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QUEERA PODRÝVANIE IDENTITY: 
QUEER TEÓRIA A FEMINIZMUS 

Ľubica Kobová 

1. Úvod 

Čo je to queer a čo je teória. ktorá sa týmto queer zaoberá? Podľa populárno-náučnej 
webovej stránky theory.org.co.ukje queer te6ria ,,súborom myšlienok, ktoré sa odví
jajú od predpokladu, že identity nie sú stabilné a jednoznačne neurčujú, kým sme. 
(...) Navrhuje, aby sme zárnerne, rôznymi a nepredvídateľnými spôsobmi spochyb
ňovali chápanie nemennej identity" (Gauntlett 2008). Ak sa takto definuje teória. ktorá 
queer skúma, čo je potom queer? Je to nestabilná identita? Dá sa stotožniť s konkrét
nymi osobami alebo aspoň s niektorými ich vlastnosťami? Mohla by označovať sociál
nu a politickú organizáciu takýchto identít či osôb? A keďže sa queer spája aj so 
slovom teória (a queer teória má svoje miesto v tejto publikácii, ktorej úmyslom je 
podať prehľad o dôležitých témach a prístupoch v odbore rodových štúdif), je to vari 
kategória podobná kategórii rodu, podobne ako v označenf akademickej disciplíny 
,,rodové štúdiá"? V tomto texte ponúkam niekol'ko prfstupov k tomu, čo je queér, a tiež 
k teórii, ktorá sa tým, čo je queer, zaoberá. Predovšetkým však hned' v úvode dopÍ
ňam, že rozhodujúcim aspektom toho, čo je queer (čo však úvodná defmícia nehovo
rí jednoznačne), je sexualita (pozri kap. 14) či spôsoby chápania a žitia (meniacich 
sa) sexuálnych identít. 

Vo výklade queer teórie preto začmam krátkou úvahou o problematickosti defmo
vania queer. Ďalej sledujem rôzne pomenovania a chápania gejskej, lesbickej, "tep
lej" a queer identity na Slovensku. Objasňujem niektoré z historicky dominantných 
typov sexuálnych identít, ktoré sú súčasťou Foucaultovho chápania súbežnej produk
cie vedenia o sexualite a jej mocenského riadenia v kapitalistických spoločnostiach 
a ktoré označuje pojmom moc-vedenie. Stručne sa venujem aj problematike lokali
zovanej produkcie vedenia o sexualite a kritickým výzvam, ktoré pred študentky, 
študentov, výskunmfčky, výskunmfkov stavia. Na príklade aktivistický ch hnutí za 
práva sexuálnych menšín v západnej Európe a USA predstavujem dva spôsoby bu
dovania komumt a identít - emancipačný a etnický. Jedným z konceptuálnych výcho
dísk queer teórie je problematizovanie rodu, ktoré vpráci Trampoty s rodom uskutoč-

a teoretikov, 
politické a s( 
"teplých" kOl 
oberám potre 
podujatia rod 

2. Probl. 

Každá "do 
viteliek a pre 
vom spojenia 
tejto te6rie. P 
čo je queer
nie niektorýc 
miestach). 

Queer teól 
rých prístup 
v zmysle nie 
z ktorých sa 
všetkým na. 
queermáozr 
zentantom vš 
tu. Queer :m.á 
riadnych" ol: 
vanounormo 
sú jednoliato 
voči jednolia1 
sú aj "iné" ~ 
ich neheterm 
sú aj ,,iné" le 
v tom-ktorou 
nemusia hod 
mi praktikan 
a identitou, c 
identity. Poje 
cie sexuálnej 
nych a politi4 

Michael V 
"Mohol by b 
do kategórií. 
vymedzujú il 



,ulámo-náučnej 

,ktoré sa odví
ujú, kým sme. 
)bmi spochyb
de teória, ktorá 
žniť s konkrét
mčovať sociál
:er spája aj so 
~j úmyslom je 
ídií), je to vari 
:kej disciplíny 
je queer, a tiež 
v úvode dopÍ
inícia nehovo
ia (meniacich 

ckosti defino

:sbickej, "tep
lominantných 
ežnej produk
poločnostiach 

natike lokali
~d študentky, 
cých hnutí za 
, spôsoby bu
ilnych výcho
dom uskutoč

nila Judith Butler (pozri kap. 3, 14). Spomenutá kniha, podľa niektorých teoretičiek 
a teoretikov, predstavuje založenie queer teórie. Queer však nie je len teória, ale aj 
politické a sociálne hnutie. V stručnosti teda objasňujem, prečo vzniklo a aké potreby 
"teplých" komunít v svojej dobe napÍňalo a aké požiadavky vznášalo. Napokon sa za
oberám potrebou historizácie a ekonomizácie sexuálnych identít, a to tak v kontexte 
podujatia rodových štúdií, ako aj queer te6rie. 

2. Problémy s deÍmíciou 

Každá "dobrá" te6ria má vedieť zadefinovať svoje základné pojmy. Mnoho predsta
viteliek a predstaviteľov queer teórie však tvrdí, že podať definíciu queer prostredníct
vom spojenia podmetu a prísudku, kde "queer je x", je nemožné a ide proti zámerom 
tejto teórie. Predsa však možno čiastočne poukázať na niektoré zdroje významov toho, 
čo je queer - sú nimi najmä feministické teoretické diskusie o sexualite a označova
nie niektorých ľudí ako queer v sociálnej praxi (v konkrétnom čase a na konkrétnych 
miestach). 

Queer teória vzišla z diskusií o sexualite v tých smeroch feministickej teórie, kto
rých prístup definoval najmä postštrukturalizmus. Ak je možné hovoriť o "vzniku" 
v zmysle nie náhodného zjavenia sa, ale o vzniku ako o genealógii, slede udalostí, 
z ktorých sa stane identifikovateľný celok, tak "vznik" queer te6rie sa napája predo
všetkým na diskusie o nestabilite subjektu vo feministickej teórii a politike. Pojem 
queer má označovať nestabilitu subjektu ,,ženy", ktorý by mal byť pomyselným repre
zentantom všetkých žien vo feministickej teórii, predovšetkým vzhľadom na sexuali
tu. Queer má signalizovať, že predstava autonmtickej heterosexuality všetkých "po
riadnych" občianok a občanov, mužov a žien, je síce v spoločnosti účinne uplatňo
vanou normou, ale takou normou, ktorá produkuje vlastné prekročenia. Ani "ženy" nie 
sú jednoliatou kategóriou, ktorá predpokladá heterosexuálne ženy vymedzujúce sa 
voči jednoliatej kategórii (heterosexuálni) ,,muži". Medzi tými; ktoré, nazývame "ženy", ' 
sú aj ,;iné" ženy - od dominantnej kategórie "ženy" sa niečím odlišujú, a môže to byť 
ich neheterosexuálna, lesbická sexualita. No aj medzi tými, ktoré nazývame "lesby", 
sú aj "iné" lesby, ktoré sa zasa odlišujú od dominantnej kategórie označujúcej lesby 
v tom-ktorom období, komunite, na tom-ktorom mieste sveta. Do obrazu lesby sa 
nemusia hodiť svojím správaním, obliekaním, femininitou, nmskulinitou, sexuálny
mi praktikami. Inakosť sa tak stáva akoby donekonečna sa otvárajúcou kategóriou 
a identitou, objavuje sa na okrajoch akejkoľvek ustálenej alebo stabilne defmovanej 
identity. Pojem queer sa okrem iného pokúša zachytiť aj tento mechanizmus produk
cie sexuálnej inakosti v jeho tak marginalizujúcich a utláčajúcich, ako aj subverzív
nych a politicky produktívnych podobách. 

Michael Wamer predpokladá, že ako queer sa označujú konkrétni ľudia a pýta sa: 
"Mohol by byť každý queer? Queer naznačuje Zlyhanie jednoznačného zaraďovania 
do kategórií. Všetci ľudia celkom určite niekedy cítia, že kategórie, ktoré zdanlivo 
vymedzujú ich identitu, ich svojimi obmedzeniami privádzajú do úzkych." (Wamer 
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