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Začali bombardovať naše mesto,  
rozhodli sme sa utiecť

Morees Gaggi, pôvodom z Iraku, je študentom tl-
močníctva a prekladateľstva na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovensko 
neprišiel preto, že chcel, ale preto, lebo musel. Bál 
sa totiž o svoj život. Dnes však už nemusí žiť v stra-
chu. Študuje, brigáduje, trávi čas s priateľmi a rád 
vybehne na túru. 

Odkedy žiješ na Slovensku? Prečo padla tvoja 
voľba práve na Slovensko?

Žijem tu od decembra 2015, keď sme sem prišli ako 
utečenci z Iraku. Nemali sme na výber. Teda, mali. 
A vybrali sme si útek na Slovensko.

Čo sa stalo? 
V roku 2014 prišiel do irackého mesta Mosul Islam-
ský štát. Dali nám na výber. Buď konvertujeme na is-
lam (čo neprichádzalo do úvahy, pretože sme kresťa-
nia), alebo budeme platiť džizju. Podľa Koránu je to 
niečo ako daň, ktorú musia platiť kresťania a židia, 
pretože nie sú moslimovia. Nie je to nejaká určitá 
suma. Najskôr od teba berú peniaze, potom hmot-
ný majetok a keď už nič nemáš, vezmú si tvoje deti. 
Dievčatá predajú a z chlapcov sa stanú džihádisti. 
Ak nekonvertujeme a nebudeme platiť, zabili by nás. 
Taktiež začali bombardovať naše mesto. Báli sme sa 
o svoje životy, preto sme sa rozhodli utiecť.

Ako si sa učil po slovensky? Koľko ti trvalo, kým 
si sa naučil jazyk a mohol si začať študovať na 
Slovensku? 

Mal som kurz slovenčiny a absolvoval som príprav-
ný rok na Univerzite Komenského, kde som mal 
predmety po slovensky. Učil som sa filozofiu, gra-
matiku, dejiny a politológiu. To všetko po slovensky. 
Tiež som robil dobrovoľníka v Komunite svätého 
Egídia, takže som bol vystavený slovenčine naozaj 
často. Naučil som sa ju za rok. 

Je štúdium v slovenčine pre teba ťažké? Na 
stupnici od 1 – 10 ako veľmi? (1 = veľmi ťažké, 
10 = veľmi ľahké)

Vybral by som si 6. Slovenčinu mám rád a jazyk ma 
baví.

Pred príchodom na Slovensko si študoval 4 roky  
v Iraku učiteľstvo arabčiny, teda poznáš z osob-
nej skúsenosti arabskú univerzitu. Aký je rozdiel 
vo vzdelávaní na irackej a slovenskej univerzite?

Osobne sa mi zdá vysokoškolský systém v Iraku viac 
zorganizovaný. Začínali sme ráno a končili o 14:00. 

Morees Gaggi v Národnej rade Slovenskej republiky
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Na Slovensku máme vyučovanie, potom 2 hodiny 
okno, potom prednášku a znova okno. Niekedy tak 
strávim celý deň len v škole. V Iraku sme nedostáva-
li domáce úlohy. Všetko sme sa naučili v škole. Čas 
doma bol vyhradený na oddych, rodinu, priateľov. 
Doma som sa učil len vtedy, keď ma čakala skúš-
ka. Na Slovensku mám trochu pocit, akoby som bol 
stále na základnej škole. Každý deň množstvo úloh.
Celkovo je štúdium pre mňa o niečo ťažšie. V Iraku 
som sa učil arabské dejiny, čítal arabskú literatúru... 
Dnes sa často stretávam s niečím, čo je pre Slovákov 
úplne bežné a pre mňa niečo nové a musím všetko 
rýchlo dobehnúť a naučiť sa to. Musím však po-
vedať, že školy sú tu modernejšie. Je to ťažšie ako 
v Iraku, ale mám to tu veľmi rád. 

Počuli sme, že v tvojej vlasti – Iraku – ľudia radi  
žijú vo veľkých spoločenstvách ako veľké rodiny. 
Ako je to v tvojej rodine? 

Áno, je to pravda. Nás je šesť, čo je na slovenské 
pomery celkom veľká rodina. Snažíme sa udržiavať 
kontakty aj s našimi tetami, strýkami, bratrancami 
a sesternicami. Je nás veľa. Tiež mám na Slovensku 
veľa blízkych priateľov. Chodím do spoločenstva 
Kráľovské mesto v Trnave a tamojší ľudia sú takpo-
vediac mojou druhou rodinou. 

Akým záľubám sa venuješ vo voľnom čase?

Voľného času nemám veľmi veľa. Ako som spo-
mínal, škola mi dáva celkom zabrať. K tomu mám 
brigádu – tlmočím/prekladám pre Slovenskú huma-
nitnú radu. Do toho ešte robím dobrovoľníka, takže 
mám toho celkom dosť. Ak sa však ten voľný čas 

nájde, rád vybehnem na nejakú ľahšiu túru, bicykel 
alebo si zahrám šach.

Čo máš na tejto krajine najradšej? 

Ľudí, hory a prírodu všeobecne.

Je nejaký rozdiel v správaní ľudí na Slovensku 
a v Iraku?

V Iraku spravia ten prvý krok domáci obyvatelia, 
keď uvidia cudzinca. O Slovensku to veľmi pove-
dať nemôžem. Zdá sa mi, že tu sa ľudia starajú naj-
mä sami o seba a praktizujú akýsi individualizmus. 
V Iraku to bolo viac o komunite.

Čo plánuješ robiť po štúdiu?

Pracovať ako tlmočník/prekladateľ a oženiť sa .

Čo by si odkázal čitateľom?

Nesúdiť človeka. Snažiť sa ho osobne spoznať a byť 
otvorený aj novým veciam či kultúram .

Autorka: Nicol Rácová
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Moreesa Gaggiho

Morees Gaggi so svojou rodinou
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Chcela by som Slovákom ukázať, že sa 
arabský svet mení

Rita Khaleel Majeed Kaka je neobyčajná študentka pre-
kladateľstva, ktorá spolu s rodinou utiekla z Iraku po 
tom, čo ich navštívili členovia teroristickej organizácie 
Islamský štát. Síce sa jej na Slovensku páči, no neraz ju 
postretnú aj zložité situácie. O tom, ako Slováci reagujú 
na cudzincov, či sa stretla s diskrimináciou, o štúdiu na 
Univerzite Komenského, o budúcej práci s utečencami ale-
bo o najväčších rozdieloch medzi Slovenskom a Irakom sa 
dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Odkedy žiješ na Slovensku a za akých okolností 
si sem prišla? 

Prišli sme v roku 2015, sme tu už piaty rok. Náš od-
chod bol náhly, museli sme utiecť z našej dediny, 
pretože v Iraku bola situácia nebezpečná. Keď pri-
šiel Islamský štát (ISIS), dostali sme len 3 možnosti: 
buď konvertujeme na islam, zaplatíme im veľa peňa-
zí, alebo nás zabijú. Slovensko sme si nevybrali, to 
ono si vybralo nás. Bola to totiž jediná krajina, ktorá 
chcela prijať takú veľkú skupinu. A tak som sa so 
svojou rodinou ocitla na Slovensku.

Po akom čase jazykovej prípravy si išla študovať 
na našu univerzitu? Je pre teba štúdium v sloven-
čine ťažké?

Absolvovala som prípravný rok pre zahraničných 
študentov. Po roku som vedela rozprávať a šla som 
študovať na našu univerzitu. Je to dosť ťažké, no keď 
človek chce, všetko je možné. 

Čo študuješ a aké máš pracovné plány do budúc-
na?

Študujem na Filozofickej fakulte prekladateľstvo  
a tlmočníctvo anglického jazyka a jeho kultúru v spo-
jení s arabským jazykom a kultúrou. Mám mnoho 
plánov, jeden z nich je pomáhať ľuďom v utečenec-
kých táboroch. Verím, že ako utečenec viem najlep-
šie pochopiť, čo ich trápi a čo im pomôže, aby sa čo 
najrýchlejšie udomácnili v cudzej krajine.  

Ako vnímaš život na slovenskej univerzite? Čo sa 
ti páči a čo je pre teba náročnejšie?
Páči sa mi systém výberu predmetov, no súčasne 
máme vďaka povinným predmetom úplne plný roz-
vrh. Je skvelé, že mám slovenských kamarátov, veľ-

mi mi to uľahčuje život na univerzite. Vďaka mojim 
kamarátkam nemám problém adaptovať sa a naučiť 
sa jazyk. Musím však povedať, že slovenské pred-
mety sú pre mňa náročnejšie, pretože sú pre Slová-
kov, ktorí ovládajú jazyk plynule.

Aké pozitíva a negatíva vnímaš zo života na Slo-
vensku ako krajiny kultúrne odlišnej od Iraku?

Ja by som ich nenazývala negatívami. Sú to veci, 
ktoré akceptujem, no nie som na ne zvyknutá. Naprí-
klad alkohol tu je obyčajnou vecou, pričom v našej 
domovine ju až tak netolerujeme. 
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Je veľa vecí, ktoré sa odlišujú od tých v našej vlas-
ti. Jedlo a jazyk sú samozrejmosťou, no aj oslava 
Vianoc, školský systém, spôsob života, voľný čas... 
všetko je iné. Napríklad cestovanie, to v Iraku nie je 
samozrejmosťou.

Máš kontakt aj s rodákmi, ktorí sa presídlili do 
iných krajín Európy? Neláka ťa presťahovať sa 
do inej krajiny, kde máš napríklad viac rodákov?

Áno, mám príbuzných vo Francúzsku aj v Nemecku. 
Teraz ma to neláka, no možno v budúcnosti, keď do-
končím školu a nájdem si so svojou študijnou kom-
bináciou prácu v zahraničí.

Aké máš záľuby?

Rada čítam knihy, športujem, píšem, chodievam von 
s kamarátmi, cestujem a stretávam sa s novými ľuď-
mi. 

Ako vnímaš pohľad Slovákov na cudzincov?

Podľa mňa Slováci nie sú veľmi zvyknutí na cu-
dzincov, možno je to aj tým, že Slovensko nie je až 
taká multikultúrna krajina, najmä ak ju porovnáte 
s inými európskymi krajinami. Keď som bola prvý 
rok na Slovensku a chodievala na kurz slovenčiny, 
bola tam jedna učiteľka, ktorá nemala rada študentov 
z arabských krajín, čo ma prekvapilo, keďže som si 
myslela, že ľudia, ktorí denne pracujú s cudzincami, 
nebudú mať takýto problém. Počas prestávky sme sa 
zvykli všetci rozprávať, čo niekedy viedlo k hluku 
v triede. Ona prišla a povedala: „Vy, arabské dievča-
tá, buďte ticho!“ Viackrát sme boli jej terčom, no po 
mnohých opakovaniach som šla za vedúcou triedy, 
ktorá sa s ňou porozprávala a už sa to nestalo, do-
konca bola odvtedy aj milá. Chcem tým povedať,  že 
by sme nemali byť ticho, keď sa k nám ľudia správa-
jú zle. Každý má právo na spravodlivé zaobchádza-
nie. Bez diskriminácie.  

Ako si podľa teba bežný Slovák predstavuje člo-
veka z Iraku? S akými stereotypmi sa stretávaš? 

V prvom rade, väčšina ľudí nevie, aký je rozdiel me-
dzi Irakom a Iránom a nerozlišujú ani medzi perz-
ským jazykom a jazykom arabským. Je to rovnaké, 
ako keď ľudia vo svete nevedia, že Slovensko a Čes-
ko sú už dve samostatné krajiny. Aj vy sa urazíte, 
keď to počujete. 

Druhou vecou sú predsudky. Keď sa dozvedia, že 
pochádzam z Iraku, hneď ma označia ako moslimku  
a Arabku. Často sa ma pýtajú, prečo nemám hijab (šat-
ka, ktorú nosia niektoré moslimské ženy v prítomnos-
ti akéhokoľvek muža mimo svojej najbližšej rodiny 
a zahaľujú si ňou vlasy, krk a prsia), čo je zvláštne naj-
mä preto, že som kresťanka z Iraku, sýrska katolíčka.  
Vraj sme hluční, nevzdelaní ľudia, nepracujeme, pri-
šli sme sem kvôli peniazom a nevieme ani po slo-
vensky. Bohužiaľ, niekedy si myslia aj to, že sme 
teroristi a prišli sme z púšte, cestujeme na ťavách, 
nemáme Wi-fi, alebo naopak, že sme veľmi bohatí  
a máme ropu. 

Je ľahšie byť, v porovnaní s domovinou, ženou na 
Slovensku?

Jasné, je to oveľa ľahšie. Na základe  svojich dote-
rajších skúseností si myslím, že tu je rovnoprávnosť 
pohlaví na vysokej úrovni. V Iraku ženy nemôžu ísť 
bez muža ani samy po zotmení von. Tu mám ako 
žena viac priestoru. Môžem pracovať, kde chcem, 
športovať, dokonca si môžem vybrať akýkoľvek 
šport.

Ak sa niekto opýta na tvoj domov, označíš Sloven-
sko, či Irak?

Irak, no mojím druhým domovom je Slovensko. Do-
mov je pre mňa miesto, kde je moja rodina. 

Čo by si chcela odkázať slovenským čitateľom?

Chcela by som Slovákom ukázať, že sa arabský svet 
mení. Mladá generácia sa nespráva ako naši predko-
via z minulosti. Žena má povolanie, viac práv a prá-
ve ona je tá, ktorá o sebe rozhoduje. Niektoré veci sa 
menia len veľmi pomaly, no väčšina už nie je taká, 
ako si ju história pamätá.  

Autorka: Ester Viktória Ziffová
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Rity Khaleel Majeed Kaka


