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EDITORIÁLLen prednedávnom, v polovici mája 2020, 
Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) 
zverejnila v"sledky prieskumu )ivotnej 
situácie LGBTI (udí. Táto správa prezentuje 
vybrané zistenia  v EÚ, Srbsku a Macedónsku. 
I#lo o jeden z najvä!#ích prieskumov tohto 
druhu. Zú!astnilo sa ho skoro 140 000 LGBTI 
(udí. Za Slovensko 2 955 respondentov  
a respondentiek, a to 14 % lesieb, 45 % gejov, 24 
% bisexuálnych )ien, 6 % bisexuálnych mu)ov, 
7 % transrodov"ch a 2 % intersexuálnych (udí.
Nové v"sledky ukazujú len malé zlep#enie 
situácie za posledn"ch sedem rokov. 
Napríklad 36 % LGBTI (udí na Slovensku 
si myslí, )e po!as posledn"ch 5 rokov sa 
zv"#ila miera predsudkov a intolerancie vo!i 
LGBTI (u+om, zatia( !o 27 % si myslí, )e sa 
nezmenila. Za nárastom predsudkov sú pod(a 
77 % LGBTI (udí negatívne tvrdenia a diskurz 
zo strany politikov a politick"ch strán, pod(a 
42 % malá podpora zo strany ob!ianskej 
spolo!nosti, pod(a 36 % nevidite(nos& 
LGBTI (udí na participácii v ka)dodennom 
)ivote a +al#ie. K tejto nelichotivej situácii 
silne prispievajú zhadzovanie, oso!ovanie, 
poni)ovanie a nenávistné komentáre 
po!as v#etk"ch volebn"ch kampaní ako aj 
v parlamente. Namiesto toho, aby politici 
a politi!ky kultivovali verejné prostredie 
a zaujímali sa o )ivot a problémy v#etk"ch 
ob!ianok a ob!anov, po!úvame z parlamentu 
a !ítame na billboardoch, akí sme chorí. Aj 
teplí (udia platia dane. %tátna moc sa ich 
v#ak nezastane, zakr"va si pred ich nepeknou 
situáciou o!i, neustále ju znevidite($uje  
a  zhor#eniu ich )ivota skôr prispieva.
Prieskum tie) ukázal, )e otvorenos& LGBTI 
(udí v rôznych prostrediach je na Slovensku 
stále pomerne nízka. 48 % respondentov 
a respondentiek uviedlo, )e nikdy nie sú 
otvorení v rôznych prostrediach, 25 % uviedlo, 

)e zriedkavo. V práci úplne utajuje svoju 
identitu 41 % tepl"ch (udí a v #kolách 54 %, 
zvy#ok je otvoren"ch ve(mi málo, a to len  
k  nieko(k"m (u+om. Pritom ide o prostredia, 
v ktor"ch pre)ijeme  vä!#inu svojho )ivota. 
Je úplne prirodzené, ak mu) v práci hovorí 
o svojej priate(ke, ale ak za!ne hovori& 
o svojom priate(ovi, mô)e za)i& nepríjemné 
poh(ady, otázky, komentáre a ma& obavy, )e 
to po#kodí jeho kariéru. Ak diev!a v triede 
povie, )e je lesba, kto zabráni tomu, )e sa 
jej budú posmieva&, nálepkova& ju, vylu!ova& 
ju z kolektívu? Mnohí a mnohé sa necítia 
v t"chto prostrediach  bezpe!ne.
Správa agentúry FRA takisto uvádza, 
)e diskriminácia tejto skupiny (udí 
v ka)dodennom )ivote pretrváva – v práci 
a #kole, re#tauráciách, kaviar$ach 
a baroch, pri h(adaní b"vania i v prístupe 
k zdravotnej starostlivosti !i sociálnym 
slu)bám. Vo v#etk"ch t"chto oblastiach 
poci&ovalo na Slovensku diskrimináciu  
46 % z nich, teda skoro ka)d" druh". Pribli)ne 
#tvrtina sa za posledn"ch 12 mesiacov cítila 
diskriminovaná kvôli sexuálnej orientácii 
alebo transrodovej identite v práci (22 %) 
a v #kole (28 %). Prevalencia je obrovská, !ísla 
sú ohurujúce, ale napriek tomu, )e máme 
antidiskrimina!n" zákon, )iaden prípad nebol 
vyrie#en" alebo potrestan". Je to najmä 
t"m, )e antidiskrimina!né mechanizmy sú 
nedostato!né a queer (udia nevedia, kde 
a ako sa bráni&. Aj v tomto teda #tát zlyháva.
40 % LGBTI (udí na Slovensku za)ilo 
ob&a)ovanie kvôli svojej sexuálnej orientácii 
alebo rodovej identite. Aj v dôsledku toho sa  
77 % gejsk"ch a lesbick"ch párov vyh"ba 
dr)aniu za ruky na verejnosti. Strach 
z ob&a)ovania alebo napadnutia zasahuje 
najmä mlad"ch (udí vo veku 15 a) 17 rokov. 
%ikanu v #kole za)ilo 40 % z nich: za)ívajú viac 
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EDITORIÁL

Andrej Kuruc

ob&a)ovania zo strany rovesníkov, ale tie) 
vnímajú viac (udí v #kole, ktorí sa postavia za 
LGBTI (udí. Nie je úlohou #tátu chráni& t"ch 
najzranite(nej#ích – v tomto prípade mlad"ch 
(udí a deti? Pre!o t"m musia prechádza& 
neustále zas a znova?
V porovnaní s ostatn"mi krajinami EÚ sme 
v súvislosti so )ivotnou situáciou LGBTI 
(udí v mnoh"ch oh(adoch na chvoste, spolu 
s krajinami ako Litva, Loty#sko, Rumunsko, 
Bulharsko, Chorvátsko, Ma+arsko, Po(sko. 
V"sledky tie) ukázali, )e LGBTI (udia v rámci 
celej Európy sú presved!ení, )e ich )ivoty 
vá)ne ovplyv$uje nielen legislatíva a politika, 
ale aj osobné správanie politikov, politi!iek, 
komunitn"ch lídrov, líderiek a +al#ích 
známych osobností. 'o sa t"ka Slovenska, 
a) 88 % LGBTI (udí na Slovensku si nemyslí, 
)e vláda efektívne bojuje vo!i predsudkom 
a intolerancii vo!i LGBTI (u+om. 
Agentúra FRA preto #tátom napríklad 
odporu!ila ú!innej#ie zni)ova& ob&a)ovanie 
a násilie vo!i tepl"m (u+om, vytvára& 
prostredie, v ktorom nik nebude cíti& 
potrebu skr"va& svoju sexuálnu orientáciu 
alebo rodovú identitu, vytvára& bezpe!né 
a podporujúce #kolské prostredie pre mlad"ch 
queer  (udí a mnohé +al#ie opatrenia. 
Realita je v#ak taká, )e v protiklade  k t"mto 
odporú!aniam,  na#a preva)ne konzervatívna 
vláda mô)e svojimi krokmi skôr prispieva& 
k +al#ej dehumanizácii párov rovnakého 
pohlavia a ich rodín, kastrácii transrodov"ch 
osôb v rámci procesu tranzície, ako aj 
k traumatizácii LGBTI (udí útokmi na ich 
identitu. Preto vyz"vame liberálnu !as& 
vládnej koalície, aby takémuto správaniu 
zamedzila a podnikla kroky, ktoré povedú 
k zlep#eniu situácie LGBTI (udí na Slovensku.
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Queer básnik 
Michal Tallo (27): Vidím 

rozdiel v!téme lásky 
a!téme homosexuality

Vy$tudoval filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej $kole múzick%ch umení 
v Bratislave. Je redaktorom "asopisu o sú"asnom umení a kultúre Vlna, spolu-
organizátorom medzinárodného literárneho festivalu Novotvar a koordinátorom 
"eskoslovenskej literárnej sú&a'e 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 "i sociálnych sietí, ktoré prepája s osob-
nou a vz&ahovou rovinou.

Andrej Kuruc
Foto – Jakub Ková!
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Vy$tudoval si dramaturgiu a scenáristiku na 
Filmovej a televíznej fakulte V!MU. (o &a 
priviedlo k písaniu poézie? 
Literárnym smerom som i#iel asi odkedy 
som sa nau!il písa& a !íta&. Od 6–7 rokov 
som písal poéziu a prózu, a preto, ke+ som 
neskôr uva)oval, akú vysokú #kolu si vybra&, 
chcel som ís& touto cestou. Rozhodoval som 
sa medzi )urnalistikou a filmovou scenáris-
tikou. Vybral som si to druhé, scenáristika 
má predsa len bli)#ie k umeleckej tvorbe. 
Následne som v#ak zistil, )e je to forma 
práce, ktorá mi je ve(mi vzdialená; teraz u) 
sa scenárom nevenujem. K literárnemu pí-
saniu ma odjak)iva viedla akási vnútorná 
potreba. Zachyti& veci, ktoré sa dejú vo mne 
a okolo m$a, a da& ich na papier spôsobom 
sebe vlastn"m. Zárove$ ide o spôsob, ako 
sa vyrovna& so svetom a dokáza& v $om fun-
gova&. Písaním si svet sám pre seba !istím 
a vyjas$ujem.

Dalo by sa poveda&, 'e je to ist% typ terapie?
Ur!ite áno. V#estrann" umelec a mystik Ale-
jandro Jodorowsky hovorí, )e ka)dé umenie 
by malo lie!i&. T"ka sa to i poézie: ka)dá 
dobrá poézia lie!i svojím spôsobom, a to aj 
tá najtemnej#ia, schopná !loveku ublí)i& pri 
!ítaní. T"m, )e mu ublí)i, ho zárove$ pre!is-
&uje, otvára v $om isté veci, ktoré sám otvo-
ri& nechcel, a núti ho konfrontova& sa s nimi. 
Myslím, )e sa to t"ka tak autorov a autoriek, 
ako aj !itate(ov a !itateliek.

A odkedy vlastne pí$e$?
Za!al som prózou. Pamätám si, )e ke+ som 
mal asi #es& rokov, vyrábal som si prvú kni)-
ku, ktorú som si aj ilustroval. Bola to samo-
zrejme nejaká kópia Harryho Pottera, ktor" 
vtedy za!ínal fi!a& ako novinka. Poézia sa 
k tomu pridala, ke+ som mal mo)no 11–12. 
Na gymnáziu som za!al písa& neslu#né r"-
mova!ky o u!ite(och a u!ite(kách. Ako in-
trovertn" outsider som sa tak sna)il zaradi& 
do kolektívu triedy. Postupne som si uvedo-
mil, )e pre m$a táto forma vyjadrenia zna-
mená nie!o viac a )e by som sa jej chcel 
venova& vá)nej#ie.

V roku 2016 si vydal prvú zbierku básní Anti-

mita. V jednej z recenzií sa písalo, 'e vypo-
vedá o existen"nej neukotvenosti sú"asné-
ho "loveka. (ím si sa pri písaní in$piroval?
Rád !ítam recenzie, v)dy sa dozviem nie!o 
nové o sebe a o svojom písaní. Najlep#ie 
sú tie, ktoré fungujú zárove$ ako diagnosti-
ka autora. Antimita bola kni)ka, ktorú som 
písal od svojich 19–tich do 23 rokov, !o je 
obdobie, ke+ sa !lovek viac alebo menej 
ukotvuje a formuje a je v tom viac alebo 
menej úspe#n". Názov Antimita – ako opak 
intimity – napovedá, )e to v tom !ase mo)-
no bola forma vyrovnávania sa s neschop-
nos&ou úplne otvorene prejavova& svoje 
emócie tak, ako by som chcel. Ve(kou témou 
knihy je láska, hovorí sa o nej v#ak jazykom 
prevzat"m z re!i strojov, re!ou digitálnych 
médií a jazykov"ch registrov, ktoré najmä 
pre generácie star#ie odo m$a nie sú úplne 
be)ne spájané s vypovedaním o citoch.

Nejak to súviselo aj s tvojou orientáciou, 
vnútorn%m coming–outom?
Nie úplne. Mám to #&astie, )e som svoju 
orientáciu v podstate nikdy nemusel rie-
#i& tematicky ako problém. Samozrejme, 
v oboch mojich kni)kách, v celom písaní je 
prítomn" motív vz&ahu dvoch mu)ov, osob-
ne mám v#ak #&astie, )e som vyrastal v li-
berálnej bubline a tolerantnom prostredí, 
coming–out pre m$a preto nebol náro!n"m 
)ivotn"m medzníkom. Samozrejme, uvedo-
mujem si, aké obrovské #&astie som v slo-
vensk"ch pomeroch mal. Touto témou kni-
hu ozna!kovala a) dodato!ne !as& kritiky  
– bolo napríklad zaujímavé !íta& reakcie na 
kni)ku, ktoré boli síce pozitívne, ale to, )e 
odrazu vy#la na Slovensku básnická zbier-
ka, ktorá sa zaoberá vz&ahom dvoch mu)ov, 
pre mnoh"ch kritikov a kriti!ky automaticky 
znamenalo, )e jej témou je homosexualita. 
Ist"m spôsobom ma aj hnevalo, )e to po-
menovali práve takto. Vidím rozdiel v téme 
lásky a téme homosexuality. V istej #túdii 
som si raz pre!ítal vetu, ktorú si doteraz 
pamätám presne: „tému homosexuality vo 
svojej debutovej zbierke kvalitne spracoval 
Michal Tallo“. Akoby kvôli tomuto #pecifiku 
nemohli napísa&, )e ide o tému lásky. Net"-
ka sa to na#&astie ani z+aleka v#etk"ch re-
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akcií, boli v#ak aj takéto.

Myslí$, 'e keby tvoje básne boli o vz&ahu so 
'enou, tie recenzie by boli iné?
Ur!ite by nenapísali, )e rie#im tému hetero-
sexuality. To je absurdná predstava, a nikto 
by takto dielo o láske dvoch (udí rozdielnych 
pohlaví neozna!koval. U) tu sa prejavuje 
ten dvojit" meter, pri akom si !lovek uvedo-
mí mnohé medzery a rezervy, ktoré máme vo 
vnímaní lásky dvoch (udí rovnakého pohla-
via ako nie!oho normálneho, bez toho, aby 
sme museli upozor$ova& na toto #pecifikum. 

V básnickej novele Delta sa cel% svet stáva 
metaforou turbulentn%ch #úbostn%ch vz&a-
hov: po"núc evolúciou 'ivo"í$nych druhov 
a' po zánik 'iv%ch jazykov. Ke) som ju "ítal, 
zdalo sa mi, 'e je hlavne o vz&ahu k jednému 
"loveku.
Áno, Delta je o vz&ahu k jednému !loveku. 
Pre m$a táto kni)ka bola protipólom Anti-
mity. V Delte som sa necenzuroval vôbec, 
povedal som si, )e naozaj ni! nezaml!ím, 
chcel som vytvori& knihu, ktorá hovorí o lás-
ke !o najslobodnej#ie a najotvorenej#ie. Sa-
mozrejme, súvisí to aj s vnútornou zmenou, 
ktorou som za t"ch pár rokov od dokon!enia 
prvej kni)ky pre#iel – stúplo mi sebavedo-
mie, napokon, odozva bola dobrá. Druhá 
kni)ka zachytáva obdobie jedného vz&ahu, 
ktor" vz&ahom vlastne nikdy nebol. Zachy-
táva stav lásky, ktorá je taká intenzívna, 
)e ju vlastne vidí# vo v#etkom a cel" svet 
nejak"m spôsobom vypovedá len o danom 
!loveku, o tvojich pocitoch k nemu – pro-
stredníctvom obrazov celého vesmíru som 
sa sna)il vypoveda& o tomto pocite. Záro-
ve$ som chcel napísa& univerzálnu knihu 
o ve(kej láske k akémuko(vek !loveku. Jeden 
z mojich ob(úben"ch slovensk"ch básnikov 
Michal Habaj raz napísal: „dobrá poézia 
hovorí v)dy o v#etk"ch alebo jednoducho 
o !loveku.“ Pova)ujem to za dôle)ité.

Vo svojej tvorbe pracuje$ s motívmi digitál-
nych technológií "i sociálnych sietí, ktoré 
prepája$ s osobnou a vz&ahovou rovinou. 
Pochádza$ z generácie, ktorá je nimi v%raz-
ne ovplyvnená?

Ur!ite áno. Odmali!ka som nejak"m spôso-
bom prepojen" s „digitálnym svetom“, svetom 
sociálnych sietí, svetom virtuálnych vz&a-
hov. Tieto motívy teda z mojej strany nikdy 
nepredstavovali snahu písanie ozvlá#tni& 
alebo prinies& nejaké nóvum. Je to jednodu-
cho nie!o, s !ím som cel" )ivot spät" a !o 
vnímam ako samozrejmú sú!as& sociálneho 
)ivota dne#ného mladého !loveka.
 
Dá sa vy'i& z písania poézie? A "o v$etko 
e$te musí$ v 'ivote robi&?
Nedá, samozrejme, mo)no a) na pár v"ni-
miek, t"ch úplne najvä!#ích mien svetovej 
poézie, laureátov a laureátok Nobelov"ch 
a in"ch podobne v"znamn"ch cien, a aj tí 
a tie majú aj tak e#te nejak" zdroj príjmov. 
Trochu sa to v#ak zlep#uje. Mám pocit, )e si 
organizátori a organizátorky podujatí ko-
ne!ne uvedomujú, )e ke+ dotiahnu autora 
alebo autorku cez celé Slovensko !íta&, ide 
predsa len o plnohodnotné umelecké vystú-
penie, ktoré vy)aduje prípravu, !as, a teda 
sa patrí danému !loveku aj zaplati&. Samo-
zrejmé to v#ak dlho nebolo a vlastne stále 
stopercentne nie je. Zlep#ujú sa aj honoráre 
za publikovanie, av#ak opä& to neplatí v#a-
de. Momentálne mám obavy o v"voj v naj-
bli)#ích rokoch – v dôsledku koronakrízy sa 
na#a nová vláda a pravicové strany v nej 
zdru)ené s ve(kou pravdepodobnos&ou ako 
v)dy rozhodnú, )e najjednoduch#ie, !o sa dá 
#krtnú&, sú dotácie na kultúru. Osobne som 
sa pred pár rokmi vydal na neistú cestu !lo-
veka na vo(nej nohe v kultúre. Fungujem teda 
ako sa dá, z moderovania rôznych podujatí, 
dramaturgickej a organiza!nej práce na 
festivaloch a !ítaniach, ob!as publikujem, 
ob!as prekladám. Je to neustávajúca a zá-
rove$ neistá práca, robí# v#etko, no bez tr-
valej pracovnej zmluvy. Má to svoje v"hody, 
istú formu slobody, stále si mô)em vybera& 
najmä veci, ktoré ma bavia a ktoré robi& na-
ozaj chcem. Nie je to v#ak nie!o, !o by sa 
dalo robi& cel" )ivot. Tá neistota je zvlád-
nute(ná v mladom veku, ale nepochybujem 
o tom, )e si budem musie& neskôr nájs& sta-
bilnej#í zdroj príjmov.
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Existencia Fondu na podporu umenia zlep$i-
la situáciu?
Fond situáciu ur!ite zlep#il, u) len v po-
rovnaní s ministersk"mi dotáciami, ktoré 
fungovali predt"m. Zlep#ili sa dotácie na 
vydávanie kníh, pribudli tvorivé #tipendiá, 
ktoré umo)$ujú to, !o bolo pre nás autorov, 
autorky, prekladate(ov a prekladate(ky do-
vtedy takmer nevídané. Pol roka a) rok sa 
napríklad mô)eme sústre+ova& na tvorivú 
!innos& prostredníctvom #tipendií. FPU nie 
je ideálny, samozrejme, existuje mno)stvo 
vecí, ktoré by bolo mo)né zlep#i&. Napríklad 
absurdné mno)stvo papierovej byrokracie, 
ktoré v grantov"ch systémoch naozaj nemá 
obdobu – u) len v porovnaní s Medzinárod-
n"m vy#ehradsk"m fondom, ktor" je tie) 
v na#om prostredí ve(mi dôle)it", pokia( ide 
o poskytovanie tvoriv"ch #tipendií a rezi-
dencií pre umelcov a umelkyne z vy#ehrad-
ského regiónu. Situácia sa zlep#uje aj v+aka 
in"m, men#ím fondom, ktoré existujú. Dú-
fam, )e sa aj u nás stáva normou vedomie, 
)e civilizovaná spolo!nos& by kultúru pod-
porova& mala.

Myslí$, 'e pandémia tro$ku zvrátila tento 
proces?
Mám pocit, )e bohu)ia( áno. Nedávno sa rie-
#ili sa dotácie Bratislavského samospráv-
neho kraja – jeho vedenie bezprostredne 
potom, ako malo prís& s nápadmi na #etre-
nie po korone, pri#lo s ru#ením dota!ného 
programu – teda najlenivej#ím a najnepre-
myslenej#ím spôsobom, ako uva)ova& o #et-
rení. Ke+ sa celá táto zále)itos& odohráva-
la, cítil som silnejúcu potrebu vyzva& pána 
)upana a poslankyne a poslancov, ktorí bez 
hlb#ej úvahy návrh podporili, aby, ak majú 
pocit, )e kultúru a umenie nepotrebujeme, 
po!as najbli)#ej nieko(komesa!nej karenté-
ny nepozerali )iadne filmy, televíziu, nepo-
!úvali hudbu a ne!ítali knihy, nevstrebávali 
)iadne vizuálne umenie, ni!, !o spadá pod 
#irok" pojem kultúra. Potom si mo)no uve-
domia, aká „nepotrebná“ kultúra je. Mrzí ma 
to, tobô) s vedomím, )e vä!#ina vyspel"ch 
#tátov v EÚ od za!iatku koronakrízy rie#ila, 
ako pomôc& umelcom a umelkyniam, (u+om 
v kultúre, závisl"m od verejn"ch prezentá-
cií a podujatí, ktoré boli kompletne zru#e-

né. Títo (udia pri#li o zdroje príjmu, preto 
sa #táty usilovali vymyslie& nové dota!né 
schémy, ktoré by ich straty vykompenzovali. 
U nás sa uva)uje presne opa!ne. Ve(a to vy-
povedá o vyspelosti spolo!nosti ako takej. 

Existuje nie"o ako queer poézia, queer auto-
ri a autorky? Ako to je na Slovensku?
Nemám rád pojem queer poézia, alebo que-
er literatúra vo v#eobecnosti, zdá sa mi 
podobne oklie#ten", ako ke+ sa hovoríme 
napríklad o tzv. )enskej literatúre. Ove(a 
rad#ej hovorím, )e som queer autor, ktor" 
pí#e poéziu. Je to sú!as& mojej identity, ku 
ktorej sa hlásim. Mám v#ak pocit, akoby po-
jem queer poézia )ánrovo oklie#&oval to, !o 
robím – to, !o ako queer umelci a umelkyne 
robíme, je predsa samozrejme do zna!nej 
miery univerzálne.

Pripravuje$ blok piatich básní do magazí-
nu QYS. Povedal by si nám o tom viac? Koho 
básne v *om budú a pre"o si vybral tieto au-
torky a autorov?
Pri zostavovaní bloku som si uvedomil 
smutnú vec. Ak by som sa chcel sústredi& 
iba na slovensk"ch queer básnikov a po-
etky, ktorí nemajú problém prihlási& sa ku 
queer identite otvorene, zohnal by som 
pä& mien iba &a)ko – ak by som, samozrej-
me, odmietal robi& kvalitatívne kompromi-
sy. Napriek tomu, )e je tu viacero autorov 
a autoriek, o ktor"ch viem, )e by podmienky 
sp,$ali, s oh(adom na ich )ivotnú situáciu 
by som ich zaradi& nemohol. Je to smutn" 
a !ast" príznak )ivota v tejto krajine. Roz-
#íril som preto záber aj na 'esko, kde je si-
tuácia predsa len neporovnate(ne lep#ia. 
Tam u) naozaj bolo z !oho vybera&, a kva-
litn"ch mien by som dokázal nájs& aj ove(a 
viac. Napokon vznikol poeticky i genera!ne 
rôznorod" blok. Máme tu najmlad#iu gene-
ráciu, zastúpenú zatia( kni)ne nepubliko-
vanou, no mimoriadne talentovanou au-
torkou Barbarou Vojta#ákovou, ktorá v#ak 
u) bodovala v mnoh"ch literárnych sú&a-
)iach – dva roky po sebe získala prémiu aj 
v na#ej najvä!#ej poetickej sú&a)i Básne  
SK/CZ. Vekom je jej blízka !eská autorka 
Emma Kausc, ktorá v#ak vydala u) aj mimo-
riadne úspe#n" a siln" kni)n" debut, zbierku 



MAGAZÍN QYS

11

A to, !o u!itelia a u!ite(ky definujú ako jedinú správnu 

odpove+, nikdy nie je jediná správa odpove+, lebo ume-

nie má neobmedzené mno)stvo interpretácií. 

Cykly. Na !eskej a slovenskej scéne iba má-
loktor" debut rezonoval podobne v"razne. Je 
to ve(mi sebavedomá a zárove$ h,bavo se-
baanalytická a zaujímavá poézia, spracúva 
nielen pre)ívanie queer )eny, ale mo)no aj 
fungovanie v tomto svete ako také, fungova-
nie príslu#ní!ky generácie, ktorá je, podobne 
ako ja, z)itá s virtuálnym priestorom, !o vo 
svojich textoch i pravidelne reflektuje. Bá-
se$, ktorú nám poskytla, je navy#e zaujíma-
vo „vá#niv"m“ odklonom od anestetického 
znecitlivenia jej debutu. V bloku je mo)no 
trochu prekvapivo zaradená aj jedna z naj-
známej#ích sú!asn"ch slovensk"ch poetiek 
Mária Feren!uhová. V jej najnov#ej, skuto!-
ne mimoriadnej básnickej zbierke 'ernozem 
nájdeme aj motívy vz&ahu dvoch )ien. Na-
pokon je v bloku i ve(mi známe meno stred-
nej generácie !eskej poézie – Adam Borzi!, 
ktor" má na konte u) pä& oce$ovan"ch bás-
nick"ch kníh. Okrem toho pôsobí ako psycho-
terapeut, #éfredaktor jedného z najlep#ích 
!esk"ch literárnych !asopisov Tvar. Adam 
nám poskytol novú rozsiahlu poému, ktorá je 
ve(mi )ivá, temperamentná a funk!ne pate-
tická, ide o typ písania, ktoré dnes v sloven-
skej poézii v podstate nemá obdobu. Piatym 
zastúpen"m autorom som ja. Svoju báse$ sa 
pre dobro sveta rad#ej nebudem pokú#a& ro-
zobera&.

Pre"o nie je situácia tepl%ch #udí na Sloven-
sku dobrá?
V na#om #táte máme politikov a politi!ky, 
ktorí a ktoré majú tendenciu zakr"va& reál-
ne problémy neustálym h(adaním nepriate-
(a. T"m naj!astej#ím sú samozrejme (udské 

práva a slobody, tobô) práva a slobody (udí, 
ktorí sa vyzna!ujú akouko(vek formou ina-
kosti. Práve dnes to napokon vidíme jasnej-
#ie ne) kedyko(vek predt"m. Ka)dej rozumnej 
vláde by po kríze nevídan"ch rozmerov malo 
ís& o rekon#trukciu spolo!nosti, o pomoc naj-
slab#ím a najzasiahnutej#ím. Miesto toho 
máme v parlamente #tyri návrhy na sprísne-
nie interrupcií; jasne sa vyfarbuje, o !o tejto 
vláde v skuto!nosti ide. Pomoc (u+om to na-
ozaj nie je.

Vidí$ tu nastúpenie na po#skú a ma)arskú 
cestu?
Z môjho poh(adu vo(by dopadli e#te ove-
(a hor#ie ne) sme sa v#etci báli. Nadobudli 
sme parlament, v ktorom nie je zastúpená 
ani jedna progresívna strana – tá jedna libe-
rálna, ktorá tam je, sa v skuto!nosti o (udské 
práva nezaujíma, nedoká)e ich toti) preme-
ni& na !ísla a vtesna& do tabu(ky. Áno, vidím 
to na nastúpenie na po(skú cestu, napokon, 
Igor Matovi! sa na nedávnej náv#teve Var-
#avy vraj vyznával z toho, ak"m je pre$ho 
po(ská vláda vzorom. Sta!í sa pozrie& na ré-
toriku, z akej sa stala norma. V parlamente 
sledujeme absolútne bizarnú situáciu, ke+ 
sa bigotní ultrakonzervatívci medzi sebou 
obvi$ujú, kto z nich je vä!#í liberál. V skuto!-
nosti sa predhá$ajú v tom, kto je najvä!#í fa-
#ista. Myslím si, )e to budú temné #tyri roky, 
ke+ si uvedomím, )e táto vláda má ústavnú 
vä!#inu, a opozícia, ktorá by sa mala vo!i 
nej vymedzova&, je ideologicky po tejto 
stránke minimálne rovnako zlá, ak nie (res-
pektíve ur!ite) hor#ia. V parlamente absen-
tuje hlas rozumu, ktor" by túto nenávistnú 
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Prétoriku konfrontoval a usiloval sa nezmy-
selné a diskrimina!né návrhy zastavi&.

Má$ nejaké odporú"anie, ako to majú LGB-
TIQ #udia vydr'a&, "o robi&?
To je otázka, ktorú rie#im aj sám v sebe – 
ako to mám vydr)a&. Priebe)ne som si vy-
pestoval traumu z otvárania novín; viem, 
)e z nich na m$a ka)d" de$ vysko!í nejaká 
nová informácia, z ktorej sa nanovo zhrozím 
a znechutím. Myslím, )e dôle)itej#ia ne) ke-
dyko(vek predt"m je v tejto dobe psychohy-
giena, blízkos& (udí podobne zm"#(ajúcich, 
podobne cítiacich a podobne vnútorne slo-
bodn"ch. Ubránime sa jedine tak, )e do vlny 
temnoty, ktorú so sebou priná#ajú nenávist-
ní (udia, neupadneme a nenecháme sa nimi 
stiahnu& tie). 

(o by si odporu"il mlad%m #u)om, ktorí 
chcú písa& básne, budúcim queer autorom 
a autorkám?
V prvom rade !o najviac !íta&. Stretávam 
sa ka)d" rok so stovkami textov mlad"ch 
autorov a autoriek, koordinujem literárnu 
sú&a) Básne SK/CZ, ro!ne sa prihlasuje oko-
lo 700 (udí. Drvivá vä!#ina t"ch textov sa 
vyzna!uje absenciou základnej s!ítanosti. 
Rozumiem potrebe mlad"ch (udí vyjadri& 
sa a tvori& umenie. Pri ka)dej umeleckej 
disciplíne v#ak platí, )e bez rozh(adu auto-
ra !i autorky kvalitná tvorba vzniknú& nemô-
)e; potom iba nanovo objavujeme  koleso. 
Umenie je ve(mi vo(ná, &a)ko definovate(ná 
disciplína, ale obhajova& stokrát opakova-
né kli#é a g"! t"m, )e tvorím ako chcem, 
neobstojí. Taká tvorba nemá hodnotu pre 
nikoho, mo)no okrem autora/autorky a bez-
prostredného okolia. Na kvalitnú tvorbu je 
nevyhnutné pozna& nielen literárnu histó-
riu, ale aj svojich sú!asníkov. Pí#te, !ítajte 
a uva)ujte kriticky – o ostatn"ch, ale najmä 
o sebe.
 
A myslí$, 'e s tou nízkou kvalitou súvisí aj 
ná$ vzdelávací systém?
Ur!ite áno. U) len to, ako je nastaven". V#et-
ci sme absolvovali hodiny literatúry, ktoré 
sú zalo)ené na povinnom !ítaní, nezmysel-
nom memorovaní dátumov a mien, ktoré ni-

kdy v )ivote nebudeme potrebova&. Miesto 
toho, aby decká !ítali literatúru, aby sa jej 
sna)ili porozumie&, reflektova& ju, pocho-
pi&, pre!o je daná vec napísaná tak, ako 
je. Sústavne sú pod tlakom otázky, !o t"m 
chcel básnik poveda&, ktorá je nezmysel-
ná – to predsa vä!#inou nevie popísa& ani 
sám autor / sama autorka, preto sa predsa 
vyjadril/a bás$ou. U!itelia a u!ite(ky majú 
navy#e nepríjemnú tendenciu predstiera&, 
)e na túto otázku poznajú jedinú správnu 
odpove+. Tá v#ak neexistuje, umenie má 
neobmedzené mno)stvo interpretácií. Vzde-
lávací systém je potrebné kompletne pre-
kopa&. Na hodinách literatúry mladí (udia 
neprichádzajú do kontaktu so sú!asnou li-
teratúrou – podobne ako s najaktuálnej#ími 
dejinami – prakticky vôbec. Pova)ujem to 
za obrovsk" problém.
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Ps pribúdajúcim vekom  a stúpajúcou dennou teplotou
dostane# nové meno
objaví sa ti v papieroch  má# ho napísané na !ele
na zápästiach   v sérii modrín na mojom stehne
ktoré nemiznú  ktoré kopírujú hrany zubov
jedného d$a sa zobudí# a spomedzi slov
na povrch prenikne                              iba láska
vtedy budem vedie&  ako &a oslovi&
tisícky zím prehltnem bez slova
vnorím prsty do hliny a vytiahnem z nej nové stromy
nové paprade   listy a liany da)+ov"ch pralesov
uprostred mesta odmietnem architektúru
odmietnem strechy nad hlavou  v#etko to tu premením
a neprestanem rozpráva&  neprestanem d"cha&
mo)no je to t"m  ako mimovo(ne prehadzuje# písmená 
v niektor"ch slovách  aké mäkké sú pod tvojím jazykom
aké úzke sú tvoje o!i a tvár                     no úzkos&   ktorej okraje 
sa vo mne neprestajne rozpínajú
milióny rokov   odrazu kapituluje  úzkos&
je pred tebou bezbranná  slová sa premie$ajú na prach
zvieratá rozprávajú v rozvit"ch vetách  zimy
a letá mo)no zamie$a&  k"m prechádzajú okolo
zem mi vlhne pod rukami     potí sa            chveje mrzne
alebo pla!e                  pod tlakom dotyku  
 
   prí+

na nohách mám tvoje topánky  na sebe tvoje tri!ko
na stehne  tvoje zuby        v ka)dom re#taura!nom vozni 
tohto sveta  je nav)dy #tyridsa& stup$ov  a miesto
pre teba  ke+ sem vkro!í#  bilión straten"ch 
druhov rastlín 
hmyzu a zvierat                naraz o)ije  

a zhlboka sa nad"chne

Michal Tallo (1993) je redaktorom !asopisu Vlna, programov"m dramaturgom 

medzinárodného literárneho festivalu Novotvar a koordinátorom sú&a)e Básne 

SK/CZ. Kni)ne debutoval zbierkou Antimita (2016, Drewo a srd), v roku 2018 mu 

vy#la druhá básnická kniha Delta. Jeho básne boli prelo)ené do desiatky jazy-

kov a publikované v nieko(k"ch zahrani!n"ch antológiách; ukrajinsk" preklad 

zbierky Antimita vy#iel koncom roka 2018 vo vydavate(stve Krok. 'asopisecky 

pravidelne publikuje poéziu, prózu, kritiky, esejistické texty a preklady sú!asnej 

angloamerickej poézie. V sú!asnosti je nominovan" na medzinárodnú Cenu Vác-

lava Buriana.

Michal Tallo

svet
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ONová poézia queer 
básnikov a!poetiek 
zo Slovenska a!"eska
t+mi v%k,iky ze m+ vycházela láska:

p-echází hranici zdomácn.l"ch model/ vyjad-ování
nesly#ela jsem to nikoho -íkat
ani si myslet
#t.stí u lidí probíhá v tichu o!ního kontaktu
abychom se dokázali vyjád-it i mimo bolest
je t-eba dojít za hranice jazyka

hledat nelidská slova
byla by t.)ká jako sochy na velikono!ním ostrov.
t-eba i jako stonehenge
léta by se vedly debaty o p/vodu
o tom jak se za lidskou -e! existující staletí
dostala láska kterou neznáme neuzvedneme neosahali jsme ji
p/sobí stejn. anticky jako u) dávno vy!erpaná slova
po !ase by se nález polid#til zapojil do jazyka d.ní a

v%k,iky by ze m+ vycházela láska

-ekn.me )e t. za n.kolik let potkám )e t.mi v"k-iky necht.n. polo)ím základy budoucnosti
pro)ívání ve kterém nejsi )ena se kterou jsme v centru nepromíjitelného hlasitého #t.stí

asi by si -ekla ahoj, co tu d+lá$ a já zmaten. zamrkám
budu mít za to )e ani ty nechápe#

jak jsme se vytrhly realit. kde jsi slovo co vyslovil star" !lov.k
u) dlouho nemluvil mate-#tinou
zaposlouchá# se a neujde ti ta skoro a) rozechv.lá intimita m.kkého vyslovení
rozprost-ené slabiky trvalo jim roky znovu dor/st do zranitelnosti stavící se strachu -íct t. 
nahlas
v jediném slov. v hlasit. vydechnutém vzduchu nahlédnu do budoucí vzpomínky

ahoj, co tu d+lá$ mi na druh" pohled -ekne )e jsem n.kde kde asi nemám co d.lat
podlomí mi kolena
i magické my#lení co -íká )e jsme jen pozapomn.ly pro)ívat spole!n. proto tady nemám co 
d.lat

Emma Kausc

anachronismus
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Osou!asn" jazyk jako k-ehk" slovník sebeanal"z mi pak pom/)e )ít na povrchu sebe sama
o vlastní identit. budu p-em"#let jako o sérii reklam na neexistující produkt
horror vacui

-ekn.me )e se mi v rodin. p-ená#í demence
dopou#tí se pohybu mimo letokruhy !asu
n.které doteky jsou nicmén. permanentní a definitivní
budu na sob. cítit záchv.vy braillova písma z doby
která nejde ohrani!it ozna!it u) není sou!ástí m.:
pokládala bradu do jamky u krku
tlak jejího pravidelného oddychování m. uji#&oval o p-irozeném -ádu lidskosti
migrace signál/ z t.la star#í ne) jazyk
emo!ní geometrická p-esnost synchronizovan"ch t.l
tohle je jeden z t.ch v"jev/ co by vysp.l" sv.t ozna!il za primitivní
i kdy) kolektivn. v#ichni víme )e se jedná o samou podstatu v.ci

-ekn.me )e bych za sebou nezanechala )ádnou digitální stopu
vymazala se d-ív ne) bych p-i#la o mo)nost rozhodovat
absenci naru#í a) nepodstatná a p-ehlí)ená zpráva v novinách

pacientka s demencí p-ekra!uje hranice

první út.k se odehrává do krásy v#echny ostatní jsou v.c nutnosti
do#la bych na kraj
m/)e b"t kdekoliv zapomn.la jsem koncepty a konce
a otev-ela pusu
kdybych byla je#t. n.jak schopná koherentního my#lení pomyslela bych si
)e se ná# jazyk nachází ve stavu pouhé imitace
)e u) nepopisuje sv.t okolo nás
a proto bych za!ala k-i!et
nerozum.la bych ni!emu co by dopadalo k u#ím a ke sv.tu okolo
kdokoliv kdo by se nacházel v dosahu
by animální nelidsk" -ev pokládal za nebezpe!í

t+mi v%k,iky by ze m+ ale vycházela láska

Emma Kausc (1998, Praha) v roku 2017 vydala kni)n" 

debut Cykly, ktor" bol nominovan" na Cenu Ji-ího Orte-

na. Básne a prózu publikovala v !asopisoch Host, A2, 

Vertigo, Vlna, Tvar !i napríklad v medzinárodnej queer 

antológii St"kání. V medzinárodnej sú&a)i Básne SK/

CZ 2018 získala druhú cenu. Jej básne boli prelo)ené 

do nieko(k"ch európskych jazykov. Je !lenkou !eskej 

Asociace spisovatel/.
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"o ti ostane
po!ujem ako pulzuje
v zvlá#tnych intervaloch
na kon!ekoch prstov
na tla!iarni
nepokojná elektróda
neboj

viem aké to je ma& slabé srdce
telo ti analyzujú kovové prísavky
pripevnené k rôznym !astiam tela
potom ti porozprávam
!asom si zvykne#
ke+ le)í# za plachtou
spomeniem si
na tiene pri takmer rovnakej posteli
len v inom meste
a bez plachiet
sa vyzliec& do pol pása
!aka&

oxytocín, príbalov% leták
ma& na nie!o nárok
je ako vystavi& faktúru svetu
v#etk"m )enám
v#etk"m dotykom
(platobnou kartou aj rukami)
ktoré by potenciálne mohli nasta&

ma& potrebu
je ako dosta& sa pod omietku
vry& sa do nej
po !ase nastáva tú)ba
prema(ova& namodro
(modrá je farba tie$a
ktor" ostáva na prstoch
ke+ príde# po !ase dnu)

vrstvenie je mo)né
s dobrou poistkou máte nárok proces 
opakova&
(s intenzívnej#ou farbou
no iba s nieko(kod$ov"mi odstupmi)

Barbara Vojta$áková

variácia na intimitu
recyklácia je vlastne iba
pohyb
zámena tela za iné
lep#ie
kolektívne telo
ktoré má naratív a miluje do h,bky 
#truktúr
je mo)né ho !íta& 
a ke+ sa dotkne# tej správnej bunky
dva metre #tvorcové na#ej poko)ky
sa pred tebou rozvinú
ako film

Barbara Vojta#áko-

vá (1999) pochádza 

z obce Rab!ice na 

severe Slovenska. 

V sú!asnosti #tuduje 

ré)iu dokumentár-

neho filmu na FTF 

V%MU v Bratislave. 

Vo vo(nom !ase sa 

venuje filmu, hudbe 

a písaniu, úspe#ne sa 

zú!astnila viacer"ch 

literárnych sú&a)í. Je 

dvojnásobnou fina-

listkou (v rokoch 2018 

a 2019) literárnej 

sú&a)e Básne SK/CZ.

É
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Écítim

ke+ prichádza#
vibrujú mi bunky
#(achy sa skracujú
zr"chli sa mi tep
zvieram &a srdcom
oboma stehnami
tvoju tvár
vidno najjasnej#ie
ke+ sa nedívam
slová nepriliehajú
sú hmla
sú !iara nakreslená
kajalovou ceruzkou na vnútornú
stranu vie!ka: nepresne
nakrivo
zvnútra sa derie# cudzia
ruku ti zvieram stehnami
a cítim stehná
na chrbte svojej ruky
mená sú nevlastné slová sú dravé
Redefluss tvoj hlas tvoja tia) tvoje
vnútro krv a pot môj
dych

do"asne
pol roka si mi chodila za chrbtom
cítila som &a v slepom bode
dom"#(ala som si tvoj obraz
vnímala jeho )iarivé kontúry
sta!ilo ti zdvihnú& ruku
a dotknú& sa mi ramena

                   nikdy by som sa neoto!ila
tak r"chlo     aby som &a stihla zachyti&
tak prudko      aby mi do úst napadali
tvoje !repy
             
d"chala si mi na #iju
             z vlasov som si ob!as
             mimovo(ne striasla srie$

u) ho nestrasiem
stále krá!am s rukami za chrbtom
viem      )e ak zle odhadnem !as
zastaví# ma
viem          )e ke+ nadíde 
bude# mi silno dr)a& prsty

Mária Feren"uhová

Mária Feren!uhová (1975) vydala básnické 

knihy Skryté titulky (2003), Princíp neisto-

ty (2008), Ohrozen" druh (2012), Imunita 

(2016) a 'ernozem (2020); zbierka Imunita 

zví&azila v ankete denníka Pravda Kniha 

roka a získala Cenu Nadácie Tatra Banky 

za umenie. Vydala tie) nieko(ko samostat-

n"ch a kolektívnych monografií, do sloven-

!iny prelo)ila napr. diela Amélie Nothomb, 

Laurenta Bineta, Samuela Becketta, 

Jacquesa Rancièra !i Alaina Mabanckoua. 

Jej tvorba bola prelo)ená do mnoh"ch 

jazykov, v preklade Jamesa Sutherlanda–

Smitha jej vy#la samostatná básnická kni-

ha Tidal Events: Selected Poems v britskom 

vydavate(stve Shearsman Books.
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Odhrnu záclonu mrak/ a m/)u se podívat do spodní dálky,
mírn. zvln.ná s chuchvalcem lesa, polem, alejí, pásem 
silnice, cyklistou, )ádná klaustrofobie, nebo jen #petku,
ty m/j Jungu, malá dví-ka snu, a kdo jimi projde? kdo?
jsou to elysejská pole? #achové figurky v rovin.,
pornograficky krásní Ma+a-i, dva klauni ve v.ze$ském, 
lovci mobilních zá)itk/? Post/j, bílá h-ívo, 
vidím, jak vlaje# krajinou, vlno zubní pasty, 
ty okam)iku holení, nat-i si tvá-i!ky, oto! klikou, 
válec projede zdí, v#echna slova jsou vyslovena 
v OTEV0ENÉM PROSTORU v OTEV0ENÉM PROSTORU
A m/)e# p-idat n.co ze skácen"ch soch, ten h-í#n" kámen
padá do -eky, která je ve ve!erním slunci skoro hn.dá,
)ena zav-e dve-e, mu) si p-ito!í )idli k oknu, 
a d.jiny zmizí v kuchy$ské touze, 
zatím jiné mikrod.jiny z podb-i#ku 
tohoto roku konc/ a po!átk/, 
uká)ou se tak jemné, poprá#ené, 
k-ehké sklo, z n.ho) pije# víno,
portrét mu)e s cigaretou, 
vedle v obdélníku obraz kohouta,
zelené, oran)ové, !ervené pe-í, 
smrt nebo )ivot? svítání, proto)e rozpad 
je poslední iluze?
  
Ty vzdorná hmoto, 
cítím v tob. srdce tlouct, neexistující srdce,
te+ kolem jezírka vydali se na pochod vojáci, 
mohli by b"t napoleon#tí, pro! by nemohli?
ve v.ku Neftlixu, m/)ou b"t napoleon#tí snadno…
Tak m. t.#ilo p-edstavovat si, 
jak Macron p-ijímal ve Versailles Putina! 
Ve Versailles! Ne v Elysejském paláci!
Neviditeln" jsem b.)el dlouh"mi sály
a zrcadla m. nemohla vid.t, jen m/j dech 
je zmátl, kdy) jsem sp.chal, 
abych v slune!ní zá-i
spat-il Napoleonka s carem,
a kdy) vyrazili do t.ch geometrick"ch zahrad
sledovat tritony, jak plivou, a lekníny 
plující táhle a pomalu, 
i to byl prostor, OTEV0EN1 PROSTOR, otev-ete,
gestikuloval mim hlu!n"m t.lem, a Versailles ml!ela. 

Nakonec t.la milovan"ch mu)/ a )en 
mo)ná )ijí u) od za!átku v neviditelném sv.t..
Kdy) zem-el Stanislav Dvorsk", je#t. p-ed karanténou, 
#el jsem povídat student/m o poezii a mystice na jedno 
gymnázium na Malé Stran., a Stanislav mi poslal do cesty 
toto: 

„Stát se pln+ "lov+kem, 
kdy' jsme zví,etem, na$t+stí
po,ád je$t+ zví,etem, a ne 
pln+ strojem…“
PETR -EHÁK

Adam Borzi"

Otev,en% prostor
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Adam Borzi! (1978) je 

#éfredaktorom lite-

rárneho dvojt")denní-

ka Tvar. Spoluzalo)il 

básnickú skupinu 

Fantasía, s ktorou 

v roku 2008 vydal 

rovnomennú spolo!nú 

knihu. Samostatne 

publikoval básnické 

zbierky Rozevírání 

(2011), Po!así v Evro-

p. (2013, nominácia 

na cenu Magnesia 

Litera), Orfické linie 

(2015), Západo–v"-

chodní zrcadla (2018) 

a D.jiny nit. (2020). 

Uká)ky z jeho poézie 

boli prelo)ené do 

nieko(k"ch európ-

skych jazykov. Okrem 

literatúry sa zaoberá 

psychoterapiou a spi-

ritualitou.

T-i )eny v zázemí dra)#ího hotelu se sklání nad t.stem,
Asiatky v svítiv. modr"ch mund/rech. Ta scéna by se mohla 
odehrát v roce 2251 a mohla by prob.hnout v roce 1960, 
kdy Stanislav p-ipomínal Rimbauda k-í)eného 
s Majakovsk"m.

Jiné milované t.lo je neviditelné i v !ase, kdy )ije, 
v)dycky znovu si usekne ruku, kdy) má vzít do ruky telefon,
tolik se bojí p-i vzpomínce, )e na#e t.la byla jedním
d"chajícím hork"m proud.ním, vlnící se vesnicí )ivota, 
se zlatou slámou, perle&ov"m spermatem, kamenn"m 
pta!ím trusem,
s kostelem, v n.m) stra#ila druhá sv.tová u) ve st-edov.ku, 
s proklet"m st-íbrem v truhle a kostelnicí, která máchá 
prádlo
v mléce, se zapomenutou hokejkou v tráv., s klá#terem,
v jeho) sálech tan!í jedna tane!nice, kterou znám, 
která má blízko k !ist"m nebes/m… I to je neviditelné t.lo,
OTEV0EN1 PROSTOR, OTEV0EN1 PROSTOR, jiné t.lo 
do mikrofonu mluví, stojí na nádra)í, kolem #ero p-ízrak/,
Hekaté v mlze nabízí chraplav. Nov" prostor, st-e) se projít
bez soucitu, skon!í# jako tu#í vy#it" pavouk, zatím
kolem projí)dí mercedes a v n.m Hádes po!ítá zelené 
bankovky, 
p-edjede ho Hermés v )lutém trikotu, a mluvící t.lo 
tou)í vydat se do parku a vyslovit #ramot v.tví, #um.ní 
list/, 
zur!ení vody v nádr)ce, to jsou perlivé odpov.di, 
bozi vybledlí v mysli, takové kv.ty sepraného brokátu,
konec patriarchátu za!íná vodou a ohn.m, vzduchem 
a zemí,
)ivot v#ude kolem, ten OTEV0EN1 PROSTOR, OTEV0EN1 
PROSTOR 
vtéká oknem, za monitorem je#t. ne zcela uvoln.né t.lo 
lásky, 
ale velmi rychle t. dob.hne pocit, )e srdce, srdce není 
uvnit-, 
ale v#echno to t.lo, na které nará)í#, je uvnit- srdce, mocné 
a velké, neuv.-iteln. velké a teplé, !ervené a )ivé srdce,
neviditeln. barevné, a ty v n.m, a ono v tob., 
tak v#edn., a) z té civilnosti za!nou znít 
biblické polnice, a) se zachv.je hora sv.ta
a v#e je u) jen 
              OTEV0EN1 PROSTOR, OTEV0EN1 PROSTOR
                      OTEV0EN1 PROSTOR 
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Dúhové vlajky, rú#ka, 
$iv% prenos online. 
Ako pripravi& PRIDE 

v!'asoch krízy?

Banská Bystrica zorganizovala jeden z mála PRIDE sprievodov vo verejnom priesto-
re. Do hygienick%ch opatrení kvôli pandémii koronavírusu sa zmestila. Bratislavsk% 
a ko$ick% PRIDE sa takisto pripravujú na men$ie podujatia vo verejnom priestore, 
organizátori a organizátorky na celom svete sa spojili.

Marek Hudec
Foto – Jan Kostaa
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Rú#ko na tvári, dúhová vlajka v ruke. Napriek 
hustému da)+u 20. júna takmer sto (udí pre-
#lo námestím SNP v Banskej Bystrici. Bol 
to u) tretí ro!ník PRIDE–u v meste. Farebne 
oble!en" sprievod tancoval pod dá)dnikmi 
a v pr#iplá#&och do rytmu popov"ch hitov, 
ktoré pú#&ali z reproduktora na kolieskach. 
Miluj blí)neho, apeloval transparent jednej 
z ú!astní!ok v závere sprievodu.
Reagoval na to, )e prijatie LGBTIQ komuni-
ty prechádza po marcov"ch parlamentn"ch 
vo(bách &a)k"mi !asmi. „PRIDE je celosve-
tové hnutie, ktoré nám ka)d" rok v rôznych 
!astiach sveta pripomína, )e revolúcia sa 
síce za!ala v #es&desiatych rokoch, ale 
dodnes sa neskon!ila. 28. júna uplynie  
51 rokov odvtedy, ako sa v newyorskom klu-
be Stonewall postavila skupina queer (udí 
inej farby pleti na odpor policajnej #ikane, 
ktorej !elili pre svoju identitu,“ zhrnul deji-
ny PRIDE–u vo svojom prejave Milan Zvada 
z miestnej iniciatívy Inokraj.
Zhroma)denie sa presunulo do kultúrneho 
centra Záhrada ne+aleko námestia. Po dis-
kusiách na (udskoprávne témy nasledova-
lo umenie: v"stava Adama Englera, sólov" 
koncert huslistu Mareka Kon!eka a tane!n" 
set díd)ejky B–Complex.
Bol to jeden z mála PRIDE sprievodov pri-
praven"ch tento rok vo verejnom priestore, 
po!tom ú!astníkov a ú!astní!ok sa zmes-
til do nariadení hygienikov. Po vypuknutí 
pandémie koronavírusu je toti) vo vä!#ine 
krajín obmedzené zhroma)+ovanie. Ak"m 
spôsobom sa teda viete prida& k oslavám 
napriek kríze?

Bratislava musela meni& koncept
Obmedzenia sa dotknú aj najvä!#ieho PRI-
DE–u na Slovensku, ktor" minul" rok v Brati-
slave nav#tívilo rekordn"ch desa&tisíc (udí. 
Teraz sa bratislavsk" PRIDE pripravoval 
na jubilejné oslavy, ke+)e u) je to dekáda, 
odkedy LGBTIQ komunita prv" raz vy#la na 
Slovensku hrdo do ulíc s dúhov"mi vlajkami.
Organizátori a organizátorky si chceli vo 
ve(kom pripomenú&, akou dlhou cestou pod-
ujatie pre#lo, no nakoniec sa kvôli hygie-
nick"m nariadeniam rozhodli pre ústredné 
podujatie vysielané cez internet a sériu 

men#ích sprievodn"ch akcií po!as t")d$a 
od 20. júla. 
PRIDE t")de$ otvorí v pondelok 20. júla dis-
kusia o dopadoch koronakrízy na slovenskú 
LGBTIQ komunitu s (u+mi z poradensk"ch 
centier inPorad$a a Prizma. V sobotu, teda 
de$, na ktor" bol pôvodne plánovan" sa-
motn" pochod hlavn"m mestom, pripravujú 
)iv" prenos prejavov a hudobn"ch vystúpení 
slovensk"ch hudobn"ch skupín Bad Karma 
Boys, Puding pani Elvisovej a Modré Hory. 
Nasledova& bude PRIDE párty vo viacer"ch 
bratislavsk"ch kluboch. Ve(kú oslavu desia-
tich rokov PRIDE–u na Slovensku chystajú 
skôr o rok.
„Je to pre nás trochu sklamanie, ke+)e pre 
desiaty ro!ník PRIDE–u sme mali napláno-
vané zmeny koncepcie – chceli sme sa pre-
sunú& na Námestie slobody, pripravi& vä!#í 
program. Ale situácia si prechod k online 
forme vy)adovala,“ hovorí Martin Macko 
z Iniciatívy Inakos&.
U) v máji mali z viacer"ch zdrojov potvrde-
né, )e po!as leta nebude mo)né organizova& 
podujatia pre viac ako tisíc náv#tevníkov 
a náv#tevní!ok. V tíme sa dohodli, )e v tejto 
situácii nemá zmysel organizova& open–air 
festival na námestí. Keby toti) rozbehli prí-
pravy, znamenalo by to finan!né náklady, 
ktoré by v prípade zru#enia podujatia vy#li 
nazmar – a to si organiza!n" tím nemohol 
dovoli&. Uva)ovalo sa aj nad presunom ter-
mínu na september, no prevá)il predpoklad, 
)e situácia s pandémiou a nariadeniami sa 
u) nebude dramaticky meni&.
Organizova& PRIDE si vy)aduje dlhodobú 
prácu, prvé prípravy za!ínajú u) v januári, 
intenzívne sa na $om v#ak pracuje posledné 
dva mesiace. Macko dop,$a, )e pripravia !o 
najpestrej#í program a e#te stále uva)ujú 
o tom, ako sa (udia budú môc& ku komunite 
prihlási& cez online prenos.
Jedna z bratislavsk"ch organizátoriek Mo-
nika Grochová sa zú!astnila aj bansko-
bystrického podujatia. Vo svojom prejave 
pripomenula, )e pandémia v"razne zasiah-
la do )ivotov LGBTIQ párov: „Práve po!as 
kríz a mimoriadnych situácií sa nerovnosti 
v spolo!nosti ukazujú v jasnom svetle. Me-
dzinárodné páry rovnakého pohlavia nemô-
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„Je to pre nás trochu sklamanie, ke+)e pre desiaty 

ro!ník PRIDE–u sme mali naplánované zmeny kon-

cepcie – chceli sme sa presunú& na Námestie slobo-

dy, pripravi& vä!#í program. Ale situácia si prechod 

k online forme vy)adovala,“ hovorí Martin Macko 

z Iniciatívy Inakos&.
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)u v sú!asnosti spolo!ne cestova&, niekto-
ré rozdelila hranica a tie, ktoré sa starajú 
o die&a, sa v starostlivosti nemô)u strieda&, 
lebo #tát uznáva za rodi!a len jednu osobu.“

Chceme, aby PRIDE reflektoval situáciu 
v Ma)arsku
Ideme do online priestoru, hovorí Zara 
Kromková o ko#ickom PRIDE, tre&om ve(kom 
letnom podujatí. Spolu s ostatn"mi organi-
zátormi a organizátorkami chystajú t")den-
n" program pln" online prenosov, ktor" sa 
za!ne v piatok 14. augusta v"stavou LGBTIQ 
umelk"$ a umelcov.
Nebude ch"ba& feministická diskusia,  
online workshop o m"toch a faktoch, slam 
poetry !i debata o tepl"ch rodi!och. Vä!-
#ina podujatí bude vysielaná online na)i-
vo z ko#ickej Taba!ky. Vy#e t")de$ aktivít 
skon!í 23. augusta ekumenickou bohoslu)-
bou. Organizátorom finan!ne u) druh" rok 
pomohlo aj mesto cez grantov" program 
a podporu mu vyjadril aj starosta jednej 
z mestsk"ch !astí.
V súvislosti s t"m organizátori a organizá-
torky uva)ujú aj o usporiadaní diskusie na 
tému vz&ahu regionálnej politiky a )ivota 
LGBTIQ (udí. Radi by pozvali za stôl viace-
r"ch starostov a starostky mestsk"ch !astí. 
„Chceli by sme, aby PRIDE reflektoval aj si-
tuáciu v Ma+arsku, kde zaviedli zákaz práv-
nej tranzície,“ dop,$a Zara.
*udia, ktorí budú prenos sledova& online, sa 
budú môc& do viacer"ch diskusií aj zapoji& 
a vyjadri& svoj názor alebo podporu komu-
nite.

PRIDE ako celosvetové podujatia, alebo 
v zime?
Podobne ako v Bratislave a Ko#iciach, vä!-
#ina PRIDE–ov po celom svete bude prebie-
ha& cez internetové vysielanie a aplikácie. 
V sobotu 27. júna sa napríklad stovky orga-
nizátorov a organizátoriek z rôznych miest 
spojili, aby pripravili globálny online PRIDE.
Na celodennom programe spievali naprí-
klad Melanie C, Natasha Bedingfield, Pussy 
Riot !i Kesha. Svoje in#piratívne odkazy na-
hrali aj novozélandská premiérka Jacinda 
Ardern a kanadsk" premiér Justin Trudeau.

V zbierke na podporu dúhov"ch organizácií, 
ktoré majú v"padky kvôli koronakríze, sa 
podarilo vyzbiera& 25-tisíc dolárov. Mestá 
v#ak pripravujú aj vlastné programy. Naprí-
klad #tokholmsk" PRIDE bude prebieha& di-
gitálne cez víkend od 31. júla do 2. augusta. 
Okrem toho sa prv" raz rozhodol pripravi& aj 
zimnú verziu festivalu, o ktorom predpokla-
dajú, )e u) prebehne bez obmedzení v zhro-
ma)+ovaní sa.
Aj najvä!#í PRIDE sprievod na svete v New 
Yorku (ka)d" rok sa ho zú!astnia milióny 
ú!astníkov a ú!astní!ok) stavil uprostred 
pandémie na online podujatia. Jedn"m zo 
zaujímav"ch bodov programu bola koncom 
júna #tafeta osamel"ch be)cov a be)k"$, 
ktorí a ktoré si svoj beh nakrúcali na telefón. 
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Dejiny, 
o!ktor%ch u'ebnice 

ml'ia

Roman Samotn" 
Ilustrácie – Loading: love

V%voj teplej histórie za posledn%ch 100 rokov v $tyroch krajinách – tejto téme sa 
rozhodli venova& autori a autorky multi'ánrového projektu Loading: love. Chcú 
priblí'i& osobné príbehy lásky a boja za dôstojnos& na pozadí ve#k%ch dejín a roz-
hodnutí mocn%ch.
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Loading: love mapuje teplú minulos& na Slo-
vensku, v 'esku, Ma+arsku a Srbsku. Histo-
rick" v"skum siaha na za!iatok dvadsiateho 
storo!ia, ke+ bola homosexualita trestn"m 
!inom. Sleduje, ako sa )ilo LGBT (u+om po-
!as vojny a následne po!as socialistick"ch 
re)imov sovietskeho typu, ke+ do#lo k !ias-
to!nému odtrestneniu. Dôle)it"m medzní-
kom bolo na#tartovanie demokratiza!n"ch 
procesov v roku 1989, ktoré zmenili aj prí-
stup k tejto otázke. Projekt uzavrie poh(ad 
na sú!asnos&.
Ako uvádzajú organizátori a organizátor-
ky, tento obrovsk" !asov" odstup umo)$uje 
v"borne nahliadnu& a pochopi&, ak"mi v"-
znamn"mi zmenami si LGBT komunita pre-
#la v na#om regionálnom kontexte. Chcú 
ukáza&, ako sa za jedno celé storo!ie menil 
poh(ad (udí na sexualitu, vz&ahy, lásku aj na 
seba sam"ch.

Zabudnutí hrdinovia a hrdinky
„Loading: love je vyvrcholením na#ich snáh 
a práce na zachovávaní komunitnej pamä-
ti tepl"ch (udí. Cie(om je nezabudnú& na 
hodnoty a osudy (udí, ktorí tu boli dávno 
pred nami. Lesby a gejovia v)dy chceli )i& 
slobodne, bezpe!ne a #&astne svoje )ivoty 
a my ako aktivisti a aktivistky nadväzujeme 
na ich zodpovednú a ko(kokrát aj riskant-
nú prácu,“ komentuje organizátor Róbert 
Pakan. 
Pod(a jeho slov to dnes u) majú LGBT (udia 
jednoduch#ie, ke+)e sa ich pred diskriminá-
ciou sna)ia chráni& zákony. „To v minulosti 
nebolo #tandardom, ba naopak, homosexu-
alita sa trestala, kriminalizovala a !lenovia 
a !lenky komunity boli ostrakizovaní, lie!e-
ní, odmietaní rodinami a blízkymi,“ dodáva.

V%stava o utajenej láske
Na základe historického v"skumu vznik-
ne putovná v"stava, divadelná inscenácia 
a na webe budú zverejnené príbehy pamät-
níkov a pamätní!ok. Obsah v"stavy je v ru-
kách histori!ky Jany Jablonickej Zezulovej: 
„Táto v"stava bude o utrpení a poni)ovaní, 
ale aj o prekonávaní sa a zápase za lep#í 
)ivot. Bude vyjadrením tú)by a nádeje, )e aj 
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v na#ej krajine sa LGBT (udia do!kajú plné-
ho uznania.“
V"stava bude na konci leta v bratislav-
skej Novej Cvernovke. Uká)e v"voj postoja 
vä!#inovej spolo!nosti ku queer (u+om. 
Pomô)e nazrie& bli)#ie do )ivota samotnej 
komunity. A priblí)i aj emotívne príbehy kon-
krétnych (udí.
Ako nám objasnili autori a autorky projektu, 
po!as totalitn"ch re)imov nebolo povole-
né gejom, lesbám !i transrodov"m (u+om 
vytvára& komunity. 2ili v utajenom podsve-
tí, pri!om vo verejnom )ivote skr"vali svoje 
identity, aby sa vyhli ubli)ovaniu a diskrimi-
nácii zo strany #tátu a verejnosti.
 V"stava prinesie ich v"povede 
z v"sluchov na polícii a súde. Sprostredku-
je unikátne záznamy spolo!enského )ivota 
vtedaj#ích gejov a lesieb, formovanie ko-
munity v kaviar$ach, podnikoch !i bytov"ch 
salónoch. Medzi silné momenty budú patri& 
zverejnené listy a denníky, ktoré zachytáva-
jú príbehy lásky, vá#ne i zrady.

Rovnoprávnos&: na"ítava sa…
Symbolom projektu sa stala na!ítavacia 
li#ta na po!íta!i. Cie(om bolo ukáza&, )e zá-
pas LGBT (udí o rovnoprávnos& stále pokra-
!uje a )e teplé páry musia na+alej bojova& 
o uznanie vlastnej lásky. „V devä&desiatych 
rokoch pri#lo obdobie demokratizácie na#ej 
spolo!nosti a to prinieslo emocionálnu ú(a-
vu aj nádeje, ktoré v#ak do dne#nej doby os-
tali nenaplnené. Emancipa!né hnutie LGBT 
komunity je stále prítomné a je potrebné si 
ho pripomína&,“ vysvet(uje Pakan.
Zezulová dodáva, )e (udia, ktorí nepoznajú 
vlastnú minulos&, sú nútení opakova& jej 
chyby. „V prípade (udí z tejto komunity platí, 
)e ak nepoznajú svoju minulos&, ako mô)u 
veri&, )e nastane pre nich v na#ej spolo!-
nosti lep#ia doba? V"stava teda v#etk"m 
odkazuje: láska a pokrok sú nezastavite(né 
a spolo!nos& sa napriek v#etk"m neduhom 
mení k lep#iemu.“
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(udská ko$a je asi 
naj&a$#ie médium na 

tvorbu, ale o!to kraj#ie

„Ke) nájdete tú pravú osobu, ktorá vo vás vyvoláva to najlep$ie, podporuje vás, 
miluje vás a robí vá$ svet kraj$ím a $&astnej$ím, v$etko je jednoduch$ie,“ hovorí 
Ivana Beláková – Slovenka, ktorá svoje $&astie na$la v Kalifornii, kde rozvíja svoje 
tatérske umenie. Jej tetovanie je jedine"né ako ona sama. Pochádza z dedinky Kos-
tolné pri Novom Meste nad Váhom. Unikátnos& jej $t%lu potvrdzuje aj uznanie Múzea 
MACRO v Ríme, ktoré ju uvádza vo svojom katalógu. Ivana má mno'stvo medziná-
rodn%ch ocenení a zú"astnila sa na prestí'nych medzinárodn%ch v%stavách tetova-
cieho kreatívneho priemyslu. V L. A. 'ije so svojou partnerkou Veronikou a odkazuje: 
„Pripadá mi neskuto"né, 'e v roku 2020 sa takéto nie"o, ako man'elstvá gejov a le-
sieb, e$te stále rie$i, a robia sa rozdiely medzi #u)mi. Najdôle'itej$ie je pod#a m*a 
'i& v pravde, a to je, 'e sme úprimní sami k sebe! Treba sa #úbi& a správa& sa k sebe 
najkraj$ie ako vieme a hovori& o sebe len pekné veci.“

Robert Pakan 
Foto – archív Ivany Belákovej
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Slovenka, ktorá sa stala medzinárodne 
uznávanou tatérkou. Premenila si svoj sen 
na skuto"nos& a pov%$ila túto svoju prácu 
na formu umeleckého vyjadrenia. Ivana, ako 
si sa dostala k tetovaniu a aká bola Tvoja 
cesta do L. A.? 
K tetovaniu som sa dostala úplnou náho-
dou, ke+ sa ma kamarátka op"tala, !i by 
som si to chcela skúsi&. %la som do toho 
a tetovanie sa mi od prvej sekundy zapá!i-
lo. Hne+ som vedela, )e presne toto chcem 
v )ivote robi&. Táto príle)itos& sa mi naskyt-
la, ke+ som dokon!ovala strednú #kolu.
Od mali!ka som kreslila a celkovo som v)dy 
nie!o tvorila. 'i u) to bolo vyrezávanie so-
#iek alebo graffiti, fascinovali ma reklamy 
v !asopisoch, oble!enie a celkovo dizajn. 
Milujem tanec, )ivé predstavenia, herectvo, 
hudbu, jedlo, písanie. V#etko toto je pre m$a 
umenie. V#etko som to vnímala a intenzívne 
preci&ovala u) od detstva.
Moja cesta do L. A. bola jednoduchá – pred 
t"m, ako som sem pri#la a usadila sa, dva 
roky som cestovala po svete. Letela som aj 
cez Los Angeles a za#la som sa pozrie& do 
jedného tetovacieho #túdia, kde mi ponúkli 
prácu. Ponuku som prijala.

.udská ko'a je tvojím plátnom. Aké to je, 
prispôsobova& svoju tvorbu po'iadavkám 
klienta?
*udská ko)a je asi naj&a)#ie médium na 
tvorbu, ale o to kraj#ie. Musím pracova& 
s ko)ou, textúrou ko)e, jej farbou – pigmen-
tom. Tomuto v#etkému sa musím prispôso-
bi&, ale zjednodu#ujem si to t"m, )e si na 
základe t"chto faktorov dôkladne vyberám 
klientov.
Mám #pecifick" #t"l, ktor" sa nedá apliko-
va& napríklad na tmavú poko)ku.

Má$ mo'nos& robi& tetovanie aj pod#a seba, 
tak, 'e ti do toho klient nezasahuje?
Takmer v)dy. Pred zaplatením zálohy vy)adu-
jem úplnú umeleckú slobodu. Inak nechcem 
tetova&. Viem sa dohodnú& v prípadoch, ke+ 
ide o niekoho, kto má vyslovene takú prácu, 
)e mu bude tetovanie zasahova& do kariéry. 

Si tatérkou oby"ajn%ch #udí aj celebrít, je 
v tom nejak% rozdiel?
Pre m$a nie je. Je mi jedno, !i tetujem ce-
lebrity alebo „oby!ajn"ch“ (udí. Prioritou 
je pre m$a samotná práca. Celebrity v#ak 
majú na rozdiel od „oby!ajn"ch“ (udí rôzne 
po)iadavky a „skú#ajú“ moju trpezlivos&.

Sú témy, ktoré má$ rada? Ktoré to sú? Menia 
sa "asom?
Najrad#ej mám detské kresby, podobné te-
tovania ma ve(mi oslovujú a bavia, asi aj 
preto, )e ja sa cítim stále ako die&a – mám 
takú zvedavú, hravú myse(. Ve(mi rada te-
tujem zvieratá a kvety alebo rôzne uletené 
motívy, pri poh(ade na ktoré sa (udia zas-
mejú. 'asom sa to ur!ite mô)e meni&. Mo)-
no ma o rok bude bavi& tetova& nie!o úplne 
iné.

Si v kontakte aj s queer komunitou v L. A.? 
Aká je? Má$ v nej klientov?
By& gejom alebo lesbou je tu be)né. Ani mi 
to nepripadá ako separátna komunita, je 
to tu v#etko „domixované“. Normálny be)n" 
)ivot. Tak to pod(a m$a má by&, ka)d" !lo-
vek nech je t"m, k"m chce by& a k"m sa cíti. 
Mám ve(a klientov, ktorí sú gejovia, transro-
doví (udia, transvestiti a podobne. Ako asi 
v ka)dom ve(komeste, sú tu #tvrte s gej pod-
nikmi, usporadúvajú sa rôzne PRIDE podu-
jatia. LGBTI komunita v L. A. je obrovská, 
pripadá mi, )e „ka)d" druh"“ !lovek je gej. 
*udia sa na verejnosti nemusia schováva&. 
Páry si adoptujú deti. Rodina a rodi!ia ich 
akceptujú, je to úplne be)né. Samozrejme, 
)e sa nájdu aj v"nimky, ale (udia, ktor"ch ja 
poznám, majú krásne vz&ahy s príbuzn"mi.

Lí$ia sa tetovania LGBTI #udí a heterosexu-
álnych #udí?
Nie. To naozaj zále)í od vkusu. 'o sa komu 
pá!i.

Ak% je 'ivot gejov a lesieb v L. A.? Sú prijatí 
a prijaté spolo"nos&ou?
Áno, sú. Naozaj sa mi nezdá, )e by sa (udia 
za nimi otá!ali… Gej (udia tu majú také isté 
práva ako straight.
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Ako vníma$ LGBTI komunitu na Slovensku?
Na Slovensku ne)ijem u) vy#e 20 rokov, tak-
)e naozaj neviem, aké to je. No predt"m sa 
mi ve(akrát stalo, )e (udia po mne pokriko-
vali, )e som lesba, !i u) v #kole alebo na uli-
ci. V bare mi vy#plechli víno do tváre, a to 
len zato, )e som tam bola s kamarátkou. 
Myslím, ale aj dúfam, )e sa prostredie za tie 
roky zmenilo.

So svojou partnerkou tvoríte $&astn% pár, aké 
boli va$e za"iatky a aké to je teraz?
Áno, sme spolu ve(mi #&astné a máme spolu 
krásny, plnohodnotn" vz&ah. Na#e za!iatky 
boli &a)#ie len v tom, )e sme sa o sebe u!i-
li a Veronica navy#e nebola nikdy predt"m 
so )enou. Treba ma& otvorenú komunikáciu 
a by& úprimn" jeden k druhému – to sú zák-
lady ka)dého zdravého vz&ahu medzi dvoma 
(u+mi.
Ve(mi sa (úbime a ni! nepova)ujeme za 

preká)ku, ktorá by sa nedala prekona&. Ne-
pre)ívame nijaké drámy, dohadujeme sa len 
o mali!kostiach. Nehádame sa. Je to naj-
kraj#í vz&ah, v akom sme obe kedy boli, ur-
!ite aj t"m, )e ke+ nájdete tú pravú osobu, 
ktorá vo vás prebúdza to najlep#ie, podpo-
ruje vás, miluje vás a robí vá# svet kraj#ím 
a #&astnej#ím – v#etko je jednoduch#ie!

(o pod#a teba na Slovensku ch%ba, "o by si 
chcela zmeni&?
Ke+ sa bavíme o LGBTI, tak to, !o by sa malo 
na Slovensku zmeni&, sú zákony. Pod(a m$a 
ka)d", kto chce by& v man)elstve, by mal 
ma& na to právo. Zdá sa mi neskuto!né, )e 
v roku 2020 sa takéto nie!o e#te stále rie#i 
a robia sa rozdiely medzi (u+mi na základe 
ich pohlavia !i orientácie.

Najdôle)itej#ie je 

pod(a m$a )i& v prav-

de, a to je, )e sme 

úprimní sami k sebe! 

Treba sa (úbi& a sprá-

va& sa k sebe naj-

kraj#ie ako len vieme 

a hovori& o sebe len 

pekné veci. Sústre+o-

va& sa na pozitívne 

veci a udalosti! Sila 

mysle je na#a tajná 

zbra$.
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(o ti naopak ch%ba zo Slovenska, "o v L.A. 
nenachádza$?
Hlb#ie vz&ahy. V USA mi niekedy pripadajú 
také vykalkulované a uzavreté. Myslím si, 
)e my Slováci a Slovenky sme neskuto!ne 
#tedrí (udia, !o sa t"ka v#etkého, materiál-
nych vecí, !asu, pohostinnosti, vz&ahov.

Prejavuje sa nejako tvoja identita aj v tvojej 
tvorbe?
V mojej tvorbe sa predov#etk"m odrá)a 
moja osobnos&. Moje tetovania sú pozitív-
ne, zábavné, farebné, najlep#ie a dokonalé. 
(smiech)

Kde mô'eme nájs& tvoje diela a aké sú tvo-
je plány do budúcnosti? O "om sníva Ivana 
a po "om tú'i?
Moje diela mô)ete nájs& na v#etk"ch  
sociálnych sie&ach pod menom IVANA TAT-
TOO ART.
Moje plány do budúcnosti sa t"kajú môj-
ho vz&ahu a mojej práce – momentálne sa 

chystám s&ahova& do Miami, kde si chcem 
otvori& tetovacie #túdio, a tak isto chcem 
po)iada& Veronicu o ruku. Moje tú)by sa 
v)dy t"kajú môjho #&astia, lásky a vá#ne. 
A ve(mi tú)im spolupracova& na oble!ení 
s mojimi dizajnami pre high fashion návrhá-
rov ako Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, 
Dsquared2, Dior…

Chcela by si e$te nie"o na$im "itate#om 
a "itate#kám odkáza&?
Napadlo mi pár vecí: v prvom rade prajem 
v#etk"m !itate(om a !itate(kám len to 
najlep#ie v )ivote, aby boli #&astní, (úbení 
a zdraví. Ka)dému prajem ve(a lásky a nád-
hern" )ivot!
Najdôle)itej#ie je pod(a m$a )i& v pravde, 
a to je, )e sme úprimní sami k sebe! Treba 
sa (úbi& a správa& sa k sebe najkraj#ie ako 
len vieme a hovori& o sebe len pekné veci. 
Sústre+ova& sa na pozitívne veci a udalosti! 
Sila mysle je na#a tajná zbra$.
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Ponorka, rozdelenie, 
rozchod, ale aj viac lásky. 
Ako pre$ívali queer páry 

karanténu?

Ocitnú& sa v jednej domácnosti mô'e by& &a'kou skú$kou ka'dého vz&ahu. V marci 
vä"$ina párov skon"ila v karanténe s obmedzen%m vychádzaním. Prostredie nieko#-
k%ch stien a izolácia od rodiny "i priate#ov mô'e pôsobi& na jednej strane sties*u-
júco, ale aj upokojujúco. Niektoré vz&ahy skú$ku celosvetovou krízou nepre'ili, iné 
na$li rie$enia dlhotrvajúcich problémov a ne'né okamihy v spolo"nom objatí.
Zozbierali sme príbehy nieko#k%ch partnersk%ch dvojíc, ktoré ukazujú ich skúsenosti 
s novou a ne"akanou situáciou.

Marek Hudec, Andrej Kuruc
Ilustrácie – Viktória Szabóová 
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Laco a Pavel: Zaspali sme pod stanom uprostred spálne

Pre Laca a Pavla priniesla karanténa viac spolo!ne strávené-
ho !asu. Na#li sa pred #estnástimi rokmi, no zrejme e#te nikdy 
doteraz neboli naraz tri mesiace v jednom byte. 2ijú vo Viedni, 
kde sa aj zosobá#ili.

Obaja zvykli ve(a cestova&, dopravné prostriedky boli praktic-
ky ich druh"m domovom. V marci sa to zmenilo, obaja zostali 
doma. Kon#tatujú, )e nová situácia ich stmelila. „Jasné, )e sme 
niekedy cítili aj klaustrofóbiu, ale zaka)d"m r"chlo pominula. 
Sna)ili sme sa robi& veci tak, aby sme mali na !o spomína&. 
S na#ou viedenskou partiou sme sa dohodli, )e pôjdeme spolu 
do Opery. V piatok sme sa v#etci obliekli, )eny do nádhern"ch 
rób, mu)i do smokingov, stretli sme sa cez Zoom a spolu poze-
rali záznam z opery,“ hovorí Laco.

Ke+ ma(ovali byt a museli da& v#etok nábytok pre! zo spálne, 
vymysleli si, )e pôjdu na dovolenku. „Vytiahli sme stan, spacá-
ky, karimatky, gitaru, na iPade sme si pustili ohe$ a zaspali sme 
pod stanom uprostred spálne.“ Okrem toho pravidelne chodili 
na prechádzky, robili si v"lety za medvedím cesnakom, raz za 
!as vy#li na ulicu na bicykloch.

Pavel pracoval ako oby!ajne a Laco si ako muzikálov" herec 
musel nájs& novú nápl$. Divadlá zavreli, a tak uva)oval, !o +a-
lej. „Za!al som medzi prv"mi dobrovo(nícky #i& rú#ka, denne 
som cvi!il jógu. Varili sme, upratovali,“ spomína si Laco.

Po!as karantény si vymyslel online kurzy #itia a so svojimi 
)ia!kami strávil dvakrát v t")dni dve hodiny na internetov"ch 
lekciách. Rú#ka potom chodil ka)d" ve!er rozosiela&. Po#ta 
je v#ak v Rakúsku aj samoobslu)ná, tak)e sa s nik"m nemusel 
osobne st"ka&.

Situácia vo Viedni bola iná ako na Slovensku – krajina neza-
viedla a) také prísne pravidlá. Nakupova& napriek tomu cho-
dili iba raz za dva t")dne, a ke+ im nie!o ch"balo, sna)ili sa 
vymyslie& recepty zo surovín, ktoré im doma zostali. Zaviedli 
si pravidlo, )e recepty budú vyh(adáva& iba v kuchárskych kni-
hách, a nie cez Google.



MAGAZÍN QYS

35



MAGAZÍN QYSLETO20

36



MAGAZÍN QYS

37

He*a a Petra: Sna'ili sme sa rozobera& témy, 
ktoré sú nám obom príjemné

„Do ná#ho be)ného )ivota karanténa ex-
trémne nezasiahla,“ hovoria He$a a Petra. 
„Ovplyvnilo nás to zrejme len v tom, )e sme 
spolu trávili viac !asu vo dvojici. Predt"m 
sme mali ve(a spolo!n"ch aktivít aj s na-
#imi blízkymi a známymi. Po!as ‚korona–
opatrení‘ sme komunikovali osamote viac 
ako predt"m, to je pravda.“

Vo vz&ahu ich prekvapí u) málo!o, stretli sa 
pred jedenástimi rokmi. Uznávajú, )e ob!as 
cítili v sties$ujúcich podmienkach ponorko-
vú chorobu. „Hlavne pri sychravom po!así, 
búrka !i dá)+ zmení náladu ka)dému, aj 
mne ako optimistke,“ hovorí Pe&a. Ke+ sa 
chceli „ponorke“ vyhnú&, chodili do príro-
dy, viac sa venovali psovi, i#li si zabeha& 
a spoznáva& okolie.

„Usilovali sme sa vyh(adáva& skôr príjem-
né témy, a nie tie, ktoré sa jednej !i druhej 
bridia. Sna)ili sme sa menej na seba fu!a& 
kvôli somarinám.“

Michal a Michal: Keby sme vedeli, "o v$etko 
sa stane, nerozdelili by sme sa

„Nieko(ko dní pred zavretím hraníc sme sa 
obaja vrátili z 'eska, kde spolu )ijeme, do-
mov na Slovensko, ka)d" ku svojej rodine. To 
sme e#te netu#ili, )e kvôli korone uviazneme 
s rodinami na tri mesiace,“ zh3$ajú svoju si-
tuáciu po!as pandémie Michal a Michal.

Opatrenia im úplne zastavili ich ka)doden-
n" )ivot, spolo!né b"vanie. „Keby sme ve-
deli vopred, !o v#etko sa stane, zrejme by 
sme domov na Slovensko ani nevycestovali 
a nerozdelili sa.“ V tomto období si uvedo-
mili, ako ve(mi im spolo!n" )ivot ch"ba.

„Ch"balo nám to, !omu sa hovorí ozajstn" 
domov. Ten pocit, ke+ si ve!er máte ved(a 
koho (ahnú&, koho mô)ete len tak obja&, po-
bozka&, koho si mô)ete zo srandy dobera&.“ 
Karanténa bola pre nich sk(u!ujúcim zá)it-
kom, hoci si v)dy na#li spôsob, ako sa aspo$ 
na pár hodín v t")dni stretnú& osobne. „Bol 
to v#ak zna!ne obmedzen" kontakt – v)dy 
na verejnosti, tak)e akéko(vek vytú)ené, pri-
rodzené láskyplné prejavy i#li bokom.“

Situácia sa predl)ovala a v nich narastal 
pocit frustrácie. „Napriek tomu, )e svoje 
rodiny (úbime, nemohli sme sa u) do!ka&, 
kedy sa znova otvoria hranice.“
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Robert a Wayne: Dali sme si definitívne 
adieu

„Ná# vz&ah bol u) vo svojom závere a kvôli 
situácii s pandémiou sme si dali definitív-
ne adieu,“ hovorí Robert. Ich vz&ah bol o to 
komplikovanej#í, )e jeho expriate( Wayne 
pochádza z Hongkongu, nemohol sa (ahko 
ods&ahova& zo spolo!ného b"vania, a na 
dôva)ok po!as karantény pri#iel e#te aj 
o prácu.

„Aj predt"m bol stále doma, lebo v Brati-
slave nemá ve(a priate(ov. *udia tu k nemu 
nie sú ve(mi priate(skí a on nepije alkohol, 
kr!my ho nebavia, tak)e sa mu na Sloven-
sku &a)#ie utu)ujú vz&ahy.“ Po!as karantény 
sa v#ak nehádali !asto, neliezli si na nervy, 
preto)e Wayne sa stále hral v tichosti na 
po!íta!i. „To len ja som na neho kri!al, aby 
sa u) to(ko nehral,“ dop,$a Robert.

Hoci sa Robertovi skon!il partnersk" vz&ah, 
pá!ilo sa mu, )e sa svet zastavil a on sti-
hol dobehnú& mnohé resty. Napríklad za!al 
písa& divadelnú hru. „Bude fenomenálna. 
A zdá sa, )e raz budem maturitnou otázkou: 
V"znamní predstavitelia slovenskej drá-
my 21. storo!ia.“ Pozitívne tie) bolo, )e sa 
k nim do domácnosti vrátil ich psík, s kto-
r"m mohli po!as karantény trávi& viac !asu.

Ester: Sna'ila som sa nezblázni&

Svoje skúsenosti z !ias izolácie ste nám pí-
sali aj na sociálne siete. Ester sa zdôverila, 
)e pandémia bola pre $u traumatická. „Na 
konci apríla sa mi rozpadol vz&ah a vply-
vom celej tejto situácie sa mi zhor#ili psy-
chické problémy. Tak)e môj príbeh je o tom, 
ako sa úplne nezblázni&.“

Stewen naopak napísal: „Ke+ sme pre)ili 
toto, pre)ijeme u) v#etko. Po!as karantény 
sme oslávili deviate v"ro!ie, karanténa ná# 
vz&ah s partnerom e#te posilnila.“
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Andrej Kuruc
Foto – Jakub Ková!

Jasna )emrincová: 
Ako keby mi ten náklad, 
'o som si cel% $ivot 
niesla, zlomil chrbát.

Jasna !emrincová (44) je transrodová 'ena, ktorá sa narodila v Bojniciach. 

Vy$tudo-vala elektrotechniku.  Pracovala na Slovensku, nejak% "as vo Francúzsku, 
Anglicku. Ke) sa vrátila domov, za"ala $tudova& anglick% jazyk a literatúru. 
Viackrát uzavre-la man'elstvo. V sú"asnosti dokon"uje tranzíciu a 'ije s man'elkou 
a troma de&mi na lazoch. Pracuje v elektrov%robe. V dôsledku koronakrízy v$ak 
momentálne nemá prácu.
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Vo veku 12–13 rokov si za!ala uvedomo-
va&, )e sa s $ou deje nie!o, !o sa vymyká 
z be)ného rámca „Vtedy som nedokázala 
definova&, !o to so mnou je a !o je vlast-
ne iné. V tej dobe nebolo o tom absolútne 
ni! po!u&.“ V t"ch !asoch poznala len slová 
„homosexuál“, alebo „teplo#“, alebo „buze-
rant“, ale poriadne nevedela, !o to je. „Za-
!ala som si v#íma&, )e ma ve(mi pri&ahovali 
)enské veci a cítila som potrebu zaradi& sa 
do )enskej oblasti,“ spomína Jasna. Sna)i-
la sa nie!o o tom zisti&, ale v tej dobe boli 
v#etky publikácie star#ie ako dvadsa& rokov.

Pri ich !ítaní sa dozvedela o sebe hrozné 
veci. Aká stra#ná perverznos& je to. „Myslela 
som si, )e to je transvestizmus. V knihe to 
opísali ako nie!o perverzné, úchylné.” 

Nadobudla pocit, )e to je asi nie!o ve(mi 
zlé, !o sa o nej nesmie nikto dozvedie&. Toto 
boli prvé informácie, ku ktor"m sa dostala, 
a vtedy sa uzavrela a nechala si v#etko pre 
seba. Bolo nemyslite(né, aby to niekomu 
povedala. Postupne v nej silnela potreba 
vyjadrova& svoju )enskos&. „Robila som to 
doma tajne.“

Raz mala zá)itok so spolu)iakom. Vtedy si 
uvedomila, )e sa jej pá!ia aj mu)i. „Nechce-
la som si pripusti&, )e som homosexuál.  Ve(-
mi som chcela by& normálna, normálny cha-
lan,“ spomína Jasna. Uvedomila si v#ak, )e 
nechce by& s mu)om ako mu), ale ako )ena.
Po roku 1989 nastúpila na strednú #kolu 
a dostala sa k prv"m erotick"m !asopisom, 
ktoré v tom !ase na Slovensku za!ali vy-
chádza&. V nich sa z !asu na !as objavilo 
aj nie!o o „transsexuáloch“. „Vtedy som si 
uvedomila, )e toto je ono, toto je ten môj 
problém, toto ja pre)ívam.“ A) vtedy kone!-
ne dokázala definova&, !o s $ou vlastne je.

Mala asi 16–17 rokov, ke+ sa jej do rúk do-
stala kni)ka o Angli!anke, ktorá podstúpila 
tranzíciu v neskor#om veku. Názov tej knihy 
bol Z mu)a )enou. V tom sa na#la. E#te stále 
v#ak svoj vnútorn" coming–out nepodstúpi-
la. „Ja som si to nechcela prizna&. Nepripú#-
&ala som si, )e som trans a chcem podstúpi& 
celú zmenu.“ Na#la aj !lánky, ktoré tvrdili, 

)e vä!#inou nastane obdobie, ke+ to ustúpi, 
ak  si ako mu) nájde partnerku a za!ne vies& 
normálny )ivot. „Nakoniec som ale pochopi-
la, )e to neustúpi.“

Ke+ mala Jasna 17–18 rokov, vychádzali na 
Slovensku rôzne !asopisy so zoznamovací-
mi rubrikami, cez ktoré sa sna)ila nadviaza& 
vz&ah s niek"m podobn"m, ale nikdy jej to 
nevy#lo. Zárove$ sa bála o svoje súkromie, 
brzdil ju strach, )e ju niekto prezradí. „Sna-
)ila som sa zoznámi& sa aj s gejmi. Lákalo 
ma ma& skúsenos& s mu)om, chcela som to 
za)i&, ale tie) sa mi to nikdy nepodarilo.“

Spolo!nos& v#ak od nej o!akávala nie!o iné. 
„Videli mu)a, !akali mu)ské správanie, mu)-
sk" prejav. Ve(mi som sa sna)ila, mala som 
nieko(ko vz&ahov so )enami. E#te aj teraz mi 
niekto ob!as povie: ‚Ty si bol tak" sukni!kár 
a teraz povie#, )e si )ena?!‘“

Pri milovaní so )enou v)dy zavrela o!i 
a predstavovala si, )e je )enou. 

V rokoch 1998 – 1999, ke+ za!ínal by& do-
stupn" internet, pracovala Jasna v Brati-
slave. Vtedy kone!ne na#la prvé relevantné 
informácie o „transsexualite“. Pojem „tran-
srodovos&“ sa e#te nepou)íval. Získala rôzne 
informácie o tranzícii, hormonálnej lie!be, 
úprave pohlavn"ch orgánov. „Na#la som 
rôzne obchody, kde sa dalo kúpi& oble!enie 
a rôzne +al#ie veci, ako napríklad silikóno-
vé prsia. To v#etko bolo v zahrani!í.“ Jasna 
tak mala silnú motiváciu u!i& sa anglicky.

Ke+ za!ala v 'echách s tranzíciou Tere-
za Spencerová, pod(a Jasny nastal ur!it" 
prielom aj na Slovensku. „Vtedy pri#iel môj 
vnútorn" coming–out: ‚u m$a sa u) asi ni! 
v tomto nezmení‘. Vtedy som sa prv"krát 
pokúsila nie!o s t"m urobi&.“ Jasna vola-
la na linku dôvery, aby získala kontakty na 
doktorov, ktorí sa t"m zaoberali. Odkázali ju 
na psychologi!ku, a tá Jasnu presmerova-
la na doktorku Jáno#kovú, ktorá pracovala 
aj s transrodov"mi (u+mi. „Ona bola super, 
viedla aj trans–skupinky, vtedy to bolo po-
vinné. Chodila som k nej asi pol roka.“
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Vtedy e#te rie#ila, ako sa dosta& z povinnej 
vojenskej slu)by. „Vojaci sa ma stále sna)ili 
dosta& naspä&. Poslali ma k psychiatri!ke 
a z nej som mala ve(mi negatívny dojem. 
Chcela ma posla& na pozorovanie do psy-
chiatrickej lie!ebne v Pezinku.“ T"m Jasnu 
druh"krát odradila.

„Bola som v psychickej situácii, ke+ som si 
povedala, )e nejak do)ijem, u) to vydr)ím. 
Budem sa sna)i& rozvíja& svoju )enskos& 
in"m spôsobom, vnútorne, pre)ívaním, ne-
pôjdem do fyzickej tranzície.“

Stále to o nej málokto tu#il. Niektorí (udia, 
ktor"m to povedala, ju povzbudzovali. „Iní 
reagovali negatívne, hovorili mi, )e mi #ibe, 
)e som nenormálna, )e je to choré…“

Ak chcela Jasna za!a& tranzíciu, musela by 
to poveda& rodi!om, s ktor"mi dlhú dobu 
)ila. Na to v#ak nenabrala odvahu, bála sa 
ich reakcie. Chví(u potom )ila v zahrani!í, 
vo Francúzsku, kde o svojej situácii ve(a 
rozm"#(ala. A ke+ sa vrátila, znova bola 
rozhodnutá, )e ide do tranzície. Nav#tívila 
doktorku Castiglione. „Bola perfektná, dala 
mi silu, aby som i#la do toho, a znova sme 
pri#li do toho bodu: poveda& to doma, po-
veda& to okoliu, za!a& )i& ako )ena. To bolo 
pre m$a &a)ké.“ Doma sa za!ala )enskej-
#ie oblieka&, ma(ova& sa, lakova& si nechty. 
„Ke+ to rodi!ia zaregistrovali, absolútne 
to neprijali, vraveli mi, )e mi #ibe. A t"m to 
skon!ilo. A tak som si zase povedala, )e u) 
to v tomto )ivote neurobím.“

Chodila po obchodoch, mí$ala peniaze na 
)enské veci, ktoré sa jej pá!ili. Skr"vala ich, 
a ke+ mala príle)itos&, tak sa do nich prez-
liekla. Potom stretla )enu, pri ktorej si po-
vedala, )e to je tá pravá, s touto to zvládne, 
s $ou v#etk"m prejde, vydr)í by& mu)om.  Po 
dvoch mesiacoch od zoznámenia jej pove-
dala, )e s $ou nemô)e by&, lebo sa vnútorne 
cíti by& )enou. A jej to nevadilo. „Tak sme 
vydr)ali &a)ké 4 roky, lebo nakoniec to ne-
bola pravda, vadilo jej to. Ja som sa sna)ila 
bojova&, potlá!a& to, nakoniec sme sa aj tak 
rozi#li, lebo to nefungovalo.“

Neskôr sa o)enila, mala syna. Rozviedli sa 
kvôli in"m starostiam. O Jasninej identi-
te sa b"valá partnerka dozvedela a) ne-
dávno – a neprijala to dobre. Zakazuje jej 
stretáva& sa so synom, napriek tomu, )e ho 
mali v striedavej starostlivosti. Jasna sa to 
pokúsila rie#i& aj súdnou cestou, ale v)dy 
sa na#iel dôvod, pre!o jej b"valá man)el-
ka syna nedala, tak sa nakoniec vzdala. 
Uzavrela man)elstvo znovu, narodili sa jej 
tri deti.

„V#etky zábrany vo mne padli pred rokom 
a pol, to som mala 42–43 rokov. Vtedy to vo 
mne zosilnelo nato(ko, )e u) som nemohla 
+alej bojova&. U) som to v#etko otvorila. Po-
stupne som to dala zo seba von. Nebolo to 
naraz, )e by som pri#la a povedala: ‚ja som 
)ena‘, ale postupne.“

S druhou man)elkou to pred dvoma rokmi 
#krípalo. Bolo to kvôli tomu, !o Jasna cíti-
la. Ve(akrát to rie#ila alkoholom. Sna)ila sa 
by& super mu)om, !o absolútne nefungova-
lo. Zdalo sa, )e sa rozídu. „A) pri#iel !as, ke+ 
sa vo mne v#etko zlomilo. Ako keby mi ten 
náklad, !o som si cel" )ivot niesla, zlomil 
chrbát. Padla som úplne na zem, a u) som 
jednoducho nevládala ni! v sebe potlá!a&, 
s ni!ím bojova&. Povedala som si, )e s t"m 
musím nie!o urobi&. 2e jednoducho som 
)ena, chcem by& )ena, a u) to +alej takto 
nejde.“

Cel" )ivot si #tudovala nové informácie 
o hormonálnej terapii, tak ju skúsila. „Tie 
hormóny vo mne spravili +al#iu ve(kú zme-
nu, tak)e v#etky zostávajúce zábrany, ktoré 
som v sebe mala, sa rozplynuli, a hne+ som 
to povedala man)elke.“

Tá jej odpovedala, )e !akala nie!o hor#ie. 
Ich vz&ah sa viac otvoril, ove(a lep#ie spo-
lu fungujú. Práve ona Jasne ve(mi pomohla 
ku coming–outu, tak)e to jednoducho pove-
dala v#etk"m. „Mala v#ak strach, bála sa, 
)e beriem lieky, )e nie som pod kontrolou.“ 
A tak sa Jasna rozhodla za!a& oficiálnu 
tranzíciu. Pred rokom i#la k doktorovi Pa-
tarákovi do Banskej Bystrice a v#etko bolo 
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optimistickej#ie.
„Dal mi odporú!ania, pozhá$ala som si le-
károv, !o v#ak nebolo ve(mi jednoduché.“ 
Mala absolvova& genetické vy#etrenie, en-
dokrinologické vy#etrenie a psychodiag-
nostiku. Na psychodiagnostiku #la Jasna 
k doktorke Jáno#kovej, vyu)ila svoj kontakt 
z minulosti. Ale zohna& endokrinologi!ku 
bol problém. Niektorí jej vraveli, )e to sa 
na Slovensku ani nerobí, musí vraj ís& do 
Prahy. Nakoniec sa obrátila na Christiána 
z inPoradne a Zaru z Prizmy, a oni jej poradi-
li endokrinológov. „Mali dlhé !akacie doby, 
skoro rok.“ Nakoniec sa objednala na vy#et-
renie o nieko(ko mesiacov, a mala #&astie, 
doktorke sa uvo(nil e#te skor#í termín.

Od prvého kontaktu s doktorom to trvalo 
#tyri mesiace, k"m oficiálne dostala hor-
móny. Minul" rok v decembri bola naposle-
dy na kontrole u doktora Pataráka, uva)o-
vali o tom, )e by i#la na operáciu tento rok. 
Ale kvôli koronakríze to zatia( nie je mo)né. 
„Momentálne v#etko stojí, tak)e uvidíme. Ja 
u) by som to !o najskôr chcela ma& za se-
bou. Ale neviem, ako to pôjde.“

Jasna plánuje aj právnu tranzíciu. „Momen-
tálne fungujem v#ade ako )ena, iba pracu-
jem ako chlap, lebo mám papiere na svo-
je pôvodné meno.“ V práci jej na to zatia( 
nikto ni! nepovedal, ke+)e pracuje v mon-
térkach. „Naposledy som bola dva mesia-
ce v Gruzínsku. Tam som i#la s obavou, )e 
musím ís& cez letisko a u) sa nepodobám na 
fotku v pase.“ Nikto v#ak nemal námietky. 

Nik sa ani nesp"tal, !i sa ma(uje.
Jasna si vybavuje rozvod, aby mohla do-
kon!i& tranzíciu. „V#ade som !ítala, )e sa 
musím rozvies&. Nekázal mi to v#ak nikto. 
Práve)e aj doktor mi povedal: ‚ja vás ne-
mô)em núti&, aby ste sa rozviedli‘. Ale tak 
!i tak, ke+ sa mi právne zmení pohlavie, 
na#e man)elstvo bude anulované. A bojím 
sa, aby sa mi zbyto!ne proces tranzície ne-
skomplikoval kvôli tomu, )e e#te stále som 
v man)elskom zväzku.“ Preto sa rozhodla, 
)e to vyrie#i dopredu. Jej man)elka by v#ak 
bola rad#ej, keby zostali zosobá#ené. Má 
strach, )e Jasna s $ou nebude chcie& +alej 
)i& a nájde si mu)a. „Ja po rozvode a) tak 
netú)im, máme malé deti, ktoré mám ve(mi 
rada. Chcem, aby rodina zostala spolu.“

Deti sú e#te malé, tak to prijímajú v"bor-
ne. Najmen#ie má dva roky, najstar#í #es&. 
Jasnu volajú rôzne: ocko, Jasni!ka, mamin-
ka Jasni!ka. 2iadny problém s t"m nemajú. 
„B"vame v rodinnom dome, v podstate sa 
pre nás ni! nezmení, stále zostaneme spolu 
s de&mi, na#e fungovanie bude také isté.“ Ak 
by existovala právna úprava vz&ahov osôb 
rovnakého pohlavia, ur!ite by takú mo)nos& 
vyu)ili.

Mala asi 16–17 rokov, 

ke+ sa jej do rúk dostala 

kni)ka o Angli!anke, kto-

rá podstúpila tranzíciu 
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Fotografka Jarcovjáková: 
Queer *udia ma 

za totality fascinovali 
svojou pestros&ou

(eská fotografka Libu$e Jarcovjáková je Osobnos&ou "eskej fotografie za rok 2017. 
Za "ias komunistickej totality v (eskoslovensku fotografovala no"n% 'ivot pra'skej 
LGBTIQ komunity. Fotografie sa po desa&ro"iach rozhodla zverejni& a dnes o tejto 
téme pripravuje aj knihu. V rozhovore pre QYS opisuje, "ím si ju queer scéna v osem-
desiatych rokoch získala.

Radovan Jankovi!
Foto – Libu#e Jarcovjáková, zo série 

T-CLUB (1983 – 1985)
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Ako ste pri$li na nápad fotografova& no"n% 
'ivot LGBTIQ #udí?
Ke+ ma kamarát zaviedol k Petrovi Vokovi, 
!o bol jeden z dvoch podnikov pre LGBTIQ 
(udí v Prahe, bola som fascinovaná tou ener-
giou, slobodou a inakos&ou. Hne+ som ve-
dela, )e tam chcem foti&. Len)e to bol dlh" 
proces. Trvalo takmer rok, ne) mohol do 
t"chto podnikov !lovek vôbec chodi& sám, 
preto)e v oboch boli vyhadzova!i.

Pre"o bolo &a'ké dosta& sa dovnútra?
Vyhadzova!i sledovali, kto dnu patrí a kto 
nie. A nemuselo ís& v"hradne o sexuálnu 
orientáciu. Oni sa sna)ili eliminova& rôz-
nych „obzera!ov“ a provokatérov, a (udia 
vnútri vás u) museli pozna& alebo ma& pocit, 
)e tam patríte. A to chví(u trvalo. Jedna vec 
v#ak je dosta& sa bez problémov dnu a +al-
#ia môc& tam vytiahnu& fotoaparát. *udia 
boli opatrní, no !asom ma o to sami za!ali 
)iada&.

Aké boli reakcie, ke) ste tam za"ali foti&? 
V tom "ase to asi nebolo v$etk%m práve prí-
jemné.
M$a si vyslovene poz"vali, aby som fotila 
rozli!né akcie. A fotila som s bleskom, aby 
bolo vidno, )e fotím, a nikto si nemyslel, )e 
tam #pehujem. Síce by som miliónkrát rad-
#ej fotila bez blesku, ale rozumela som, )e 
tam boli (udia, ktorí nechceli by& vidie&. 
Rozhodne ale ne#lo o )iadne komer!né fote-
nie – bolo to skôr o v"mene, preto)e viacerí 
chceli fotky a ja som zase bola t"mto sve-
tom posadnutá. A !asom som sa dostala do 
jeho jadra, stala som sa sú!as&ou tejto spo-
lo!nosti, ktorá bola pre m$a akoby rodinou.

(ím si vás ten svet takto získal?
Bolo to hlavne o slobode prejavu. U) len vy-
jadri& svoju sexualitu bola obrovská demon-
#trácia slobody. Zárove$ ma zaujímala aj 
tá vizuálna stránka, hostia boli ve(mi pes-
trí – mlad#í, star#í, v strednom veku, mu)i, 
)eny, drag queens, Nemci, 'esi, Slováci aj 
Ma+ari. Bolo to nie!o, !o v tom !ase nebolo 
pre pra)ské no!né podniky be)né. V tomto 
podniku (udia skuto!ne oslavovali v#etko, 
!o sa dalo, a tie) pravidelne organizovali 

Bolo to hlavne o slobo-

de prejavu. U) len vyjad-

ri& svoju sexualitu bola 

obrovská demon#trácia 

slobody. Zárove$ ma 

zaujímala aj tá vizuál-

na stránka, hostia boli 

ve(mi pestrí – mlad#í, 

star#í, v strednom veku, 

mu)i, )eny, drag queens, 

Nemci, 'esi, Slováci aj 

Ma+ari. Bolo to nie!o, 

!o v tom !ase nebolo 

pre pra)ské no!né pod-

niky be)né.



MAGAZÍN QYSLETO20

46

rôzne bály a karnevaly. Bola to ohromná zábava a tak" mal" 
svet sám pre seba.

Bol tento klub oficiálne ozna"en% ako klub pre LGBTIQ komuni-
tu, alebo i$lo o verejné tajomstvo?
Nikde sa nepísalo, )e toto je gej klub. Oba priestory pre túto 
komunitu spravovala spolo!nos& Restaurace a jídelny Praha I. 
a, pod(a môjho názoru, to bol dobr" biznis. Preto)e tí klienti 
boli zvä!#a bohatí, slu#ní a v)dy tam bolo plno. T–klub bol roz-
hodne v"nosn" podnik a zhroma)+ovala sa tam pestrá vzorka 
(udí, medzi ktor"mi boli !asto napríklad aj prostitútky alebo 
taxikári. Zárove$ si klub zakladal na #tamgastoch, ktorí tam 
chodili doslova denne, ja som bola v podstate jednou z nich.

Pre"o ste sa rozhodli za"a& fotky zverej*ova&?
Zverejnila som ich prv"krát v roku 2008 v galérii Langhans 
v Prahe. Predt"m z nich vznikol len krátky, dvadsa&minútov" 
film a dozvedela som sa, )e sa o$ zaujímajú (udia, ktorí do T–
klubu chodievali. O tieto fotky bol ve(k" záujem. Momentálne 
pripravujem vydanie knihy o T–klube, ktorá vyjde, dúfam, u) na 
jese$ tohto roka.
Foti& v T–klube som prestala a) po návrate z Berlína, kde v roku 
1985, ako)e z dôvodu vy#etrovania nejakého úmrtia, chceli po-
licajti vidie& moje fotky. Podarilo sa mi z toho vykrúti& a vtedy 
som si uvedomila, )e odo m$a chcú, aby som (udí z Té!ka udá-
vala.

To znie, ako keby celá tá scéna fungovala v akejsi "iasto"nej 
ilegalite.
To nie, vyslovene ilegálne to nebolo. V#etci vedeli, o aké kluby 
ide, ale vä!#inou to nikto nerie#il. Asi aj medzi hos&ami boli 
nejakí agenti, ale bolo to &a)ké rozpozna&.

Viete, ako T–klub dopadol po zmene re'imu?
Krátko e#te fungoval, ale potom sa ten priestor vrátil pôvod-
n"m majite(om. Niekto mi hovoril, )e dnes je tam obchod s hu-
dobn"mi nástrojmi, ale neviem to s istotou, nikdy som sa tam 
u) ne#la pozrie&. Hne+ nato sa vyrojili desiatky +al#ích podni-
kov, ktoré prevzali gej klientelu a celá táto komunita sa za!ala 
meni& a ve(mi individualizova&.
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Tridsa& rokov som $ila 
pod*a katolíckeho u'enia 

o!homosexuáloch, 
prinieslo mi to len 
depresie a!samotu

Publikovanie tohto textu som chcela na poslednú chví#u odrieknu&. Ni" nikomu ne-
hovori&. A hlavne nie o sebe. Neurobila som to len preto, 'e #udí s podobn%m príbe-
hom, ako mám ja, je ove#a viac. Mnohí mladí veriaci dnes pre'ívajú to isté "o ja pred 
viac ako tridsiatimi rokmi. A ja nechcem, aby robili podobné 'ivotné chyby.

Text vznikol v spolupráci s Denníkom N

Mária %!epková, Ria Gehrerová 
Foto – Vladimír %imí!ek, Denník N 

a archív Márie %!epkovej
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Vyrastala som vo veriacej rodine, no v #kole 
sme na nábo)enstvo nemohli chodi&. Hoci 
bolo oficiálne povolené, na#a u!ite(ka od 
neho v#etk"ch rodi!ov odhovárala. Od tre-
tieho ro!níka som teda ka)dú sobotu tajne 
chodila na nábo)enstvo k jednej katechét-
ke. Niektoré deti chodili na #portové akcie, 
na krú)ky, ja na nábo)enstvo. Bolo to také 
napínavé tajomstvo. Nikto to nesmel vedie&, 
len deti, s ktor"mi sme sa u katechétky stre-
távali.
Neskôr som sa stala sú!as&ou tajnej cirkvi. 
Dostala som sa do nej v+aka hodinám jogy. 
Be)ne sa cvi!ila v #kolskej telocvi!ni, po-
pri volejbale alebo basketbale. Za socia-
lizmu sme ju nepova)ovali za ohrozovanie 
kres&anstva. Naopak, bola ob(úbená najmä 
u mlad"ch, ktorí h(adali aj !osi duchovné. 
A práve tam som sa spoznala aj s (u+mi 
z tajnej cirkvi.
V+aka tomu som sa dostala aj k nábo)en-
sk"m knihám alebo !asopisom, ktoré boli 
v tom !ase ve(ká vzácnos&, nosili nám ich 
najmä z Po(ska alebo z Ríma. Spolo!enstvá 
viedli (udia, ktorí boli v 50. a 60. rokoch pre 
svoju vieru vo väzení a za)ili mu!enie aj t"-
ranie. Vytvárali také autentické spolo!en-
stvá, )e sa to podobalo tomu, !o sa pí#e 
v Evanjeliu a v Skutkoch apo#tolov o prvot-
nej cirkvi. 'ítali sme Bibliu, pre)ívali sme 
intimitu s Bohom. Boli sme chudobné spolo-
!enstvá, ktoré nemali ni!, a hlavne nie moc 
a vládu. V)dy nám hovorili, )e (udí mô)eme 
oslovova& len t"m, !ím sme a ako )ijeme, 
nie presvied!a& !i núti& do nie!oho. Pre 
mlad"ch (udí to bolo zaujímavé a prí&a)li-
vé, a tie) to bola ur!itá vzbura a revolta. Boj 
za slobodu pre nás i pre druh"ch. Slobodu 
myslenia, cítenia, prejavu, názoru.
Boli sme úpln"m opakom toho, aká je vä!#i-
nová cirkev, kres&anstvo dnes. Kres&anstvo, 
ktoré chce vládnu& a druh"m hovori& do ich 
slobody, ako majú a nemajú )i&, a núti& ich 
k tomu aj cez zákony.

Man'elsk% 'ivot? To nezvládnem
Domnievam sa, )e aj v tajnej cirkvi boli 
okrem m$a nejakí LGBTI (udia, hoci ten 
pojem vtedy ani neexistoval. Deti si medzi 
sebou nadávali do tepl"ch, ale skuto!n"ch 

gejov nepoznali. Homosexuálni (udia boli 
pre nás boli úplná exotika, nie!o ako mar-
&ania.
Ani medzi sebou sme o tom nehovorili. Ke+ 
sme náhodou za!ali hovori& o sexualite, 
najhor#ím hriechom bola masturbácia. Va-
rovali nás pred $ou, hovorili nám, )e je to 
&a)k" hriech, vrchol toho, !oho sa mlad" 
!lovek mohol dopusti&.
Za komunizmu boli homosexuáli vykres(ova-
ní ako kriminálnici. Písalo sa o tom najmä 
v !iernej kronike, v krimi príbehoch. Naprí-
klad, )e niekde, na nejakom záchode v Prahe 
do#lo k nejakému incidentu. Toto mi ni! ne-
hovorilo, vravela som si, )e sa ma to net"ka. 
Homosexualita pre m$a bolo nie!o hrôzo-
stra#né, temné a neznáme. Ja som v sebe 
cítila !osi celkom iné. Pre m$a to bolo nie-
!o také normálne a prirodzené, nedokázala 
som si to spoji&.
Vedela som len to, )e ma to ne&ahá k mu-
)om, do man)elstva, do rodiny, k de&om.
Na strednej #kole som v#ak chodila s jed-
n"m mlad"m mu)om, ktor" si ma chcel 
vzia&. Obaja sme boli veriaci, tak)e sme 
dodr)iavali !istotu pred man)elstvom a ni! 
sexuálne medzi nami nebolo. Smerovalo to 
u) k man)elstvu, av#ak ke+ som si predsta-
vila svoju svadbu, man)elsk" )ivot, rodinu, 
pre)ila som siln" vnútorn" blok. Vedela 
som, )e toto vlastne nechcem, necítim to 
tak, nezvládnem to. Myslela som si, )e je 
to znamenie. 2e som povolaná do celibátu 
a mám si zvoli& duchovné povolanie, obeto-
va& sa Bohu, (u+om a modlitbe. A tak som sa 
vydala touto cestou.

Po revolúcii som odi$la do rehole
Spolu s priate(mi z tajnej cirkvi sme raz boli 
na ve(kom medzinárodnom kres&anskom 
stretnutí Taizé v Ma+arsku. Tam bol re)im 
trocha vo(nej#í, a tak sa tam mohli organi-
zova& aj tisícové stretnutia veriacich. B"vali 
sme u jednej kres&anskej rodiny, ktorá nám 
zabezpe!ovala ubytovanie a jedlo.
Stretla som tam aj diev!a z Nemecka, ktoré 
vy#tudovalo teológiu. Pá!ilo sa mi to, ale 
u nás bolo nie!o také celkom nemyslite(né. 
Na celom Slovensku existoval len jeden se-
minár, aj ten bol len pre chlapcov. A ak by 
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som chcela #tudova& nejak" humanitn" od-
bor, tla!ili by mi do hlavy marxizmus a leni-
nizmus a t"m som sa ako veriaca nechcela 
ve(mi zaobera&.
Po strednej #kole som preto i#la rad#ej pra-
cova&. Ke+ som mala asi dvadsa& rokov, 
pri#la revolúcia a ja som namiesto vysokej 
#koly odi#la na pä& rokov do Francúzska. 
2ila som tam v komunite veriacich, no ne#lo 
o klasické rehole, ale spolo!enstvá, kde )ili 
aj laici !i man)elia.
Precestovala som s nimi kus sveta, preto-
)e mali domy v rôznych krajinách. Nau!ila 
som sa po francúzsky a po anglicky.
Kres&ansk" )ivot v zahrani!í bol vtedy ve(mi 
odli#n" od toho na Slovensku. Ak by som ho 
neza)ila, neviem, !i by som dnes bola kres-
&ankou. A !i by som vôbec bola.

Za#úbila som sa
Vo Francúzsku som za)ila svoj vnútorn" 
coming–out. V komunite sme mali ve(mi 
silné bratské a sesterské vz&ahy. Mali sme 
spolo!né liturgie, aktivity, trávili sme spolu 
celé dni. Ani v be)n"ch man)elstvách (udia 
netrávia to(ko !asu spolu.
Vtedy som si uvedomila, )e ma nielen)e 
nepri&ahujú mu)i. Za(úbila som sa do )eny. 
V#etko sa v#ak odohrávalo len v mojej hla-
ve. Ale dochádzalo mi, )e to, !o pre)ívam, 
a !o cítim u) roky, sa volá homosexualita. 
Bol to pre m$a #ok.
Povedala som o tom k$azovi na spovedi. 
Nevedela som, aká reakcia príde. Bol to 
v#ak ve(mi skúsen" belgick" k$az. 'lovek zo 
západu, kde u) homosexualita nebola tabu. 
Poznal (udí, ako som ja, a vedel, )e to nie sú 
)iadne stra#idlá ani mar&ania.
Na Slovensku som sa stretla s úplne inou 
reakciou. Ke+ som sa s t"m prv" raz po!as 
spovede zverila jednému k$azovi, fyzicky si 
odo m$a odsadol. Bol to pre m$a ve(mi zl" 
zá)itok, doteraz si na to pamätám. Ale ne-
súdim ho za to, aj pre neho to bol #ok.
Neskôr som sa s t"m zverila aj jednej re-
ho(nej sestre na Slovensku, ale tá mi dlho 
nechcela veri&. Hovorila mi, )e sa mi to len 
zdá, )e to nemô)e by& pravda, )e to prejde, 
ve+ ma roky pozná. Toto dodnes hovoria 
mnoh"m mlad"m (u+om. Homosexuála si 

predstavujú ako niekoho úplne iného, nie 
ako !loveka z ich okolia, ktor" je normálny, 
a u) vôbec nie hlboko veriaci.
Vo francúzskej reholi ma síce prijali, ale ne-
radili mi u nich zosta&. Pod(a u!enia kato-
líckej cirkvi toti) do svojich radov nemajú 
prijíma& homosexuálnych (udí. Dos& ma to 
zranilo. Homosexuálnych (udí cirkev na jed-
nej strane odkazuje na )ivot v celibáte, ale 
na druhej strane ich nechce prija& do svo-
jich spolo!enstiev, kde by mohli spolo!ne 
)i& v celibáte.

Po terapii pri$iel pocit úplného zlyhania
Po piatich rokoch som sa z Francúzska vrá-
tila na Slovensko a nevedela som !o +alej. 
Nevidela som )iadne iné mo)nosti, len )i& 
s cirkvou a pre cirkev. Rozhodla som sa teda 
splni& si aspo$ svoj sen #tudova& teológiu 
a popri tom som si privyrábala ako u!ite(ka 
nábo)enstva.
Bol rok 1995, na Slovensku za!ínal internet, 
a ja som za!ala poznáva&, )e v západnom 
svete sú aktívne spolo!enstvá kres&ansk"ch 
homosexuálov, ktorí sa stretávajú a h(ada-
jú spolu cestu ako )i&. No narazila som aj 
na postoj cirkvi, a plne som mu vtedy veri-
la, ktorá také spolo!enstvá rozde(ovala na 
„dobré“ a „zlé“.
Tí „dobrí“ sa chceli riadi& oficiálnym u!ením 
cirkvi a )i& cel" )ivot osamelo v celibáte. 
A tí „zlí“, to boli #karedí liberálni kres&ania, 
ktorí sa odklá$ali od u!enia cirkvi a verili, 
)e ak mô)u )i& lásku k Bohu, mô)u )i& lásku 
aj vo vern"ch zodpovedn"ch vz&ahoch. Dlho 
som nevedela pochopi&, ako je nie!o také 
mo)né.
Ke+ som za!ala #tudova& teológiu, mala 
som ve(mi silnú vieru, verila som v u!enie 
cirkvi. Ale hovorí sa, )e #tudent teológie 
je len jeden krok k tomu, aby vieru za!al 
stráca&. A !ím viac !lovek cirkev, jej deji-
ny a u!enie spoznáva, t"m viac prichádza 
o ilúzie a naivitu, stráca nezrelú detskú 
nekritickú vieru. Jeho viera mô)e dozrieva& 
a prechádza& krízou.
Morálna teológia v tom !ase ve(mi zdôraz-
$oval pojem !istota. V#etko sexuálne, !o sa 
dialo mimo man)elstva, bolo zlé, hriechom 
proti !istote. Pritom mladí (udia pre)ívajú 
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sexualitu ve(mi silno, no ak sme chceli )i& 
pod(a kres&anského u!enia, museli sme „)i& 
!istotu“. Pre homosexuálov to znamenalo 
)i& celo)ivotnú „!istotu“ bez vz&ahu, v osa-
melom celibáte. H(adali sme preto spolo-
!enstvá, v ktor"ch sme si v „)ivote v !istote“ 
pomáhali.
Jedn"m z tak"ch, ktoré sa zameriavalo pria-
mo na homosexuálnych (udí, bolo zdru)enie 
Rieky. Jeho !lenovia verili, )e homosexua-
lita sa dá lie!i& alebo aspo$ potla!i&. Boli 
tam rôzni (udia — od homosexuálnych, ktorí 
sa sami chceli zmeni&, a) po heterosexuál-
ne )eny, ktoré boli do homosexuálov zami-
lované a boli presved!ené, )e si spolu mô)u 
zalo)i& rodinu.
Spo!iatku som z nich bola nad#ená, lebo mi 
dali nádej, )e sa mô)em zmeni&. V Riekach 
som kvôli tomu dokonca podstúpila aj te-
rapiu. Bola to ale planá nádej. Jej ovocím 
bolo iba sklamanie a pocit úplného zlyha-
nia a straty zmyslu )ivota.
T"m, )e som rozumela anglicky, francúzsky 

a !iasto!ne aj nemecky, som sa v Riekach 
stala ich kontaktom pre zahrani!ie. Bola 
som na konferenciách o lie!be homosexua-
lity, bola som s t"mito organizáciami v kon-
takte cez online diskusie, !ítala som ich 
literatúru. Viaceré takéto spolo!enstvá ve-
rili tomu, )e homosexualita vzniká z traumy 
v detstve, a ke+ !lovek prejde terapiou 
a s touto traumou sa vyrovná, za!ne by& 
opä& heterosexuálny. Alebo )e homosexua-
lita je „nau!ená“ a ako taká sa dá „odu!i&“. 
Dnes u) vieme, )e takéto jednoduché odpo-
vede sú nerealistické a dávajú nesplnite(né 
zra$ujúce o!akávania.
Postupom !asu som v#ak za!ala streta& 
najskôr ojedinelé, !asom !oraz po!etnej#ie 
kritické hlasy, ktoré nesúhlasili s t"m, )e ho-
mosexualita sa dá lie!i&. Hlasy t"ch, ktorí 
sa o vylie!enie desa&ro!ia úprimne sna)ili, 
a namiesto uzdravenia skon!ili v depresi-
ách a beznádeji. Objavovali sa aj príbehy 
gejov, ktorí sa prehlasovali za vylie!en"ch, 
no zrazu boli prichytení v gejbaroch alebo 

Z katolíckej komunity 

vo Francúzsku, v kto-

rej strávila pä& rokov 

(1990 – 995). FOTO6, 

popiska: Vo Francúz-

sku na konferencii 

Exodus o lie!ení ho-

mosexuality, 1999.
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boli tajne nafilmovaní s mu)mi.
Okolo roku 2000 u) aj samotné ve(ké spolo-
!enstvá, ktoré lie!ili (udí z homosexuality, 
takzvané ex–gay hnutia, za!ali priznáva&, 
)e to nie je také jednoduché. 2e ak zmena 
nastáva, tak len v do!asnom donútenom 
správaní, ale nie v cítení. Nasledujúcich 
20 rokov za!alo zanika& !oraz viac zdru-
)ení a lie!ite(ov homosexuality. Priznávali, 
)e desiatky rokov klamali – sami sebe a aj 
druh"m. Postupne sa ospravedl$ovali za to, 
)e ublí)ili tisíckam (udí.

Tvrdohlaví lie"itelia homosexuality
Vo!i  Riekam som preto postupne za!ala 
by& ve(mi opatrná. Napísala som im list, 
prosila som ich, aby (udí nem"lili a netvr-
dili, )e homosexualita sa dá lie!i&. Zozbie-
rala som informácie z celého sveta. Mala 
som v"hodu, )e som ovládala cudzie jazyky. 
V+aka tomu som sa dostala aj na rôzne me-
dzinárodné konferencie o homosexuálnych 
kres&anoch. Stretávala som sa tam naprí-
klad s man)elkami, ktoré opustili ich man-
)elia, preto)e boli gejovia. Donútili sa síce 
do sobá#a, donútili sa do detí, ale napriek 
tomu neprestali by& homosexuálni. Tie man-
)elky boli ve(mi dorá$ané, sklamané. Vypo-
!ula som si tam rôzne ne#&astné príbehy. Aj 
na Slovensku sme v Riekach mali )enatého 
mu)a s nieko(k"mi de&mi, ktor" to prezento-
val ako dôkaz, )e je vylie!en". No ten, kto ho 
poznal bli)#ie, vedel, )e svojím vonkaj#ím 
entuziazmom len kompenzuje fakt, )e jeho 
vnútorné cítenie nie je zmenené, len potla-
!ené.
Rieky v#ak nikdy neprestali veri&, )e zmena 
je mo)ná. Trvali na tom, )e tí, ktorí podstú-
pia psychoterapiu, doká)u vstúpi& do man-
)elstva a by& „heterosexuálne funk!ní“.
List, ktor" som napísala Riekam, sa nestret-
ol u ka)dého s pochopením. Spolu s +al#ími 
!lenmi Riek sme to teda skúsili aj osobne. 
Zakladate(ke tohto hnutia sme hovorili, )e 
na sebe necítime )iadnu zmenu, vo svete u) 
pred t"mito terapiami varujú, tak pre!o ne-
prestaneme hovori& o lie!ení? Ale neuspeli 
sme.
List pre Rieky z roku 2000 som nakoniec 
roz#írila a vydala ako knihu Homosexua-

lita, cesta sebatranscendencie? Bolo to 
e#te v !ase, ke+ som h(adala spôsob, ako 
mô)e homosexuálny kres&an )i& pod(a u!e-
nia katolíckej cirkvi #&astn" a naplnen" )i-
vot. Stále som verila, )e sa to mo)no dá, )e 
treba len h(ada& +alej. Spolu s pár (u+mi, 
ktorí mali s Riekami podobnú skúsenos& 
ako ja, sme sa od!lenili od Riek a zalo)ili 
malé spolo!enstvo s názvom Medzipriestor. 
Ten neskôr prerástol do spolo!enstva Gay 
Christians Slovakia, z ktorého tento rok 
vzniklo ob!ianske zdru)enie Signum – Dú-
hoví kres&ania.
V Medzipriestore sme prem"#(ali ako +alej. 
Ak lie!enie nie je mo)né, !o nám ostáva?

Kamaráti si zalo'ili rodiny, mne zostala osa-
melos&
V mladosti ma presvied!ali, )e aj ke+ nebu-
dem )i& s partnerkou, tak môj )ivot mô)e by& 
naplnen". Budem ma& svoje záujmy, rozvíja& 
svoje talenty, venova& sa slu)be druh"m (u-
+om, a to ma bude nap,$a&. Skú#ala som 
to. Ale moju ka)dodennú samotu to nezapl-
nilo. A fakt je, )e ak !lovek sám nie je na-
plnen", nedoká)e dlho ani priná#a& slu)bu 
pre druh"ch. V dvadsiatke a tridsiatke som 
stále mala kamarátov, s ktor"mi som mohla 
ís& von, na opeka!ku, do kina, na v"lety. Ale 
tí sa zrazu )enili, vydávali, mali deti. A po-
stupne prichádzala hlboká samota.
Niet kam ís& po ve!eroch, niet kam ís& cez 
víkend, niet komu poveda& dobré ráno, dob-
r" ve!er. Idete si prerába& byt a ste na to 
sám. Idete z nákupu a nemá vám kto otvori& 
dvere. Chcete si v kuchyni podlo)i& rozk"va-
n" stôl, ale nemá vám ho kto zodvihnú&.
A do toho zis&ujete, ako vás vlastne vníma 
katolícke u!enie. Pod(a neho toti) nie je zlá 
len homosexuálna aktivita. Samotná orien-
tácia a jej pre)ívanie je chápané ako zlo. 
Takto to vysvet(uje napríklad vatikánska 
Kongregácia pre náuku viery, ktorá v roku 
1986 napísala list biskupom s vysvetlením, 
ako majú pristupova& k homosexuálnym (u-
+om a vies& ich.
Na druhej strane cirkev u!í, )e sexualita 
nie je len !osi biologické, ale t"ka sa toho 
naintímnej#ieho jadra (udskej osobnosti. 
Pápe)ská rada pre rodinu dokonca tvrdí, )e 
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„sexualita je základnou zlo)kou osobnosti, 
jej spôsob jestvovania, prejavovania sa, ko-
munikovania s in"mi, cítenia, prejavovania 
a pre)ívania (udskej lásky.“
Ale tieto dva poh(ady vás dostávajú do úpl-
nej schizofrénie. Je moja homosexualita dar 
od Boha, alebo je to !osi zlé?
Toto u!enie ma priviedlo k sebanenávisti, 
k sebaodmietaniu, k úzkostiam a depresii. 
Pova)ovala som sa za zlú, nevedela som 
sa prija&. Nenávidela som sa za to, )e som 
homosexuálna. Bola som homofóbna sama 
k sebe. A to som nemala )iadnu partnerku, 
)iaden vz&ah. 2ila som sama a dostávala 
som sa na okraj priepasti. U) sa mi nechce-
lo )i&. Bála som sa, )e si ublí)im, a tak som 
sa dala hospitalizova& na psychiatrii.
Moje zm"#(anie sa postupne menilo. Ale ne-
bolo to len nejaké uletené (ahková)ne pre-
sko!enie z konzervatívnej strany na liberál-
nu. Bol to dlh" postupn" proces padania do 
smrti, sebaodmietnutia, a) po vzkriesenie 
a sebaprijatie. Nie zmena filozofie. Ale roz-
hodnutie sa pre )ivot. Na okraji priepasti.

Láska rástla, tak sme ju zastavili
Biblia u!í, )e strom pozná# po ovocí. Ak je 
ovocím nejakého u!enia chor", depresívny, 
úzkostn" !lovek, aké je to potom u!enie?
Jeden z prv"ch cirkevn"ch otcov Irenej 
z Lyonu hovoril: „Bo)ou slávou je )iv" !lo-
vek.“ Ve(mi sa mi to pá!i. Bo)ou slávou nie 
je k(a!a& a pozera& hore, ale by& )iv"m !lo-
vekom. A ja som o tento )ivot pri#la, stala 
sa zo m$a chodiaca m3tvola.
Niektorí (udia mi hovoria, )e ve+ nie som 
jedin" !lovek, ktor" )ije v samote. Mnohí si 
nena#li vhodného partnera, rozi#li sa, part-
ner im zomrel. Ale toto je iné. Sme nútení )i& 
v samote, lebo nám to hovorí u!enie cirkvi. 
Bu+ bude# )i& samotu alebo bude# odporo-
va& u!eniu cirkvi.
Ja pritom nie som !lovek, ktor" by nena#iel 
lásku. Asi pä&krát som ju za)ila. Ale ani je-
den z t"ch vz&ahov nepre#iel do partnerstva, 
lebo sme v)dy boli presved!ené kres&anky. 
Na#e vz&ahy neskon!ili preto, lebo láska vy-
chladla. Práve naopak, skon!ili preto, lebo 
na#a láska rástla. A to je úplne postavené 
na hlavu. Tá láska bola taká ve(ká, )e sme 

ju chceli vyjadri& aj spolo!n"m b"vaním, 
sexualitou, vz&ahom. Ale vtedy sme to v)dy 
stopli. Jedna z t"ch )ien sa vydala, +al#ia 
skon!ila v klá#tore, iná zostala osamote 
ako ja. Zriekla som sa ich pre u!enie cirkvi.
Na svete sú pritom milióny homosexuál-
nych kres&anov, ktor"ch cirkev stavia do 
podobnej situácie ako m$a. Hovorí im, )e si 
nemô)u nájs& partnera a by& s ním, (úbi& ho 
ako trvalého partnera. Ak o takom trvalom 
vernom vz&ahu poviete k$azovi pri spove-
di, nedá vám rozhre#enie a nemô)ete pri-
stupova& ani k sviatostiam. Ak by ste v#ak 
boli bez vz&ahu, no mali sex, hoci aj ka)d" 
t")de$ s in"m !lovekom, vyspovedáte sa 
z toho, dostanete rozhre#enie a mô)ete by& 
vítan"m !lenom cirkvi aj na+alej. Ale tak" 
prístup predsa nemô)e by& zdrav" – ani psy-
chicky, ani fyzicky a ani duchovne.

Nechcú nás po"úva&
Tridsa& rokov som sa sna)ila )i& pod(a kato-
líckeho u!enia a neurobilo ma to ani zdra-
vou a ani #&astnou. A mnohí majú podobnú 
skúsenos&.
Cirkev pritom na#e príbehy nechce po!u&. 
Stále má svoje spolo!enstvá, ako boli Rieky. 
Tie najskôr tvrdia, )e homosexualita je zlo, 
ktoré treba odstra$ova& a pomáhajú tak 
vytvori& depresívnych, sebanenávidiacich 
sa, osamel"ch a zúfal"ch (udí. A potom sa 
t"mto (u+om prezentujú ako tí, ktorí im z ich 
ne#&astia pomô)u a budú ich v smútku a sa-
mote súcitne sprevádza&.
Takéto spolo!enstvá si cirkev poz"va na 
svoje synody a cirkevné stretnutia. Sú pre 
nich dôkazom, )e aj homosexuálni (udia 
mô)u )i& pod(a katolíckeho u!enia.
Po v#etkom, !o som po!as t"ch 30 rokov pre-
)ila, si v#ak myslím, )e mô)e a aj musí dôjs& 
k zmene prístupu katolíckej cirkvi k homo-
sexualite. Aj ke+ ja sa toho asi nedo)ijem. 
U!enie o homosexualite je toti) rovnaké 
ako u!enie o rodine alebo o mláde)i. Musíte 
s t"mi rodinami a s mláde)ou hovori&, po-
!úva& ich, aby ste vedeli, !o ich trápi, !ím 
skuto!ne )ijú a reálne potrebujú. Vo svete je 
u) dos& k$azov aj biskupov, ktorí k LGBTI (u-
+om za!ali pristupova& otvorene. Neraz sa 
im zdôverili ich blízki, zistili, ko(ko tak"chto 
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(udí majú vo svojom okolí a otvorilo im to 
o!i.
U nás sa v#ak cirkev v pastorácii pre ho-
mosexuálnych kres&anov ve(mi nerozvíja. 
V premenovan"ch b"val"ch Riekach sú stále 
(udia, !o veria, )e lie!ba homosexuality je 
mo)ná a u)ito!ná, e#te nedávno pomáhali 
organizova& seminár o „reintegratívnej tera-
pii“, !o je len in" názov pre lie!enie homose-
xuality. Sama som za tie roky pre#la ve(kou 
zmenou, ale ich presved!enie sa nepohlo 
ani o milimeter. To znamená, )e ne!ítali, ne-
#tudovali alebo priamo odmietali #tudova&. 
Nechceli po!u& príbehy tisícov (udí vo sve-
te, ktorí posledn"ch pä&desiat rokov hovoria 
o svojej skúsenosti s lie!ením homosexua-
lity.

O vieru som takmer pri$la
Pre mno)stvo LGBTI (udí je &a)ké by& záro-
ve$ aj veriacimi. 'as& z nich prestala cho-
di& do kostola, na bohoslu)by, aj na na#e 
stretnutia gej kres&anov. Raz nám ktosi do 
spolo!enstva napísal, )e je absolútne nepo-
chopite(né by& gejom a kres&anom. Vraj je 
to rovnaké, ako keby )idia po!as vojny dob-
rovo(ne nastupovali do vlakov"ch voz$ov. 
A rozumiem tomu.

Nakoniec som v#ak vieru nestratila. Aj ke+ 
som k tomu bola u) ve(mi blízko. Nerozu-
mela som tomu, pre!o nám Boh dovolí by& 
homosexuálnymi, ke+ je to pod(a neho 
ohavnos&. Zdalo sa mi to by& ve(mi kruté. 
A aj Boha som za!ala vníma& ako krutého, 
zlého, a) zákerného. S tak"mto Bohom som 
nechcela ma& )iadny kontakt.
V tom !ase som )ila vo Francúzsku a o svo-
jich pocitoch som sa zverila jednej osobe, 
ktorá ma sprevádzala. Ob!as si myslím, )e 
tá osoba mi zachránila )ivot. Povedala mi: 
cho+ do sveta a )i akoko(vek vie#, ale )i tak, 
aby si nestratila vz&ah s Bohom. Lebo Boh je 
láska a ty musí# )i& tak, aby si tomu mohla 
veri&. A t"mto sa riadim dodnes. 
Neviem, !i e#te nájdem (udskú lásku a vz&ah. 
Mám pocit, )e u) som na to stará a hlavne 
ve(mi unavená. Ob!as si spomínam na lás-
ku, ktorú som pre)ila pred rokmi. Dnes u) 
viem, )e by som sa jej pre kres&anské u!e-
nie nevzdala. Takú chybu by som u) neuro-
bila. A nemô)em inak, len pred podobn"m 
neprijatím seba a neprijatím lásky varova& 
aj ostatn"ch.

'lánok vy#iel aj v Denníku N.

Mária %!epková (1969)

Pred revolúciou bola v tajnej cirkvi, po nej vy#tudo-

vala katolícku teológiu na Univerzite Komenského 

v Bratislave. Nieko(ko rokov poznávala kres&anské 

spolo!enstvá a #tudovala biblickú, kres&anskú i )i-

dovskú spiritualitu v západnej Európe i na Blízkom 

V"chode. Neskôr pracovala ako redaktorka a pre-

kladate(ka z francúz#tiny a angli!tiny vo vydavate(-

stve Serafín. Vydala knihu o tom, ako cirkev vníma 

(udí s inou sexuálnou orientáciou (Homosexualita, 

cesta sebatranscendencie?). Pí#e aj poéziu. Pracuje 

v kni)nici v Bratislave.
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Feel Good vás donúti 
zamyslie& sa, 'i je druhá 
#anca vo vz&ahu 

dobr% nápad

Dominika Chrastová S
E

RMae Martin sa najskôr preslávila v Kanade ako stand–up komi"ka a teraz sa dostá-
va do povedomia pou'ívate#ov Netflixu po celom svete. V marci pribudol v ponuke 
streamovacej slu'by $es&dielny seriál Feel Good, ktor% zobrazuje jej osobné skúse-
nosti s identitou aj vz&ahmi so 'enami.
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Hlavná postava je do ve(kej miery auto-
biografická, !o sa odzrkad(uje na mene aj 
povolaní. Prvá scéna seriálu sa odohráva 
v stand–upovom klube. Mae vtipkuje o Ka-
nade aj o tom, )e je single. Ale nie nadlho. 
Po vystúpení sa jej prihovorí George. „Vyzerá 
ako nebezpe!ná Mary Poppins, zatia( !o ja 
som ako Bart Simpson,“ porovnáva sa s $ou 
Mae.
D)in s tonikom a zoznamovacie otázky za-
)enú po!iato!nú rozpa!itos&. George pri-
znáva, )e nikdy nerandila s diev!a&om. 
Chce, aby ju Mae pobozkala. Prv" bozk ve-
die k +al#iemu a vzápätí sledujeme, ako sa 
hlavné postavy dávajú dokopy a zakrátko 
sa s&ahujú do jedného bytu. Fáza medov"ch 
t")d$ov v#ak, ako to b"va, netrvá ve!ne. 
Idylku nechtiac naru#ia rodi!ia Mae.
Matka Linda, ktorú hrá Lisa Kudrow z Priate-
(ov, sa pri online hovore sp"ta dcéry, !i si u) 
na#la novú podpornú skupinu pre drogovo 
závisl"ch. Mae pred George ute!ie aj s lap-
topom do kúpe(ne, no tajomstvo je vonku. 
A s ním aj prvé príznaky toxického vz&ahu.
„Mala som problém a teraz mám teba,“ vy-
svet(uje Mae svojej priate(ke, pre!o nepo-
trebuje )iadnu podpornú skupinu. No George 
je racionálna a vie, )e Mae sa musí osamo-
statni&, nelipnú& na nej ako na závislosti.
Na druhej strane, ani George nepatrí medzi 
(udí, ktorí majú v#etko vyrie#ené. Predstiera, 
)e na rodinnú svadbu je pozvaná sama bez 
sprievodu. Coming–out pred priate(mi pre 
$u zatia( znamená nie!o absolútne nepred-
stavite(né, !ím privádza Mae do neistoty. 
Napokon v#ak po úraze v nemocnici odhalia 
analgetiká pravdu aj za $u. Jej blízki na-
#&astie pobúrení nie sú, zostanú len zasko-
!ení.
Vz&ah tejto dvojice má aj +al#ie trhliny. 
„Hovorí, )e som jediné diev!a, ktoré ju kedy 
pri&ahovalo, ako keby to bola dobrá sprá-
va,“ rozpráva Mae publiku na stand–upe. 
Aby vyzerala pred partnerkou chlap!enskej-
#ie, oblieka sa len do !iernej. Ob(úbená !er-
vená mikina visí v skrini u) #es& mesiacov. 
„Mám pocit, akoby ma nemala rada pre to, 
k"m som, ale napriek tomu, kto som.“
%es&dielny seriál si stihnete pozrie& za je-
den ve!er. Miestami sa budete smia&, ino-

kedy nad !inmi hlavn"ch postáv nechápavo 
krúti& hlavou. A na konci sa pravdepodobne 
zamyslíte, !i sa druhá #anca na lásku ná-
hodou neskon!í ako druhá #anca na… závis-
los&. Viac nám sná+ objasní +al#ia séria, 
ktorá e#te nie je oficiálne potvrdená, no 
Mae Martin má u) napísan"ch nieko(ko epi-
zód.
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Marek Hudec 
Foto – Cinemaview, Kino Lumière

Film o!tane'níkovi gejovi  
spôsobil v!Gruzínsku 

revolúciu

Tane"ná dráma K%m sa tancuje mô'e rezonova& aj na Slovensku, sta"í si spomenú& 
na mu'sk% tane"n% pár v sú&a'i Let’s Dance.
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Mlad" gruzínsky tane!ník Merab sa sna)í 
presadi& v národnom súbore. Nemá to (ahké, 
po ve!eroch pracuje v re#taurácii, aby u)ivil 
rodinu. Na tréning potom vstáva skoro, svo-
je telo tla!í na pokraj vy!erpania. Hoci má 
o!ividne talent, choreograf súboru !asto 
kritizuje jeho pohyby ako „príli# jemné, citli-
vé, málo mu)ské“.
V súbore medzit"m vypadol jeden z popred-
n"ch tane!níkov a koluje klebeta, )e kvôli 
tomu, )e ho prichytili pri sexe s in"m mu-
)om. Chlapca jeho kolegovia surovo zbili, 
rodi!ia ho poslali do klá#tora na prev"cho-
vu, on odtia( utiekol a aby pre)il, stal sa 
z neho prostitút.
Merab by chcel postúpi& na jeho miesto, 
no získa ne)elanú konkurenciu s príchodom 
nezodpovedného a )oviálneho nová!ika 
Irakliho. Hoci má Merab priate(ku a spo-
!iatku s Iraklim súperia o pov"#enie v sú-
bore, !oskoro medzi nimi vzniká priate(stvo 
a zlo)itej#ie city, ktoré sa boja pomenova&.
Mnohí kritici titulujú film K"m sa tancuje 
ako gruzínske Daj mi tvoje meno. A skuto!-
ne, obe snímky majú spolo!né !rty. V ich 
hlavn"ch hrdinoch sa prebúdza láska k rov-
nakému pohlaviu, obaja sa sna)ia so svojou 
inakos&ou bojova&, potla!i& ju, no nakoniec 
sa s $ou sna)ia vyrovna&. Filmové rozpráva-
nia sa sústre+ujú hlavne na ich vnímanie si-
tuácie, sledujeme ich ka)d" krok a oba filmy 
nám dlho nechcú odhali&, !i ich city k milo-
van"m sú aj opätované.
Obidva filmy sa navy#e odohrávajú v ume-
leckom prostredí. Daj mi tvoje meno na o!a-
rujúcom talianskom vidieku, kde sa neustá-
le diskutuje o literatúre a hudbe, K"m sa 
tancuje zas v sú&a)ivom tane!nom súbore.
%védsko–gruzínska novinka v#ak poukazuje 

na #ir#ie spolo!enské súvislosti, je ove(a 
anga)ovanej#ia, a vlastne aj revolu!nej#ia. 
Homosexualita mô)e by& v Gruzínsku otáz-
kou )ivota a smrti, len dve hodiny autom od 
hlavného mesta Tbilisi sa nachádzajú hra-
nice s 'e!enskom, kde queer (udí posielajú 
do pracovn"ch táborov, v ktor"ch pod(a via-
cer"ch správ dochádza aj k ich vra)deniu.
Hoci má re)isér filmu K"m sa tancuje Levan 
Akin gruzínske korene, narodil sa vo %védsku, 
ktoré je vo vnímaní minorít srde!nej#ie. Kra-
jinu predkov vnímal z dia(ky idylicky, s nád-
hern"mi národn"mi parkami a bohatou (u-
dovou kultúrou. V roku 2013 v#ak zhrozen" 
sledoval v televízii správy o pochode Pride 
v Tbilisi, kde sa polícii nepodarilo ochrá-
ni& LGBTIQ komunitu a pri násilí zo strany 
protidemon#trantov dvanás& (udí skon!ilo 
v nemocnici. Zábery ho #okovali a cítil han-
bu. Vtedy sa zrodila my#lienka pre jeho tretí 
celove!ern" film.
Ako dôkaz, )e práva LGBTIQ (udí sú v Gru-
zínsku pál!ivou témou, poslú)i aj príbeh 
nakrúcania. Gruzínsky choreograf ú)asn"ch 
vystúpení, ktoré na plátne uvidíte, zostal aj 
po uvedení filmu v anonymite, preto)e sa 
bál o svoju prácu. Film sa nakrúcal v zhone 
a tajnosti po!as #tyroch t")d$ov v Tbilisi 
v novembri 2018. Napriek tomu, )e produk-
cia posielala falo#né popisy príbehu ma-
jite(om priestorov, v ktor"ch sa nakrúcalo, 
#táb z nich bol !asto na poslednú chví(u 
vyhoden". Niektor"ch ú!inkujúcich re)isér 
oslovil priamo na mieste, napríklad chlap-
ca, ktorého Merab stretne v autobuse, alebo 
prostitútov na ulici. Hviezdu filmu Levana 
Gelbakhianiho zas Akin na#iel na Instagra-
me. Herectvu sa dovtedy nevenoval, praco-
val v hosteli a príle)itostne tancoval. Jeho 
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v"kon v dráme pôsobí napriek tomu elektri-
zujúco.
Filmu sa darí navodi& atmosféru ve(kého 
vnútorného napätia, ktoré Merab v Gruzín-
sku za)íva. Homofóbne a sexistické prostre-
die je vykreslené ve(mi trefne a presved!i-
vo, cez náhodné dialógy postáv o )ivotn"ch 
pomeroch v krajine, alebo napríklad u) spo-
menut" príbeh tane!níka, ktorého zo súboru 
vyhodili. Jeho ne#&astn" osud visí nad Mera-
bom ako Damoklov me!, ktor" mu neustále 
pripomína, !o sa mô)e sta&, ke+ homosexu-
alitu neskryje.
Gelbakhiani dr)í na pleciach aj vyvrcho-
lenie filmu, konkrétne tane!né vystúpenie, 
ktor"m chce Merab presved!i& vedúcich sú-
boru o svojich kvalitách. V nieko(kominúto-
vej, dych berúcej scéne pohybom vyjadruje 
vnútornú boles& postavy, ale zárove$ aj jej 
du#evné oslobodenie sa. Zanecháva $ou sil-
n" dojem, pod ktor"m je &a)ké potla!i& slzy.
Záver filmu, ktor" by som nechcel prezra-
di&, zas vyznieva ako jasn" komentár k po-
merom v Gruzínsku. Mo)no aj preto bolo 
v"sledné dielo financované hlavne zo #véd-
skeho a francúzskeho filmového in#titútu. 
V Európe film získal mnohé ocenenia, za-
!iatkom roka napríklad Guldbagge, takzva-
ného #védskeho Oscara.
No a ako vyzeralo uvedenie snímky v Gru-
zínsku? Akinovi sa podarilo vybavi& tri 
premietacie dni v dvoch mestách – Tbilisi 
a Batumi. %es&tisíc lístkov do kín sa preda-
lo v priebehu pár minút, napriek tomu ka)dú 
sálu kvôli nepokojom sledovalo tridsa& po-
licajtov. Domáci kritici síce film vychválili, 
ale pravoslávna cirkev sa od neho verejne 
di#tancovala a extrémisti spolu s konzerva-
tívnymi politikmi vyz"vali na bojkot projek-

cií. Pod(a vyjadrenia ultranacionalistu Le-
vana Vasadzeho film „stojí proti gruzínskym 
a kres&ansk"m hodnotám a popularizuje 
sodomiu“.
Tieto reakcie v#ak re)iséra neprekvapili. 
Z prijatia filmu bol skôr nad#en": „Pri#li ba-
bi!ky a dedkovia, kiná boli plné. Mnohí (udia 
sú v Gruzínsku homofóbni len zo zvyku, lebo 
nikdy )iadneho geja nestretli a veria tomu, 
!o !ítajú. Mám pocit, )e sme posunuli dia-
lóg o tejto téme povedzme o dvadsa& rokov 
vpred. Je #ialené, !o v#etko sa v+aka filmu 
v Gruzínsku stalo,“ hovoril Akin pre magazín 
Interview. 2ije v %tokholme a uva)uje nad 
témou svojho nasledujúceho filmu.
K"m sa tancuje mal na Slovensku premié-
ru minul" rok po!as Filmového festivalu 
inakosti a mô)e rezonova& aj v na#ich po-
meroch. Ur!ite pripomenie diskusie z roku 
2011, ke+ televízia Markíza v #ou Let’s Dan-
ce predstavila mu)sk" pár, herca Viktora 
Horjána a tane!níka Mareka Vránu. Pätnás& 
mimovládnych organizácií vtedy poslalo 
otvoren" list riadite(ke televízie proti tomu-
to nápadu a následne spustili petíciu. Pár 
napriek tomu vydr)al v sú&a)i osem kôl.
Úspe#n" film Levana Akina ukazuje, ako 
kultúra doká)e odzrkad(ova& spolo!enské 
nálady, a )e sa mô)e sta& priestorom eman-
cipa!ného zápasu. Hoci umenie ponúka úto-
!isko, kde by mal ka)d" mo)nos& slobodne 
vyjadri& svoje city, niektorí (udia v $om budú 
vidie& v)dy len nástroj propagandy a príle-
)itos&, ako uml!a& nekonformné hlasy.
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Vitajte na planéte 
Chromatica, kde vládne 
rovnos& a!hudba lie'i

Matej Somr
Foto – Facebook (Lady Gaga)

Uplynulo u' vy$e desa& rokov od vy-
dania albumu The Fame. Lady Gaga 
v tom "ase priniesla nie"o nové, svie'e 
a plné energie. Teraz sa vracia z futu-
ristickej planéty Chromatica. Ove#a 
silnej$ia ne' kedyko#vek predt%m. 
Dokazujú to samotné skladby z nového 
albumu, kde sú texty obohatené o hlb-
$ie my$lienky a melódie majú v sebe 
zakomponovanú poriadnu emotívnu 
nálo'. Lady Gaga zru$ila Zem. Teraz 
'ije na planéte Chromatica.

V poradí #iesty album Lady Gaga s názvom 
Chromatica vy#iel 29. mája 2020. Hudobné 
o#atenie v sebe nesie prvky devä&desiatych 
rokov obohatené o EDM, house a iné elektro-
nické )ánre. Hlavn"mi témami, ktor"mi sa 
pop diva v skladbách zaoberá, sú du#evné 
zdravie, depresia, osamelos&, krutá láska, 
trauma zo sexuálneho zneu)itia. Texty, res-
pektíve ich témy sa dostávajú do rozporu 
s energick"m hudobn"m podkladom. „Chro-
matica je ak"msi druhom planéty Mad Max 
s ru)ov"mi hranolmi, kde balady sú zakáza-
né,“ pribli)uje Lady Gaga pre magazín Pit-
chfork.

Od Joanne k Chromatica. Pre"o taká prevrat-
ná zmena?
Album Joanne venovala svojmu otcovi a jeho 
rodine ako „liek“ na prekonanú traumu. Táto 
snaha dopadla neúspe#ne, !o spevá!ke pri-
nieslo obrovské sklamanie, spustili sa u nej 
silné depresie a prepadla !astému faj!eniu. 
Ako sama tvrdí, tvorba albumu Chromatica 
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bola najlep#ou cestou k vylie!eniu. Pre roz-
hovor s Apple Music dodala, )e práve vlast-
né neúspe#né vz&ahy jej poslú)ili ako zák-
lad k tvorbe nov"ch skladieb.
„2ijem na planéte Chromatica, to je miesto, 
kde )ijem. Na#la som Zem, odstránila som 
ju. Zem je zru#ená. 2ijem na Chromatica,“ 
popisuje titul nového hudobného diela v !a-
sopise Rolling Stone. Rôznorodú farebnú 
planétu mô)ete po prv" raz uzrie& vo video-
klipe ku skladbe Stupid Love (Hlúpa láska).

Symbol zvuku – alfa a omega celého albumu
Nov" album si vy)iadal aj nov" look. Pred 
oficiálnym vydaním nového hudobného prí-
rastku vy#iel do!asn" obal so symbolom 
na ru)ovom pozadí. Mnohí sa domnievali, 
)e ide o symbol jin a jang. Lady Gaga ne-
skôr na webovom portáli Pitchfork uviedla 
veci na pravú mieru: „Logo Chromatica má 
v sebe sínusovú vlnu, ktorá je matematic-
k"m symbolom zvuku. Zvuk je pre m$a t"m, 
!o ma uzdravilo a dalo mi )ivotnú silu, aby 
som mohla urobi& túto #túdiovú nahrávku. 
O tom je Chromatica.“
Kone!n" a oficiálny obal albumu zacho-
val pôvodn" symbol Chromatica doplnen" 
o spevá!kinu umeleckú fotku, na ktorej je in-
terpretka oble!ená do „bojového brnenia“. 
Celá kompozícia je ladená futuristicky, 
s intergalaktick"m nádychom. Trey Alston 
z MTV ju prirovnal ku kombinácii #ialené-
ho Maxa, Mortal Kombatu a napokon cy-
berpunkovej fantázie. Pod(a Hilary Hughes 
z Billboardu na#la in#piráciu vo filmovom 
Votrelcovi. O v"sledn" efekt sa postaral ne-
meck" fotograf Norbert Schoerner v spolu-
práci s tvoriv"m tímom pod vedením Nicolu 
Formichettiho.

Energick% rytmus v súlade s &a'k%mi témami
Album Chromatica v )iadnom prípade ne-
obsahuje balady, fanú#ik v $om nájde mno)-
stvo tane!nej hudby v kombinácií s texta-
mi, ktoré vypovedajú o ne(ahk"ch stavoch 
v )ivote !loveka. Svet nie je !iernobiely, ale 
nie je ani !isto ru)ov". Lady Gaga zakompo-
novala do skladieb prostredníctvom textov 
i melódií súkromné, priam intímne v"pove-
de.

Hne+ v úvode mô)ete natrafi& na sklad-
bu Alice. Spojenie Alice a krajiny zázrakov 
(Wonderland) mô)e pri prvom vypo!utí bu-
di& dojem, )e sa piese$ venuje práve tejto 
kni)nej postave, respektíve )e sa v plnej 
miere odvoláva na známy príbeh. Av#ak ide 
o metaforu. Pasá): „My name isn’t Alice but 
I’ll keep looking for Wonderland“ (Nevolám 
sa Alica, ale aj tak budem +alej h(ada& 
krajinu zázrakov) vypovedá o tom, )e spe-
vá!ka sa nemieni vzda& kvôli neúspechom 
!i rôznym )ivotn"m zvratom a neprestane 
napredova&. Piese$ odkazuje aj na du#evnú 
chorobu v podobe hlbokej depresie a na ne-
ustály vnútorn" zápas s vlastnou mys(ou pri 
h(adaní miesta, kde nájde pokoj a #&astie.
Azda v#etci a v#etky niekedy !akáme, )e prí-
de niekto, kto vylie!i na#u boles&, dodá nám 
silu a vyrie#i v#etky na#e problémy. Pritom 
si neuvedomujeme, )e sme strojcami vlast-
ného #&astia a mô)eme na$ dosiahnu&, ak 
v seba uveríme. Otázka v#ak znie: Mô)e nás 
láska ochráni& pred boles&ou? Aj na takéto 
úvahy natrafíme pri po!úvaní skladby Stu-
pid Love. U) Elvis Presley vo svojej skladbe 
Can´t Help Falling In Love spieval: „Múdri 
hovoria, )e len blázni mô)u do toho vbeh-
nú&.“ Je naozaj láska taká hlúpa? Alebo je 
hlúpe za(úbi& sa? Naozaj berieme lásku len 
ako hlúpos&, no napriek tomu ju mnohí z nás 
neskuto!ne k svojmu bytiu potrebujeme? 
Vä!#ina (udí od vz&ahu neo!akáva materi-
álne obohatenie sa, !i zmenu sociálneho 
statusu. Jediné, !o chcú, je prostá, jednodu-
chá, !istá – pre niekoho hlúpa – láska. Ni! 
viac, ni! menej.
Zaujímav" je aj +al#í singel Sour Candy 
(Kysl" cukrík), z ktorého takpovediac doslo-
va cíti& vô$u lízaniek, cukríkov a )uva!iek. 
Po mnoh"ch sklamaniach doká)u na#e srd-
cia skamenie&, mô)u sa sta& nedobytn"mi. 
Zvy!ajne aj ná# telesn" postoj, gestikulácia 
!i názory mô)u vyvoláva& dojem, )e sme ne-
prístupní. Ale opak b"va pravdou. Zatia( !o 
na povrchu pôsobíme ako kysl" cukrík, vo 
vnútri sme sladkí ako med. V+aka zl"m skú-
senostiam s láskou, dôverou !i v inej oblas-
ti si budujeme okolo seba ochranné hradby, 
no ob!as v tom na#om vnútri tlie malá is-
kierka nádeje, hlad po nehe, láske alebo po 
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tom, aby niekto pri#iel tie tvrdé steny zbúra& 
a objavil na#e „stratené ja“.
Album Chromatica je rôznorod", no stme(u-
je ho presved!enie, )e hudba v sebe nesie 
neskuto!nú lie!ivú silu. Práve to opisuje 
v skladbe Sine from Above (Sínus zhora) 
v spolupráci s hviezdnou osobnos&ou pop 
music, akou je Elton John. Lady Gaga ho 
v britskom hudobnom magazíne New Musi-
cal Express ozna!ila za svojho „mentora“ 
a niekoho, kto zohral ve(mi dôle)itú úlohu pri 
jej uzdravovacom procese. Singlom vzdáva 
poctu nielen hudbe a jej zázra!n"m ú!inkom 
na zdravie, ale rozpráva aj o vz&ahu s vy#-
#ou silou a oslavuje stretnutie spriaznen"ch 
du#í. Nemusí ís& pritom priamo o partnera 
alebo milenca. Stratené kúsky svojej du#e 
!asto nachádzame aj v !lenoch a !lenkách 
rodiny !i +al#ích blízkych (u+och.

Ostr% dá') ako nádej v lep$ie dni 
Kolaborácia Lady Gaga s Arianou Grande 
priniesla najvä!#iu bombu v podobe sklad-
by Rain On Me (Sp3chni na m$a). Od prvej 
chvíle, respektíve prv"ch krátkych uká)ok na 
sociálnych sie&ach, sa fanú#ikovia nevedeli 
do!ka& ve(kej premiéry naplánovanej na 22. 
mája tohto roka. Po zverejnení videoklipu na 
YouTube do#lo k obrovskej eufórii medzi fa-
nú#ikmi, predov#etk"m v LGBTIQ komunite. 
Videu raketovo rástla sledovanos& a po!et 
zdie(aní. V+aka sociálnej sieti TikTok singel 
nabral na e#te vä!#ej popularite. V okamihu 
vznikali rôzne „dance challenges“ na ofici-
álnu choreografiu k skladbe a cover videá 
s da)divou atmosférou.
Skladba má mno)stvo rôznych línií. Pri-
márna rozpráva o pití a utápaní sa v prob-
lémoch. Slzy v tomto kontexte predstavujú 
dá)+, no dá)+ je zárove$ metaforou po)íva-
nia alkoholu. Umelky$a v dobe jej najvä!-
#ích depresií siahala po vä!#ej dávke vína 
a in"ch alkoholick"ch nápojov, aby znecit-
livela vo!i emocionálnej bolesti. „I’d rather 
be dry, but at least I’m alive“ (Rad#ej by som 
bola v suchu, no aspo$ som na)ive). Rad#ej 
by nepila, no stále e#te neumrela. Rain on 
me teda mô)e +alej pokra!ova& a ona po-
tlá!a& boles&, ktorú cíti.
V piesni mo)no nájs& mnoho v"znamov. Vo 

videoklipe vidíme no)e, ktoré padajú ako 
dá)+. Mô)u predstavova& problémy, útrapy, 
rôzne konflikty !i nevysporiadané zále)itos-
ti. 'lovek by mal aj pod ich náporom vsta&, 
utrie& si slzy a !eli& im.
Pre LGBTIQ komunitu sa tento singel stal 
akousi hymnou, ktorá pri#la práve pred za-
!iatkom mesiaca PRIDE osláv. Dá)+ no)ov 
mô)e pre (udí z tejto komunity predstavova& 
metaforu predsudkov, oso!ovania, urá)ok, 
neprijatia do spolo!nosti a mno)stva +al-
#ích faktorov. V  21. storo!í by sa dalo o!a-
káva&, )e )ijeme v modernom, tolerantnom 
civilizovanom svete, ale realita ukazuje 
úplne in" obraz. Aj táto skladba predstavuje 
pre LGBTIQ (udí nádej, povzbudzuje ich k hr-
dosti a prijatiu vlastnej identity. I napriek 
t3nist"m cestám je potrebné krá!a& s hla-
vou hrdo vzt"!enou a by& t"m, !ím naozaj 
sme.
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