvôli tomu, čo Jasna cítila. Veľakrát to riešila alkoholom. Snažila sa
byť super mužom, čo absolútne nefungovalo. Zdalo sa, že sa rozídu. „Až prišiel čas, keď
sa vo mne všetko zlomilo. Ako keby mi ten
náklad, čo som si celý život niesla, zlomil
chrbát. Padla som úplne na zem, a už som
jednoducho nevládala nič v sebe potláčať,
s ničím bojovať. Povedala som si, že s tým
musím niečo urobiť. Že jednoducho som
žena, chcem byť žena, a už to ďalej takto
nejde.“
Celý život si študovala nové informácie
o hormonálnej terapii, tak ju skúsila. „Tie
hormóny vo mne spravili ďalšiu veľkú zmenu, takže všetky zostávajúce zábrany, ktoré
som v sebe mala, sa rozplynuli, a hneď som
to povedala manželke.“
Tá jej odpovedala, že čakala niečo horšie.
Ich vzťah sa viac otvoril, oveľa lepšie spolu fungujú. Práve ona Jasne veľmi pomohla
ku coming–outu, takže to jednoducho povedala všetkým. „Mala však strach, bála sa,
že beriem lieky, že nie som pod kontrolou.“
A tak sa Jasna rozhodla začať oficiálnu
tranzíciu. Pred rokom išla k doktorovi Patarákovi do Banskej Bystrice a všetko bolo

MAGAZÍN QYS

Mala asi 16–17 rokov,
keď sa jej do rúk dostala
knižka o Angličanke, ktorá podstúpila tranzíciu
v neskoršom veku. Názov
tej knihy bol Z muža ženou. V tom sa našla.

optimistickejšie.
„Dal mi odporúčania, pozháňala som si lekárov, čo však nebolo veľmi jednoduché.“
Mala absolvovať genetické vyšetrenie, endokrinologické vyšetrenie a psychodiagnostiku. Na psychodiagnostiku šla Jasna
k doktorke Jánoškovej, využila svoj kontakt
z minulosti. Ale zohnať endokrinologičku
bol problém. Niektorí jej vraveli, že to sa
na Slovensku ani nerobí, musí vraj ísť do
Prahy. Nakoniec sa obrátila na Christiána
z inPoradne a Zaru z Prizmy, a oni jej poradili endokrinológov. „Mali dlhé čakacie doby,
skoro rok.“ Nakoniec sa objednala na vyšetrenie o niekoľko mesiacov, a mala šťastie,
doktorke sa uvoľnil ešte skorší termín.
Od prvého kontaktu s doktorom to trvalo
štyri mesiace, kým oficiálne dostala hormóny. Minulý rok v decembri bola naposledy na kontrole u doktora Pataráka, uvažovali o tom, že by išla na operáciu tento rok.
Ale kvôli koronakríze to zatiaľ nie je možné.
„Momentálne všetko stojí, takže uvidíme. Ja
už by som to čo najskôr chcela mať za sebou. Ale neviem, ako to pôjde.“
Jasna plánuje aj právnu tranzíciu. „Momentálne fungujem všade ako žena, iba pracujem ako chlap, lebo mám papiere na svoje pôvodné meno.“ V práci jej na to zatiaľ
nikto nič nepovedal, keďže pracuje v montérkach. „Naposledy som bola dva mesiace v Gruzínsku. Tam som išla s obavou, že
musím ísť cez letisko a už sa nepodobám na
fotku v pase.“ Nikto však nemal námietky.

Nik sa ani nespýtal, či sa maľuje.
Jasna si vybavuje rozvod, aby mohla dokončiť tranzíciu. „Všade som čítala, že sa
musím rozviesť. Nekázal mi to však nikto.
Práveže aj doktor mi povedal: ‚ja vás nemôžem nútiť, aby ste sa rozviedli‘. Ale tak
či tak, keď sa mi právne zmení pohlavie,
naše manželstvo bude anulované. A bojím
sa, aby sa mi zbytočne proces tranzície neskomplikoval kvôli tomu, že ešte stále som
v manželskom zväzku.“ Preto sa rozhodla,
že to vyrieši dopredu. Jej manželka by však
bola radšej, keby zostali zosobášené. Má
strach, že Jasna s ňou nebude chcieť ďalej
žiť a nájde si muža. „Ja po rozvode až tak
netúžim, máme malé deti, ktoré mám veľmi
rada. Chcem, aby rodina zostala spolu.“
Deti sú ešte malé, tak to prijímajú výborne. Najmenšie má dva roky, najstarší šesť.
Jasnu volajú rôzne: ocko, Jasnička, maminka Jasnička. Žiadny problém s tým nemajú.
„Bývame v rodinnom dome, v podstate sa
pre nás nič nezmení, stále zostaneme spolu
s deťmi, naše fungovanie bude také isté.“ Ak
by existovala právna úprava vzťahov osôb
rovnakého pohlavia, určite by takú možnosť
využili.
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Radovan Jankovič
Foto – Libuše Jarcovjáková, zo série
T-CLUB (1983 – 1985)

Fotografka Jarcovjáková:
Queer ľudia ma
za totality fascinovali
svojou pestrosťou

Česká fotografka Libuše Jarcovjáková je Osobnosťou českej fotografie za rok 2017.
Za čias komunistickej totality v Československu fotografovala nočný život pražskej
LGBTIQ komunity. Fotografie sa po desaťročiach rozhodla zverejniť a dnes o tejto
téme pripravuje aj knihu. V rozhovore pre QYS opisuje, čím si ju queer scéna v osemdesiatych rokoch získala.
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Bolo to hlavne o slobode prejavu. Už len vyjadriť svoju sexualitu bola
obrovská demonštrácia
slobody. Zároveň ma
zaujímala aj tá vizuálna stránka, hostia boli
veľmi pestrí – mladší,
starší, v strednom veku,
muži, ženy, drag queens,
Nemci, Česi, Slováci aj
Maďari. Bolo to niečo,
čo v tom čase nebolo
pre pražské nočné podniky bežné.

Ako ste prišli na nápad fotografovať nočný
život LGBTIQ ľudí?
Keď ma kamarát zaviedol k Petrovi Vokovi,
čo bol jeden z dvoch podnikov pre LGBTIQ
ľudí v Prahe, bola som fascinovaná tou energiou, slobodou a inakosťou. Hneď som vedela, že tam chcem fotiť. Lenže to bol dlhý
proces. Trvalo takmer rok, než mohol do
týchto podnikov človek vôbec chodiť sám,
pretože v oboch boli vyhadzovači.
Prečo bolo ťažké dostať sa dovnútra?
Vyhadzovači sledovali, kto dnu patrí a kto
nie. A nemuselo ísť výhradne o sexuálnu
orientáciu. Oni sa snažili eliminovať rôznych „obzeračov“ a provokatérov, a ľudia
vnútri vás už museli poznať alebo mať pocit,
že tam patríte. A to chvíľu trvalo. Jedna vec
však je dostať sa bez problémov dnu a ďalšia môcť tam vytiahnuť fotoaparát. Ľudia
boli opatrní, no časom ma o to sami začali
žiadať.
Aké boli reakcie, keď ste tam začali fotiť?
V tom čase to asi nebolo všetkým práve príjemné.
Mňa si vyslovene pozývali, aby som fotila
rozličné akcie. A fotila som s bleskom, aby
bolo vidno, že fotím, a nikto si nemyslel, že
tam špehujem. Síce by som miliónkrát radšej fotila bez blesku, ale rozumela som, že
tam boli ľudia, ktorí nechceli byť vidieť.
Rozhodne ale nešlo o žiadne komerčné fotenie – bolo to skôr o výmene, pretože viacerí
chceli fotky a ja som zase bola týmto svetom posadnutá. A časom som sa dostala do
jeho jadra, stala som sa súčasťou tejto spoločnosti, ktorá bola pre mňa akoby rodinou.
Čím si vás ten svet takto získal?
Bolo to hlavne o slobode prejavu. Už len vyjadriť svoju sexualitu bola obrovská demonštrácia slobody. Zároveň ma zaujímala aj
tá vizuálna stránka, hostia boli veľmi pestrí – mladší, starší, v strednom veku, muži,
ženy, drag queens, Nemci, Česi, Slováci aj
Maďari. Bolo to niečo, čo v tom čase nebolo
pre pražské nočné podniky bežné. V tomto
podniku ľudia skutočne oslavovali všetko,
čo sa dalo, a tiež pravidelne organizovali
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rôzne bály a karnevaly. Bola to ohromná zábava a taký malý
svet sám pre seba.
Bol tento klub oficiálne označený ako klub pre LGBTIQ komunitu, alebo išlo o verejné tajomstvo?
Nikde sa nepísalo, že toto je gej klub. Oba priestory pre túto
komunitu spravovala spoločnosť Restaurace a jídelny Praha I.
a, podľa môjho názoru, to bol dobrý biznis. Pretože tí klienti
boli zväčša bohatí, slušní a vždy tam bolo plno. T–klub bol rozhodne výnosný podnik a zhromažďovala sa tam pestrá vzorka
ľudí, medzi ktorými boli často napríklad aj prostitútky alebo
taxikári. Zároveň si klub zakladal na štamgastoch, ktorí tam
chodili doslova denne, ja som bola v podstate jednou z nich.
Prečo ste sa rozhodli začať fotky zverejňovať?
Zverejnila som ich prvýkrát v roku 2008 v galérii Langhans
v Prahe. Predtým z nich vznikol len krátky, dvadsaťminútový
film a dozvedela som sa, že sa oň zaujímajú ľudia, ktorí do T–
klubu chodievali. O tieto fotky bol veľký záujem. Momentálne
pripravujem vydanie knihy o T–klube, ktorá vyjde, dúfam, už na
jeseň tohto roka.
Fotiť v T–klube som prestala až po návrate z Berlína, kde v roku
1985, akože z dôvodu vyšetrovania nejakého úmrtia, chceli policajti vidieť moje fotky. Podarilo sa mi z toho vykrútiť a vtedy
som si uvedomila, že odo mňa chcú, aby som ľudí z Téčka udávala.
To znie, ako keby celá tá scéna fungovala v akejsi čiastočnej
ilegalite.
To nie, vyslovene ilegálne to nebolo. Všetci vedeli, o aké kluby
ide, ale väčšinou to nikto neriešil. Asi aj medzi hosťami boli
nejakí agenti, ale bolo to ťažké rozpoznať.
Viete, ako T–klub dopadol po zmene režimu?
Krátko ešte fungoval, ale potom sa ten priestor vrátil pôvodným majiteľom. Niekto mi hovoril, že dnes je tam obchod s hudobnými nástrojmi, ale neviem to s istotou, nikdy som sa tam
už nešla pozrieť. Hneď nato sa vyrojili desiatky ďalších podnikov, ktoré prevzali gej klientelu a celá táto komunita sa začala
meniť a veľmi individualizovať.
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Mária Ščepková, Ria Gehrerová
Foto – Vladimír Šimíček, Denník N
a archív Márie Ščepkovej

Tridsať rokov som žila
podľa katolíckeho učenia
o homosexuáloch,
prinieslo mi to len
depresie a samotu

Publikovanie tohto textu som chcela na poslednú chvíľu odrieknuť. Nič nikomu nehovoriť. A hlavne nie o sebe. Neurobila som to len preto, že ľudí s podobným príbehom, ako mám ja, je oveľa viac. Mnohí mladí veriaci dnes prežívajú to isté čo ja pred
viac ako tridsiatimi rokmi. A ja nechcem, aby robili podobné životné chyby.
Text vznikol v spolupráci s Denníkom N

50

MAGAZÍN QYS

51

LETO20

MAGAZÍN QYS

Vyrastala som vo veriacej rodine, no v škole
sme na náboženstvo nemohli chodiť. Hoci
bolo oficiálne povolené, naša učiteľka od
neho všetkých rodičov odhovárala. Od tretieho ročníka som teda každú sobotu tajne
chodila na náboženstvo k jednej katechétke. Niektoré deti chodili na športové akcie,
na krúžky, ja na náboženstvo. Bolo to také
napínavé tajomstvo. Nikto to nesmel vedieť,
len deti, s ktorými sme sa u katechétky stretávali.
Neskôr som sa stala súčasťou tajnej cirkvi.
Dostala som sa do nej vďaka hodinám jogy.
Bežne sa cvičila v školskej telocvični, popri volejbale alebo basketbale. Za socializmu sme ju nepovažovali za ohrozovanie
kresťanstva. Naopak, bola obľúbená najmä
u mladých, ktorí hľadali aj čosi duchovné.
A práve tam som sa spoznala aj s ľuďmi
z tajnej cirkvi.
Vďaka tomu som sa dostala aj k náboženským knihám alebo časopisom, ktoré boli
v tom čase veľká vzácnosť, nosili nám ich
najmä z Poľska alebo z Ríma. Spoločenstvá
viedli ľudia, ktorí boli v 50. a 60. rokoch pre
svoju vieru vo väzení a zažili mučenie aj týranie. Vytvárali také autentické spoločenstvá, že sa to podobalo tomu, čo sa píše
v Evanjeliu a v Skutkoch apoštolov o prvotnej cirkvi. Čítali sme Bibliu, prežívali sme
intimitu s Bohom. Boli sme chudobné spoločenstvá, ktoré nemali nič, a hlavne nie moc
a vládu. Vždy nám hovorili, že ľudí môžeme
oslovovať len tým, čím sme a ako žijeme,
nie presviedčať či nútiť do niečoho. Pre
mladých ľudí to bolo zaujímavé a príťažlivé, a tiež to bola určitá vzbura a revolta. Boj
za slobodu pre nás i pre druhých. Slobodu
myslenia, cítenia, prejavu, názoru.
Boli sme úplným opakom toho, aká je väčšinová cirkev, kresťanstvo dnes. Kresťanstvo,
ktoré chce vládnuť a druhým hovoriť do ich
slobody, ako majú a nemajú žiť, a nútiť ich
k tomu aj cez zákony.
Manželský život? To nezvládnem
Domnievam sa, že aj v tajnej cirkvi boli
okrem mňa nejakí LGBTI ľudia, hoci ten
pojem vtedy ani neexistoval. Deti si medzi
sebou nadávali do teplých, ale skutočných
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gejov nepoznali. Homosexuálni ľudia boli
pre nás boli úplná exotika, niečo ako marťania.
Ani medzi sebou sme o tom nehovorili. Keď
sme náhodou začali hovoriť o sexualite,
najhorším hriechom bola masturbácia. Varovali nás pred ňou, hovorili nám, že je to
ťažký hriech, vrchol toho, čoho sa mladý
človek mohol dopustiť.
Za komunizmu boli homosexuáli vykresľovaní ako kriminálnici. Písalo sa o tom najmä
v čiernej kronike, v krimi príbehoch. Napríklad, že niekde, na nejakom záchode v Prahe
došlo k nejakému incidentu. Toto mi nič nehovorilo, vravela som si, že sa ma to netýka.
Homosexualita pre mňa bolo niečo hrôzostrašné, temné a neznáme. Ja som v sebe
cítila čosi celkom iné. Pre mňa to bolo niečo také normálne a prirodzené, nedokázala
som si to spojiť.
Vedela som len to, že ma to neťahá k mužom, do manželstva, do rodiny, k deťom.
Na strednej škole som však chodila s jedným mladým mužom, ktorý si ma chcel
vziať. Obaja sme boli veriaci, takže sme
dodržiavali čistotu pred manželstvom a nič
sexuálne medzi nami nebolo. Smerovalo to
už k manželstvu, avšak keď som si predstavila svoju svadbu, manželský život, rodinu,
prežila som silný vnútorný blok. Vedela
som, že toto vlastne nechcem, necítim to
tak, nezvládnem to. Myslela som si, že je
to znamenie. Že som povolaná do celibátu
a mám si zvoliť duchovné povolanie, obetovať sa Bohu, ľuďom a modlitbe. A tak som sa
vydala touto cestou.
Po revolúcii som odišla do rehole
Spolu s priateľmi z tajnej cirkvi sme raz boli
na veľkom medzinárodnom kresťanskom
stretnutí Taizé v Maďarsku. Tam bol režim
trocha voľnejší, a tak sa tam mohli organizovať aj tisícové stretnutia veriacich. Bývali
sme u jednej kresťanskej rodiny, ktorá nám
zabezpečovala ubytovanie a jedlo.
Stretla som tam aj dievča z Nemecka, ktoré
vyštudovalo teológiu. Páčilo sa mi to, ale
u nás bolo niečo také celkom nemysliteľné.
Na celom Slovensku existoval len jeden seminár, aj ten bol len pre chlapcov. A ak by
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som chcela študovať nejaký humanitný odbor, tlačili by mi do hlavy marxizmus a leninizmus a tým som sa ako veriaca nechcela
veľmi zaoberať.
Po strednej škole som preto išla radšej pracovať. Keď som mala asi dvadsať rokov,
prišla revolúcia a ja som namiesto vysokej
školy odišla na päť rokov do Francúzska.
Žila som tam v komunite veriacich, no nešlo
o klasické rehole, ale spoločenstvá, kde žili
aj laici či manželia.
Precestovala som s nimi kus sveta, pretože mali domy v rôznych krajinách. Naučila
som sa po francúzsky a po anglicky.
Kresťanský život v zahraničí bol vtedy veľmi
odlišný od toho na Slovensku. Ak by som ho
nezažila, neviem, či by som dnes bola kresťankou. A či by som vôbec bola.
Zaľúbila som sa
Vo Francúzsku som zažila svoj vnútorný
coming–out. V komunite sme mali veľmi
silné bratské a sesterské vzťahy. Mali sme
spoločné liturgie, aktivity, trávili sme spolu
celé dni. Ani v bežných manželstvách ľudia
netrávia toľko času spolu.
Vtedy som si uvedomila, že ma nielenže
nepriťahujú muži. Zaľúbila som sa do ženy.
Všetko sa však odohrávalo len v mojej hlave. Ale dochádzalo mi, že to, čo prežívam,
a čo cítim už roky, sa volá homosexualita.
Bol to pre mňa šok.
Povedala som o tom kňazovi na spovedi.
Nevedela som, aká reakcia príde. Bol to
však veľmi skúsený belgický kňaz. Človek zo
západu, kde už homosexualita nebola tabu.
Poznal ľudí, ako som ja, a vedel, že to nie sú
žiadne strašidlá ani marťania.
Na Slovensku som sa stretla s úplne inou
reakciou. Keď som sa s tým prvý raz počas
spovede zverila jednému kňazovi, fyzicky si
odo mňa odsadol. Bol to pre mňa veľmi zlý
zážitok, doteraz si na to pamätám. Ale nesúdim ho za to, aj pre neho to bol šok.
Neskôr som sa s tým zverila aj jednej rehoľnej sestre na Slovensku, ale tá mi dlho
nechcela veriť. Hovorila mi, že sa mi to len
zdá, že to nemôže byť pravda, že to prejde,
veď ma roky pozná. Toto dodnes hovoria
mnohým mladým ľuďom. Homosexuála si

predstavujú ako niekoho úplne iného, nie
ako človeka z ich okolia, ktorý je normálny,
a už vôbec nie hlboko veriaci.
Vo francúzskej reholi ma síce prijali, ale neradili mi u nich zostať. Podľa učenia katolíckej cirkvi totiž do svojich radov nemajú
prijímať homosexuálnych ľudí. Dosť ma to
zranilo. Homosexuálnych ľudí cirkev na jednej strane odkazuje na život v celibáte, ale
na druhej strane ich nechce prijať do svojich spoločenstiev, kde by mohli spoločne
žiť v celibáte.
Po terapii prišiel pocit úplného zlyhania
Po piatich rokoch som sa z Francúzska vrátila na Slovensko a nevedela som čo ďalej.
Nevidela som žiadne iné možnosti, len žiť
s cirkvou a pre cirkev. Rozhodla som sa teda
splniť si aspoň svoj sen študovať teológiu
a popri tom som si privyrábala ako učiteľka
náboženstva.
Bol rok 1995, na Slovensku začínal internet,
a ja som začala poznávať, že v západnom
svete sú aktívne spoločenstvá kresťanských
homosexuálov, ktorí sa stretávajú a hľadajú spolu cestu ako žiť. No narazila som aj
na postoj cirkvi, a plne som mu vtedy verila, ktorá také spoločenstvá rozdeľovala na
„dobré“ a „zlé“.
Tí „dobrí“ sa chceli riadiť oficiálnym učením
cirkvi a žiť celý život osamelo v celibáte.
A tí „zlí“, to boli škaredí liberálni kresťania,
ktorí sa odkláňali od učenia cirkvi a verili,
že ak môžu žiť lásku k Bohu, môžu žiť lásku
aj vo verných zodpovedných vzťahoch. Dlho
som nevedela pochopiť, ako je niečo také
možné.
Keď som začala študovať teológiu, mala
som veľmi silnú vieru, verila som v učenie
cirkvi. Ale hovorí sa, že študent teológie
je len jeden krok k tomu, aby vieru začal
strácať. A čím viac človek cirkev, jej dejiny a učenie spoznáva, tým viac prichádza
o ilúzie a naivitu, stráca nezrelú detskú
nekritickú vieru. Jeho viera môže dozrievať
a prechádzať krízou.
Morálna teológia v tom čase veľmi zdôrazňoval pojem čistota. Všetko sexuálne, čo sa
dialo mimo manželstva, bolo zlé, hriechom
proti čistote. Pritom mladí ľudia prežívajú
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Z katolíckej komunity
vo Francúzsku, v ktorej strávila päť rokov
(1990 – 995). FOTO6,
popiska: Vo Francúzsku na konferencii
Exodus o liečení homosexuality, 1999.

sexualitu veľmi silno, no ak sme chceli žiť
podľa kresťanského učenia, museli sme „žiť
čistotu“. Pre homosexuálov to znamenalo
žiť celoživotnú „čistotu“ bez vzťahu, v osamelom celibáte. Hľadali sme preto spoločenstvá, v ktorých sme si v „živote v čistote“
pomáhali.
Jedným z takých, ktoré sa zameriavalo priamo na homosexuálnych ľudí, bolo združenie
Rieky. Jeho členovia verili, že homosexualita sa dá liečiť alebo aspoň potlačiť. Boli
tam rôzni ľudia — od homosexuálnych, ktorí
sa sami chceli zmeniť, až po heterosexuálne ženy, ktoré boli do homosexuálov zamilované a boli presvedčené, že si spolu môžu
založiť rodinu.
Spočiatku som z nich bola nadšená, lebo mi
dali nádej, že sa môžem zmeniť. V Riekach
som kvôli tomu dokonca podstúpila aj terapiu. Bola to ale planá nádej. Jej ovocím
bolo iba sklamanie a pocit úplného zlyhania a straty zmyslu života.
Tým, že som rozumela anglicky, francúzsky
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a čiastočne aj nemecky, som sa v Riekach
stala ich kontaktom pre zahraničie. Bola
som na konferenciách o liečbe homosexuality, bola som s týmito organizáciami v kontakte cez online diskusie, čítala som ich
literatúru. Viaceré takéto spoločenstvá verili tomu, že homosexualita vzniká z traumy
v detstve, a keď človek prejde terapiou
a s touto traumou sa vyrovná, začne byť
opäť heterosexuálny. Alebo že homosexualita je „naučená“ a ako taká sa dá „odučiť“.
Dnes už vieme, že takéto jednoduché odpovede sú nerealistické a dávajú nesplniteľné
zraňujúce očakávania.
Postupom času som však začala stretať
najskôr ojedinelé, časom čoraz početnejšie
kritické hlasy, ktoré nesúhlasili s tým, že homosexualita sa dá liečiť. Hlasy tých, ktorí
sa o vyliečenie desaťročia úprimne snažili,
a namiesto uzdravenia skončili v depresiách a beznádeji. Objavovali sa aj príbehy
gejov, ktorí sa prehlasovali za vyliečených,
no zrazu boli prichytení v gejbaroch alebo
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boli tajne nafilmovaní s mužmi.
Okolo roku 2000 už aj samotné veľké spoločenstvá, ktoré liečili ľudí z homosexuality,
takzvané ex–gay hnutia, začali priznávať,
že to nie je také jednoduché. Že ak zmena
nastáva, tak len v dočasnom donútenom
správaní, ale nie v cítení. Nasledujúcich
20 rokov začalo zanikať čoraz viac združení a liečiteľov homosexuality. Priznávali,
že desiatky rokov klamali – sami sebe a aj
druhým. Postupne sa ospravedlňovali za to,
že ublížili tisíckam ľudí.
Tvrdohlaví liečitelia homosexuality
Voči Riekam som preto postupne začala
byť veľmi opatrná. Napísala som im list,
prosila som ich, aby ľudí nemýlili a netvrdili, že homosexualita sa dá liečiť. Zozbierala som informácie z celého sveta. Mala
som výhodu, že som ovládala cudzie jazyky.
Vďaka tomu som sa dostala aj na rôzne medzinárodné konferencie o homosexuálnych
kresťanoch. Stretávala som sa tam napríklad s manželkami, ktoré opustili ich manželia, pretože boli gejovia. Donútili sa síce
do sobáša, donútili sa do detí, ale napriek
tomu neprestali byť homosexuálni. Tie manželky boli veľmi doráňané, sklamané. Vypočula som si tam rôzne nešťastné príbehy. Aj
na Slovensku sme v Riekach mali ženatého
muža s niekoľkými deťmi, ktorý to prezentoval ako dôkaz, že je vyliečený. No ten, kto ho
poznal bližšie, vedel, že svojím vonkajším
entuziazmom len kompenzuje fakt, že jeho
vnútorné cítenie nie je zmenené, len potlačené.
Rieky však nikdy neprestali veriť, že zmena
je možná. Trvali na tom, že tí, ktorí podstúpia psychoterapiu, dokážu vstúpiť do manželstva a byť „heterosexuálne funkční“.
List, ktorý som napísala Riekam, sa nestretol u každého s pochopením. Spolu s ďalšími
členmi Riek sme to teda skúsili aj osobne.
Zakladateľke tohto hnutia sme hovorili, že
na sebe necítime žiadnu zmenu, vo svete už
pred týmito terapiami varujú, tak prečo neprestaneme hovoriť o liečení? Ale neuspeli
sme.
List pre Rieky z roku 2000 som nakoniec
rozšírila a vydala ako knihu Homosexua-

lita, cesta sebatranscendencie? Bolo to
ešte v čase, keď som hľadala spôsob, ako
môže homosexuálny kresťan žiť podľa učenia katolíckej cirkvi šťastný a naplnený život. Stále som verila, že sa to možno dá, že
treba len hľadať ďalej. Spolu s pár ľuďmi,
ktorí mali s Riekami podobnú skúsenosť
ako ja, sme sa odčlenili od Riek a založili
malé spoločenstvo s názvom Medzipriestor.
Ten neskôr prerástol do spoločenstva Gay
Christians Slovakia, z ktorého tento rok
vzniklo občianske združenie Signum – Dúhoví kresťania.
V Medzipriestore sme premýšľali ako ďalej.
Ak liečenie nie je možné, čo nám ostáva?
Kamaráti si založili rodiny, mne zostala osamelosť
V mladosti ma presviedčali, že aj keď nebudem žiť s partnerkou, tak môj život môže byť
naplnený. Budem mať svoje záujmy, rozvíjať
svoje talenty, venovať sa službe druhým ľuďom, a to ma bude napĺňať. Skúšala som
to. Ale moju každodennú samotu to nezaplnilo. A fakt je, že ak človek sám nie je naplnený, nedokáže dlho ani prinášať službu
pre druhých. V dvadsiatke a tridsiatke som
stále mala kamarátov, s ktorými som mohla
ísť von, na opekačku, do kina, na výlety. Ale
tí sa zrazu ženili, vydávali, mali deti. A postupne prichádzala hlboká samota.
Niet kam ísť po večeroch, niet kam ísť cez
víkend, niet komu povedať dobré ráno, dobrý večer. Idete si prerábať byt a ste na to
sám. Idete z nákupu a nemá vám kto otvoriť
dvere. Chcete si v kuchyni podložiť rozkývaný stôl, ale nemá vám ho kto zodvihnúť.
A do toho zisťujete, ako vás vlastne vníma
katolícke učenie. Podľa neho totiž nie je zlá
len homosexuálna aktivita. Samotná orientácia a jej prežívanie je chápané ako zlo.
Takto to vysvetľuje napríklad vatikánska
Kongregácia pre náuku viery, ktorá v roku
1986 napísala list biskupom s vysvetlením,
ako majú pristupovať k homosexuálnym ľuďom a viesť ich.
Na druhej strane cirkev učí, že sexualita
nie je len čosi biologické, ale týka sa toho
naintímnejšieho jadra ľudskej osobnosti.
Pápežská rada pre rodinu dokonca tvrdí, že
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„sexualita je základnou zložkou osobnosti,
jej spôsob jestvovania, prejavovania sa, komunikovania s inými, cítenia, prejavovania
a prežívania ľudskej lásky.“
Ale tieto dva pohľady vás dostávajú do úplnej schizofrénie. Je moja homosexualita dar
od Boha, alebo je to čosi zlé?
Toto učenie ma priviedlo k sebanenávisti,
k sebaodmietaniu, k úzkostiam a depresii.
Považovala som sa za zlú, nevedela som
sa prijať. Nenávidela som sa za to, že som
homosexuálna. Bola som homofóbna sama
k sebe. A to som nemala žiadnu partnerku,
žiaden vzťah. Žila som sama a dostávala
som sa na okraj priepasti. Už sa mi nechcelo žiť. Bála som sa, že si ublížim, a tak som
sa dala hospitalizovať na psychiatrii.
Moje zmýšľanie sa postupne menilo. Ale nebolo to len nejaké uletené ľahkovážne preskočenie z konzervatívnej strany na liberálnu. Bol to dlhý postupný proces padania do
smrti, sebaodmietnutia, až po vzkriesenie
a sebaprijatie. Nie zmena filozofie. Ale rozhodnutie sa pre život. Na okraji priepasti.
Láska rástla, tak sme ju zastavili
Biblia učí, že strom poznáš po ovocí. Ak je
ovocím nejakého učenia chorý, depresívny,
úzkostný človek, aké je to potom učenie?
Jeden z prvých cirkevných otcov Irenej
z Lyonu hovoril: „Božou slávou je živý človek.“ Veľmi sa mi to páči. Božou slávou nie
je kľačať a pozerať hore, ale byť živým človekom. A ja som o tento život prišla, stala
sa zo mňa chodiaca mŕtvola.
Niektorí ľudia mi hovoria, že veď nie som
jediný človek, ktorý žije v samote. Mnohí si
nenašli vhodného partnera, rozišli sa, partner im zomrel. Ale toto je iné. Sme nútení žiť
v samote, lebo nám to hovorí učenie cirkvi.
Buď budeš žiť samotu alebo budeš odporovať učeniu cirkvi.
Ja pritom nie som človek, ktorý by nenašiel
lásku. Asi päťkrát som ju zažila. Ale ani jeden z tých vzťahov neprešiel do partnerstva,
lebo sme vždy boli presvedčené kresťanky.
Naše vzťahy neskončili preto, lebo láska vychladla. Práve naopak, skončili preto, lebo
naša láska rástla. A to je úplne postavené
na hlavu. Tá láska bola taká veľká, že sme
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ju chceli vyjadriť aj spoločným bývaním,
sexualitou, vzťahom. Ale vtedy sme to vždy
stopli. Jedna z tých žien sa vydala, ďalšia
skončila v kláštore, iná zostala osamote
ako ja. Zriekla som sa ich pre učenie cirkvi.
Na svete sú pritom milióny homosexuálnych kresťanov, ktorých cirkev stavia do
podobnej situácie ako mňa. Hovorí im, že si
nemôžu nájsť partnera a byť s ním, ľúbiť ho
ako trvalého partnera. Ak o takom trvalom
vernom vzťahu poviete kňazovi pri spovedi, nedá vám rozhrešenie a nemôžete pristupovať ani k sviatostiam. Ak by ste však
boli bez vzťahu, no mali sex, hoci aj každý
týždeň s iným človekom, vyspovedáte sa
z toho, dostanete rozhrešenie a môžete byť
vítaným členom cirkvi aj naďalej. Ale taký
prístup predsa nemôže byť zdravý – ani psychicky, ani fyzicky a ani duchovne.
Nechcú nás počúvať
Tridsať rokov som sa snažila žiť podľa katolíckeho učenia a neurobilo ma to ani zdravou a ani šťastnou. A mnohí majú podobnú
skúsenosť.
Cirkev pritom naše príbehy nechce počuť.
Stále má svoje spoločenstvá, ako boli Rieky.
Tie najskôr tvrdia, že homosexualita je zlo,
ktoré treba odstraňovať a pomáhajú tak
vytvoriť depresívnych, sebanenávidiacich
sa, osamelých a zúfalých ľudí. A potom sa
týmto ľuďom prezentujú ako tí, ktorí im z ich
nešťastia pomôžu a budú ich v smútku a samote súcitne sprevádzať.
Takéto spoločenstvá si cirkev pozýva na
svoje synody a cirkevné stretnutia. Sú pre
nich dôkazom, že aj homosexuálni ľudia
môžu žiť podľa katolíckeho učenia.
Po všetkom, čo som počas tých 30 rokov prežila, si však myslím, že môže a aj musí dôjsť
k zmene prístupu katolíckej cirkvi k homosexualite. Aj keď ja sa toho asi nedožijem.
Učenie o homosexualite je totiž rovnaké
ako učenie o rodine alebo o mládeži. Musíte
s tými rodinami a s mládežou hovoriť, počúvať ich, aby ste vedeli, čo ich trápi, čím
skutočne žijú a reálne potrebujú. Vo svete je
už dosť kňazov aj biskupov, ktorí k LGBTI ľuďom začali pristupovať otvorene. Neraz sa
im zdôverili ich blízki, zistili, koľko takýchto
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Mária Ščepková (1969)
Pred revolúciou bola v tajnej cirkvi, po nej vyštudovala katolícku teológiu na Univerzite Komenského
v Bratislave. Niekoľko rokov poznávala kresťanské
spoločenstvá a študovala biblickú, kresťanskú i židovskú spiritualitu v západnej Európe i na Blízkom
Východe. Neskôr pracovala ako redaktorka a prekladateľka z francúzštiny a angličtiny vo vydavateľstve Serafín. Vydala knihu o tom, ako cirkev vníma
ľudí s inou sexuálnou orientáciou (Homosexualita,
cesta sebatranscendencie?). Píše aj poéziu. Pracuje
v knižnici v Bratislave.

ľudí majú vo svojom okolí a otvorilo im to
oči.
U nás sa však cirkev v pastorácii pre homosexuálnych kresťanov veľmi nerozvíja.
V premenovaných bývalých Riekach sú stále
ľudia, čo veria, že liečba homosexuality je
možná a užitočná, ešte nedávno pomáhali
organizovať seminár o „reintegratívnej terapii“, čo je len iný názov pre liečenie homosexuality. Sama som za tie roky prešla veľkou
zmenou, ale ich presvedčenie sa nepohlo
ani o milimeter. To znamená, že nečítali, neštudovali alebo priamo odmietali študovať.
Nechceli počuť príbehy tisícov ľudí vo svete, ktorí posledných päťdesiat rokov hovoria
o svojej skúsenosti s liečením homosexuality.
O vieru som takmer prišla
Pre množstvo LGBTI ľudí je ťažké byť zároveň aj veriacimi. Časť z nich prestala chodiť do kostola, na bohoslužby, aj na naše
stretnutia gej kresťanov. Raz nám ktosi do
spoločenstva napísal, že je absolútne nepochopiteľné byť gejom a kresťanom. Vraj je
to rovnaké, ako keby židia počas vojny dobrovoľne nastupovali do vlakových vozňov.
A rozumiem tomu.

Nakoniec som však vieru nestratila. Aj keď
som k tomu bola už veľmi blízko. Nerozumela som tomu, prečo nám Boh dovolí byť
homosexuálnymi, keď je to podľa neho
ohavnosť. Zdalo sa mi to byť veľmi kruté.
A aj Boha som začala vnímať ako krutého,
zlého, až zákerného. S takýmto Bohom som
nechcela mať žiadny kontakt.
V tom čase som žila vo Francúzsku a o svojich pocitoch som sa zverila jednej osobe,
ktorá ma sprevádzala. Občas si myslím, že
tá osoba mi zachránila život. Povedala mi:
choď do sveta a ži akokoľvek vieš, ale ži tak,
aby si nestratila vzťah s Bohom. Lebo Boh je
láska a ty musíš žiť tak, aby si tomu mohla
veriť. A týmto sa riadim dodnes.
Neviem, či ešte nájdem ľudskú lásku a vzťah.
Mám pocit, že už som na to stará a hlavne
veľmi unavená. Občas si spomínam na lásku, ktorú som prežila pred rokmi. Dnes už
viem, že by som sa jej pre kresťanské učenie nevzdala. Takú chybu by som už neurobila. A nemôžem inak, len pred podobným
neprijatím seba a neprijatím lásky varovať
aj ostatných.

Článok vyšiel aj v Denníku N.
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Dominika Chrastová

E

Feel Good vás donúti
zamyslieť sa, či je druhá
šanca vo vzťahu
dobrý nápad

R

Mae Martin sa najskôr preslávila v Kanade ako stand–up komička a teraz sa dostáva do povedomia používateľov Netflixu po celom svete. V marci pribudol v ponuke
streamovacej služby šesťdielny seriál Feel Good, ktorý zobrazuje jej osobné skúsenosti s identitou aj vzťahmi so ženami.
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Hlavná postava je do veľkej miery autobiografická, čo sa odzrkadľuje na mene aj
povolaní. Prvá scéna seriálu sa odohráva
v stand–upovom klube. Mae vtipkuje o Kanade aj o tom, že je single. Ale nie nadlho.
Po vystúpení sa jej prihovorí George. „Vyzerá
ako nebezpečná Mary Poppins, zatiaľ čo ja
som ako Bart Simpson,“ porovnáva sa s ňou
Mae.
Džin s tonikom a zoznamovacie otázky zaženú počiatočnú rozpačitosť. George priznáva, že nikdy nerandila s dievčaťom.
Chce, aby ju Mae pobozkala. Prvý bozk vedie k ďalšiemu a vzápätí sledujeme, ako sa
hlavné postavy dávajú dokopy a zakrátko
sa sťahujú do jedného bytu. Fáza medových
týždňov však, ako to býva, netrvá večne.
Idylku nechtiac narušia rodičia Mae.
Matka Linda, ktorú hrá Lisa Kudrow z Priateľov, sa pri online hovore spýta dcéry, či si už
našla novú podpornú skupinu pre drogovo
závislých. Mae pred George utečie aj s laptopom do kúpeľne, no tajomstvo je vonku.
A s ním aj prvé príznaky toxického vzťahu.
„Mala som problém a teraz mám teba,“ vysvetľuje Mae svojej priateľke, prečo nepotrebuje žiadnu podpornú skupinu. No George
je racionálna a vie, že Mae sa musí osamostatniť, nelipnúť na nej ako na závislosti.
Na druhej strane, ani George nepatrí medzi
ľudí, ktorí majú všetko vyriešené. Predstiera,
že na rodinnú svadbu je pozvaná sama bez
sprievodu. Coming–out pred priateľmi pre
ňu zatiaľ znamená niečo absolútne nepredstaviteľné, čím privádza Mae do neistoty.
Napokon však po úraze v nemocnici odhalia
analgetiká pravdu aj za ňu. Jej blízki našťastie pobúrení nie sú, zostanú len zaskočení.
Vzťah tejto dvojice má aj ďalšie trhliny.
„Hovorí, že som jediné dievča, ktoré ju kedy
priťahovalo, ako keby to bola dobrá správa,“ rozpráva Mae publiku na stand–upe.
Aby vyzerala pred partnerkou chlapčenskejšie, oblieka sa len do čiernej. Obľúbená červená mikina visí v skrini už šesť mesiacov.
„Mám pocit, akoby ma nemala rada pre to,
kým som, ale napriek tomu, kto som.“
Šesťdielny seriál si stihnete pozrieť za jeden večer. Miestami sa budete smiať, ino-
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kedy nad činmi hlavných postáv nechápavo
krútiť hlavou. A na konci sa pravdepodobne
zamyslíte, či sa druhá šanca na lásku náhodou neskončí ako druhá šanca na… závislosť. Viac nám snáď objasní ďalšia séria,
ktorá ešte nie je oficiálne potvrdená, no
Mae Martin má už napísaných niekoľko epizód.
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Marek Hudec
Foto – Cinemaview, Kino Lumière

Film o tanečníkovi gejovi
spôsobil v Gruzínsku
revolúciu

Tanečná dráma Kým sa tancuje môže rezonovať aj na Slovensku, stačí si spomenúť
na mužský tanečný pár v súťaži Let’s Dance.
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Mladý gruzínsky tanečník Merab sa snaží
presadiť v národnom súbore. Nemá to ľahké,
po večeroch pracuje v reštaurácii, aby uživil
rodinu. Na tréning potom vstáva skoro, svoje telo tlačí na pokraj vyčerpania. Hoci má
očividne talent, choreograf súboru často
kritizuje jeho pohyby ako „príliš jemné, citlivé, málo mužské“.
V súbore medzitým vypadol jeden z popredných tanečníkov a koluje klebeta, že kvôli
tomu, že ho prichytili pri sexe s iným mužom. Chlapca jeho kolegovia surovo zbili,
rodičia ho poslali do kláštora na prevýchovu, on odtiaľ utiekol a aby prežil, stal sa
z neho prostitút.
Merab by chcel postúpiť na jeho miesto,
no získa neželanú konkurenciu s príchodom
nezodpovedného a žoviálneho nováčika
Irakliho. Hoci má Merab priateľku a spočiatku s Iraklim súperia o povýšenie v súbore, čoskoro medzi nimi vzniká priateľstvo
a zložitejšie city, ktoré sa boja pomenovať.
Mnohí kritici titulujú film Kým sa tancuje
ako gruzínske Daj mi tvoje meno. A skutočne, obe snímky majú spoločné črty. V ich
hlavných hrdinoch sa prebúdza láska k rovnakému pohlaviu, obaja sa snažia so svojou
inakosťou bojovať, potlačiť ju, no nakoniec
sa s ňou snažia vyrovnať. Filmové rozprávania sa sústreďujú hlavne na ich vnímanie situácie, sledujeme ich každý krok a oba filmy
nám dlho nechcú odhaliť, či ich city k milovaným sú aj opätované.
Obidva filmy sa navyše odohrávajú v umeleckom prostredí. Daj mi tvoje meno na očarujúcom talianskom vidieku, kde sa neustále diskutuje o literatúre a hudbe, Kým sa
tancuje zas v súťaživom tanečnom súbore.
Švédsko–gruzínska novinka však poukazuje
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na širšie spoločenské súvislosti, je oveľa
angažovanejšia, a vlastne aj revolučnejšia.
Homosexualita môže byť v Gruzínsku otázkou života a smrti, len dve hodiny autom od
hlavného mesta Tbilisi sa nachádzajú hranice s Čečenskom, kde queer ľudí posielajú
do pracovných táborov, v ktorých podľa viacerých správ dochádza aj k ich vraždeniu.
Hoci má režisér filmu Kým sa tancuje Levan
Akin gruzínske korene, narodil sa vo Švédsku,
ktoré je vo vnímaní minorít srdečnejšie. Krajinu predkov vnímal z diaľky idylicky, s nádhernými národnými parkami a bohatou ľudovou kultúrou. V roku 2013 však zhrozený
sledoval v televízii správy o pochode Pride
v Tbilisi, kde sa polícii nepodarilo ochrániť LGBTIQ komunitu a pri násilí zo strany
protidemonštrantov dvanásť ľudí skončilo
v nemocnici. Zábery ho šokovali a cítil hanbu. Vtedy sa zrodila myšlienka pre jeho tretí
celovečerný film.
Ako dôkaz, že práva LGBTIQ ľudí sú v Gruzínsku pálčivou témou, poslúži aj príbeh
nakrúcania. Gruzínsky choreograf úžasných
vystúpení, ktoré na plátne uvidíte, zostal aj
po uvedení filmu v anonymite, pretože sa
bál o svoju prácu. Film sa nakrúcal v zhone
a tajnosti počas štyroch týždňov v Tbilisi
v novembri 2018. Napriek tomu, že produkcia posielala falošné popisy príbehu majiteľom priestorov, v ktorých sa nakrúcalo,
štáb z nich bol často na poslednú chvíľu
vyhodený. Niektorých účinkujúcich režisér
oslovil priamo na mieste, napríklad chlapca, ktorého Merab stretne v autobuse, alebo
prostitútov na ulici. Hviezdu filmu Levana
Gelbakhianiho zas Akin našiel na Instagrame. Herectvu sa dovtedy nevenoval, pracoval v hosteli a príležitostne tancoval. Jeho
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výkon v dráme pôsobí napriek tomu elektrizujúco.
Filmu sa darí navodiť atmosféru veľkého
vnútorného napätia, ktoré Merab v Gruzínsku zažíva. Homofóbne a sexistické prostredie je vykreslené veľmi trefne a presvedčivo, cez náhodné dialógy postáv o životných
pomeroch v krajine, alebo napríklad už spomenutý príbeh tanečníka, ktorého zo súboru
vyhodili. Jeho nešťastný osud visí nad Merabom ako Damoklov meč, ktorý mu neustále
pripomína, čo sa môže stať, keď homosexualitu neskryje.
Gelbakhiani drží na pleciach aj vyvrcholenie filmu, konkrétne tanečné vystúpenie,
ktorým chce Merab presvedčiť vedúcich súboru o svojich kvalitách. V niekoľkominútovej, dych berúcej scéne pohybom vyjadruje
vnútornú bolesť postavy, ale zároveň aj jej
duševné oslobodenie sa. Zanecháva ňou silný dojem, pod ktorým je ťažké potlačiť slzy.
Záver filmu, ktorý by som nechcel prezradiť, zas vyznieva ako jasný komentár k pomerom v Gruzínsku. Možno aj preto bolo
výsledné dielo financované hlavne zo švédskeho a francúzskeho filmového inštitútu.
V Európe film získal mnohé ocenenia, začiatkom roka napríklad Guldbagge, takzvaného švédskeho Oscara.
No a ako vyzeralo uvedenie snímky v Gruzínsku? Akinovi sa podarilo vybaviť tri
premietacie dni v dvoch mestách – Tbilisi
a Batumi. Šesťtisíc lístkov do kín sa predalo v priebehu pár minút, napriek tomu každú
sálu kvôli nepokojom sledovalo tridsať policajtov. Domáci kritici síce film vychválili,
ale pravoslávna cirkev sa od neho verejne
dištancovala a extrémisti spolu s konzervatívnymi politikmi vyzývali na bojkot projek-

cií. Podľa vyjadrenia ultranacionalistu Levana Vasadzeho film „stojí proti gruzínskym
a kresťanským hodnotám a popularizuje
sodomiu“.
Tieto reakcie však režiséra neprekvapili.
Z prijatia filmu bol skôr nadšený: „Prišli babičky a dedkovia, kiná boli plné. Mnohí ľudia
sú v Gruzínsku homofóbni len zo zvyku, lebo
nikdy žiadneho geja nestretli a veria tomu,
čo čítajú. Mám pocit, že sme posunuli dialóg o tejto téme povedzme o dvadsať rokov
vpred. Je šialené, čo všetko sa vďaka filmu
v Gruzínsku stalo,“ hovoril Akin pre magazín
Interview. Žije v Štokholme a uvažuje nad
témou svojho nasledujúceho filmu.
Kým sa tancuje mal na Slovensku premiéru minulý rok počas Filmového festivalu
inakosti a môže rezonovať aj v našich pomeroch. Určite pripomenie diskusie z roku
2011, keď televízia Markíza v šou Let’s Dance predstavila mužský pár, herca Viktora
Horjána a tanečníka Mareka Vránu. Pätnásť
mimovládnych organizácií vtedy poslalo
otvorený list riaditeľke televízie proti tomuto nápadu a následne spustili petíciu. Pár
napriek tomu vydržal v súťaži osem kôl.
Úspešný film Levana Akina ukazuje, ako
kultúra dokáže odzrkadľovať spoločenské
nálady, a že sa môže stať priestorom emancipačného zápasu. Hoci umenie ponúka útočisko, kde by mal každý možnosť slobodne
vyjadriť svoje city, niektorí ľudia v ňom budú
vidieť vždy len nástroj propagandy a príležitosť, ako umlčať nekonformné hlasy.
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Matej Somr
Foto – Facebook (Lady Gaga)

Vitajte na planéte
Chromatica, kde vládne
rovnosť a hudba lieči

Uplynulo už vyše desať rokov od vydania albumu The Fame. Lady Gaga
v tom čase priniesla niečo nové, svieže
a plné energie. Teraz sa vracia z futuristickej planéty Chromatica. Oveľa
silnejšia než kedykoľvek predtým.
Dokazujú to samotné skladby z nového
albumu, kde sú texty obohatené o hlbšie myšlienky a melódie majú v sebe
zakomponovanú poriadnu emotívnu
nálož. Lady Gaga zrušila Zem. Teraz
žije na planéte Chromatica.
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V poradí šiesty album Lady Gaga s názvom
Chromatica vyšiel 29. mája 2020. Hudobné
ošatenie v sebe nesie prvky deväťdesiatych
rokov obohatené o EDM, house a iné elektronické žánre. Hlavnými témami, ktorými sa
pop diva v skladbách zaoberá, sú duševné
zdravie, depresia, osamelosť, krutá láska,
trauma zo sexuálneho zneužitia. Texty, respektíve ich témy sa dostávajú do rozporu
s energickým hudobným podkladom. „Chromatica je akýmsi druhom planéty Mad Max
s ružovými hranolmi, kde balady sú zakázané,“ približuje Lady Gaga pre magazín Pitchfork.
Od Joanne k Chromatica. Prečo taká prevratná zmena?
Album Joanne venovala svojmu otcovi a jeho
rodine ako „liek“ na prekonanú traumu. Táto
snaha dopadla neúspešne, čo speváčke prinieslo obrovské sklamanie, spustili sa u nej
silné depresie a prepadla častému fajčeniu.
Ako sama tvrdí, tvorba albumu Chromatica
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bola najlepšou cestou k vyliečeniu. Pre rozhovor s Apple Music dodala, že práve vlastné neúspešné vzťahy jej poslúžili ako základ k tvorbe nových skladieb.
„Žijem na planéte Chromatica, to je miesto,
kde žijem. Našla som Zem, odstránila som
ju. Zem je zrušená. Žijem na Chromatica,“
popisuje titul nového hudobného diela v časopise Rolling Stone. Rôznorodú farebnú
planétu môžete po prvý raz uzrieť vo videoklipe ku skladbe Stupid Love (Hlúpa láska).

Symbol zvuku – alfa a omega celého albumu
Nový album si vyžiadal aj nový look. Pred
oficiálnym vydaním nového hudobného prírastku vyšiel dočasný obal so symbolom
na ružovom pozadí. Mnohí sa domnievali,
že ide o symbol jin a jang. Lady Gaga neskôr na webovom portáli Pitchfork uviedla
veci na pravú mieru: „Logo Chromatica má
v sebe sínusovú vlnu, ktorá je matematickým symbolom zvuku. Zvuk je pre mňa tým,
čo ma uzdravilo a dalo mi životnú silu, aby
som mohla urobiť túto štúdiovú nahrávku.
O tom je Chromatica.“
Konečný a oficiálny obal albumu zachoval pôvodný symbol Chromatica doplnený
o speváčkinu umeleckú fotku, na ktorej je interpretka oblečená do „bojového brnenia“.
Celá kompozícia je ladená futuristicky,
s intergalaktickým nádychom. Trey Alston
z MTV ju prirovnal ku kombinácii šialeného Maxa, Mortal Kombatu a napokon cyberpunkovej fantázie. Podľa Hilary Hughes
z Billboardu našla inšpiráciu vo filmovom
Votrelcovi. O výsledný efekt sa postaral nemecký fotograf Norbert Schoerner v spolupráci s tvorivým tímom pod vedením Nicolu
Formichettiho.
Energický rytmus v súlade s ťažkými témami
Album Chromatica v žiadnom prípade neobsahuje balady, fanúšik v ňom nájde množstvo tanečnej hudby v kombinácií s textami, ktoré vypovedajú o neľahkých stavoch
v živote človeka. Svet nie je čiernobiely, ale
nie je ani čisto ružový. Lady Gaga zakomponovala do skladieb prostredníctvom textov
i melódií súkromné, priam intímne výpovede.

Hneď v úvode môžete natrafiť na skladbu Alice. Spojenie Alice a krajiny zázrakov
(Wonderland) môže pri prvom vypočutí budiť dojem, že sa pieseň venuje práve tejto
knižnej postave, respektíve že sa v plnej
miere odvoláva na známy príbeh. Avšak ide
o metaforu. Pasáž: „My name isn’t Alice but
I’ll keep looking for Wonderland“ (Nevolám
sa Alica, ale aj tak budem ďalej hľadať
krajinu zázrakov) vypovedá o tom, že speváčka sa nemieni vzdať kvôli neúspechom
či rôznym životným zvratom a neprestane
napredovať. Pieseň odkazuje aj na duševnú
chorobu v podobe hlbokej depresie a na neustály vnútorný zápas s vlastnou mysľou pri
hľadaní miesta, kde nájde pokoj a šťastie.
Azda všetci a všetky niekedy čakáme, že príde niekto, kto vylieči našu bolesť, dodá nám
silu a vyrieši všetky naše problémy. Pritom
si neuvedomujeme, že sme strojcami vlastného šťastia a môžeme naň dosiahnuť, ak
v seba uveríme. Otázka však znie: Môže nás
láska ochrániť pred bolesťou? Aj na takéto
úvahy natrafíme pri počúvaní skladby Stupid Love. Už Elvis Presley vo svojej skladbe
Can´t Help Falling In Love spieval: „Múdri
hovoria, že len blázni môžu do toho vbehnúť.“ Je naozaj láska taká hlúpa? Alebo je
hlúpe zaľúbiť sa? Naozaj berieme lásku len
ako hlúposť, no napriek tomu ju mnohí z nás
neskutočne k svojmu bytiu potrebujeme?
Väčšina ľudí od vzťahu neočakáva materiálne obohatenie sa, či zmenu sociálneho
statusu. Jediné, čo chcú, je prostá, jednoduchá, čistá – pre niekoho hlúpa – láska. Nič
viac, nič menej.
Zaujímavý je aj ďalší singel Sour Candy
(Kyslý cukrík), z ktorého takpovediac doslova cítiť vôňu lízaniek, cukríkov a žuvačiek.
Po mnohých sklamaniach dokážu naše srdcia skamenieť, môžu sa stať nedobytnými.
Zvyčajne aj náš telesný postoj, gestikulácia
či názory môžu vyvolávať dojem, že sme neprístupní. Ale opak býva pravdou. Zatiaľ čo
na povrchu pôsobíme ako kyslý cukrík, vo
vnútri sme sladkí ako med. Vďaka zlým skúsenostiam s láskou, dôverou či v inej oblasti si budujeme okolo seba ochranné hradby,
no občas v tom našom vnútri tlie malá iskierka nádeje, hlad po nehe, láske alebo po
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tom, aby niekto prišiel tie tvrdé steny zbúrať
a objavil naše „stratené ja“.
Album Chromatica je rôznorodý, no stmeľuje ho presvedčenie, že hudba v sebe nesie
neskutočnú liečivú silu. Práve to opisuje
v skladbe Sine from Above (Sínus zhora)
v spolupráci s hviezdnou osobnosťou pop
music, akou je Elton John. Lady Gaga ho
v britskom hudobnom magazíne New Musical Express označila za svojho „mentora“
a niekoho, kto zohral veľmi dôležitú úlohu pri
jej uzdravovacom procese. Singlom vzdáva
poctu nielen hudbe a jej zázračným účinkom
na zdravie, ale rozpráva aj o vzťahu s vyššou silou a oslavuje stretnutie spriaznených
duší. Nemusí ísť pritom priamo o partnera
alebo milenca. Stratené kúsky svojej duše
často nachádzame aj v členoch a členkách
rodiny či ďalších blízkych ľuďoch.
Ostrý dážď ako nádej v lepšie dni
Kolaborácia Lady Gaga s Arianou Grande
priniesla najväčšiu bombu v podobe skladby Rain On Me (Spŕchni na mňa). Od prvej
chvíle, respektíve prvých krátkych ukážok na
sociálnych sieťach, sa fanúšikovia nevedeli
dočkať veľkej premiéry naplánovanej na 22.
mája tohto roka. Po zverejnení videoklipu na
YouTube došlo k obrovskej eufórii medzi fanúšikmi, predovšetkým v LGBTIQ komunite.
Videu raketovo rástla sledovanosť a počet
zdieľaní. Vďaka sociálnej sieti TikTok singel
nabral na ešte väčšej popularite. V okamihu
vznikali rôzne „dance challenges“ na oficiálnu choreografiu k skladbe a cover videá
s daždivou atmosférou.
Skladba má množstvo rôznych línií. Primárna rozpráva o pití a utápaní sa v problémoch. Slzy v tomto kontexte predstavujú
dážď, no dážď je zároveň metaforou požívania alkoholu. Umelkyňa v dobe jej najväčších depresií siahala po väčšej dávke vína
a iných alkoholických nápojov, aby znecitlivela voči emocionálnej bolesti. „I’d rather
be dry, but at least I’m alive“ (Radšej by som
bola v suchu, no aspoň som nažive). Radšej
by nepila, no stále ešte neumrela. Rain on
me teda môže ďalej pokračovať a ona potláčať bolesť, ktorú cíti.
V piesni možno nájsť mnoho významov. Vo
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videoklipe vidíme nože, ktoré padajú ako
dážď. Môžu predstavovať problémy, útrapy,
rôzne konflikty či nevysporiadané záležitosti. Človek by mal aj pod ich náporom vstať,
utrieť si slzy a čeliť im.
Pre LGBTIQ komunitu sa tento singel stal
akousi hymnou, ktorá prišla práve pred začiatkom mesiaca PRIDE osláv. Dážď nožov
môže pre ľudí z tejto komunity predstavovať
metaforu predsudkov, osočovania, urážok,
neprijatia do spoločnosti a množstva ďalších faktorov. V 21. storočí by sa dalo očakávať, že žijeme v modernom, tolerantnom
civilizovanom svete, ale realita ukazuje
úplne iný obraz. Aj táto skladba predstavuje
pre LGBTIQ ľudí nádej, povzbudzuje ich k hrdosti a prijatiu vlastnej identity. I napriek
tŕnistým cestám je potrebné kráčať s hlavou hrdo vztýčenou a byť tým, čím naozaj
sme.
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