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ZA UVOD 

Rada imam tišino in mir, vendar ne le kot navidezne 
besede; lahko jih spregovoriš , sprejmeš in iz dneva v dan 
kopičiš v sebi in nikoli ne razumeš preprostega bistva: 
tišina in mir. 
To pišem v odgovor na vprašanje, zakaj sem lezbijka. 
Besedo "Iezbijka" , ki mi je v začetku mojega odraščanja 
zvenela tuje, sem sprejela kot ime, spol in barvo mojega 
rojstva, kot odsev moje barve življenja; spoznala sem 
tišino in mir; besedo, barvo lezbijke. Moja globoka vera je 
utrla pot mavrič nih barv. Če bi lahko vsakdo občutil bese
do kot barvo, bi obarval svojo bit v razkošje mavričnega 
plašča. 
Beseda "lezbijka" ostaja; označena je črno, ne, za večino 
niti nima barve, je le beseda in vsi se bojijo njene barvi
tosti. 
Ne mislim premikati kamenja v novo, še večje skalovje, 
obarvala bi rada le te gmote skalnih besed, ki nas tako 
neznansko razčlovečajo . 

Majda 
LesbOline, št 2, februar 1989 
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1. DEFINICIJA 

1. Homoseksualnost v družbi in 
znanosti 

za razumevanje vzrokov za nastanek, obstoj in razvoj 
homoseksualne kulture je treba raziskati odnos pre
vladujoče kulture (in družbe v celoti) do 
homoseksualnosti. V zgodovini zahodne 
civilizacije so se do homoseksualnosti 
izoblikovala odkloniina stališča. Vzroki 
za družbeno podpiranje in vzdrževanje 
takšnih stališč so mnogovrstni in kom-
pleksni. Ta stališča so vtkana v instituci-
je družbenega nadzora (političnega , 

ekonomskega, religioznega, medicins-
kega ".), ki so v zgodovini podpirale pa-
triarhalno družbeno strukturo. Ta za-
vrača homoseksualni način življenja in 
določa kontekst, v katerem se sme izra-
žati človeška spolnost Odkloni od hete
roseksualnega načina življenja so na-
leteli na sankcije v mnogih oblikah. 
Nestrpnost, zavračanje, diskriminacija 
in druge oblike represije so se še v 
posebno ekstremnih oblikah pojavile v 
srednjem veku, ko so tako moške kot 
ženske zaradi njihove spolne usmeritve kaznovali na 
najokrutnejše načine. Sem sodi tudi zatiranje homo
seksualcev v nacističnem režimu. Približno 15.000 
homoseksualcev, zaznamovanih z rožnatimi trikotni
ki, je umrlo v koncentracijskih taboriščih (Comic, 
1987). Hkrati je treba poudariti, da je število lezbijk, 
zaprtih v koncentraCijska taborišča, teže določljivo, 
saj so jih uvrščali v skupino tako imenovanih nepri
lagodljivih oziroma asocialnih oseb, zaznamovanih s 
črnimi in ne z rožnati mi trikotniki - kot so zaznamo
vali moške homoseksualce. 
Somrak religije in vzpon znanosti sta spremenila 
stališča do homoseksualnosti. Danes drUŽba ne 
obravnava homoseksualcev kot grešnike in zločince, 
temveč kot duševne bolnike, ki jih je treba zdraviti in 
preučevati. Thomas S. Szasz v knjigi z naslovom 
Proizvodnja norosti razmišlja o homoseksualcu kot 
modelu psihiatrične žrtve in primerja položaj ho-

moseksualca v sodobni družbi z lovom na 
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čarovnice v mračnjaškem srednjem veku (Szasz, 1982). 
Današnja posvetna družba se namreč boji homoseksualnosti 
tako, kot so se teološke družbe naših prednikov bale krivover -
stva. Tako se homoseksualnost pojmuje kot zločin in bolezen. 
Še danes so, kljub liberalnejšim pogledom na homoseksual
nost predvsem v razvitem zahodnem svetu, homoseksualci v 
mnogih državah predmet kazenske zakonodaje, ne samo kot 
"zločinci", temveč, to je še posebno zaskrbljujoče, kot model 
psihiatrične žrtve. 
Homoseksualnih žensk in moških je približno 1 O odstotkov 
celotne populacije. Upravičeno pa se domneva, da je takih, ki 
bi živeli "krivovemo" , še več, vendar se bojijo posledic takega 
načina življenja. Homoseksualec nima nikakršnih zakonskih 
pravic (delne izjeme so le nekatere skandinavske države) ne 
družbenega statusa. Je "bolnik", ki nima nič več pravic kot za 

kugo oboleli heteroseksualec. Toda kuga je bio
loško stanje, izbor homoseksualnega načina živ
ljenja pa je osebni izbor. Heteroseksualci torej 
lahko sprejmejo homoseksualca kot enakovred
nega posameznika, kot človeka , ni jim ga pa tre
ba; seveda pa homoseksualec sam odloča, ali bo 
živel homoseksualno ali ne. 
Skratka, če homoseksualec izbere "sprevrže
nost", se mu dfužba maščuje tako, da ga razglasi 
za duševno bolnega, potemtakem nesposobnega 
za pravilno izbiro! Ce bi bil sposoben "svobodne" 
in "normalne" odlOČitve, bi izbral heteroseksual
nost tako kot večina ljudi. Taka je logika psihia
trične retorike. Pacientovo obnašanje je rezultat 
prisile in vplivov, ki se jim ne more upreti, psihia
trovo pa je rezultat svobodnih odločitev. 
Današnji duševni bolnik (v našem primeru ho
moseksualec) je lahko prav tako žrtev družbe, 
kot je to bila srednjeveška čarovnica. Z žrtvova-

njem posameznika se družba želi "očistiti" in tako 
obdržati svojo celovitost. Obredno ubijanje ljudi in živali je 
običaj , ki prevladuje med primitivnimi plemeni. Ti običaji so 
posledica miselnosti, da lahko breme bolečine in žalosti (po
dobno kot breme tovora) prenesemo na koga drugega. 
Najboljši primer žrtve človeštva je Kristus, saj je trpel in se 
žrtvoval za vse ljudi. 2rtvovanje poznajo vse kulture. Sežig 
čarovnic v mračnjaškem srednjem veku je le del krvavih obre
dov, ki so se pojavljali v vsej zgodovini. Sploh pa so žrtve po
navadi iz rodu "sprevrženih"; posamezniki ali skupine, ki jih 
družba preganja zaradi dejanskih ali pripisanih deviacij. 
Res je, da najlaže izražamo pripadnost svoji skupini lako, da 
izdamo drugo skupino; članstvo v skupnosti si lorej pridobimo 
z izločanjem drugih. To je lemeljno pravilo ilrullmnp.ga ob
našanja. Zato je v nekanibalističnih dru'hah !lm~ni kotel pre-

potrebna žrtev. 



V "primitivnih" družbah zaradi magično-sim
bolnih lastnosti uživajo človeško meso. Nekate
rim živalim pripisujejo človeške in celo nadčlo
veške lastnosti. V sodobnih družbah pa je ravno 
narobe: posameznikom se pripisujejo nečloveške 
in živalske lastnosti (čarovnicam, Judom, nor
cem, homoseksualcem ".). 
V preteklosti so si ljudje izmislili čarovnice, danes 
so le-te zamenjali duševni bolniki. Seveda v 
resnici obstajajo posameznice in posamezniki, ki 
kršijo veljavne zakone in živijo v nasprotju z nor
mami, ki veljajo v družbi. To so narkomani, ho
moseksualci, matere, ki zavržejo komaj rojenega 
otroka ". To so torej ljudje, ki jih družba pogosto 
uvršča med duševne bolnike, sužnje "slabih " 
navad ali psihopate. Torej jih je treba ozdraviti nji
hove drugačnosti. To je torej vloga, ki jim jo 
pripiše družba na osnovi splošno veljavnih moral
nih in etičnih norm, ki jih je sama določila kot 
edine sprejemljive in pravilne. 
Vloge so umetne družbene tvorbe. Vloga duševnih 
motenj ima pomen samo v sklopu nekaterih druž
benih običajev in zakonov. Kriminalec je duševni 
bolnik, ker krši zakon; homoseksualec zato, ker 
je večina ljudi heteroseksualnih; ateist zato, ker 
večina veruje - ali vsaj govori tako - v boga ". 
Nekoč je družbeno nevarnost pomenila čarovnica , 
varuha družbe pa inkvizitor. Danes se nevarnost 
imenuje norec (kot smo videli, je to precej širok 
pojem, v katerega po mili volji lahko strpamo vse, 
kar je neprijetno in moteče, kar torej kvari 
"zdrave" predstave o družbi), varuh pa psihiater. 
Ce je bil pojem čarovnice star in poznan, zakaj se 
je potemtakem začelo množično preganjanje šele 
v 13. stoletju in ne že prej? Ce je norost znana 
že od nekdaj, zakaj je šele v 17. stole~u 
priŠlo do preganjanja norcev? 
V družbi so vedno bili, so in bodo nezado
voljni in neprilagojeni posamezniki, ki so 
preveč mislili in kritizirali obstoječe. Odpa
dniki, nasprotniki in vsi, ki so zanikovali in 
odklanjafi prevladujoče vrednote, so bili ved
no družbeni sovražniki. Danes so to namesto 
čarovnic pač norci , namesto inkvizicije pa njena 
mnogo elegantnejša različica - institucionalna 
psihiatrija. 
Zanimiva je primerjava med homoseksualnosljo, 
ki je v obdobju lova na čarovnice veljala za krivo
verstvo, in med homoseksualnosljo danes, ki ve

zgodovini spreminjali. Ponekod so jo sprcjl!l1Iali kol lIarav
no, drugje so jo prepovedovali in jo razumeli kolllnkal lIalhol, 
odvratnega. Danes je del dogme psihiatričnega 111,"!lIla, da II! ohll 
ka duševne bolezni. 
Družbe poznega srednjega veka in renesanse so bilc pre'd,! !, 
krščanstvom . Biblija prepoveduje vsako obliko spolnosti, ki 1\1 III ! 
teroseksualni spolni odnos. Homoseksualnost se tako prvič pre
pove v Genezi v zgodbi o Lotu. Iz zgodbe je razvidno, da je ho
moseksualnost veljala za resen prestopek. Prav tako je v 
starojudovski etiki razvidno razvrednotenje ženske kot človeškega 
bilja. Zato ne preseneča, da so bile zaradi čarovništva v glavnem 
obSOjene ženske. 
Dogodek v Sodomi je nesporno prvo poročilo v zgodovini člo
veštva, ki govori o speljevanju homoseksualcev v past - strategiji , 
ki se ravno danes pogosto uporablja. Homoseksualnost se znova 
prepove v LeviticustJ. "Z moškim ne smeš leči tako kot z žensko; 
to je gnusno. " Prav tako so prepovedani nezvestoba, krvoskrunst
vo in spolni odnosi z živalmi. Kazen za prekršek je smrt: "Ce moški 
leže z moškim tako kot z žensko, sta oba storila odvratno dejanje; 
treba ju je pokončati." 
Prepovedana je le moška homoseksualnost. Bog namenja svojo , 
pozornost le moškemu, saj ženski ne prepoveduje, da ne sme leči 
z iensko tako kot z moškim. 2enska se razume kot neka vrsta ži
vali , nepopolno človeško bilje. Tudi najsodobnejši zakoni o ho
moseksualnosti v zahodnih deželah nikjer posebej ne omenjajo 
lezbijk v kazenskem zakoniku. rt bivši Jugoslaviji je bila omenjena 
le v hrvaškem zakoniku kot "bludna radnja" .) Iz navedenega je 
lepo razvidno, da ženske seksualnosti ni oziroma da ni vredna 
omembe, torej tudi ženske homoseksualnosti ne more biti. 
Cerkev pa ni nasprotovala homoseksualnosti samo zato, ker je le
ta "deviantna" oziroma "nenaravna", temveč predvsem zato, ker 
zadovoljuje telesno strast in prinaša telesno zadovoljstvo. Obsodba 
homoseksualnosti je bila le del splošnega obsojanja spolnega 
zadovoljstva in predvsem spolnega odnosa, ki ni namenjen pre
živelju človeške vrste - se pravi, rojstvu otroka. Spolnost je celo v 
zakonski zvezi strogo omejena, devištvo pa je pomenilo blagoslov 

za zakon. 
pa se povrnimo k vprašanju problema sodobne 

homoseksualnosti - večnemu vprašanju , ali je 
homoseksualnost bolezen ali ne. Večina psi
hoanalitikov, razen Szasza, meni, da je ho
moseksualnost bolezen, ki jo je treba zdravi
ti. Več kot očitno je, da se tako zamenjuje 

bolezen kot biološko stanje z boleznijo kot 
družbeno vlogo, saj če bolezen razumemo kot 

odstopanje od anatomskih oziroma fizioloških 
meril, je jasno, da homoseksualnost nikakor ne more 

biti bolezen. Seveda se pri tem kot samoumevno zastavlja 
vprašanje, ali ne obstaja za homoseksualnost morebitna genska 
predisponiranost ali pa gre za popolnoma pridobljen način spolne
ga obnašanja. Za zdaj, kot bomo videli pozneje, pravega odgovora 
na to vprašanje še ni. In dokler si na to vprašanje ne bomo znali 
pravilno odgovoriti, je jasno, da psihiatrično mišljenje o homosek
sualnosti ne more biti znanstvena kategorija, ampak čisto 

lja za duševno bolezen oziroma spolno motnjo. 
Homoseksualnost zasledimo (prav tako kot hete
roseksualnost in avtoerotiko) pri opicah na višji 
stopnji razvoja, pri različnih živalskih vrstah in pri 
ljudeh najrazličnejših civilizacij. Sodeč po umetniških 

navaden predsodek. 

in literarnih zapisih, je bila znana že v starih kulturah. 
Tudi pogledi na to obliko človeške spolnosti so se v 
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Poleg tega da torej današnje družbe obravnavajo homoseksu
alce kot duševne bolnike, ki jih je treba zdraviti in preučevati, so se 
spremenile tudi oblike zatiranja, kot so diskriminacija pri zaposlo
vanju ter policijski pregoni in sodni postopki glede skrbništva otrok, 
ki se praviloma končajo v korist heteroseksualnih stanlev. Pogosto 
družbene omejitve ne dop~čajo pozitivnih informacij o homoseksu
alnosti , še manj pa možnosti Združevanja ali enakega varstva pred 
zakonom. Tako imajo homoseksualci največkrat status drugo
ra7rcdnih dOavljanov. 
V nekaterih državah razvite industrijske družbe se sicer pojavljajo 
posall1cme psihiatrične in psihološke skupnosti, ki na homoseksu
.linost ne gledajo več kot na indikacijo duševne bolezni oziroma ho
rnoseksualcev ne obravnavajo več kot patoloških osebnosti. Toda 
odkloniina stališča, predsodki in odpor v družbi ostajajo. 
Podobno kot za odnos družbe do homoseksualnosti velja tudi za 
odnos znanosti do homoseksualnosti. Najpogostejša oblika odnosa 
do homoseksualnosti - in obenem najučinkovitejša oblika diskrimi
nacije - je tabuizacija v večini znanstvenih disciplin. Homoseksual
nost se zamolči vsakokrat, ko bi morala biti predmet razprave (s 
pozitivnim predznakom). Nazoren primer so analize različnih umet
niških del z očitno homoerotično tematiko, ki le-te pogosto ne 
omenjajo. Zapora ne pade niti takrat. kadar je prav homoseksu
alnost predmet preučevanja, saj je večina raziskovalcev ne 
preučuje v okviru splošnega koncepta seksualnosti, temveč 
kot "poseben primer" (BrGggemann, FGhrmann, Ridder-
skamp, 1985). 
Večina zgodnjih raziskovalcev se je brezplodno ukvar
jala z vprašanjem, ali je posameznik v homoseksual
nost zapeljan, ali se je nauči, ali pa se takšen že ro-
di. Vsi pa so podali enotno diagnozo homoseksual-
nosti kot "nenaravnega" pojava. Heteroseksualnost so pozitivno 
ovrednoti li na temelju njene naravnosti in stigmatizirali homoseksu
alnost na osnovi njene nenaravnosti. Tako so zgodnje seksološke 
teze zaokrožile splošno teorijo seksualnosti. Pri tem pa so razisko
valci močno neprevidno ravnali s pojmom "naravnosti" . Seveda ob
staja anatomsko-fiziološka danost človeka, ki ga obenem določa in 
'Omejuje (denimo po spolu). Vendar pa je "človek narave" bil in je 
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družbeno bitje. Volkmar Sigusch meni, da "naravnega in 
družbenega momenta seksualnosti v načelu ni mogoče ločevati. 
Kdor 'naravno' seksualnost razume kot bolj biološko dano, bolj 
zdravo, normalno in pravilno v primerjavi s seksualnost jo, ki je 
prekrita z družbenim, zanika specifično naravnost človeške 
vrste, ki obstaja v njeni družbeni zgodovinskosti. Izjave o 

'naravni' seksualnosti so drUŽbeno pogojene, določajo jih 
vsakokratna družbena merila tako v znanstvenem spoz
nanju kot v vsakokratni podobi človeka, v vsakokratni 

naravni zavesti, v vsakokratni naravni ideologiji." 
(BrGggemann, FGhrmann, Ridderskamp, 1985) 
Označevanje seksualnih norm kot "naravnozraslih" 

oziroma "nenaravnih" je potemtakem napačno 

izpeljano, čeprav se podobno kot nekdanje sek
sualne norme "po božji volji" kaže kot 
dokončno in ne trpi ugovorov. 

Oznaka nenaravnosti je raziskovalcem do
puščala enostransko obravnavo vzro

kov za homoseksualnost, ne da bi 
se dotaknili razvoja spolnega 

nagnjenja nasploh. V 
tej smeri se je 

angažirala večina teoretikov bioloških in psi
hoanalitičnih koncepcij in izdelala nešteto ra
zlag. Vsaka etiološka argumentacija se v ho
moseksualnosti sovražni drUŽbi lahko in se 
največkrat tudi uporabi na škodo homoseksual
cev. 
Ločeni pogled znanosti na homoseksualnost, 
diagnoza nenaravnosti in dajanje prednosti 
njenim izvorom in vzrokom v raziskavah ni le 
metodološki problem. Ravno nasprotno. Nega-

I tivno vrednotenje homoseksualnosti obstaja v 
sami drUŽbi. ki daje motivacije za te raziskave. 
Tako večina raziskovalcev v svojih odgovorih na 
vprašanje o vzrokih za homoseksualnost želi 

potrditi negativna družbena stališča . Vzajem
no učinkovanje se kaže v tem zaporedju: naj

prej gre za negativno družbeno vrednoten
je, iz katerega izhaja želja po zdravljenju, 

in šele potem se pojavi vprašanje o 
vzrokih za homoseksualno nagnjenje, 

ki bo ponovno rabilo legitimnosti 
izhodiščnega negativnega vred
notenja. Negativna vrednostna sod

ba je tako izhodiščna in tudi sklepna poanta 
znanstvenih raziskav. 
Način , na katerega raziskave in teorije obrav
navajo homoseksualnost, je že eden izmed 
vzrokov, zaradi katerega se vedno znova vsiljuje 
občutek, da je predmet preučevanja nekaj 
posebnega, nekakšna uganka. pa vendarle ima 
večina ugotovitev splošno točko: vsiljujejo nekaj 
determinirajočega, saj uporabljajo pojme, kot so 
"predispozicija", "sindrom" in podobno. Zato je 
logično, da "mnogi homoseksualci - največkrat z 
ironičnim prizvokom - postavljajo vprašanje, za-

. kaj se nihče ne vpraša, kako se vendar razvije 
heteroseksualnost Zares: na napačno postav
ljeno vprašanje ni mogoče pravilno odgovoriti." 
(Bleibtreu-Ehrenberg, 1985) 
Tako so tudi tradicionalne razlage lezbištva 
prispevale k oblikovanju in VZdrževanju ste
reotipov o lezbijkah, saj izhajajo iz pred
postavke, da je heteroseksualnost normalen 
izhod za žensko in tako razumejo lezbično nagn
jenje kot deviacijo od normalnega. Veeina zgod
njih psihiatrov in seksologov ob koncu 19. sto- . 
let ja in na začetku 20. stolelja - mml njimi 



Carl von Westphal, Richard von Krattt-Ebing, 
Havelock Ellis, Magnus Hirschfeld - je lezbično 
nagnjenje opisovala kot prirojeno in največkrat 

tudi neozdravljivo patološko stanje. 
Zlasti v drugi polovici 20. stole~a se je pojavilo 
veliko altemativnih pristopov k raziskovanju 
lezbištva - na primer teorija Kennetha Plummerja 
o razvoju lezbične orientacije in feministične 

teorije - ki izhajajo iz predpostavke, da ni ničesar 
inherentno deviantnega, patološkega, nemoral
nega, destruktivnega ali disfunkcionalnega v 
lezbištvu kot spolnem nagnjenju ali življenjskem 
slogu. 

2. Tradicionalne teze o lezbištvu 

Zgodnji seksologi so menili, da žleze, hormoni in 
druge biološke komponente neposredno vplivajo 
na razvoj homoseksualnega nagnjenja. Te pred
postavke so se pojavile še pred rojstvom en
dokrinologije in ponekod so aktualne še danes. 
Osrednja teza večine zgodnjih teoretikov je bio
loška predpostavka, da lezbično nagnjenje izvira 
znotraj posameznice oziroma da nanj vplivajo ra
zlični biološki dejavniki. 
Nemški psihiater Carl von West
phal je leta 1869 objavil študijo o 
ženskah, ki so že v otroštvu razvile is
tospolno nagnjenje. Imenoval jih je 
"prirojene invertiranke" (Faderman, 
1985). Lezbično nagnjenje je opisoval kot 
rezultat podedovane degeneracije in kot 
obliko nevroze. Predlagal je tudi pojem 
"nasprotno seksualno čutenje", ki pomeni 
tako seksualno kot emocionalno nagnjenje k is
temu spolu (Medicinska enciklopedija 3, 1968). 
Zanimivo je, da se je Westphalova študija pojavi
la kmalu po prvih ženskih zahtevah po izobraže
vanju in delovnih mestih. lenske, ki so iskale 
uveljavitev zunaj tradicionalne ženske vloge, so v 
začetku 19. stole~a imenovali "brezspolne" ali 
"polženske", ne glede na njihoVO spolno usmer
jenost (Faderman, 1985). Podobno so seksologi 
opisovali lezbijke kot ženske, ki zavračajo tradi
cionalno žensko vlogo. Menili so, da te vloge ne 
morejo sprejeti zato, ker sploh niso prave 
ženske, ampak pripadajo tako imenovanemu 
treljemu spolu (Faderman, 1985). Koncept tretje
ga spola je bil tipična oznaka za homoseksualce 
v tezah zgodnjih psihiatrov in seksologov. Za 
ženske predstavnice treljega spola je veljalo, da 

so vse akcije in emocije invertirane, torej v 

naspIoliII " plod 
stavami o tr.rdiciol1alill i """ko,;I!. 

Invertiranke niso pasivne, kol II' ohli:allu) /li 
ženske, temveč imajo dejaven prislop lako v ,.,k 

sualnem kot tudi v emocionalnem in vSilkd~I1I"1II l iV 

ljenju nasploh. Ne zanima jih varnost družinskelJ<l }lvll" 
nja, temveč iščejo uspeh v zunanjem, moškem svetu. V 

osebnih odnosih dajejo prednost ženskam pred moškimi. 
Tako lezbijke niso predstavnice ženskega spola, ker nimajo 
običajnih ženskih lastnosti. Ker pa ravno tako niso moški, so 
jih teoretiki uvrščali v tre~i spol. 
Najvplivnejša Westphalova učenca sta bila Richard von Krattt

Ebing in Havelock Ellis. Avstrijski psihiater Richard von Krattt-
Ebing je leta 1882 izdal delo svetovnega slovesa Psychopathia Se
xualis. Velja za prvega raziskovalca z znanstvenim pristopom pri 
preučevanju seksualne psihopatologije. Vanjo je uvrščal tudi ho
moseksualnost Prav tako je prvi ločil tako imenovano prirojeno in 
pridobljeno homoseksualno nagnjenje (Medicinska enciklopedija 4, 
1969). Razširil je Westphalovo študijo o seksualni inverziji , vendar 
pa je menil, da se lezbijke kljub genetskim napakam fiziološko nuj
no ne razlikujejo od heteroseksualnih žensk. Razlikovale naj bi se 
po obnašanju in interesnih vzorcih, ker so v primerjavi z drugimi 
ženskami bolj nag njene k temu, da razvijejo netradicionalne aspi
racije in interese. 
Le leto pred smrljo je Krattt-Ebing objavil nove ugotovitve o ho
moseksualnosti venem izmed svojih strokovnih člankov. Revidiral 
je svoja stališča do degeneracije in moralne pokvarjenosti ho
moseksualcev. Menil je, da je homoseksualnost prej kot bolezen 
vrsta prirojene anomalije, ni pa nujno nezdrUŽljiva z duševnim 

zdravjem (Faderman, 1985). Vendar je ta članek os
tal skoraj neznan. 

Havelock Ellis je v Angliji leta 1897 objavil delo Studies 
in the Psychology of Sex: Sexualinversion. V študiji o 

seksualni inverziji pri ženskah se je največkrat opiral na 
škandalozne zgodbe o umorih med lezbijkami in na literarna 

dela z lezbično tematiko. Raziskoval je zlasti primere nasilnega 
obnašanja med lezbijkami in na tej podlagi prišel do sklepa, da 

so homoseksualni odnosi lahko tudi vzrok za nasilje in samomoril
ska nagnjenja pri ženskah (Faderman, 1985). Čeprav je Ellis obe
nem omenjal, da so bili številni nadarjeni in uspešni posamezniki 
prav tako homoseksualci in da homoseksualnost ni nujno povezana 
z morbidnost jo, njegove študije o ženski inverziji navajajo k 
nasprotnemu sklepu, da je homoseksualnost patološko stanje. 
Poleg genetskih predispozicij je Ellis upošteval tudi dejavnike okolja 
- življenje v spolno segregiranem okolju, zapeljevanje v homoseksu
alne odnose ali razočaranje v heteroseksualnih odnosih lahko v in
terakciji z genetskimi predispozicijami pomembno prispevajo k 
razvoju homoseksualne usmeritve. 
Ellis je podobno kot Krattt-Ebing ločil "prave invertiranke", pri ka
terih se lezbično nagnjenje razvije še pred puberteto, in bolj ali 
manj slučajno homoseksualno obnašanje pod vplivom zunanjih de
javnikov. Med zunanje fakto~e, ki lahko povzročijo tako imenovano 
imitacijo lezbičnega nagnjenja, je štel tudi žensko gibanje (Fader
man, 1985). Prave invertiranke je Ellis opisoval kot ženske s priro
jenim istospolnim nagnjenjem. Praviloma naj bi izhajale iz pato
loš kih družinskih razmer ter kazale bolj ali manj vidne telesne in 
duševne znake moškosti. 
Zgodnje medicinske raziskovalce je pri njihovem delu oviralo po

manjkanje znanja o hormon ih, žlezah in nevrologiji. Pred-
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nosti na področju hormonalnih raziskav so se pOjavile po letu 1940, 
ko so postali sintetični spolni hormoni dostopni. po letu 1950 so začeli 
uporabljati medicinske tehnike pri določanju genetskega spola. Ko so 
testosteron, najbolj efektiven "moSki" hormon, preskusili na sko-
pljenih živalih in na moških s poškodovanimi testisi, so 
prišli do pomembnih rezultatov. Takoj je bilo opaziti 
zvišan nivo energije, vitalizacijo spolnega interesa in raz
lične telesne spremembe v smeri maskulinizacije. Seve
da so omenjeni eksperimenti povzročili maskulinizacijo 
le pri moških s pomanjkanjem testosterona (Tripp, 
1987). 
Zgodnji seksologi so podali osnovne hipoteze o vplivu 
hormonov na razvoj homoseksualnosti. Preverjale so jih 
poznejše empirične študije. Le redke raziskave so preu
čevale vpliv hormonov na lezbijke, vendar prav tako niso 
dokazale podrtega hormonalnega ravnotežja. Tako nev
roendokrine predispozicije ne morejo napovedati spol
nega nagnjenja (Browning, 1984). 
Biološke razlage lezbištva ostajajo predvsem zelo 
spekulativne. Večina lezbijk, ki so jih preučevali, so bile 
ženske, hospitalizirane v psihiatričnih ustanovah. Pogos
to so raziskovalci utemeljili svoje sklepe na podlagi eks
tremnih telesnih in duševnih karakteristik žensk, ki so 
bile upravičeno ali neupravičeno označene kot lezbijke. 
Zgodnje raziskave o lezbištvu so tako prispevale k pre
pričanju , da so lezbijke bolne, degenerirane in da jih 
vodijo ekscesne spolne želje. Browningova ugotavlja, da 
so mnogi sklepi zgodnjih seksologov obenem izvori 
stereotipov o lezbijkah: 

- /ezbitno nagnjenje je prirojeno; lezbijke imajo abnor
malne kromosome in gene ali podrto hormona/no 
ravno tel je; 

-Iezbitnost kot prirojena bolezen lahko pomoti defor
macije v telesni pojavnosti in obnašanju - zlasti mo$ko 
drto in obnašanje ter maskulinizacijo genitalij; 

- nekateri dejavniki okolja lahko pomembno prispevajo k 
razvoju homoseksualnega nagnjenja pri genetsko pre
disponirani posameznici; 

- ker je lezbitno nagnjenje prirojeno, je torej neozdravlji
vo, lezbijke ne morejo obvladati svojih spolnih lelj, zato 
so bolne, čeprav ne nujno tudi gre$ne (Browning, /984). 

Bio!oške razlage dajejo dokončne in deterministične ugo
tovitve: človekova spolnost je določena že ob rojstvu in z 
njegovim genetskim spolom. Tako heteroseksualno kot 
homoseksualno spolno nagnjenje sta prirojeni oziroma 
podedovani. Takšni sklepi ne dopuščajo nobenih možnosti 
za spremembe v človeški spolnosti ali za spremembe 
stališč do le-te. 

3. Psihoanalitične teze o lezbištvu 

3.1. Freudova razlaga homoseksualnosti in 
Jenske seksualnosti 

Pri preučevanju inverzije oziroma homoseksualnosti se je 
od bioloSkih teoretikov prvi ločil Freud. Po njegovih ugo
lovllvah Ik1j bi obstajale tri vrste inventiranih oziroma kon
liw;tlksllalllih oseb: 
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1) absolutno ;nvertiran;: njihov spolni objekt je 
lahko samo oseba istega spola, nemalokrat čutijo 
tudi odpor do pripadnikov drugega spola; 

2) amjigerw 'nvertirani: njihov spol ni objekt je lahko 
oseba istega al i nasprotnega spola, torej njihova in
verzija ni izključ na; 

3) okazijsko al; priložnostno ;nvertira"; : nj ihov spolni 
objekt je istega spola samo ob nekate rih zunanjih 
okoliščinah, ko primanjkuje normalnega spolnega 
objekta (Frojd, 1969). 

Freud ni razumel homoseksualnosti kot nevrozo ali 
bolezen. Poudarjal je, da je homoseksualec degenerirana 
osebnost le, če kaže več resnih odklonov od nomnalnega 
obnašanja ali če so njegove Življenjske in delovne spo
sobnosti resno motene. Ugotavljal je, da mnoge inverti
rane posameznike odlikuje zelo razvit intelekt. Prav tako 
je bila inverzija pogost pojav pri starih kulturnih narodih 
in pri mnogih prvobitnih ljudstvih. 
V Treh razpravah o seksualni teoriji je Freud uvrstil in
verzijo med odklone glede odnosa do spolnega objekta 
(Frojd, 1969). Polemiziral je s stališčem do prirojene ho
moseksualnosti, iz katerega so izhajale biološke teze. Pri 
mnogih invertiranih je namreč mogoče dokazati seksu
alne vtise iz zgodnjega otroštva, ki pomembno vplivajo na 
razvoj homoseksualnosti. Nekateri dejavniki lahko 
povzročijo fiksiranje inverzije v poznejših življenjskih ob
dobjih. Ker je inverzijo mogoče odpraviti s hipnozo, je 
Freud menil, da ne more biti prirojena. Znano pa je, da 
mnoge osebe v zgodnji mladosti izkusijo podobne seksu
alne vplive, pa vendarle vse ne postanejo invertirane. 
Tako je Freud sklepal, da se bistvo inverzije ne more pre
'prosto pojasniti z njeno prirojenost jo niti spridobljenostjo. 
Freud je razumel homoseksualnost kot naravno potezo 
človekovega psihoseksualnega razvoja in kot komponen
to libidinalne energije vseh moških in žensk. Pri razlagi je 
delno izhajal iz anatomskega hermafroditizma - moške in 
ženske telesne značilnosti so vidne tako pri enem kot pri 
drugem spolu. Določena stopnja anatomskega herma
froditizma je povsem običajna . Iz teh anatomskih dejstev 
izhaja misel o prvobitni biseksualni usmerjenosti člove
ka, ki se je v razvojnem procesu modificirala v mono
seksualnost z neznatnimi ostanki psi he in tako so 
nekateri inverzijo pojasnjevali kot izraz psihične-
ga hermafroditizma. Vendar je Freud to izpelja-
vo zavrnil: odnosi med hipotetičnim psihič-
nim in dokazljivim anatomskim hemnafro-
ditizmom ne morejo biti tako preprosto 
povezani. Inverzija in somatski her-
mafroditizem pa sta v celoti neod-

visna drug od drugega. Za-



toris delno ali povsem odstopiti svojo občutljivost III pOlIWIl va\ll-
ni. To je prva naloga v razvoju ženske. V istem obdobju St:ksllalllll\la tili 
zorevanja pri dečku ne pride do nobenih sprememb. 
Tako za dečka kot za deklico je prvi objekt ljubezni mati. To je prva olJlt:k 
tna investicija. Dečku mati ostaja ljubezenski objekt tudi v obdobju \Iasta 
janja Ojdipovega kompleksa, medtem ko deklici objekt postane oče. To Jt! 

druga naloga, ki zahteva, da deklica najde pot do očeta kot 

menjava psihološkega pojava z anatomskim je ne
upravičena. 
Freud je svojo razpravo o inverziji sklenil z dvema ugo
tovitvama. Menil je, da je pri inverziji treba upoštevati 
biseksualno usme~enost, čeprav ni pojasnjeno, kako se 
ta usmerjenost izraža zunaj anatomije. Sklepal je, da gre 
pri inverziji za motnje, ki prizadenejo spolni nagon med 
njegovim razvojem. 
Freud je ugotavljal, da je nastanek inverzije težko zado
voljivo pojasniti. Domneval pa je, da je spolni nag on naj
prej neodvisen od svojega objekta. Iskanje spolnega ob
jekta lahko vodi k eni izmed dveh poti: k heteroseksualni 
ali homoseksualni izbiri. 
V eseju o razvoju ženske seksualnosti je Freud pojasnje
val tudi razvoj homoseksualnega nagnjenja pri ženskah 
(Frojd, 1969). Nasprotoval je preprostemu enačenju "ak
tivnega" z moškim in "pasivnega" z ženskim. Pri ljudeh 
ni mogoče najti čiste moškosti in ženskosti niti v psiho
loškem niti v biološkem smislu. Vsak posameznik nam
reč razodeva mešanico značajskih potez, ki pripadajo 
njegovemu in nasprotnemu spolu, in kaže kombinacijo 
aktivnosti in pasivnosti. Pri tem ni nujno, da se te 
značajske poteze skladajo z biološkimi. 
Freud je psihološko označil ženskost tako, da le-ta daje 
prednost pasivnim ciljem, to pa ni isto kot pasivnost Pa
sivni cilj lahko namreč zahteva veliko aktivnosti. Tudi 
seksuaina vloga ženske delno določa njeno pasivno nara
vo. Freud omenja tudi vpliv socialnih okoliščin, ki žensko 
potiskajo v pasivni položaj. 
Tako ženski njena konstitucija pogojuje in družba določa 
manj agresije. Posledica tega je razvoj močnih mazo
hističnih teženj, ki erotsko vežejo nase avtodestruktivne 
težnje. Mazohizem naj bi bil prava ženska značilnost 
Freud pouda~a, da psihoanaliza ne opisuje, kaj je žen
ska, temveč preučuje, kako se iz otroka z biseksualno 
predispozicijo razvije ženska. K preučevanju seksualnega 
razvoja ženske pristopa z dvema predpostavkama. 
Prvič: konstitucija se v svoji funkciji ne prilagodi brez 
odpora in drugiČ: odločilne spremembe se morajo sproži
ti ali končati še pred obdobjem pubertete (Frojd, 1969). 
V primerjavi z razvojem dečka je razvoj deklice v normal
no žensko teŽji in bolj zapleten, ker vključuje dodatni 
nalogi, ki nimata analog ije v razvoju moškega. Oba spo

la prehodita enako pot skozi različne faze razvoja li
bida. Še na začetku falusne faze je majhno 

dekle isto kot majhen fant V tem obdobju 
je pri deklici klitoris vodilna erogena 

cona. Vendar ne ostane tako. S 
preobratom v smeri prave 

ženskosti mora kli-

do dokončnega izbora objekta. Normalni tok razvoja 
ženske torej predpostavlja, da bo deklica spremenila 
tako erogene cone kot ljubezenski objekt, medtem 
ko deček oboje obdrži nespremenjeno. Deklica prei
de iz navezanosti na mater na navezanost na očeta 
oziroma iz moške v žensko fazo, ki ji je biološko že 
vnaprej določena. 
Zamenjava objekta ni preprosta - odvračanje od ma
tere poteka v znaku sovražnih občutijo Obtožbe 
matere v času obrata k očetu želijo opravičiti sovraž
na čustva pri otroku. Tako deklica kot deček izkusita 
zapostavljanje ob rojstvu drugega otroka, razočaranje 
v ljubezni do matere, ljubosumnost in zavajanje ma
tere s poznejšo prepovedjo. Pa vendarle vse to dečka 
ne more odtujiti od matere. Specifični moment, ki de
klico odtuji od matere, je kompleks kastracije. Dekli
ca mater obtožuje, da nima penisa, ker jo je mati tako 
slabo oskrbela, in ji nikoli ne odpusti tega defekta. 
Kompleks kastracije ima pri deklici drugačno vsebino 
kot pri dečku. Pri dečku gre za strah pred kastracijo, 

, pri deklici pa za občutek težke poškodbe in za željo po 
penisu, tako da postane žrtev zavisti zaradi penisa. 
Vse to bo pustilo neizbrisne sledove na njenem razvo
ju in oblikovanju značaja. Freud meni, da so mnoge 
intelektualne dejavnosti ženske le sublimirana modi
fikacija potlačene želje po penisu. 
Tako Freud opisuje odkrilje kastracije kot najpomemb
nejŠi preobrat v razvoju ženske. Prva smer vodi k in
hibiciji seksualnosti in nevrozi, druga k spremembi 
značaja v smislu kompleksa moškosti, tretja smer pa 
pomeni pot k normalni ženskosti. 
Normalni razvoj ženske predpostavlja, da deklica v 
falusni fazi zavrže ljubezen do matere in pogosto tudi 
potisne večji del seksualnih teženj nasploh. Pri deklici 
prevladata pasivnost in preobrat k očetu spasivnimi 
nagonskimi impulzi. Tako poteka razvoj k normalni 
ženskosti, če se zaradi potlačenja ne izgubi preveč. 
Nazadnje deklica željo po penisu nadomesti z željo po 
otroku in tako se vzpostavi ženska situacija oziroma 
vstop v situacijo Ojdipovega kompleksa. Sovražnost do 
matere se poveča, saj mati postane dekličina tekmica 
v odnosu do očeta. 
Razlika med spoloma glede kastracijskega kompleksa 
se kaže tudi v ojdipski situaciji. Ojdipov kompleks 
dečka, ki želi mater in bi želel odstraniti očeta kot tek
meca, se razvije iz faze njegove falusne seksualnosti. 
Grožnja s kastracijo ga prisili, da opusti Ojdipov kom
pleks. Kot njegov naslednik pa se vzpostavi strog nad
jaz. Pri deklici gre za skoraj diametraino nasprotje. 
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Ne le da kastracij ski kompleks pri deklici ne potisne Ojdipove-
ga kompleksa, temveč ga celo pripravlja. Pod vplivom zavisti zaradi 
penisa je deklica izgnana iz navezanosti na mater in se zateče v ojdip
sko situacijo. Ker nima strahu pred kastracijo, tudi nima motiva za ob
vladovanje Ojdipovega kompleksa in ga razgradi razmeroma pozno in 
še takrat nepopolno. Ta situacija vpliva tudi na oblikovanje nadjaza, ki 
ne more doseČi ta~ne moči in neodvisnosti, kakršno 
zahteva kultura. 
Freud jc opisoval razvoj homoseksualne usmerjenosti 
pri 'enski kot eno izmed mogočih razvojnih smeri po 
u!lkrilju kastracije. Tu naj bi šlo za oblikovanje močnega 
kompleksa moškosti. Deklica ne želi priznati neprijetnih 
dejstev in v trmastem uporu vztraja pri moškosti. Ne 
opusti klitorične aktivnosti in se identificira ali s falusno 
materjo ali z očetom. Najpomembnejše je, da se deklica 
na tej razvojni stopnji izogne pasivnosti, s katero se 
začne preobrat k ženskosti. Skrajno dejstvo tega kom
pleksa moškosti je izbor objekta v smislu manifestne 
homoseksualnosti. Freud meni, da ženska homoseksu
alnost zelo redko ali nikoli ne pomeni podaljšanja faze 

infantilne moškosti. Tudi homoseksualke za določen 
čas vzamejo očeta za objekt in stopijo v ojdipsko 
Situacijo. Zaradi razočaranja nad očetom pozneje 
nazadujejo do zgodnjega kompleksa moškosti. To 
razočaranje doživijo vse deklice, le izidi so različ
ni. Omenjene faze razvoja ženske homoseksual

nosti se po Freudu kažejo tudi v odnosih med lez-
bijkami, ki naj bi pogosto igrale vlogo matere in 

otroka oziroma tudi ženske in moškega. 
Freud označuje opisane razvojne faze kot predzgodovi
no ženske. Polni razvoj ženskosti ogrožajo ostanki iz 
predhodnega moškega obdobja, kamor šteje tudi razvoj 
lezbičnega nagnjenja. 

3.2. Sodobnejše psihoanalitične teze o 
lezbištvu 

Freudov sodobnik Alfred Adler je bil prvi, ki je 
odstopal od splošno sprejetih moško usmer
jenih teorij o zavidanju penisa pri razlagi 
ženske seksualnosti. Zato so njegova sta
lišča sprva naletela na gluha ušesa. 
Adler v lezbičnem nagnjenju ni videl nič trav
matičnega. Lezbištva ni razumel kot primarno 
seksualni fenomen, temveč kot obliko ženske iz-
bire. Tako je odločitev za lezbični življenjski slog enos
transko pojasnjeval kot obliko "maskulinega" protesta, 
s katerim lezbijka odklanja vlogo spolnega objekta in 
drugorazrednega položaja ženske v primerjavi z moš
kim. Razvoj lezbičnega nagnjenja naj bi bil bolj kot na 
afirmaciji žensk utemeljen na gnevu ali odporu do 
moških. Vendar je Adler menil, da ženske ne postanejo 
lezbijke zaradi zavidanja moškega spolnega organa per 
se, temveč zaradi zavidanja politične, ekonomske in 
družbene moči ter prednosti in svobode, to naj bi sim
boliziral penis (Browning, 1984). 
Angleška psihiatrinja Charlotte Wolf! je v delu Ljubezen 
/IIed tenskami (1971) opisovala lezbične odnose s 

priokusom tragedije, to naj bi po njenem mnenju bila 

posledica "nezmožnosti popolne seksualne za
dovoljitve v lezbičnih odnosih". Do takšnega sklepa 
je prišla tudi pod vplivom Freudove teorije ženske. 
Prav tako se je strinjala s Freudom, da se vsak rodi z 
biseksualno dispozicijo in da na razvoj spolne usme
ritve bistveno vplivajo zunanje okoliščine. Zavrnila je 
trditve, po katerih naj bi lezbijke želele biti enake 
moškim. Tudi če so v svojem otroštvu izkusile zavi
danje penisa, so si ga želele zato, ker jim je pred
stavljal simbol svobode in neodvisnosti. Ženska 
postane lezbijka zato, ker zavrača "maškarado in 
podrejenost, ki sta pripisani ženskam". Lezbijka ned
vomno predstavlja avantgardo v boju za enakost 
spolov in za psihično osvoboditev žensk. Wolf!ova je 
bila prepričana, da lezbijka zaradi svojega spolnega 
nagnjenja ni nevrotična. Ker pa mora pogosto skrivati 
svoj življenjski slog, lahko razvije nagnjenje k nevrozi, 
anksioznosti in paranoji. 
Ženska vloga je bila tradicionalno definirana v kon
tekstu poroke in materinstva. Wolffova je menila, da 
lezbištvo pomeni način izogibanja tem odgovornos
tim. Razlikovala je dva tipa lezbijk: "roparske" lezbij
ke, kamor je uvrščala lezbijke, ki nikoli niso bile po
ročene, in lezbijke, ki so bile ali so poročene in so 
matere. Roparske lezbijke naj bi predstavljale poten
cialno grožnjo družini in so zato družbeno nevarne. 
Bolj strpno stališče je imela do poročenih ženSk, ki so 

postale lezbijke, saj so le-te že izpolnile svoje 
"ženske obveznosti" (Faderman, 1985). 
Feministične avtorice iz poznih šestdesetih let 
- med njimi Betty Friedan, Germaine Greer, 
Shulamith Firestone in Kate Miliet - so sko
rajda v celoti zavračale Freudovo teorijo. Psi
hoanalitično teorijo so razumele le kot 
opraVičevanje patriarhata, ne pa tudi kot nje-

govo mogočo analizo. Menile so, da je bila 
Freudova psihoanaliza zvečine odsev njegovih pa

triarhalnih predsodkov in ideološkega opravičevanja 
zatiranja žensk (Komter, 1984). Delo angleške av
torice Juliet Mitchell Feminizem in psihoanaliza iz 
sedemdesetih let je nakazalo obrat od radikalizrna 
zgodnjih feministk. Mitchellova je psihoanalitično 
teorijo razumela kot pojasnjevanje intemalizacije pa
triarhalne ideologije v okviru družine. Tako je diskusi
ja med feminizmom in psihoanalizo dobila nov zalel. 
še vedno pa je veliko kritik deležna Freudava teza, da 
je bistvena značilnost normalnega seksualnega raz-
voja ženske prenos orgazma s klitorisa na va gi no. 
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tovile, da je večina lezbijk in gejev močno pfidobnil h"h:lo:;ok:amhll 
populaciji. Edina bistvena razlika je pač spolna usmerjellosl. 
Pomen tradicionalnih teorij je bil delno razveljavljen, saj 1I011l:1Ii1 III billi 
nikoli podprta s konkretnimi raziskavami. Kljub temu pa oSlilJiI IIIHIIII · 

To je potrebno za zagotovitev heteroseksualnega 
funkcioniranja. Postavljena je bila hipoteza, da 
ženske, ki ne opravijo tega prehoda, niso sposobne 
popolnoma sprejeti ženske identitete in zato nazadu
jejo do zgodnjega kompleksa moškosti, ki predstav
lja razvojno fazo predzgodovinske ženske (Frojd, 
1969). Nasprotno pa ameriški raziskovalci seksual
nega obnašanja Kinsey, Masters in Johnsonova ugo
tavljajo, da so vsi orgazmi pri ženskah razširitve 
občutkov, ki izvirajo v klitorisu (Browning, 1984). Mit 
o vaginalnem orgazmu je imel posledice za žensko 
spolno socializacijo, še posebno za definiranje 
ženske seksualnosti v heteroseksualnih in patriar
halnih okvirih, po katerih se ji pripisuje več ali manj 
izključno prokreativna funkcija . Skratka, sodobnejši 
avto~i ugotavljajo, da je bila Freudova teorija o 
razvoju ženske seksualnosti utemeljena na nepozna
vanju ženske anatomije in da bi se morala presojati v 
skladu s tem. 

4. Alternativni teoretični pristopi 

le v petdesetih in šestdesetih letih, ko je homoseksu
alnost še veljala za tabu v javnih razpravah in 
znanstvenih raziskavah, je znani raziskovalec spol
nosti A. Kinsey ugotOVil statistično frekvenco lez
bičnega obnašanja med ženskami, ki je razveljavila 
prepričanje, da je lezbičnost redka oblika spolnega 
obnašanja (Faderman, 1985). Kinsey je trdil, da je 
homoseksualnost normalna različica spolnega ob
našanja. še več kot to. Pod vprašaj je postavil model 
človekove spolnosti , ki razume seksualnost kot po
lamo konstrukcijo s heteroseksualnost jo na enem in 
homoseksualnosljo na drugem polu, in sklepal, da bi 
lahko le majhen odstotek ljudi kategorizirali kot 
izključno heteroseksualne ali homoseksualne. Tako 
je človekovo spolno obnašanje razvrstil na kontinu
umu, kjer oblike seksualnega. obnašanja niso ostro 
ločene, temveč se medsebojno prepletajo in preha
jajo ena v drugo. 
Večina Kinseyjevih sodobnikov je prezrla njegove 
ugotovitve, češ da so nekonsistentne in pretirane. 
Poznejši raziskovalci pa so začeli dvomiti o zgodnjih 
informacijah o homoseksualnosti, ki so bile plod 
raziskav na temelju nereprezentativnih vzorcev. Raz
vile so se raziskave na osnovi neinstitucionalizirane 
in nehospitalizirane populacije. Pionirki tega pod
ročja sta bili poleg Kinseyja še K. Davisova in E. 
Hookerjeva, ki sta prav tako zbrali podatke, ki so 
močno nasprotovali dotlej veljavnim domnevam o 

čanje, da je marsikatera teorija točna , saj ustreza splo~no 

razširjenim stereotipom o homoseksualnosti. 
Predstavniki Ameriškega združenja psihiatrov (American Psy
chiatric AsSOCiation) so ovrgli mnoge razlage o vzrokih za ho
moseksualnost in jih označili kot mite: 

- Vzrok za homoseksualnost je v družini: dominantna mati 
ali hladen in odtujen oce. Nedavne študije o odnosu med 
homoseksualci in njihovimi starši niso našle nobenega de
javnika, ki bi pojasnjeval razvoj homoseksualnosti. Tako kot 
heteroseksualci imajo namret tudi homoseksualci bodisi 
dobre bodisi slabe odnose s starši. Iz tega je razvidno, da 
torej bistveni vzorec odnosov med otroki in starši, ki bi na
povedoval poznejšo spolno usmerjenost otroka, ne obstaja. 

- Vzrok za homoseksualnost je v strahu ali sovra§tvu do pri
padnikov drugega spola. Ta motno raZŠirjeni mit pravi, da 
ljudje postanejo homoseksualni zato, ker se ne ujemajo s 
pripadniki drugega spola. Tudi te teorije raziskavam ni uspe
lo potrditi. Ravno nasprotno. Ugotovili so, da ima mnogo ho
moseksualcev prijatelje med pripadniki nasprotnega spola. 
Ta razlaga je sploh napačno postavljena, ker izhaja zgolj iz 
zanikanja v tivljenju posameznika, zanima jo le, zakaj nekdo 
ni heteroseksualen, pri tem pa pozablja, da je vsaka spolna 
privlatnost zasnovana na pozitivnih motivih. Povsem jasno 
je, da vprašanje homoseksualnosti torej ni bilo postavljeno v 
terminih njenih lastnih motivacij. 

- Vzrok za homoseksualnost pri ženskah je v njihovi poudar
jeni moškosti ln vzrok homoseksualnosti pri moških v njihovi 
poudarjeni ženskosti. Tudi v tem primeru je raziskava ovrgla 
to razlago ali bolje reteno stereotip. Stopnja moš-
kosti ali tenstvenosti namret variira tako med 
heteroseksualnimi kot tudi homoseksualnimi 
ženskami in moškimi. Vendar pa je to na 
žalost zelo raZŠirjen stereotip in je vzrok 
temu, da se ženstvene geje in motate lez-
bijke pogosto prikazuje v javnih občilih in 
tako vpliva na javno mnenje; zato seveda 
ne preseneta, da večina ljudi verjame, da je 
to tista prava, resnična podoba homoseksu-
alnih ljudi ne glede na rezultate raziskave, ki je 
potrdila nasprotno. 

- Vzrok za homoseksualnost je v podrtem kemičnem 
ravnotežju hormonov. Ta mit je le biološka razlitica zgoraj 
opisane teorije. Raziskave niso ugotovile nobenih bistvenih 
bioloških ali kemitnih razlik med homoseksualci in hete
roseksualci, ki bi lahko vplivale na razvoj spolne orientacije 
(Storms, 1986). 
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Večina raziskav o spolni usmerjenosti je odkrila 
le tiste dejavnike, ki niso vzrok za homoseksualnost 

Mnogi trdijo, da je vzrok za nepoznavanje homoseksual-
nosti v nepoznavanju razvoja heteroseksualne usmer

jenosti. Ali z drugimi besedami: homoseksualnost 
in heteroseksualnost sta dve plati iste medalje -

razvoja posameznikovega spolnega obnašanja in 
nagnjenja. Potemtakem raziskovalci ne bodo napre

dovali v ra7umevanju homoseksualnosti, vse dokler 

vrste čustev in situacij interprelirajo na do
ločen način. 

PI~m~er meni, da imajo ljudje različne potenCiale za 
~rr~oblvanje spolnih izkušenj, ki so definirani in ome
Jem tako z oseb~o kot z .družbeno konstruirano pred-

si ne bodo zastavili širšega vprašanja: Kako po
sameznik razvije spolno nagnjenje do katerekoli ose

be ne glede na spol? stavo o .spolnostl. RaZVOJ spolne usmerjenosti je pro-o 
~es, ki. p.oteka skozi interaktivna srečanja Vi 

l~terSU~jektlvnem svetu. Preučevanje razvoja lez
blš~a je nepopolno, kolikor ne upošteva družbenih 
stali~ , ki ta pojav stigmatizirajo. Nasprotno pa pri 
razv~j,u ~~teroseksualne identitete družba pozitivno 
kre~llndlVldUalne izkušnje, da bi tako zagotovila kon
tinUiteto zaželenega obnašanja oziroma identitete. 
Sev~da drUŽba krepi heteroseksualno obnašanje le 
teda!, če posameznik sledi kulturno predpisanim 
pra~llom . :ako na primer posiJjevalci niso nagrajeni 
za Izr.~žanje heteroseksualnosti, ampak so deležni 
sankC~j zaradi kršitve norme heteroseksualnega ob
našanja. 

Ameriško združenje psihiatrov je leta 1973 izdalo reso
lucijo, s katero so homoseksualnost umaknifi s sezna
ma mentalnih motenj (Hancock, 1986). Liffian Faderman 

je ob tem cinično pripomnifa, da je vendarle nenavadno, 
da je o stanju bolezni ali zdravja mogoče odločati z 
glasovanjem (Faderman, 1985). Leta 1975 je Ameriško 
združenje psihologov (American Psychological Associa
tion) podprlo omenjeno resolucijo in pozvalo vse strokov
njake, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, naj delujejo v 
smeri odpravljanja stig me duševne bolezni, ki je bifa tako 
dolgo povezana s homoseksllalnostjo (Hancock, 1986). 
Podobne akcije je sprožilo veliko ameriških združenj. cer
kvenih in mestnih skupnosti. 
Ta uradna stališča so prispevala k zgodnjemu gibanju za 
civilne pravice lezbijk in gejev v šestdesetih in sedemdesetih 
letih oziroma so bifa z njim prepletena. 
Lezbištvo je v sedemdesetih letih postalo nekoliko spre
jemljivejše zaradi morale tistega časa, ki je priznavala, da 
imajo ljudje lahko intimne odnose zunaj posvečenega za
kona, ne da bi bili zato označeni kot nemoraini. Prav tako se 
je uveljavifo že skoraj univerzalno prepričanje, da pro
kreacija ni in ne more biti edini cifj ljubezni v že tako pre
naseljenem svetu. 
Najpomembnejši dejavnik sprememb predstav o lezbijkah 
pa je njihovo vztrajanje, da se definirajo same, vendar ne 
zato, da bi se opravičevale in zgolj apelirale na družbeno 
strpnost. 
Naslednja teoretična pristopa - Plummerjeva razlaga lezbič
ne orientacije in feministične teze - predstavljata alternativ
na pristopa v primerjavi s tradicionalnimi raziskavami in kot 
taka seveda obravnavata fezbištvo bistveno drugače. Neko
liko manj se ukvarjata z eliologijo lezbištva, v katerem ne 
vidita nič odklonskega, bolj ali predvsem pa raziskUjeta 
družbena stališča do lezbištva. ii teoriji proučujeta oko
liščine, zaradi katerih označujejo lezbijke v družbi kot de
viantne. 

4.1. Plummerjeva razlaga lezbične spolne 
usmerjenosti 

Kenneth Plummer, predstavnik simboličnega interak
cionizma, v svojem delu Sexual Stigma: An lnteractionist 
Account (1975) opisuje razvoj spolne orientacije in sp.olne 
identitete kot kontinuiran življenjski proces, ki zajema 
kompleksen sistem interakCij med družbenimi in osebnimi 
izkušnjami ter njihovimi pridobljenimi pomeni. Razvoj 

spolne usmerjenosti je proces, v katerem se nekatere 
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Proces, v katerem postane človek seksualen, je tako 
kot vse druge čl~vekov~ dejavnosti "proces učenja , ki 
~ajema učenje sImbolnIh gest, jezikovne manipulacije 
ln prevzemanja vl.og" (~Iummer, 1975). Učenje je 
~edno ~~os~~rna Izkušnja, ki zahteva internalizacijo 
ln mOdlf~kaCljo ~r~dstav in življenjskih izkušenj. V 
zgodnejših raZVOJnih fazah posameznik gradi samo
pre~stavo v procesu, v katerem ga ocenjujejo drugi in 
tudi sam sebe. To 'pos~ešuje razvoj stabilnega pogle
da na s,vet, ki ykljUčuje tudi razumevanje spolnosti. 
Svetovni ~azor je kontinuiran proces, posameznik še 
napre! pridobiva nove vloge in spoznanja. V vsakem 
raz~ojnem sladiju je razvoj osebne identitete zelo 
od~ls.en .od te~a, kako so posameznika ocenjevali in 
definirali drugi. 

~Ium.mer je orisal tri stadije v razvoju gej in lezbične 
Id~ntltete. začetni. stadij je občutenje, prvo zavedanje 
al! ~elno zaved~nJe, ko se posameznica začne zazna
v~tl ~ot potencl~lno lezbijko. Ta stadij je proces kon
stltulr~n!a . n~vlh seksualnih pomenov, njihovega 
spreminjanja ln rekonstruiranja prejšnjih pomenov ki 
so bili pripisani homoseksualnosti. Posam eznica 
p?skuša nevtralizirati aJi krepiti svoj lezbični poten
clai. Ce ga skuša nevtralizirati, lahko prakticira is
~osPolno seksualno obnašanje, vendar mu ne pripisu
!e n~benega pomena oziroma ne osvoji lezbične 
Identitete. Nazorni primer za to je seksualno ob
našanje v zaporih, v spolno segregiranih okoljih ali v 
kontekstu seksualnega eksperimenta v navzočnosti 
moškega partnerja. V omenjenih primerih večina ob
drži pri~adn~st . in identifikacijo s heteroseksualno 
kulturo ln oblikUje razloge, s katerimi nevtralizira is
tospolno seksualno obnašanje. 

Če se posameznica ne poskuša izogniti 
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lišča do le-te poSameZniK pnaoO! v razvUjI1t:f1l 1'!tX;">I' uUII"U'''''l'' '''w 
bilne samopredstave. Ta se oblikuje v interakciji z drugimi. 

lezbični oznaki, sta po Plummerju naslednji 
razvojni stadij signifikantnost in dezorientaci
ja. Signitikantnostzajema vsa dejanja, ki vodi
jo h krepitvi lezbične identitete in k samoza
vedanju: pridobivanje informacij in znanja o 
lezbištvu, odkrivanje enako mislečih ljudi in 
definiranje sebe kot lezbijke. Za interak
cioniste je samooznačevanje za oblikovanje 
lezbične identitete enako pomembno kot oz
načevanje od drugih. Označevanje sebe kot 
lezbijke in integracija lezbične identitete z 
drugimi elementi osebne identitete pospešuje
ta razvoj pozitivne lezbične identitete. 
Plummer imenuje težave. pri razvoju pozitivne, 
integrativne identitete dezorientacija. Oezo
rientacija je posledica negativnih stališč, ki jih 
ima družba in tudi posameznica v procesu so
cializacije. Negativni pomeni, ki so pripisani 
lezbištvu, in z njimi povezani pomeni ženske 
identitete in spolnih vlog nasprotujejo posa
meznici, ki želi stabilizirati samopredstavo. 
Tako obstaja možnost, da bo posameznica do
jela sebe tako negativno kot drugi, ki spreje
majo stereotipe o lezbijkah. 
Končna faza v razvoju lezbične identitete je 
stabilizacija. 
Ceprav Plummer meni, da je spolna usmer
jenost kontinuiran Življenjski proces in ne nuj
no končni izid, obenem ugotavlja, da obstaja 
precejšen druŽbeni pritisk na stabilizacijo 
spolne usmerjenosti. Ne glede na to, ali je kdo 
heteroseksualen ali homoseksualen, obstajajo 
strukture družbene podpore, ki nagrajujejo 
posameznike s konsistentno spolno usmer
jenosijo. Plummer prav tako poudarja, da v 
nizu razvojnih stadijev posameznik izbere 
spolno usmerjenost, ki jo je izkusil kot naj pri
jetnejšo. 
Plummer se neposredno ne osredotoča na 
vzročne faktorje v razvoju lezbične identitete, 
ampak razume spolno usmeritev kot razvojni 
proces na posledičen način. Kritičen prispevek 
opisane teorije je v njeni temeljni ugotovitvi, 
da se seksualni pomeni ne pojavijo avtoma
tično, temveč v interakciji z drugimi drUŽbeni-
mi bitji. Stabilno seksualnost in stabilna sta-

4.2. Feminlstičnl pog/edi na /ezblštvo 

Feministične avtorice poudarjajo vpliv patriarhalnih vrednot 
na oviranje neodvisnosti žensk in polnega razvoja ženske 
seksualnosti. Njihove razlage ponujajo zlasti družbeni pogled 
na lezbištvo. Družbene sankcije, ki omejujejo lezbijke, vpliva
jo na svobodo vseh žensk, tako kot negativna stališča do 
lezbijk odsevajo omejevanje izbire življenjskega sloga za vse 
ženske. Izziv in kritika patriarhalnega sistema sestavljata os
rednji koncept feminističnega pogleda. Feministična analiza 
družbenih razmer raziskuje, kako se proizvajajo in ohranjajo 
negativna stališča do lezbištva. Zatiranje lezbijk ne pomeni le 
osebno problematiko, temveč tudi politično temo tako za 
ženske kot za moške ne glede na njihovo spolno usmerjenost 
(Browning, 1984). 
Ne glede na to, ali se ženska seksualnost izraža v lezbičnih 
ali heteroseksualnih odnosih, se tradicionalno definira v 
moških terminih. Joann Loulan pojasnjuje, da ženske oziro
ma dekleta v naši kulturi nimajo "zasebnega prostora" 
(telesnega, čustvenega in duševnega), ki bi bil osvobojen 
moškega vzorca spolnosti in v katerem bi lahko negovale in 
razvijale svoje želje (Sargent, 1989). 
Lawsova in Schwartzova opisujeta vlogo spolne socializacije 
v terminih spolnih scenarijev. Pravita, da "spolni scenariji 
določajo tako spolno obnašanje kot spolno identiteto '" Al
ternativni scenariji so očrnjeni ali zanikani v vlogi vzdrževa
nja prevlade dominantnih ali institucionaliziranih scenarijev in 
v vlogi preprečevanja, da bi se drugi scenariji pojavili kot op
cije." (Browning, 1984) Institucionalizirane scenarije so he
teroseksualno določili moški in znotraj njih ženskam dodelili 
specifične vloge. Tako se z zakonodajo, verskimi določili, 
medijskimi predstavitvami in s cenzuro vzdržujejo instituci
je, s katerimi so ženske bile in so nadzorovane, kot piše 
Adrienne Rich. Med omenjene institucije uvršča patriarhaI
no materinstvo, ekonomsko izkoriščanje žensk, jedrno 
družino in institUCijo vsiljene heteroseksualnosti. 
Feministična teorija definira lezbijke kot ženske, ki se 
identificirajo z ženskami, to pomeni, da "svojo emocional
no, psihično in erotično energijo vlagajo v druge ženske in 
ne sodelujejo pri vzdrževanju patriarhainega statusa quo" 
(Browning, 1984). Tako lezbijke pomenijo grožnjo za falo
centrično strukturo moči, ki definira ženske z njihovimi 
odnosi z moškimi in predpisuje obnašanje za ženske in 
moške, "primerno" njihovim vlogam. Lezbične feministke 
ne verjamejo, da sta poroka in heteroseksualnost neo
gibni, še zdaleč pa ne pomenita nikakršnega privilegija, 
ki bi bil nujen za prežive~e in samouresničitev ženske. 
V feministični teoriji je pravica do izbire lezbičnega živ
ljenjskega sloga temeljna ne glede na izvore spolne us-
merjenosti. Izbira določenega življenjskega sloga je 

plod osebnih in družbenih izkušenj. O svobodni izbiri 
lezbijk je mogoče govoriti le pogojno. lenske, ki se odločijo za stigma
tiziran način življenja, izkusijo družbeno represijo na mnogih ravneh: 
niso deležne legalnega varstva pred diskriminacijo, pri uveljavljanju 
stanovanjske pravice, na delovnem mestu, pri posvojitvi in skrbniš-

tvu otrok ... Zatiranje lezbijk in gejev vpliva tudi na življenje 
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heteroseksualnih ljudi. Strah, da bi jih označili kot homoseksu
alne, dr~ i 1enske in moške na njihovih "mestih": spoštujejo 
obna~anje, ki pripada določeni spolni vlogi, ter podpirajo ne
ravnotežje moči v osebnih odnosih in družbeni strukturi. Patri
arhalne vrednote vzdržujejo hierarhično strukturo, ki posredno 
ali neposredno podpira razredno, rasistično in seksistično ideo
logijo ter omejuje možnost vseh ljudi, da bi dosegli popoln 
človeški potencial. 

i!~l ei btreu-Ehrenberg Gisela: Geschleeh~roller~ 
SelbstidentifikatlOn und Homosexua1ttlit, v. Ho mo 
sexualitlit und Wissenschaji, Schw"u,nreferat tm 

Al/.gemeinen Studenlenausschuss der FU Beri"" 
Verlag Rosa Winkel. Berlm 1985 . . . 

5. Vpliv teorij o lezbištvu na oblikovanje stališč 
do lezbijk 

Tradicionalne razlage so se ukvarjale predvsem z etiologijo lez
bištva. S preučevanjem etiologije in brez 
preučevanja razvoja heteroseksualne us-
merjenosti so teoretiki impJicitno pred-
pos1avljali , da je razvoj heteroseksual-
nosti "naravni proces", ki ne zahteva 
nobene razlage, medlem ko homoseksu-
alnost ni naravna in torej mora biti 
posledica posebnih dejavnikov (Brugge-
mann, Fuhrmann, Riderskamp, 1986). V 
razvojnem procesu teorij o lezbištvu se 
je lezbična usmerjenost konceptuaJizi -
raJa kot homogen konstrukt in uniform-
na entiteta, ki manifestira določene ka-
rakteristike. Domneva o homogenosti je 
prispevala k oblikovanju stereotipov in 
napačnih preds1av o lezbijkah. Lezbična 
eksistenca je posplošena z različnimi domnevami, anekdotami in 
intrigami, iz katerih se je razvila nekakšna folklora napačnih pred
s1av in se infiltrirala v javno mnenje kot dejstvo. 
Znanstvene in laične preds1ave so pomešane v nekonsistentnih 
s1ališčih in se medsebojno potrjujejo ali celo "dopolnjujejo". Tradi
cionalni teoretiki ugotavljajo, da lezbijke niso "prave ženske", am
pak nekakšni "psevdomoški " (Browning, 1984). Da bi podprli to 
domnevo, so iskali fiziološke dokaze o maskulinizaciji ali psihični 
anomaliji v lezbični identiteti. 
Simone de Beauvoir opozarja, da definicija lezbijke z njeno željo po 
posnemanju moškega pomeni obsoditi jo na neavtentičnost 

(Bovoar, 1982). Mnoge sposobnosti in aktivnosti, pripisane izključno 
moškim, se pri ženskah pojasnjujejo le kot oblika "moškega protes
ta". Nekatere ženske naj bi bile nezmožne sprejeti svojo "naravno" 
žensko vlogo, zato se odlOČijo za posnemanje moškega. Podobno 
naj bi veljalo za homoseksualnost Mnogi psihoanalitiki razumejo 
homoseksualnost kot neavtentičen odnos. Za žensko pa je ho
moseksualnost lahko način , da pobegne svoji usodi ali pa da jo 

sprejme. 
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~@~&l\~a 
[b~~®aJJ~~[§ 
[b~(w®~~fM~ 
(Odlomek) 

IL POJAV 

Lezbijška ljubezen n.i kaznivo dejanje. Pojave take ljubezni 

imamo tudi v Sloveniji. Znana je n.pr. ljubljanska prostitut-

ka, ki ~e sicel' moškim prostituira za denar, dejansko pa 

sama izjavlja, da se spolno zn.dovolji samo z ženskami. Je 

skrajno IjubosulllIla na svojo p;:utnerko, tudi prostitutko. ki 

jo je vzc\tievala, samo da bi prepreč ila, da bi se ta ne vda-

jala drugim moškim za den;:u·. Po nje ni izpovedi je tudi med 

ljubljanskimi gledališkimi igralkami nekaj lezbijk. Res-

ničnost njenih izjav je dvomljiva, ker je izrazit patološki tip. 

Lezhijška ljubezen se pojavlja tudi v ženskem KPO, kar pa 

je zaradi daljše izdvojenosti obsojenk razumljivo. Y kolikor 

upravniki zvedo za take pt:imere, jih deloma prepreč ujejo s 

te m, da take ženske obsojenk e oddvoje. 

Sicer tajništva za notranje zadeve lezbijk nilllajo v evidenci. 

DSNZ LRS - Poroi5i!o () pro.<tif.1wji ut homosr:/csna.lizmu. 

Ljubljana, dne 17. aprila 1956. 
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o/} O®M~~l1!J <Jll1!J@@®(b@o/}~fN)~~UUiJ 
(b~~®O<JJ~ 

(Ponatisnjeno po Out and About: the Seattle lesbian Feminist Newsletter. 
To je prvi članek o lezbijkah v Jugoslaviji - ali katerikoli vzhodnoevropski 

državi -, ki smo ga videle.) 

Pred letom dni sem se vrnila v Jugoslavijo, da bi poizvedela, kako tam živijo lezbijke. Kljub temu da sem odrasla v Ju
goslaviji in da tekoče govorim dva uradna jezika, srbohrvaščino in slovenščino, to ni bila lahka naloga. Iz svojega 
otroštva se ne spominjam ničesar o lezbijkah; pravzaprav se ne spomnim, da bi v devetnajstih letih, kar sem jih 
preživela v Jugoslaviji, slišala besedo lezbijka, morda nekajkrat besedo homoseksualec, ne pa "lesbijika". Spoznala 
sem, kakšen tabu je bila, in še je, ta tema v državi, v kateri sem odraščala. 
Sama sem se razkrila v okviru ženskega in lezbičnega gibanja v Ameriki. In neka ameriška lezbijka mi je dala imeni in 
naslova slovenskih lezbijk, ki sta bili par v času mednarodnega olimpijskega tekmovanja v drsanju leta 1971 v Ljubljani. 
Vendar si že nekaj let nista več dopisovali z ameriškimi lezbijkami. Med kratkim obiskom v Jugoslaviji leta 1978 sem 
ugotovila, da ena izmed njiju živi z možem na obali , druga pa se je poročila z bratom svojega bivšega ljubimca. (Ko sem 
nekaj let pozneje imela priložnost govoriti z njima, sta ne le zanikali svoje nagnjenje, ampak tudi , da bi karkoli vedeli o 
drugih lezbijkah v Jugoslaviji.) Te novice so me zelo potrle in razočarale , saj sta bili ti ženski takrat moja edina mogoča 
zveza z drugimi jugoslovanskimi lezbijkami; vendar nisem kar tako odnehala. 
Leta 1980, ko sem šest mesecev kolesarila po Evropi, sem spoznala Betko (izmišljeno ime), jugoslovansko lezbijko, ki je 
že več kot desetletje živela v Hamburgu. Ko sem jo srečala, sem bila sprva zelo vznemirjena, upala sem, da se bova bo
lje seznanili in da bom morda dobila celo kakšno zvezo ali spodbudo pri svojem iskanju jugoslovanskih leZbijk. Betka je 
zapustila Jugoslavijo potem, ko je njena partnerka spoznala, da ju je njuno razmerje dolOČilo kot lezbijki , in se je zato 
hitro poročila . 

Po Betkinih besedah - vsako leto se je vračala v Jugoslavijo na počitnice - je tam večina lezbijk poročenih in skriva svo
ja razmerja z ženskami. Betkino življenje v Hamburgu se je, razen straight službe, sukalo okoli partnerke, v družbi 
umetnic in lezbičnem baru. Ni imela nikakršne potrebe po navezovanju stikov z lezbijkami v Jugoslaviji ali po pomoči pri 
njihovem soočanju z osamitvijo in homofobijo. Jaz pa sem, odkar sem začela sodelovati v lezbičnem gibanju, čutila 
povsem drugače. Tudi od Betke nisem dobila nikakršnih zvez. 

DVOJNI DAN 
Nekaj mesecev pozneje mi je prišel v roke izvod Questions Feministes (radikalna feministična 
revija iz Pariza), v katerem je Christine Oelphy poročala o ženski konferenci v Beogradu leta 
1978 na beograjski univerzi. Ker je Jugoslavija socialistična država, so ženske po zakonu 
enakopravne z moškimi. Zakon je začel veljati po revoluciji med drugo svetovno vojno, v kateri 
so se jugoslovanske ženske skupaj z moškimi v prvih vrstah bojevale za osvoboditev. V dveh 
najrazvitejših republikah (območja, na katera je razdeljena država) so leta 1980 ženske sestav
ljale 43,6 % delovne sile v Sloveniji, 38,5 % v Hrvaški, v celotni Jugoslaviji pa le 34,S %. Ju
goslovanske ženske sestavljajo 47,6 % učencev v osnovnih šolah, 45,7 % v srednjih in 39,4 % 
na univerzah. Kljub ekonomskim in izobraževalnim reformam se življenje žensk ni bistveno 
spremenilo. Podobno kot Rusinje se tudi Jugoslovanke soočajo z dvojno obremenitvijo - s 
službo v tovarni ali pisarni zjutraj in potem z vsakdanjimi gospodinjskimi opravili , medtem ko se 
njihovi možje udeležujejo političnih sestankovali vodijo otroke na sprehod. 
V življenju jugoslovanskih žensk je bilo le malo izboljšav. Na primer leto plačanega 
porodniškega dopusta ali pravica kateregakoli izmed staršev do prostih dni, ko je otrok bolan. V 
tem obdobju prejema 80 % plače. Toda ko sem svoja liberalna prijatelja (oba sta ekonomista) 
spraševala, zakaj po večini ženske ostajajo doma, je mož povedal, da zasluži več kot žena in je 
zato taka odločitev boljša za družinski proračun. Subtilna krepitev moške prevlade je zelo 
raZŠirjena tudi na drugih področjih. Skrb za otroke je v Jugoslaviji organizirana, vendar je zelo 
draga; ženska, ki dela v tovarni, večino plače porabi za otroški vrtec, tako da si kljub dvojni 
obremenitvi pridobi zelo malo ekonomske neodvisnosti. Po zakonu ženska lahko ela otroku svoj 
priimek, vendar se zaradi tradicionalne miselnosti to zelo redko zgodi. Podobno se je šele pred 
kratkim spremenil družinski zakon, ki tako varuje ne le poročene pare, ampak določa enake 
pravice tudi za neporočeno žensko ali moškega, ki živita v skupnosti. 
Konferenco v Beogradu je organizirala majhna skupina akademskih žensk, ki so po Mednarodni 
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lenski letni konferenci leta 1976 v Mexico Cityju začele razprave o nekaterih vidikih neenakosti 
med spoloma v Jugoslaviji , vendar niso prav vedele, kako se lotiti tega problema v socialistični 
državi. (Zavedati se moramo, da v skladu z marksistično-Ieninističnim razmišljanjem feminizem 
velja za buržoazni ostanek, zato se nobena jugoslovanska ženska ne upa javno razodeti kot 
feministka.) 
Vedele so, da ne morejo organizirati izključno ženske konference, zato so jo poimenovale Žen
sko vprašanje in povabile znane feministke iz mnogih zahodnoevropskih držav. Na konferenci 
so potekale vroče razprave, z mnogimi moškimi udeleženci, ki so bili besni na tuje feministke, 
ker so si drznile besedno poseči v njihovo prevlado v državi - politiko, ekonomijo, večino 
položajev, na katerih se sprejemajo odločitve - razen nekaj ženskih izjem. O konferenci je 
poročala tudi televizija in organizatorke so javno zagovarjale moške, pozneje pa so končale v 
svojih temeljnih skupinah. 
Po Delphyjinih besedah, ki se je konference udeležila kot francoska predstavnica, beseda lezbij
ka med konferenco ni bila izrečena. Med kosilom pa je k njej pristopila mlada lezbijka in pojasni
la, da se lezbijke ne morejo nikjer srečevati razen v nekem beograjskem gej baru. Žal Delphy ni 
imela več njenega naslova. 
Bila sem v Parizu, ko sem prejela sestrino pismo, v katerem me je opozarjala, naj jih ne obiščem , 
ker v Jugoslaviji zapirajo lezbijke v psihiatrične ustanove. Iz pisma nisem mogla razbrati, ali gre za 
resnično nevarnost ali zgolj opozorilo, zato me je odhod v Jugoslavijo resnično skrbel, tudi z 
ameriškim potnim listom. 

USPEŠNO ISKANJE 
PO udeležbi na prvi mednarodni lezbični konferenci, ki je potekala zadnji teden decembra 19ao v Amsterdamu, se 
mi je, ne glede na tveganje, znova mudilo v Jugoslavijo. Najprej sem se ustavila v Ljubljani, glavnem mestu 
Slovenije, ki ima najvišji življenjski standard in je tako najbolj liberalna republika. Deset dni sem nenehno vzpos
tavijala stike z ženskami, za katere mi je bilo rečeno, da so lezbijke ali da se ukvarjajo z ženskimi vprašanji. Odkri
to sem se predstavljala kot lezbijka in feministka. 
Vse so zanikale, da bi bile lezbijke, nekatere iz strahu pred izgubo službe ali zaradi moža oziroma sorodnikov, in le 
nekaj jih je omenilo, da so feministke, vendar pa ne poznajo nobenih lezbijk. Začela sem izgubljati upanje. 
Končno sem se odločila, da se obrnem na neko žensko revijo (op. Jana) , in po začetnem obotavljanju so se stri
njale, da bodo objavile pogovor z mano, v katerem bom govorila o svoji preteklosti, feminizmu, lezbištvu, in da bo 
objavljena tudi moja fotografija. Prva različica pogovora je izzvenela, kot da bi se novinarka norčevala iz ameriških 
feministk in lezbijk. Z veliko popravljanja in truda sva se sporazumeli o kompromisni različici, v kateri naj bi bila 
napovedana tudi druga mednarodna lezbična konferenca naslednji mesec v sosednji Italiji. 
Ko sem prebrala natisnjen pogovor, sem ugotovila, da je bila večina radikalnih izjav izrezana; lezbična konferenca 
pa je bila napovedana brez naslova (to je pomenilo, da bi lezbijke morale pisati na uredništvo revije in se predstavi
ti, če bi hotele dobiti naslov). Te spremembe so me razjezile, vendar mi je urednica končno izjavila, da nadzira re
vijo največji slovenski dnevnik in da je urednik odločilo končnih spremembah v pogovoru. 
Takrat sem se počutila osamljeno, čeprav so me heteroseksualni prijatelji, pri katerih sem stanovala, skušali 
razumeti. Pogrešala sem pogovor z lezbijkami. Tudi bati sem se začela, še posebno odkar sta bila pogovor in moja 
fotografija v kioskih po vsej državi. Odločila sem se, da družine, na njihovo željo, ne bom obiskala, in tudi to mi je 
vzbujalo mešane občutke. 
Končno sem prek objavljenega pogovora navezala stike z odkrito lezbijko iz Zagreba, katere odprto pismo o njenem 
javnem razkritju je prav takrat izšlo v največjem beograjskem časopisu . Bilo je neverjetno, da je tedaj. ko sem 
pripravljala pogovor, ona pisala pismo z razkritjem, vendar se še nikoli nisva srečali! 
Ko sem obiskala Marijo v Zagrebu, sva se brez premora pogovarjali sedem ur; tako pomebna so bila za naju skup
na stališča in dejavnosti. V naslednjih desetih dneh sva se videvali vsak dan in začela sem jo zelo spoštovati. 
Marija je lezbijka iz delavskega razreda, ima tri odrasle otroke, stara je enainštirideset let in se je nedavno ločila od 
moža. Odločila se je, da ima dovolj skrivanja in laži, ter se razkrila na delovnem mestu in v javnosti. Dvajset let je 
zaposlena kot strojepiska pri največjem dnevniku. Udeležila se je tudi mednarodnih tekmovanj v strojepisju. 
Samo mesec pred najinim srečanjem je prvič obiskala javni forum, ki so ga organizirale feministke na univerzi. 
Tema foruma je bila Orgazem, da ali ne? Srečanja se je udeležilo približno petsto ljudi. Ko so uradne govornice 
končale, je Marija vstala in zbranim govorila, zakaj je lezbijka in o moški prevladi. Marija je zelo inteligentna, govori 
glasno in jasno. Odzivi občinstva na forumu so jo opogumili, da je napisala odprto pismo v beograjski časopis in 
tako druge lezbijke seznanila s svojo izkušnjo in jim povedala, kako jo lahko najdejo. To je bilo izjemno pogumno 
dejanje. Marijo zelo občudujem . 
Nekaj dni po najinem srečanju se nama je na popoldanskih diskusijah o lezbištvu pridružilo tudi veliko drugih 



lezbijk. Zanimale so se za redno skupino, ki bi podprla lezbijke in hotela sem prevesti članek o 1()/hl~lvlJ sOCIa 

listično usme~ene lezbične feministke iz Londona (za ta članek sem se odločila zaradi upanja, cia holio 1;lil! :;Pll! 
jele socialistično perspektivo kot pa nekaj ameriškega, kar so enačile s kapitalizmom). 
Z Marijo sva garali ves teden, da bi prevedli članek in ga razmnožili pred naslednjim srečanjem. Oo takrat pa W 
nekaj lezbijk že zaskrbelo razkrilje ali celo druženje z javno poznanimi lezbijkami. Tako sva z Marijo, paradukslllnu, 
spoznali, da še ni čas za lezbično skupino podpore. Za obe je bilo to boleče spoznanje. 

RAZREONE RAZLIKE 
Ob srečanju z Marijo in drugimi lezbijkami iz delavskega razreda sem se boleče 
zavedela tedanjih razrednih razlik v Jugoslaviji. Vse jugoslovanske feministke, ki 
sem jih srečala, so bile povezane z univerzami in so govorile vsaj en tuj jezik. S 
tem znanjem so imele dostop do zahodnoevropskega in ameriškega femi
nističnega gibanja, literature, mišljenja in dejavnosti. Marija ni imela priložnosti 
za učenje tujih jezikov, pa je vendar na osnovi svojih izkušenj sama razvila svoja 
stališča do moške prevlade. Feminis\ke, zaposlene na univerzah, imajo dva- do 
trikrat večje dohodke od lezbijke, ki (isto število ur) zlaga in lika rjuhe v bolnišnici 
ali je zaposlena v domu za ostarele.lenska, ki se, za minimalno mezdo, preseli z 
juga Jugoslavije na sever, ni diskriminirana le zaradi spola, ampak tudi zaradi 
temnejše kože. 
Tovrstno stvarnost neke socialistične države, v kateri so se ženske skupaj z 
moškimi bojevale za osvoboditev, sem zelo težko sprejela. Trideset let po revolu-
ciji se življenje žensk ni bistveno izboljšalo in lezbijke nimajo svobode, da bi od
krito bile, kar so. Ali kot mi je pisala Marija: "Smo socialistična država in prav je 
tako. Toda primitivna družba, v kateri živim, je pozabila, da sem tudi jaz, kot 
druge lezbijke, gradila ta socializem l" Odkar je bila Marijina fotografija objavljena 
lansko jesen, so jo že dvakrat telesno napadli. Od takrat se mi ni več oglasila. 

Olga 
Off Our Backs, april 1982 
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III. AKCIJA 

Poskus zgodovinskega pregleda lezbičnega gibanja v Sloveniji in v okviru bivše Jugoslavije je v trenutku nastajanja 
pričujočega teksta dokaj preprosta naloga. Pri nas, v naspro~u s podobnimi pojavi na Zahodu, pač ne moremo govoriti o 
lezbišlvu "med obema vojnama", "zgodnjem", "poznem", "sodobnem" gibanju in podobno. Zgodovinska večplastnost 
je v Sloveniji omejena na obdobje pred pojavom organiziranega gibanja in po njem; na pojave, fragmente, redke "iz
pade" pred sredino osemdesetih in razvoj lezbične scene po letu 1984, ko se za Magnusom, prvim gej festivalom, zvrsti 
še nekaj pomembnih letnic, ki so pozneje obveljale kot zgodovinske prelomnice, tudi za lezbično gibanje. 
Morda bi lahko razbili obdobje organizirane scene na obdobje pred slovensko samostojnos~o in po njej, vendar pa je 
zaradi tihega zgodovinskega toka, ki ga ubirajo prenekateri marginaini fenomeni, taka delitev bolj zunanja in ne 
označuje kake notranje, torej iz same scene izvirajoče prelomnice. 
Tako je zgodovinski oris najbolj posvečen dogodkom po letu 1987, ko je v okviru Škuc-Foruma nastala lezbična sekcija 
LL, z večjim poudarkom na začetku devetdesetih, ko se začne druga, morda zrelejša faza lezbičnega gibanja. To je ob
dobje vzponov in padcev v lezbični dejavnosti, kultume produkcije, intenzivne socializacije in sprotnega arhiviranja le
teh. 

1. OBDOBJE PRED LETOM 1984 
To obdobje v tem zborniku pravzaprav ni obdelano, saj je neopisano, pa tudi zato, ker je namen zbornika predvsem 
zabeležiti produkcijo organiziranega gibanja. V prejšnjem poglavju, ustrezno imenovanem Pojavi, sva priobčili le nekaj 
omemb in "izpadov" iz trdnega sistema družbenega molka, ki govorijo o lezbištvu in je o njih mogoče reČi, da gre za 
nekakšne zametke organiziranosti - vsaj pri Olginem iskanju jugoslovanskih lezbijk. 
Zaradi pomanjkanja podatkov ali njihove nezanesljivosti sva torej opustili zahtevno, predvsem pa dolgotrajno iskanje in 
sestavljanje fragmentov - tako tudi ne omenjava znane Celjanke Alme Karlin (in še katere), izjemne pisateljice, pesnice, 
potopiske in samorasle osebnosti, katere ustvarjalno in intimno življenjsko pot poznamo le v fragmentih, a si vsekakor 
zaslužijo celovito obdelavo. Iz marsikaterih virov je sicer znana njena vez s slikarko Theo Gammelin, zagotovo pa sta se 
poznali tudi s Selmo Lagerli:if, švedsko pisateljico in Nobelovo nagrajenko, ta je tudi Karlinovo nekoč predlagala za No
belovo nagrado. Tudi lezbično življenje Lagerliifove je le malo poznano, saj je del njenih intimnih pisem izšel šele pred 
kratkim, torej več let po njeni smrti. 

II. OBDOBJE PO LETU 1984 
Na Magnusovih festivalih v letih 1984, 1985 in 1986 je bilo delno predstavljeno tudi lezbištvo (filmi, obisk gej in lezbične 
skupine HOSI z Dunaja, razstava fotografij Obscene ženske Avstrijke Kriste Beinstein ... ), vendar bolj kot privesek oziro
ma manj vidna plat homoseksualnosti. Srečanj sekcije Magnus, ustanovljene pri Škuc-Forumu, se je občasno udeleže
valo tudi nekaj leZbijk, vendar brez izdelanih programskih smernic za ženske. 
Veliko pomembnejša letnica za nastanek lezbičnega gibanja je gotovo leto 1985, ko so aprila preplavili Ljubljano plakati 
ženskega kluba Lilit, ki so na prvi plesni večer v starem K4, namenjen samo ženskam, vabili tudi "odklonske" ženske. 
Plesu je sledilo srečanje vseh potencialnih aktivistk, ki naj bi se v okviru Lilit združevale v podskupinah za žensko lite
raturo, šport, materinstvo, feminizem in tudi lezbišlvo. Prvi in edini sestanek takratne lezbične podskupine je neslavno 
propadel, saj se večina udeleženk ni želela izreči za lezbijke. Tako so tudi načrti za zbiranje gradiva (prevodov, oseb
noizpovednih besedil, zgodb) za lezbični bilten pogoreli. 
Vsekakor je bila Lilit, poleg Magnusa, ena prvih sekcij, ki je priskrbela, vsaj na pamfletih, prevode železnega repertoar
ja lezbične teorije, najudarnejše odlomke besedil Radicalesbians, Rite Mae Brown, Alice Schwarzer, Charlotte Bunch idr. 
ter prinesla v prostor takratnih novih družbenih gib~nj tudi tudi tujo lezbično literaturo. Lilit, pozneje organizirana kot 
feministična sekcija pri Škuc-Forumu, je organiZirala tudi nekaj predavanj s temo lezbišlva v Galeriji Škuc (predstavitev 
lezbične scene v Berlinu, Švici, Londonu, poročilo s konference mednarodne lezbične organizacije ILlS itd.). Temeljna 
lezbična besedila so objavljena tudi v Krtovern zborniku O ženski in ženskem gibanju. Podrobneje o takratni feministični 
in lezbični sceni pa govori Mojca Dobnikar v pogovoru za Revolver, ki je ponatisnjen tudi v tem zborniku. 
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11.1. Ustanovitev lezbične skupine 
Oktobra leta 1987 izide v Mladini priloga o lezbištvu z naslovom Ljubimo ženske, ki so jo pripravile člallice Lilil raku ~ ; I! 

oblikuje aktivistično jedro in ustanovi lezbično podskupino v okviru sekcije Lilit, svoj delovni program pa ohjavl v Mlmil 
ni, Teleksu, Anten;' 

Lezbična skupina v Ljubljani 
Lezbijke živijo v izolaciji, kamor jih je potisnila heteroseksistitna družba. Tam, kjer je edino heteroseksualen odnos nor· 
malen, se o drugih spolnih preferencah komajda razmišlja, kar ohranja stereotipe in predsodke. Kadar lezbijke v celoti 
pristanejo na svoj marginaini položaj, pristanejo tudi na samoizolacijo. Niso izolirane samo v družbi, tem vet tudi ena od 
druge. 
Skrajni tas je za izstop iz anonimnosti. Spolna preferenca ne sme ovirati osebnega razvoja in samouresnititve. Za sled
nje vtasih zadostuje le majhna spodbuda. lata smo se združile v delovno lezbično skupino. 

Okvimi program delovanja skupine LL: 
- medsebojno spoznavanje, 
- obravnavanje razlitnih tem po dogovoru, 
- izdajanje biltena, 
- sodelovanje s podobnimi organizacijami iz tujine, 
- mednarodna sretanja in udeležba na lezbitnih konferencah, 
- boj proti vsakovrstni diskriminaciji, 
- razno. 

Pod skupina si nadene delovno ime LL - Lezbična Lilit. Januarja leta 
1988 postane nova sekcija pri Škuc-Forumu. Od takrat izvirajo tudi 
prve govorice po alternativnih kuloarjih, ki skušajo iniciirati 
nekakšen spor med feministkami in IlIlbijkami ter zanemarjajo dej
stvo, da veliko posameznic v sebi uspešno združuje obe identiteti. 
Leti 1988 in 1989 sta zelo plodni za novo nastalo sekcijo LL. V teh 
dveh letih izide številka prvega lezbičnega biltena Lesbozine s pre
vodi tujih besedil , izvirnimi prispevki (predvsem poezija in proza), fo
tografijami. Sekcija LL se udeleži tudi Prvega jugoslovanskega fe
ministitnega sretanja v Ljubljani Oeseni 1987), organizira preda
vanje Berlinčanke Barbare Martin o švicarski lezbični pisateljici in 
potopiski Annemarie Schwarzenbach, ki je med drugim prijatelje
vala tudi z Eriko in Thomasom Mannom. V Galeriji Škuc je še pose
bej omembe vreden literarni večer slovenske pesnice Zdene Gajser 
iz Maribora, pa plesni večeri samo za ženske v Klubu mariborskih 
študentov, Mednarodni poletni tabor na Rabu (1988), udeležba čla
nic LL na mednarodnih konferencah ILGE, berlinskem Lezbitnem 
tednu in drugje. 

11.2. Po letu 1989: aktivizem ali socializacija? 

1--- --_ . -- ---------J 

Začetnih srečanj skupine in pozneje sekcije LL se je udeleževalo približno dvajset žensk, ki so za delovanje lezbične or
ganizacije izvedele zlasti prek medijev, nekatere članice pa je sekcija našla tudi prek ponudb na male oglase. Oglašale 
so se tudi lezbijke in biseksualke iz drugih jugoslovanskih republik - Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Make
donije. LL je bila v rednih stikih zlasti z beograjsko feministi~no-Iezbično skupino žene i društvo, pozneje pa tudi s prvo 
zagrebško lezbično skupino Lila inicijativa, ta je obstajala le kratek čas, in pa z žensko skupino Trešnjevka. 
po začetnem zagonu aktivistične in kulturne produkcije se je sekcija vse bolj spoprijemala z nenehno fluktuacija članst
va, s pomanjkanjem aktivistk, z delnim nezanimanjem populacije, kateri je njena dejavnost namenjena, nezadovoljeni
mi pričakovanji, s potrebo po socializaciji, diskusijskih večerih in medsebojnem spoznavanju. Veliko žensk, ki se je 
udeleževalo srečanj LL, ni želelo delovati in se tako deklarirati kot lezbijke, mnoge med njimi so ielele le diskretne 
pogovorne večere in moinost spoznati partnerko. Majhno in preobremenjeno aktivistično jedro LL vsem pričakovanjem 
seveda ni moglo zadostiti, zato so mu po dveh letih sicer mnogih projektov ostali občutki frustriranosti, nerazumevanja 
članstva, pomanjkanja odziva in delovne neučinkovitosti. LL se je za kratek čas združila z gejevsko sekcijo Magnus, ta 
je po daljši krizi prav tako skušala oživiti svoje delovanje. Po nekaj skupnih poskusih (pisanje javnih pisem, izid biltenov 
Lesbozine in Gayzine, organizacija plesnih večerih v gostilni žagar in Stara cerkev) je sodelovanje usahnilo in sekciji sta 
poniknili v zatišje. Treba je omeniti , da se nekatere, zlasti feministično usmerjene lezbijke iz LL (tudi dejavnejše članice 
sekcije Ulit) niso želele udeleževati skupnih sestankov lezbijk in gejev niti sodelovati pri skupnih projektih. 
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11.3. Leto 1990: Ustanovitev Roza kluba. drugi val 
lezbičnega aktivizma 
Soustanoviteljica politične organizacije Roza klub je poleg sek· 
cije Magnus tudi lezbična sekcija LL. Tedve sekciji v okviru Roza 
kluba leta 1990 začneta nov projekt - izid Revo/verja, revije s 
homoerotičnim nabojem. 
Konec leta 1992 LL znova skuša zbrati aktivist!<e. Rezultat de
cembrskega srečanja je vnovična oživitev lezbičnega aktivizma: 
izid šestih številk Pandore, novega lezbičnega glasila, v letih 
1993, 94 in 95; zbiranje posnetkov za dokumentarec o lezbični 
sceni; arhiviranje; zbiranje gradiva za pričujoči zbornik; športno
rekreativna srečanja in izleti v naravo v letu 1993; sodelovanje 
na konferencah .. . Tokrat staro aktivistično jedro Ll skuša najti 
ravnovesje med socializacijo, druženjem in aktivizmam. Iz tega 
razloga se tudi odloči za tisk lezbičnega biltena, ki naj bi, v 
naspro~u z revijo Revo/ver, pokril tudi področje še vedno 
neizrečene lezbične intime. 

V drugem valu lezbičnega 

aktivizma se razmeroma us
pešno prepletajo in sodelu
jejo, ob hkratni avtonomiji 
lezbičnih projektov, lezbični 
in gejevski aktivisti. Tako LL 
v okviru Roza kluba redno 
sodeluje tudi pri vsakolet
nem festivalu lezbičnega in 
gejevskega filma v ljubljani, 
na poletnem Roza taboru, 
dejavna pa je tudi na Me
telkovi. Skupaj z Roza klu
bom in Magnusom ureja 
svoje prostore v desnem 
pritličju stavbe Lovci: lez
bična srečanja potekajo v 
Monoklu, ki je tako eden 
prvih socializacijskih prosto
rov, namenjen samo lezbij
kam. 
Toliko o kratki, skoraj osern
letni zgodovini LL, ki pa je 
bila vendarle bogata s pro

jekti - srečanji , prireditvami, delavnicami, tiskanim gradivom, 
besedili, prevodi, magnetogrami, razmišljanji ... Vsaj nekaj tega sva 
skušali priobčiti v pričujočem zborniku lezbičnega aktivizma v 
Sloveniji in še v okviru bivše Jugoslavije. Želeli sva izdati predvsem 
neobjavljena besedila, magnetograme, ki najbolj "živo" govorijo o' 
razpoloženju nekega obdobja. V tematskih sklopih, razdeljenih po 
poglavjih, sva tam, kjer se nama je to zdelo potrebno, ponatisnili tu
di že objavljena besedila, za katera verjameva, da jih bodo zaradi 
prvotnih objav v specializiranih publikacijah (Lesbozine. Revo/ver, 
Pandorli) mnogi brali šele prvič . 
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Pogovor z jugoslovansko lezbijko 
Kakšna bo vsebina vašega biltena? 

Ko sem se aprila 1986 ustavila v Ljubljani, sem spoznala lezbijko 
il. Slovenije in jo zaprosila za pogovor. Tik predtem je bila na 
lezbičnem srečanju v Ženevi, ki ga je organizirala rLIS. Tam se 
j" prvič srečala z zelo različnimi življenjskimi slogi, prizadevanji 
in dejavnostjo lezbijk iz dmgih držav. Dogajanje jo je močno pre
vzelo, ne nazadnje tudi srečanje s tolikšnim številom le7hijk. Ko 
SI' je vrnila v Ljubljano, je začela pogrešati tovrstno dejavnost, 
"rcdvsem lezbično organizacijo, saj je v Jugoslaviji ni. Da se 
I.,zbijke v Jugoslaviji še niso organizirale, glede na tamkajšnje 
razmere ni presenetljivo. Lezbištvo je v primerjavi s celotnim 
družbenim življenjem v tej deželi neizprosno zatrto, ne nazadnje 
tudi zato, ker je zavito v skorajda 'jx)poln molk. Kljub vsemu - in 
to vzbuja upanje - so v zadnjih letih v Ljubljani, glavnem mestu 
razmeroma močno industrializiralle republike Slovenije, orga
nizirali ženski klub Lilit in gejevsko skupino Magnus. 
II.M. 

SI edina lezbijka v klubu Ulit? 

Ne, poleg mene so še tri, ki se odkrito identificirajo kot lezbijke. Ko 
se je lani ustanovil klub lilit, bi morala nastati tudi lezbična 
skupina. Bila sem med tistimi, ki jih je to zanimalo. Ko smo se prvič 
sešle, ženskam ni bilo povsem jasno, zakaj so prišle. Mislim, da 
vse niso hotele priznati, da so lezbijke, in da niso hotele sodelovati 
z lezbijkami. Na drugi sestanek smo prišle le še tri. Tako nismo 
nadaljevale delo skupine. 

KaJ ste naredile doslej. odkar se srečujete? 

Najprej smo prevedle nekaj besedil o lezbijkah, ki jih pri nas ni 
mogoče nikjer dobiti. Prevode smo hotele objaviti v biltenu, to pa 
nam lani ni uspelo. Sedaj znova poskušamo izdati bilten. 

KrJai naj bi izšel? 

2elele bi ga izdati konec maja, ko bo potekal festival Magnusa. Ena 
članica naše skupine je prek oglasov dobila naslove drugih ju
goslovanskih lezbijk. Vendar pa se mnogo lezbijk, ki se spoznavajo 
na ta način, skriva. Kljub temu bi bilo dobro, da tudi njim pošljemo 
bilten, saj bi tako bile informirane in bi morda tudi same začele kaj 
početi. 

Lahko tak bilten pošiljate po Jugoslaviii brez težav? Lahko 
tudi Iz tujine dobivate lezbično literaturo? 

Seveda. Tukaj ni težav. 

Zdi se nam pomembno najprej objaviti nekaj o 
osebnih težavah lezbijk, njihovi identifikaciji, ker 
je pri nas gibanje šele v začetni fazi - morda kak 
pogovor ali osebne izpovedi. 

Kaj ti pomeni klub Ulit? 

Meni klub ne pomeni prav veliko. Pričakovala 

sem nekoliko več. Moje sedanje sestajanje z 
lezbijkami nima nobene povezave s klubom. V 
klub gremo le, če je kakšno predavanje o 
lezbištvu. Dokler je še obstajala diskoteka K4, je 
bilo na ženskih večerih zanimivo, ker so prihajale 
samo ženske. Prvič je bil tak ženski večer lani in 
to mi je bilo izjemno všeč. 

Mi lahko poveš kaj o sebi? Kdaj in kje si bila 
rojena. kje si odraščala in iz kakšne družine 
prihajaš? 

Sedaj sem stara triindvajset let. Prihajam iz 
manjšega slovenskega mesta. Moji starši so 
delavci. Predtem je moja mama bila več let doma 
kot gospodinja. Takrat smo še živeli s starimi 
starši. Moji starši so se ločili, ko sem imela deset 
let Takrat se je moja mama zaposlila. Ko sem 
končala srednjo šolo, sem šla študirat v Ljub
ljano. 

Kakšno je bilo življenje v rojstnem mestu? 

Odkrito rečeno, tistega mesta ne maram, še 
posebno ne zdaj, ko lahko tamkajšnje življenje 
primerjam s tem v Ljubljani. Moj rojstni kraj je 
majhen, vsakdo pozna vsakogar in podobno ... 
Nikoli nisem želela tako živeti in vse skupaj me je 
dolgočasi lo. Imela sem občutek, da tam nikoli ne 
bom imela priložnosti početi stvari, ki me zani
majo. Ni bilo nikakršne zabave, ničesar za mladi
no, razen kina. Vedno sem si želela hoditi v gle
dališče, ampak v mojem rojstnem kraju ni 
stalnega gledališča. Zaradi vsega tega sem se 
želela preseliti v večje mesto. 
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jati pri meni. Ampak spominjam se, da v osnovni šoli 
nisem marala vrstnic, ker so se mi zdele - kako bi rekla -
tako tipično ženstvene. Njihova družba me je dolgočasila, ker 
so razpravljale o tipično ženskih zadevah. Mislim, da sem v 
nekem obdobju veliko časa preživljala s fanti. Z njimi je bilo 
bolj zanimivo in čas, ki smo ga preživeli skupaj, je tekel bolj 
dinamično. V puberteti se je druženje s fanti seveda nehalo. 

KBfclno 16 bllo tvo/e žlllliM;' II družini. tvo;1 odnosi s staršI? 

Kot otrok sem seveda večino časa preživela z mamo, ker pač ni bila za
poslena. Ko se je oče vmil z dela, je gledal televizijo ali počel svoje stvari. 

Kako PS SI s, razumela z mamo? 

Zdi se mi, da sva se zvečine dobro razumeli. Ta občutek je še močnejši, 
odkar sem v Ljubljani, najbrž zato, ker se ne vidiva tako pogosto. 

All ve. da sllezbQka? 

To je težko reči. Mislim, da se ji nekaj sanja, nisem pa prepričana. Saj ve, 
da nimam fanta in da rada preživljam čas z ženskami. Pripovedovala sem 
ji tudi o klubu Ulit in takrat me je vprašala, ali so tam tudi lezbijke. Odgo
vorila sem ji, da so. Prav tako sem ji odkrito povedala, da se ne mislim 
poročiti, vendar mislim, da me ne jemlje resno. Ker - kako naj povem -
lezbičnost je nekaj zunaj njenih predstav o življenju. Gotovo misli, da se 
bom prej ali slej poročila, sedaj sem še mlada in imam pač neobičajne za
misli. Ona misli, da je edina prava pot za žensko poroka in ustanovitev 
družine. Tako si pač predstavlja srečo ali pa življenjsko izpolnitev. Tukaj se 
skriva tisto vsesplošno prepričanje, ki se glasi: Kaj ti bo vse drugo, če ni
maš moža in otrok. 

All sili sllOfl družini kadarkoli slišala kal o lelblšlvu? 

Prav posebej o lezbijkah ničesar, precej pa sem slišala o homoseksualcih, 
in sicer same negativne stvari. 

S, /e kal gOllorilo o homoseksullfnostlll šptl? 

V šoli je bilo podobno. Iz homoseksualnosti so se največkrat norčevali in 
zbijali šale. Ce je kdo bil tako usmerjen, je to gotovo dobro skrival. Spo
minjam se homoseksualcev, ki so bili splošno poznani v mojem rOjstnem 
kraju. V šoli so se vsi zabavali na ta račun. 

Kako SI prišla rJO SOamania. da sl/ubll/ca? 

o tem sem vseskoz precej razmišijala. Težko rečem, kdaj mi je postalo 
jasno, kako je z mano. Sprašujem se tudi, zakaj sem takšna. Obstaja to
liko teorij, denimo Freudava in pa predstava, da je lezbištvo močno 
povezano z materjo in, kaj vem, s sovraštvom do očeta. Res ne morem 

povedati, kdaj in zakaj se je istospolno nagnjenje začelo razvi-

Takrat pridejo do izraza spolne razlike, fan-
tje začnejo osvajati dekleta in jih obrav
navati kot ženske. To me preprosto ni 
zanimalo, nisem hotela postati klasična 
ženska, sploh nisem hotela postati žen
ska. Zopmo mi je bilo gledati, kakšne 
so druge ženske, skorajda vse po
ročene in podobno. Potem se mi je za-
čelo dozdevati, da se kot ženska ne 
smem vezati z nobenim moškim, ker 
hočem ostati svobodna in imeti 
možnost, da delam, kar me veseli. Tisto 
so bili zame res težki časi. Ker sem 
čutila, da brž ko se bom s kom vezala, 
bo to zame pomenilo konec, da se bom 
poročila, imela otroke in morala 
gospodinjiti. V nasprotnem primeru pa 
bom morala ostati sama. 
Ravnokar sem prebrala knjigo ' Ženske 
ameriške pisateljice Marilyn French. 
Tudi ona opisuje tovrstne težave. Zares 
mi je žal, da takih knjig nisem mogla 
brati takrat, ko sem imela petnajst, 
šestnajst let, ker bi mi bilo zagotovo 
laže. Tako pa sem mislila, da sem edina 
ženska, ki tako razmišlja. Bila sem 
obkrožena z dekleti, ki si niso belile 
glave & lemi stvarmi. Zdelo se jim je 
povsem normalno, da se bodo enkrat 
poročile ter postale žene in gospodinje. 
Kljub temu sem trdila, da sama tako ne 
bom živela Nekoč me je mama vpra
šala: "Kako pa boš živela? Drugače 
vendar ne gre." Pa vendar sem verjela, 
da mora biti še kakšna druga možnost 
ln spraševala sem se, zakaj bi se 
morala jaz motiti, če je pomota lahko 
pri drugih. 
Prve informacije o lezbijkah sem dobila 
iz knjig, bolje rečeno, iz odlomkov, saj 
pravih lezbičnih knjig ni bilo nikjer do
biti. O tem, kar sem izvedela, sem ve
liko prem iš ljevala in pogosto sanjarila, 
kako bi bilo biti skupaj z žensko. In 
spraševala sem se, zakaj sanjam o 
tem, če morda zato, ker si to tudi zares 
želim. V srednji šoli se mi je nekajkrat 

zgodilo, da sem imela intim ne odnose z 
najboljšimi prijateljicami, vendar to ni bila lezbična ljubezen, 
ampak bolj izraz tesnega prijateljevanja. Vse smo to tako 
razumele. 
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lezbištvom in homoseksualnost jo pa sem se sretala SI!I!!, kOle hil 
ustanovljen Magnus. Pred tem pa v Ljubljani ni bilo nitt::;;u javnnlla. 

KakŠni so tvoji odnosi z drugimi študentkamI in študenti? 

Z nekaterimi imam tesnejše stike, z drugimi pa sploh nikakršnih. Ni vet. 

Katere knjiae so bile p,; razvoju tvoje lezbične zavesti Še 
posebno pomembne? 

Najbolje se spomnim knjige, ki sem jo prebrala že v sedmem razredu 
osnovne šole. To je roman Dolina lutk pisateljice Jacqueline Susann, 
pripoved o štirih ženskah v Ameriki in njihovi karieri v svetu filma. Ena 
Izmed junakinj nekaj časa živi tudi z žensko. Bila sem zelo presenečena, 
ker še nikoli nisem slišala, da bi dve ženski živeli skupaj. Toda skupnost 
žensk v romanu je bila le faza, pozneje sta se obe porOČili, če se prav 
spomnim. Tako sem še naprej mislila, da ni mogoče javno živeti kot 
lezbijka. Čeprav sem se celo zavedala, da mora biti na svetu kar nekaj 
lezbijk, sem mislila, da se vse počutijo podobno kot jaz in skrivajo svoje 
nagnjenje. Morda, sem razmišljala, neka lezbijka celo naleti na žensko, 
ki živi podobno, vendar nikoli ne bosta skupaj. 

Odkar si v Ljubljan;. očitno že dobro veš, da sllezbiika. SI v tem 
wu orebrala kaj več o lezbištvu? 

Dolgo časa nisem vedela, da obstajajo knjige o lezbijkah ali knjige, ki so 
Jih napisale lezbijke. To sem odkrila šele v zadnjih dveh letih, odkar sem 
v Ljubljani. Prav tako precej časa nisem vedela, da imamo na primer deli 
lenske Marilyn French in Sramu ni vet Anje Meulenbelt tudi v sloven
skem prevodu. Čeprav sem prebrala veliko knjig in se pogovarjala z ljud
mi, ki prav tako dosti berejo, nisem nikoli ničesar slišala o tovrstnih knji
gah. Pri nas ni ničesar takega, kot je ženska literatura, in zato je take 
knjige tudi težko izbrskati. 

" mat bi se vrnila k tvojim izkušnjam z ienskaml v srednji šoli. 
L'Mo le kaj poveš o odnosih z njimi? 

V gimnaziji sem imela zelo dobro prijateljico. Prvi dve leti sva bili tako v 
'011 kot drugje nenehno skupaj. Neka fanta sta razširila govorice, da sva 
Il!lblJki. Zato se sploh nisva jezili. Niti enkrat se nisva potrudili komurkoli 
pojasnjevati, da nisva par. Takrat sva imeli le prijateljske stike. Najino 
prijateljStvo se je končalo, ko je ona začela hoditi s fantom, ki je bil prav 
nlUne zelo ljubosumen. Razlog je bil ta, da se je ona, ko smo bili vsi trije 
ftkupaj, pogova~ala več z mano kot z njim. Pozneje sem imela še dve 
tll800JSi prijateljici. Z eno sva se zbližali tudi intimno. Hotela sem se 
pogovoriti. Mislim, da sem si želela, da bi bili par, ne vem natančno. 
V"ndar mi je rekla, da je to nemogoče. Zanjo je bilo vse skupaj le 
prIložnostnega značaja, zame pa je pomenilo veliko več . 

KIko DI le bilo. ko si začela študirati v Uubljani? 

Kil sem prišla, je bilo zelo zanimivo, in sicer iz več razlogov. Tukaj so bili 
koncerti , kino. gledališče ... Prav tako sem spoznala veliko ljudi. Z 

tako kot v gimnaziji, ko smo se vsi poznali med 
seboj. Mislim, da večina njih, vsaj tistih, s ka
terimi se več družim, ve, da sem lezbijka. Z 
eno izmed kolegic s fakultete se pogosto 
pogovarjava o lezbištvu; vedno me je podpi
rala in mi hotela pomagati. Ko pa sem se 
pogovarjala o tem z drugimi, sem opazila, da 
so se ustrašili takoj , ko sem bila odkrita, in da 
se več niso hoteli pogovarjati. Pozneje sem 
slišala, da so drugim pripovedali, da sem 
lezbijka, čeprav so stike z mano ohladili. Še 
posebno me je prizadelo, ko me neka druga 
kolegica, s katero sva bili še posebno dobri 
prijateljici, ni razumela. Zdelo se mi je, da 
sem ji preprosto dolžna povedati , da sem 
lezbijka. Tudi za druge ljudi, s katerimi se 
družim, se mi zdi pomembno, da so sezna·
njeni s tem. Povedala sem ji torej. da sem 
lezbijka, nato je menila: "Ja, ja, na žalost sem 
to slišala že od drugih." Potem mi je zagotav·
ljala, da me razume in da ne želi izgubiti pri ·
jateljstva zaradi mojega nagnjenja. Toda v 
resnici mi je rekla: Razumem te, razumem , 
da je nekaj narobe s tabo. Vsaj jaz sem njen 
odziv tako dojela. Hotela sem se pogovoriti z 
njo, vendar ni šlo. Končno mi je rekla: "O tem 
ne bi smela toliko govoriti. Ni dobro, da še 
drugi to vedo, ker boš imela težave in vsi se 
te bodo izogibali." Vendar naj se ne bojim , je 
dodala, ona tega ne bo povedala nikomur. 
Sicer pa mi je predlagala tudi sredstvo, ki bi 
morda lahko pomagalo - to naj bi bil ženstven 
moški. Vprašala sem jo, kaj naj bi počela v 
takem razmerju. Odgovorila je: "Toda saj si 
imela tudi odnose s fanti." Rekla sem, da je to 
vendar običajno , saj so fantje prvi, ki jih dekl~ 
sreča , ko je v puberteti. Toda jaz sem bila tudi 
z ženskami in sedaj imam priložnost, da 
premisi im, kaj mi bolj ustreza in kako bi raje 
živela. In odločila sem se za ženske. Mislim 
pa, da ji tega nisem mogla pojasniti. 

KakŠlIe so možnosti za lezbiike v Ljubljani, 
alede druženja ln zabave? Obstajajo pros .. 
to';. kjer se zbirate? 

Lani smo hodile v disko Pri Amerikancu. To ni 
bil uradno gejevski disko, vendar je bilo 
znano, da se tam zbirajo homoseksualci, 
zvečine moški. Tja sem hodila precej pogosto. 

To je bil zelo dober klub, vendar so ga konec 



lanskega decembra zaprli. Govorili so, da je klub treba pre
nov ni , to pa ni bilo res, ker je bil renoviran pred dvema letoma. V 
resnici so ga zaprti zaradi homoseksualne klientele. Spremenili naj bi 
tudi namembnost in ime kluba. Gej, ki je vodil Amerikanca, in še neka
teri drugi iščejo drug lokal za najem. 

Kako pa le za vas. kadar ste v lavnostle na ulici? Koliko ste 
odkrite? 

S prijateljico sva nekajkrat hodili po mestu z roko v roki. Mislim, da 
večinoma ljudje tega ne opazijo ali pa ne pomislijo takoj, da gre za 
lezbijki. Pri nas se lezbijke namreč ne pojavljajo v javnosti in je zato ta 
pojav zvečine neznan. 

V Juaoslaviji je POgosto videti Ženske. ki se v javnosti objemajo. 
poliubIjajo ali držijo pod roko. 

Da. Mislim, da bi bilo povsem drugače, če bi ljudje videli moška, ki se 
držita za roke. TakGj bi jim padla v oči . 

Kakšne izkušnje imate lezbijke na stanovanjskem področiu? Kot 
vidim. ti živiš v tem stanovanju s tremi ženskami. Je to v Uubljani 
nenavadno? 

Ne, prav študentke pogosto živijo skupaj, da laže plačujejo najemnino. 
Dekleta, s katerimi stanujem, vedo, da sem lezbijka. Sprejele so. me 
zelo dobro. Ko je bila moja prijateljica pri meni, ni bilo nikakršnih 
težav. S sostanovalkami se lahko pogova~am o lezb~tvu in prepričana 
sem, da me razumejo. 

Imaš stike z lezbijkami iz drugih jugoslovanskih mest? 

Prve stike sem navezala z lezbijko iz Zagreba, ki sem jo spoznala v 
2enevi. Sicer pa poznam v Ljubljani le tri lezbijke. 

KakŠne so možnosti. razen naključnjh srečanj. za spoznavanje 
druaih lezbijk? 

Ena možnost je spoznavanje prek malih oglasov. V oglasih po navadi 
ne gre za neposredno sporočilnost Največkrat v njih piše le, da žens
ka želi spoznati prijateljico in podobno. Ampak te, ki to berejo, vedo, 
za kaj gre. 

Je tovrstne oglase mogoče objaviti v vseh časopisjh brez težav? 

Mislim, da ni nikjer težav. Spomnim se, da je v hrvaški reviji Start že 
pred leti bilo veliko oglasov s homoseksualnimi ponudbami. 

Omenila sl. da je tvoja prijateliica da/ala oglase. KakŠne so njene 
izkušnje? 

Povedala je, da se po navadi oglašajo iste ženske. Med njimi so tudi 
starejše, ki želijo ostati skrite, iščejo pa resno zvezo. Na lezbične 

oglase odgovarjajo tudi moški, ki menijo, da lezbijke potrebujejo le 
pravega moškega. . 

Kaj bi. kot lezbijka. želela. da se spremeni v Jugoslaviii? 

Nabrala sem si veliko izkušenj v 2enevi. Tam je bilo približno 
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osemsto žensk in prvič v svojem življenju 
sem cel teden preživela med ženskami , 
samo z lezbijkami, brez moških. Po vrnitvi 
v Jugoslavijo sem imela precejšnje težave. 
Sama sem se spremenila, življenje tukaj pa 
je teklo po starih tirnicah. Nikakor se nisem 
mogla privaditi na navzočnost moških in na 
to, da je večina ljudi okoli mene heterosek
sualnih. Ne gre za to, da bi sovražila moš
ke. Preprosto me pa moti to, da ženske ni
majo nobene možnosti za druženje. 

Kakšni so vaŠi odnosi z geji? 

Najpomembnejše je to, da lezbijke hočemo 
kaj narediti. Če bo mogoče , bomo sodelo
vale z gej skupino, ki kaže več zanimanja 
za področje homoseksualnosti kot lilit. lilit 
je bolj fem i nistično usmerjena skupina. 
Sicer je ne želim tako označevati , ker se 
ukvarja z mnogimi stvarmi. 

Lahko poveš še bolj konkretno. kaj 
pogrešaš v Jugoslaviji? 

2elim - mislim, da bi bilo to dobro tako 
zame kot za druge - da bi se vse več žensk 
deklariralo kot 1 ~ 7b ijke in da bi si vsaka 
lezbijka upala o tem spregovoriti. Če bi nas 
več imelo ta pogum , bi bila v tem že neka 
moč in mislim, da bi se potem družben:;! 
represija zetu zmanjšala. 

Se počutiš družbeno zatjrano? 

To je težko reč i. Mislim, da sem se pred leti 
počutila bolj zatirano. Takrat še nisem 
ničesar vedela o možnostih lezbičnega 

življenja in zdelo se mi je, ko da so vsi lju
dje okoli mene heteroseksualni in vsi ho
moseksualci povsem skriti. Starši, šola in 
celotno okolje so pritiskali name, da živim 
tako kot veči na. Sedaj, ko vem o vsem 
nekaj več , mi je laže. In sedaj vem , da 
kljub vsemu lahko živim tako, kot hočem . 

Barbara Martin (aktivistka iz Berlina) 
Ljubljana , april 1986 
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Prvo jugoslovansko feministično srečanje, Ljubljana december 1987 

Suzana (Ljubljana): Bom jaz povedala 
nekaj o lezbični skupini. Skupina je nastala šele okto
bra letos. Sicer smo že prej razmišljale, da bi jo us
tanovile, ampak vedno nas je bilo premalo. In tako 
srno začele oktobra pripravljati prilogo za Mladino in 
se sestajati vsak torek ob petih. Potem smo se pre
prosto zmenile, da bi se redno sestaja le vsak torek in 
da navsezadnje lahko ustanovimo lezbično skupino 
oziroma podskupino pri Ulit V oktobru je izšla priloga, 
v kateri smo objavile tudi naš naslov in telefonsko 
številko. Ob torkih nas je v resnici klicalo veliko žensk 
in dobile smo nekaj novih članic. Težava je bila namreč 
vedno v tem, kako priti do drugih žensk, kako jih 
pritegniti, kako jim posredovati informacijo o obstoju 
lezbične skupine. Sedaj pripravljamo tudi prvo številko 
lezbičnega biltena. Zaradi finančne stiske poskušamo 
dobiti sredstva za tisk od nizozemske homoseksualne 
organizacije. Ve~etno nam bo to tudi uspelo in upamo, 
da nas bodo podprli tudi pri naslednjih številkah. 

Katarina (Zagreb): Kdo vas podpira -
I8zbična skupina al/ prav homoseksuaIna? , 

Suzana: Ne vem, mislim, da gre za mešano sku
pino lezbijk in gejev. Ta teden smo objavile informacijo 
o obstoju naše skupine tudi v Teleksu. Skratka, skuša
mo doseči slehemi krog bralstva, da bi čim več žensk 
seznanile z našo skupino. Poskušamo sodelovati tudi s 
sorodnimi skupinami v tujini in se udeležujemo med
narodnih konferenc, kolikor nam to dopuščajo 
finančne možnosti. 

Katarina: KakŠOe pa so vaše finančne 
motnosti? 

Suzana: Podpira nas Škuc. 

Katarina: KakŠOe so teme vaših pogovorov? 

Suzana: Trenutno se bolj ukvarjamo z organi
zacijo, z biltenom in podobno. 

Katarina: Ali Imate kakšne te/ave v družbi? 
Vam kdo povzroča težave zaradi vaŠe spolne 
usmerjenosti. zaradi vašega pristopa in tako 
llDJll!liJ . 

Suzana: Kot skupina za zdaj nimamo težav. 
Včasih po telefonu pokliče kak moški, drugih provo
kacij pa nismo doživele. Seveda imamo težave kot 
posameznice, v zasebnem življenju. Kot skupina pa ne. 

Katarina: Ali rešujete te probleme? Kako rešujete 
posameme težave. kako pomagate tem ženskam? Jim 
dafete kakŠOo podporo. da to rešijo? 

Sladana (Beograd): Kaj naj bi rešile? 

Katarina: Težave. ki jih imajo kot lezbijke. 

Sladana: To se ne postavlja kot problem. 

Katarina: Ne. Ji si rekla. da imate probleme v 
živlienlu. kot posamemice. zato ker ste lezbi/ke. Zanima 
me. kako si medsebojno pomagate pri reševanju tovrstnih 
teiav? 

Suzana: Kar se tiče težav v zasebnem življenju, naj 
omenim problem s starši, ki ga ima skoraj vsaka med nami. 
Kako staršem povedati, da si lezbijka? Jim sploh povedati? Ali je 
to nujno? O tem se pogovarjamo, ampak situacije so zelo indi
vidualne, pristopi so različni. Lahko izmenjujemo izkušnje, zelo 
težko pa je komu konkretno pomagati. Nesmiselno je ženski 
svetovati, naj se zaupa staršem, ker ima zaradi tega lahko velike 
težave. Skozi težave v zasebnem življenju se pač mora vsaka 
sama prebijati. lenske, ki so prišle v našo skupino, so na neki 
način že ozaveščene in se zavedajo svoje lezbične identitete. 

Lepa (Beograd): Jaz bi želela povedati nekaj besed 
kot predstavnica Beograjčank. Ko smo videle to prilogo v Mladi
ni, za katero nismo vedele, da se pripravlja, smo bile zelo nav
dušene. Obstoj prve lezbične skupine v Jugoslaviji je za nas 
seveda zgodovinski dogodek, ki smo ga proslavile. V naši 
beograjski skupini je najbrž 30 odstotkov leZbijk. Nismo 
razmišljale o tem, da bi se javno deklarirale kot lezbična pod
skupina ali kot posameznice. To, kar so nekatere med nami sa
njale ali želele, so uresničile tovarišice iz ljubljane in me smo 
bile zares totalno navdušene. Z nekaterimi besedili se sicer 
povsem ne strinjamo, ampak to ni pomembno. Tako želim kot 
predstavnica Beograjčank v celoti podpreti skupino LL in 
poudariti pomen tega dogodka. Kolegica je namreč zelo skrom
no rekla, češ , med drugim se je zgodilo tudi to. Toliko za 
začetek. Hotela sem samo vprašati nekaj glede biltena, ki ga 
pripravljate. Kako ste si to zamislile? Ali me iz Beograda, ki bi 
želele kaj napisati, besedila pošljemo vam? 

Veronika (Ljubljana): Seveda. Mislim, da je vsaka 
stvar, ki jo napišete, dobrodošla. Mislim, da je zelo pomembno, 
da srečamo lezbijke iz vse Jugoslavije. 
Dodala bi še, da je za lezbijke težko priti v skupino, ki je ne poz
najo. Zdi se mi, da je to za lezbijko še veliko teže kot pa denimo ' 
za feministko. Oglašale smo se na primer tudi na male oglase, v 
imenu lezbične skupine. Pisale smo pač, da obstajamo in da se 
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nam lahko pridružijo, če želijo. Nekaj odzivov je bilo, 
nekatere so prišle k nam, večino je pa najbrž strah, 
kaj če jih kdo izda, da so bile v lezbični skupini. 

Katarina: All razm/šllat6 tudi o tem. kako 
to sligmo. ki jo je druiba pripis;ia lezbištvu. 
reševat;? Imate kakšno politiko. smemicflza 
~im namreč. dale ta prtloga 
v Mladini VIIlIk korak k t8fl!!J. da se lezbištyo 
sonHme kot 190ItImna tlvl/en/ska praksa. 
POPolnoma 9IlakQDCarna z Vsako drugo 
tfvlfBalsko ldmtlt6to. Seveda Imate kot 
DOsamunlCf Ve/Iko tem Mene pa zanima. 
all Ima" kakšno Dolit/ko. kako to skUPaj C6Š6vatj 
ln se medsebojno podpirati? 

Suzana: Me smo se pogova~ale tudi ~ elani 
gejevske skupine Magnus o sodelovanju na tem po
dročju, saj gre za skupno vprašanje homoseksualnos
ti. V javnosti želimo nastopiti skupaj. Ne vem, po mo
je je začetek, da čim bolj delujemo prek medijev, da 
ne ostaja vse v Ljubljani , saj večina živi v manjših 
mestih, kjer ni informacij o tem. Nihče ne ve, kaj se 
dogaja v Ljubljani, zato mislim, da je pomembno, da 
najprej informiramo ljudi o tem. 

S/aOana: Ali je to Že kakšen načrt. ki ga 
izvaiate. all pa je to še vedno na nivoju idel? 
Ste Že začele s konkretnim delom? 

Suzana: Ne. 

(Sarajevo): Alikot lezbična skupina 
zahtevate tudI pravico do homoseksualne poroke 
ali kal podobnega? 

Veronika: Za zdaj je za nas najpomembneje, 
da se nekako zberemo in začnemo delati. že to je do
volj težko. Vse drugo je še nekje v glavah. Ko nas bo 
več, pa bomo lahko tudi marsikaj naredile. 

S ladana: že ustanovitev take skupine je neko delo. 

Suzana: V skupini je samo pet ali šest aktivistk. 
Imamo toliko majhnih organizacijskih opravil, ki so 
sicer banalna, vzamejo pa veliko časa. Preprosto ne 
!fT1oremo vsega. 

Lydia (Zagreb): Ce lahko postavim kakšno 
vprašanje, bi ga povezala z izkušnjo, prav z možnost
jo artikulacije lezbične pozicije, z izkušnjo iz za
grebške skupine žena i društvo. Namreč pojavila se 
je želja po ozaveščanju tega problema, da se torej gre 
v javnost prav s tem, kar sedaj počnete ve. Ne spom
nim se, mislim pa, da je leta 1981 ali 1982 prišla k 
nam ženska, ki ji je nekoč uspelo doseči medijsko 
populamost s pogovorom za neki časopis. Naslov 
pogovora je bil nekaj takega kot Jaz sem lezbijka, 
pisalo pa je, da sem lezbijka zato in zato, moja živ-
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Ijenjska izkušnja je taka in taka. Navezale smo stik s to žensko in jo 
prosile, naj vodi pogovor s to temo. Takrat me je pretreslo to, da je 
ona javno spregovorila o svoji izkušnji, med občinstvom pa sta 
sedeli moji prijateljici, ki sta lezbijki, ki sta dolgo živeli skupaj in sta s 
svojo življenjsko opredelitvijo in z nekim pogumom nosili to stališče , 
vendar pa se takrat nista solidarizirali s tisto žensko. In tu je 
vprašanje, ki ga želim postaviti vsem, ki so ta večer govorile o 
izkušnjah posameznih skupin v Jugoslaviji. Gre za razredni problem. 
Razredno in žensko. Zakaj? Zato ker je ta ženska, ki je stopila v 
javnost s svojimi stališči, s svojo izpovedjo, bila razred no podrejena 
tistim, ki so sedele med občinstvom. Ta ženska je bila namreč dak
tilografka. Ime pa ji je bilo Marija Bogovic. Mene je grozno pretreslo, 
ker sta tisti prijateljici sedeli poleg mene. Rekla sem jima: Zakaj se 
vedve ne oglasita? Povejta vendar kaj! Onidve pa sta se hihitali in 
smejali. Sicer sta zelo pametni, artikulira ni ženski, obe zmožni nositi 
stigmo lezbištva, ker sta na neki način bili drUŽbena elita. Ena izmed 
njiju je denimo najboljša hrvaška pesnica, druga umetnostna 
zgodovinarka, torej obe družbeno profilirani osebi. Vsi so vedeli, da 
skupaj živita, živeli sta skupaj deset let in menda še vedno živita 
skupaj. Onidve bi v tem stališču lahko predstavljali del umetniške 
subkulture, nečesa, kar je vedno obstajalo in je vedno bilo tolerirano. 
ln sedaj bo sledilo moje vprašanje. Ali smo me v našem delovanju 
ozavesti le ta razredni moment? Namreč vse, ki smo govorile o raz
ličnih skupinah, smo zvečine izobraženke in ne glede na družbeno 
krizo nekako živimo, bolje ali slabše. Torej imamo neki položaj v 
družbi. Ali smo me uspele, se tega sploh zavedamo? Ne dosegama 
drugih žensk, ki so deprivilegirane, ki nimajo dovolj prostega časa in 
zato nimajo možnosti za ozaveščanje svojih problemov. Ali se me 
tega zavedamo, poskušamo kaj narediti? Vemo, za kakšne proble
me gre. Lepa je zelo lepo opisala, kako je beograjska skupina hotela 
priti do žensk, ki so štrajkale v bombažni industriji. Mislim, da bi se v 
teh dneh morale posvetiti tudi tem problemom. Ali imamo kake 
izkušnje na tem področju in kaj mislimo, da bi bilo treba narediti. 

Snježana (Zagreb): Jaz bi se vseeno vrnila k problemu 
lezbištva in postavila akademsko vprašanje. Ali vi mislite, da bi se 
vaši prijateljici solidarizirali z žensko, ki je javno govorila o lezbištvu, 
če bi bila ona pripadnica elitnega razreda? Mislim, zgodovina se 
nenehno ponavlja, to me spravlja ob pamet, ker se sploh ne ponav
lja kot farsa, ampak vedno na isti način, vedno tragično. Vedno 
pomislim, da so na svetu vse te feministične skupine in vse gibanje 
je šlo skozi toliko stvari. Me smo sedaj tukaj spet na začetku, čeprav 
poznamo vse te izkušnje, saj jih praktično imamo, vse jih beremo, 
vse imamo informacije, vse smo na neki način živele ali bile v 
neposrednem stiku s temi gibanji. Pa vendar se ti isti problemi po
javljajo in dogajajo na isti način . V Ameriki je bil zgodovinsko znani 
upor Stonewall kot začetek nekega gejevskega ozaveščanja , 
gejevskega gibanja in tako naprej. Pri tem uporu se pozablja po
datek, da so bili njegovi nosilci pripadniki najnižjega razreda, tisti , ki 
niso imeli kaj izgubiti. Njim se še kakšno leto ali dve po uporu ni 
pridružil nihče od gejev, ki so celo imeli neko zavest To me močno 
spominja na dogodek v Zagrebu. Zakaj in kako? 

Lydia: Jaz nisem tega omenjala kot akademsko vprašanje, am
pak zato, da me tukaj poskušamo to ozavestiti in da v nadaljnjih 
pogovorih upoštevamo to kot dejstva. 

Prevod in priredba magnetograma S. T. 



Teče že peto leto od ustanovitve Lezbične sekcije IJ.. pri ~kucu. Raz
Inišljale smo, da bi ob tej priložnosti napisale, kaj vse se je in se ni 
zgodilo v preteklih letih, kaj smo naredile in česa še dolgo ne bomo 
"aredile. Skratka, želele 8mo narediti nekakšno bilanco, ki bi jo 
.klenile z obveznimi (retoričnimi) vprašanji, zakaj še vedno nismo 
lInčele zarote molka, zakaj sekcija LL ostaja pozabljena, nepo
membna v raznih bilancah tako "naše" kot IInjihovelI alter scene. 
Morda je k riva nevednost. Ta ima svoje dobre plati - lahko se ji nas
mejemo. Teže pa se nasmejemo represiji tolerance, ki je zanka vseh 
zank in pravzaprav najbolj ciničen posmeh za tako marginalno 
skupino, kakrŠnA smo me. Res je; deležne smo tolikšne tolerance, da se 
IU'8 pozablja razumeti. 
Rog ženski pač nikoli Ili prepovedal leči k ženski kakor k moškemu. Ker ni 
bila vredna. 
Tako ostaja lezbičllost nekaj zn osnega, vendar tudi meglenega in nejasnega, nekaj, kar 
.e lahko definira samo negativno; tiste, ki ne marajo moških, ali: tiste, ki bi želele biti moški. Dolgo sem premišljevala, 
kako bi se to dalo najbolje ponazoriti. Pa mi je moj prijatelj (gej) čisto nevede podal slikovit primer negativne definicije. 
() telil, da je bilo v začetku 20. stoletja v Berlinu več kot šestdeset zasebnih lezbičnih klubov, je povedal tole: "Ja, seve
dll, ko pa je bila tIlkrat vojna in so bili moški na fronti!" 
Očitno se Berlinčani (pa tudi Londončani, Amsterdamčani, Newyorčani ... ) še niso vrnili s fronte - v njihovih mestih je 
11HlIlreČ še vedno veliko lezhi čnih klubov. 
PII.timo razlage in pozitivne definicije ob strani. Naj bo enkrat drugače. Ref1ektirajo naj pisma, ki so prihajala na LL v 
v.eh teh kislih letih. Preberi mo pislIla, ki SIlIO si jih pisale, da bi nekdo razumel. 
s:r. 

..Moram priznat~ da doslej še nisem zasledila naslov~ kjer bi se lahko vključila v sku
pino, ki dela moskemu svetu tolikšne preglavice. Seaaj imam priložnost, da se vam 
pridružim, če je to tudi vaš interes. 
Sicer moram priznati, da v tem Življenju občasno igram biseksualno vlogo, vendar so 
stvari, pri katerih se tehtnica prevesI precej na homoseksualno stran. Je pač tako in tu
di priwtno mi je, da sem postala samostojna, neodvisna in svobodna. Ničesar ne obžalu
jem. Zivljenje je pač takšno, da zahteva od posameznika, da živi v skladu s samim seboj 
ln se tako izogne depresijam in krizam.. . 

... le davno sem se odločila, da vam pišem, a nisem vedela pravega naslova, 
dokler ga nisem zasledila v časopisu. 
Vesela sem, da obstaja sekcija, v katero moški nimajo vstopa. pa naj se vam 
~redstavim. Stara sem 23 let, zaposlena, poročena "že" dve leti in nimam otrok. 
Ze pred šestimi leti sem opazila, da me moška družba ne privlači preveč, pred
vsem zaradi poniževanja, izkoriščanja in puhlosti. Večina te hoče le zvabiti v 
posteljo; ko to izkoristi, pa te pusti in si najde novo žrtev. Tudi v postelji so egoisti. 
Gledajo le na svoje užitke, partnerko pa pustijo nepotešeno. Nič ni lepšega kot 
prijateljstvo, odkritost, zaupanje in nežnost med dvema ženskama. Le ženska 
lahko daje ženski tisto, kar si sama najbolj želi, kar občuti ... ~ 
Težko mi je pisati, saj pravzaprav ne vem, kako naj vam pišem. lelim le poveda
ti, da čutim z vami, da sem zelo osamljena, saj prijateljic z enakimi nazori ne naj
dem. Na neki način se bojim svoje drugačnosti ... Mi sploh lahko kdo pomaga ... !? 
Moram vam priznati. Če bi imela možnost in če naša družba ne bi bila tako zavr
ta, bi veliko raje živela z žensko kot z moškim. A saj nimam niti možnosti izbire ... 
Me obsoja te? 
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~V začetku tega pisemca naj vam zaželim mnogo uspehov pri delu v skupini in osebnem živ
ljenju za novo leto 1988! Mene pa zanima, kako priti v stik z vami, kakšne so obveznosti, vaši 
cilji ... Upam, da se mi boste oglasile. 

-+Zaradi svoje drugačnosti in deloma osamljenosti želim ak
tivno sodelovati v vaši skupini. Sem samostojna ženska sred
njih let. 
Ko sem pred več leti bila v internatu, sem prvič spala z žensko. 
Izzvala me je ona - moja sošolka. Ne trdim, da nisem poskusila 
tudi z moškim. Ampak z žensko je to tako drugače, nobenega 
nasilja - skratka, odločila sem se, da raje živim sama, kakor pa 
da sem predmet iZživljanja kakšnemu moškemu. Sicer imam 
smolo tudi pri ženskah - ali so poročene ali pa alkoholičarke. 
Vesela sem, da me sprejmete v to skupino, kjer se lahko vsaj 
odkrito, brez pretvarjanja, o marsičem pomenimo. V resnici 
smo res redke, ki si upamo priznati to svoje nagnjenje. 
Popolnih ljudi pa tako ni. 

~Bravo, tovarišice!!! Nisem pričakovala, 
da bi se pri nas kdorkoli (tudi če je to 
Skupina posameznikov ali posameznic) 
upa tako jasno in javno izpostavljati kot 
ve. Zakaj? Še vedno smo namreč precej 
stereotipna družba, ki odklan~a pravza
prav večino stvari, ki niso po družbenih 
normah", zato sem bila nemalo pre
senečena ob spoznanju, da javno propa
girate oziroma razkrivate svoje delovanje 
ln obstoj skupine. 
ln kaj hočem? Pravzaprav nič, le to bi 
vam zelela povedati, da vam čestitam za 
"korajžo". Upam, da boste vztrajale, saj 
bo še veliko problemov, preden boste (an 
pa bomo) našle svoj prostor pod soncem. 

~Kako naj začnem? Najbolje, da od začetka. Sem 20-letno dekle, bolj športen tip. Zatakne pa se pri tem, da so mi bolj 
všeč ženske. Do moških čutim samo prijateljstvo in nič več. Nagnjenje do žensk sem opazila že v sedmem razredu in od 
takrat je čedalje huje. Saj sem poskusila tudi z moškim, samo moram priznati, da pri tem nisem nič čutila. Kadar sem s 
kolegico, pa me vzburi že, če jo ljubkujem in božam po prsih. Toda problem je v tem, da ona "ljubi" tudi moške. Večkrat 
sem že hotela prekiniti z njo, toda ne morem, ker jo preveč ljubim. Samo tako tudi ne more iti naprej. Jaz si želim, da bi 
mi vračala ljubezen. Hvala, da ste prebrale pismo. Veliko laže mi je, da sem vsaj nekomu lahko zaupala. 
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~Pozdravljene! Pravzaprav sploh ne vem, zakal vam pišem. 
Pričakujem rešitev? Mogoče! Stara sem 18 let in ze hodim v 
službo. Včasih se sprašujem, kaj je z mano. Kaj se doga-
ja? Neštetokrat sanjam, ln še večkrat sanjarim, kako se 
pogovarjam z neznano žensko, se I!ubim z njo. Kako 
naj si pomagam? Kje naj spoznam zensko, ki ji ni le 
do užitka, ampak tudi do odkritega prijateljskega 
pogovora? Doma se nimam s kom pogovoriti. Bojim 
se. Bojim se razočaranj svojih staršev, prijateljic, pri-
jateljev, pa tudi sama sebe se bojim - a sem res jaz 
ta oseba? Pa sem. Hočem biti. Če gledam na primer 
kakšen film, kjer se ženske ljubijo, uživam ob tem. 
Tudi jaz bi rada to počela, se--Ijubila. In ne samo to. 
Kako naj najdem pot? Pa ne ven iz tega!!! Še globlje, 
vedno globlje, do konca ... 
Pišite mi; večno vam bom hvaležna. 



"'Drage cure! Javljam vam se iz Zagreba. Jako sam sretna što ste osnovali takvu skupinu, jer mislim da j(~ ona vrlo 
potrebna ženama koje se tako osječaju, kada se zna da društvo smatra Ijude koji vole svoj spol nastranim, manje vri
jednim, poremečenim itd. Ja sam dosta puta dolazila u nezgodne situacije, jer sam branila te Ijude ~to znar:i i ~ehe. 
Jednom sam se posvadala s profesoricom iz marksizma, zbog njenog mišljenja da je to neprirodno i da takvi ljudi nisu 
sasvim normalni. Sada me gotovo pola cura iz razreda glupo gleda, iako mi to i ne smeta baš mnogo. Mislim da ima Je· 
na koje te probleme teže rešavaju nego što to ja činim . 

.. Drage prijateljice, prošle nedelje sam primio prvi broj biltena Lesbazine. Hvala. Čestitam Vam 
na gradanskoj i Ijudskoj hrabrosti! Svaka Vam čast! lako sam muškarac, 

nisam muška šovinistička svinja i smatram da svako ima pravo na 
svoje lično seksualno oprecfeljenje. Zato pozdravljam Vašu inici

jativu i želim da uspete usvojim nasto)anjima. Ja sam maso
hista i do nedavno sam imao jednu gospodaricu (Ljubljan
čanku, pa mi slovenščina nije strana!). Rado bih se 
dopisivao s nekom damom koja je nastrojena biseksualno i 
u smislu SIM radi razmene iskustava. Hvala unapred! 

"'Bom odkrita in poštena. Nisem prepričana o svoji lezbični identiteti, 
ker nisem imela možnosti, da se spoznam v intim nem odnosu z žensko. 
V puberteti sem imela intimni stik s prijateljico, a mislim, da to ni dokaz. 
Ali se bojim? Res je, da raje gledam ženske, sanjarim, kako božam prsi, 
pas, boke lepe dolgo lase ženske. A ne vem, ali sem res spolno usmerjena 

k ženskam. Rada bi se spoznala, izvedela, kako čutijo druge, kakšne 
konkretne fantazije, občutke imajo, kako doživljajo moške in kako ženske. 

Prav fenomenološko. Upam, da me razumete, mislim, da me, saj domnevam, 
da ste imele podobne konflikte s seboj pri prepoznavanju sebe kot lezbijke. 

~ Zgoraj podpisana sem prikupna, vitka, 28-letna štu-
dentka. Oglašam se vam zaradi svoje drugačnosti in vas obenem 

prosim za pomoč. Z vašo pomočjo bi rada spoznala dekle, ženo, staro do 45 let, 
vitko, pri kupno, inteligentno ". s svojim stanovanjem za skupno prijateljstvo in 
intimna srečanja. Prosila bi, če bi se mi pisno oglasila v najkrajšem času. 

"'Vendar sem kljub vsemu še vedno sama. Moje težave so še toliko večje, ker živim s starši. Še zmeraj se nista spri
jaznila s tem, da nikoli ne bom takšna, kot sta želela. Je pač, kot je. Vedno mi ostanejo onadva in dom, ki smo ga 
zgradili skupaj. Imam pa še eno težavo, in sicer mi v 26-ih letih ni uspelo najti trajnejše zveze. Človek bi lahko rekel, da 
sem že skoraj obupala. Skoraj, pravim, a še ne popolnoma. še iščem, odpisujem na oglase, včasih ga dam tudi sama. 
Tako mi včasih pride prav tudi vaše vabilo, da pobegnem iz tega vsakdanjega, praznega in utrujajočega dneva . 

.. Sem srednješolkaj stara 17 let. V 
Jani sem prebrala clanek o sloven
skih lezbijkah, kjer tudi piše

b 
da se 

lahko z dodatnimi vprašanji o memo 
na vas. 
V žensko sem bila zaljubijena trikrat 
{seveda tega nihče ne ve, fudi one ne) 
ln prav tolikokrat v fanta. Sama še ne 
vem, kako je z mano, a sem lezbijka 
ali ne, zanima pa me nekqj. Kako 
imata ženski spolni odnos?! Odgovo
ra na ~o vprašanje nisem zasleaila v 
nobem revl)1. 

... že kakšno leto odlašam s pisanjem tega članka, vendar mi je zadnji sestavek v Jani dal dokončno potrditev, da 
moram pisati. Pravzaprav bi hotela pomagati, sodelovati, če se le da. Na tem področju imam precej izkušenj. Lepih (s 
prijateljicami) in slabih (z okoljem, družino). Ja, šele sedaj, ko nisem odvisna od nikogar, mislim, da lahko javno povem 
marsikaj. Moram pa priznati tudi, da me marsikdaj prijemljejo dvomi in niti sama ne vem, kaj sem. To dvojno življenje 
prav ubija, predvsem ti predsodki, ki jih skoz poslušaš. 
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-+v Casopisu Jana sem prebrala članek o tej bolezni, pa 
sem se odločila, da vam tudi jaz pišem, ker imam 
take težave že vse življenje in Vas vljudno prosim, 
da se mi oglasite. Sem 54-letna upokojenka. 
To se mi je začelo dogajati, ko mi je bilo dobrih 
šest let. Namesto da bi se igrala skupaj z 
drugimi otroki, sem po cele ure stala pred tr
govino. Gledala sem neko odraslo žensko, ki 
je hodila vsak dan nakupovat. Bila je čudovito 
oblečena. Približati se ji nisem upala. Ko sem 
hodila v prvi razred, sem se znova zaljubila v 
uČiteljico. Vedno sem imela v življenju nagnjenje 
do - da tako rečem - višjih ljudi oziroma žensk, ki 
so bile lepše oblečene in so bile videti drugačne kot 
navadne ženske. 
Potem ko sem bila že v službi, sem bila zaljubljena v fran-
cosko filmsko igralko Michelle Morgan. Zaradi nje sem večkrat 
šla gledat isti film, celo v drug kraj. se sedaj Imam dve njeni fotografiji s podpisom, 
saj sem ji takrat pisala v Pariz. Ljubezen do te igralke je trajala najdlje časa. Takrat 
nisem razen nje opazila nobene druge zanimive stvari. še danes imam nekaj njenih 
fotografij, ki so bile takrat v prodaji. 
Moram povedati, da sem bila vedno zmedena ob ženSki, v katero sem bila zaljublje
na. Nisem si je upala pogledati v obraz in sem zmedeno govorila. Nikoli v življenju pa 
se nobene nisem dotaknila. (Za moje nagnjenje ni izvedel nihče . ) 
Drugače živim vse življenje sama. Zelo kratek čas sem živela le z očetom moje 
hčerke. Tudi ona kaže podobna nagnjenja. V materini familiji so skoro vsi sami, nihče 
se ni porOČil. To je na kmetih velika skrivnost. Neka starejša ženska mi je dala sliko 
moje mame. Mama ji jo je dala za spomin, ko sta hodili skupaj v šole. Potem pa je ta 
ženska vzkliknila: "Ojoj, ojoj, kako sva se imeli radi!" To Je ponovila parkrat. Tako jaz 
mislim, da je to pri meni podedovano. Vprašala sem jo, ali je njena teta, stara 78 let, 
kdaj imela fanta, ko je bila mlada. Odgovorila mi je, da nikoli, in da ji za to še nikoli ni 
bilo žal. 

-. Draga dekleta! VHudno vas prosim, ne pOŠiljajte mi več gradivakker bi lahko imela 
težave doma! Ste zelo simpaticna skupina, ker si upate neKaj več ot me druge, toda 
vseeno ne želim sodelovati. 

-+Zelo sem bila vesela članka v Jani o razkrilju slovenskih lezbijk, saj mi takšni članki da
jejo moč in pogum, da vztrajam pri svojem nagnjenju do žensk. To nagnjenje obstaja pri 
meni že od štirinajstega tp- ta. V tem času se mi je zgodilo marsikaj lepega, pa tudi slabega. 
Predvsem sem se dolgo borila sama s sabo, včasih sem bila že čisto obupana. Nisem 
vedela, ali naj vztrajam pri svojih željah ali naj jih zatrem in grem normalno pot Najhuje je, 
če si sam in nimaš nikogar, ki je podobnih misli. Vse moraš skrivati v sebi, sploh pa pred 
javnostjo. Saj ne veš , ali te bo raztrgala ali pomilovala. Poskušala sem z moškimi, vendar 
se mi ni nikoli obneslo. Nobene želje nisem čutila do njih, že ob toplem ženskem pogledu 
ali rahlem dotiku pa me je streslo , kakor da bi skozi moje telo spustili elektriko. 
Sama sem in ne vem, ali mi bo uspelo srečati žensko, ki bi mi vračala ljubezen. Saj je to 
edino, kar si želim. Sem lezbijka in vem, da bom to tudi ostala, pa čeprav bo zato moje 
življenje zavoženo. 

Revolver, št. 4, januar 1992 
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Il Inlbištvu se je začelo pri nas intenzivneje pisati šele leta 1987, ko je v okviru Škuca nastala Lezbična sekcija LL. 
Knvnda je že prej bilo mogoče zaslediti prispevke o lezbištvu , če ne drugje, pa v Anteninih Zaupnih besedah ali v Janini 
IHmll'. "Zares" pa se je začelo z osrednjo prilogo v Mladini - Nek1Jj o ljubezni med ženskami - ki je bila neke vrste javna 
predstavitev (coming out) ustanoviteljic skupine LL, manifest, ki je nakazal prihod lezbijk na takratno alter sceno. 
Prvi homoseksualni publikaciji sta bila bilten Lesbozine in časopis Revolver. Lesbozine je v skromni nakladi 300 izvodov 
Ilrnrnogelle dve številki, in čeprav ne izhaja več, nas nanj vežejo spomini na piratsko obdobje pri nas prvič objavljenih 
Inibičnih besedil. Vsekakor je treba omeniti, da je bil Lesbozine prvi in edini lezbični bilten v Vzhodni Evropi. Povsem 
dru\lll stvar pa je Revolver, kulturni časopis , ki se trudi redno izhajati in pokrivati široko področje tako moške kot ženske 
IMlflloseksualnosti. 
Govorimo torej o glasilih lezbijk in gejev ter "straight" glasilih, ki pišejo o nas. Ravno to je prva in najpomembnejša raz
IIl<n, kajti nekaj povsem drugega je, če o lezbični kulturi, zgodovini , življenjskih slog ih ... pišejo lezbijke same. V 
uejevskih/lezbičnih glasilih ni treba najprej (ali predvsem) razlagati, da je kdo lezbijka ali gej, ali, bognedaj, celo 
Il pričevati svoje normalnosti. 

V primežu straight medijev tam ... 

o omenjeni razliki med mediji je tekla beseda tudi na lanskolet
ni vzhodnoevropski konferenci ILGA v Pragi, kjer so bili mediji 
tudi sicer osrednja konferenčna tema. Pokazale so se precejšnje 
razlike v strategiji gejevskih/lezbičnih organizacij. Zahodne, 
zlasti berlinske lezbične skupine z bogato tradicijo, zavračajo 
sodelovanje s heteroseksualnimi mediji , saj menijo, da staplja
nje z večinsko kulturo prej škoduje kot koristi in nenazadnje 
prostituira in ubija sleherno drugačnost. Straight mediji pač naj
raje predstavijo gejevsko/lezbično življenje tako, kot si ga sami 
zamišljajo: informacije in dejstva priredijo v skladu s svojimi pr
votnimi predstavami. 
Vroča tema razprav na Zahodu so tako imenovani talk shawi na 
TV, ki sicer prinašajo publiciteto gejevskollezbičnim organizaci
jam, povsem jasno pa je, da le-te nimajo velikega vpliva na sam 
potek tovrstne oddaje, saj jih navsezadnje delajo heteroseksual
ci za heteroseksualno občinstvo. Tako povabijo v studio dva 
nasprotna tabora - geje ali lezbijke in nasprotnike homoseksual
nosti. Besedni dvoboj med njimi usmerja TV voditelj, občinstvo v 
studiu in pred ekrani pa na~pa v vlogi nekakšne nevtralne 
porote. Zadeva je na videz fair enough in le na videz gre za 
enakopravno izhodišče za obe strani. Ker je homoseksualnost 
obremenjena s predsodki in napačnimi predstavami, ima v 
takem primeru iskanja nekakšne "sredinske resnice" že apriori 
slabši položaj. Vse skupaj močno spominja na ring, kjer sta 
nasprotnika prisiljena izbirati precizne, nepričakovane in vir
tuozne udarce. Venem takih talk showov, ki so najpopularnejši v 
ZDA in Nemčiji , sta bili gostji lezbijki, ki sta se cvrli pred TV 
kamerami, saj sta morali odgova~ati na provokativna, včasih že 
kar nesramna vprašanja občinstva v studiu. Ja, vse je zelo pre-
prosto: če si gej ali lezbijka, imaš v demokraciji "možnost", da se zagovarjaš. Ce se le znajdeš. 
Zaradi vsega naštetega se ne gre čuditi, če zahodne lezbične organizacije ne odobravajo takšnih, še vedno enostranskih 
predstavitev. Večina organizacij na vzhodu Evrope pa se že zaradi pomanjkanja lastnih medijev in borne tradicije gibanja 
oprijema drugačne strategije in bolj teži k asimilaciji z večinsko kulturo, ki pa se do marginalnih eksistenc pogosto vede 
zviška, nevedno, mačehovsko, pokroviteljsko, dobrotniško. Za primer naj navedem dva (straight) novina~a iz Bratislave, 
ki sta med obiskom v Ljubljani pisala reportažo o Roza klubu. Najbolj mi je v spominu ostalo njuno zaskrbljeno vpraša
nje o "redu" v Roza disku. Zanimalo ju je namreč, kdo nadzoruje homoseksualce v disku v primeru, če bi roza klientelo 
zaneslo in bi se recimo začela dol dajati kar na plesiŠču. Torej mora vedno obstajati neka višja razsodna sila, ki bo znala 
zbezljane lezbijke in pedre zaščititi pred njimi samimi. 
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.. .in tukaj 

Toliko za uvodno razmišljanje. Pa poglejmo, kako je kaj pri 
nas. Velja omeniti, da se je o moški homoseksualnosti kar 
precej pisalo v domačih časopisih, saj je gejevska sekcija 
Magnus nastala že leta 1984. Istočasno pa je ženska ho
moseksualnost nekako bolj sodila v rubrike tipa "zanimivosti 
in razvedrilo", brez resnejših socioloških in političnih kono
tacij . Predvsem so jo neusmiljeno glodali pornografsko us
merjeni mcdiji, ki radi izkazujejo silno razumevanje lezbištva, 
!leji pa se jim gravžajo (dokler ne pogruntajo, da se to dobro 
prodaja - primer je proslula Erotika M). 
Odnos medijev do lezbičnih vprašanj se je nekoliko spremenil 
s pojavom Lezbične skupine LL, ki je objavila med drugim tu
di svoj politični in socializacijski program. Končno so novinar
jilke vedeli, na koga se lahko obmejo. Bolj malo pa so se uk
varjali s programom in projekti skupine LL, raje so vrtali v 
"intimo", saj je to tisto, kar "bralce najbolj zanima". Pa smo 
spet v gladiatorski areni. 
Ce imaš opravka z mediji, kaj kmalu ugotoviš, da nekateri 
časopisi skoraj po pravilu pišejo tako, kot si zadevo sami za
mišljajo. Oni pač najbolje vedo, kako se bralcem streže. Zelo 
težko je vsiliti svoj pogled, pristop ali celo poskušati spremi
njati miselne vzorce, če se osrednja vprašanja sučejo okoli 
stereotipnih predstav. Lezbična aktivistka lahko še tako razla
ga o projektih, filmih, diskriminaciji ... najve~etneje bo v 
končnem novinarjevem izdelku prebrala kot najpomembnejšo 
informacijo, da res spi in celo živi z ženskami in da že pet let 
ni spala z moškimi, čeprav jih ne sovraži. 
Pa prelistajmo članke, ki jih hranimo v našem arhivu, in si 
skušajmo zamisliti , da imajo nekakšno strukturo. 

lezbijke kar tako ... 

Večina novinarskih izdelkov ima približno sledeč vzorec: avtorIica najprej pove, ~j misli ali ne misli o 
lezbištvu in kako je izvedeila za skupino LL. Potem največkrat sledijo prepisani odlomki iz programa sekcije, 
ki si po pravilu ne zaslužijo kakšnega globjega komentarja. Ce pa novinar ne pozna sekcije LL ali ga to ne 
zanima, bo v uvodu najverjetneje opletal s staro GrčijO in Sapfo. Tretja, bistvena stvar pa je intervju z lezbijko 
"iz življenja". 
Bolj Simpatični varianti tega vzorca sta članka v Jani (Razkritje slovenskih lezbijk, avgust 1988) in celjskem 
Novem tedniku (trnolaso dekle iz lezbitne sekcije, januar 1990). 
Eden najekstremnejših primerov pa je decembrska šteVilka nekdanje zelo kvalitetne revije Telex, ki datira v 
leto 1988. Gre za članek s pomenljivim naslovom Jaz sem za konkretno. Je že tako, da je "hudobni" urednik 
poslal svobodno novinarko Alenko Štebe naravnost v volčje žrelo - poročala naj bi o festivalu lezbičnega filma 
v Galeriji Škuc. Vzorec njenega pisanja je nadvse tipičen: najprej razglablja o svojih zmedenih pojmih ("Priz
nati moram, da me ni nikoli zanimalo, kdo so lezbijke ... Ni mi bilo jasno, kaj, za vraga, naj bi vendar pisala o 
njih?!") in se seveda ne pozabi distancirati (s sabo ima namreč postavnega dedca). Potem prepiše nekaj 
suhoparnih podatkov o mednarodni gejevski in lezbični organizaciji ILGA in Vzhodnoevropski konferenci (ki jih 
senzacij lačno bralstvo gotovo preskoči). Vrhunec članka pa je intervju z živo lezbijko, ki se seveda ukvarja z 
intimo, nikakor pa ne z aktivizmom in splošno problematiko lezbičnega stila življenja (v primeru Štebetove ne 
boste zasledili niti stavka o filmih). 
ln kaj nam pove ta primer? Predvsem to, da Štebetova ni pridna novinarka, saj ni poslušala svojega urednika. 
Vsa preplašena je sprva pričakovala napad leZbijk, a kmalu se je opogumila in intervjuvanko povprašala vse 
o lezbičnih parih: katera igra moško in katera žensko vlogo, ali lezbijke kaj spijo tudi z moškimi, kako iz
gledajo skoki čez plot ipd. Radovednost pa jo je tako zmedla, da je čisto pozabila omeniti filme, kaj šele, da bi 
si kakšnega ogledala. Na koncu nam je še zabrusila, da bo pisala tako, kot se njej Zdi, če "vam pa kaj ni prav, 
se lahko pritožite" . Zakaj bi se pritoževale, saj je bilo očitno, da je Štebetova pisala o sebi, ne pa o lezbičnih 
filmih - to je več kot razvidno že iz naslova njenega članka - Jaz sem za konkretno. Zelo konkretno pa jo je 
zaradi tega pisanja ošvrknila Jolka Milič veni izmed naslednjih številk Telexa - splača se prebrati! 
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verotiki... 
Lezbištvo, ki cirkulira v javnosti (predvsem) kot delček heteroseksualnega porno
grafskega paketa, je seveda znana tema erotičnih revij. Tako je zagrebška Erotika pri
občila obilo prispevkov, ki pa nekako izgubljeno tavajo po tej reviji, kot da ne bi vedeli 
drug za drugega. Tako smo lahko brali nekakšne kvaziteoretske seksološke članke 
(avtorske? prevode?), kjer se dokazuje, da lezbijk sploh ni, so samo heteroseksualne 
ženske, dovolj spolno osvobojene, da ležejo tudi z žensko, in pa zafrustrirane možače, 
ki sovražijo moške. V isti reviji smo maja 1989 brali tudi čisto spodoben intervju z 
ljubljanskimi feministkami in lezbijkami - človek res ne more vedeti, pri čem je. 

na terenu ... 
Naslednja zanimivost so poskusi raziskav (bojda bolj poglobljenih), ki 
se znajo vleči kar skozi nekaj številk določene revije. Omenimo beograj
sko revijo Duga, kjer je leta 1988 šest avtorjev kar v šestih delih sku
šalo povedati, kaj je lezbištvo. Terenska raziskava z naslovom Dodiri 
trece vrste omenja nekaj znanih seksologov, ki so prvi pisali o lezbij
kah, predstavlja feministično in lezbično gibanje, osrednji pa so seveda 
pogovori z lezbijkami (spet "zgodbe, ki jih piše življenje") in pa s čisto 
naključnimi moškimi ali ženskami, katerih edina zasluga je, da so imeli 
povedati kaj proti lezbištvu. 
Tudi v Sloveniji se je pojavila raziskava o lezbijkah. V mariborskem 7D 
jo je jeseni 1988 na svet spravil Miroslav Slana Miros, ki se je pred tem 
že natanko seznanil z moško homoseksualnost jo in svoje ugotovitve tu
di objavil v Telexu. Slanova raziskava o lezbijkah v petih delih se ime
nuje Drhtenje lokvanjev. In kaj najdemo? Intimne izpovedi leZbijk, zme
dene in tjavendan nametane pojme o feminizmu, pornografiji, jezerih 
ženskih duš in seveda nekaj krepkih pripomb čez ženski aktivizem (ob 
tem je treba omeniti, da je sekcija LL zavmila sodelovanje pri tem pro
jektu, saj se je želela ograditi od senzacionalizma; je blatenje aktivizma 
torej res zgolj naključje?). Aktivizem je res grda in nepotrebna reč, s 
katero se ubadajo tiste, ki še niso dojele Slanove pogruntavščine, da se 
"za navidezno milino nekaterih lezbijk skriva posebna trdota, ob
darovana z drobci krhkosti" . 

.. .in vendar nekoliko drugače 
Omenimo še dve posebnosti, na kateri je sekcija LL še 
posebej ponosna. Prva stvar je, da se je LL znašla v 
rumenem tisku: pred leti je bila omenjena v sarajev
skem tabloidu As v okviru raziskave o prostituciji v 
takratni Jugoslaviji. Tam smo lahko prebrali, da se ljub
ljanske lezbijke za šilinge prodajajo avstrijskim da
mam?! 
Poseben poudarek pa si zasluži intervju s članicami LL, 
ki je bil jeseni leta 1989 objavljen v Tribuni. Avtorici Bi
serki Korneža je brez posebnega predznanja o lezbištvu 
uspelo narediti pogovor, v katerem ni niti troh ice oslad
nosti ali prikritega moraliziranja. Najdemo veliko avten
tičnih izjav, ki jih je novinarka takole komentirala: "Ra
zlični predsodki in klišeji o lezbijkah žal ne dopuščajo, 
da bi z mojimi sogovornicami vodila pogovor brez upo
rabe psevdonimov. Imena so tako izmišljena, je pa nji
hovo doživljanje družbe, ki jim je dodelila vlogo držav
ljank drugega razreda, toliko bolj resnično." 2e sam 
naslov pogovora, Rožnati trikotnik, je povsem drugačen, 
saj gre za trikotnik, ki je simbol gej gibanja. V primerjavi 
s tem zvenijo naslovi drugih člankov precej senza
cionalistično in nemalokrat ceneno: Dodiri trete vrste 
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(Duga, 1988), Ta neprijetni vonj po moških (Jana, 
1987), Črno/aso dekle iz lezbične sekcije (Novi tednik, 
1990), Drhtenje lokvanjev - pozdrav ženskam, ki ljubijo 
ženske (7D, 1988), Jugolezbijke(Erotika, 1989) ... 
Ustavimo se še pri fotografijah, ki spremljajo zgoraj 
naštete tekste. Najpogosteje vidimo rahlo zabrisane 
ženske akte ali pa sterilne, osladne podobe dveh 
manekensko sfriziranih žensk, ki se nežno gledata ali 
pa ležita goli v travi med rožicami. Erotika je seveda ob
javila "drznejše" fotografije razgaljen ih lepotičk v pod
vezicah, prozornem spodnjem perilu in podobni šari. Pa 
na lak za nohte in rdečilo za ustnice ne smemo pozabiti! 
Gre pač za straight simboliko, ki ima le malo skupnega 
z avtentičnos~o lezbičnih imidžev. 

Poletne noči 
Ker smo že omenjali talk showe v tujini, ne smemo pozabiti poskusa TV talk showa, ki smo ga lahko videli leta 
1986 na ljubljanski televiziji v okviru nočnega programa Poletna noč. Za uvod so nam odvrteli film z lezbično te
matiko Kot strela z jasnega francoske režiserke Diane Kurys, nato pa je sledil pogovor o homoseksualnosti. V ringu 
sta bila Mojca Dobnikar, predstavnica feministične skupine Lilit, in dr. Jože Lokar, znani psihiater, nehvaležno 
voditeljsko delo pa je padlo na pleča novinarja Branka Maksimoviča , ki se resnici na ljubo v tej vlogi ni najbolje 
znašel. Dobnikarjeva je skušala predstaviti probleme marginalnih eksistenc oziroma lezbijke in geje pri nas, 
dr. Lokar, znani tolerantnež, pa je dobrohotno in hodomušno razlagal, da je ekskluzivnih homoseksualcev v resnici 
zelo malo, sploh paje večina žensk kar "močno zagreta za nasprotni spol" . Tako menda ni treba pretiravati z akti
vizmom zaradi peščice de luxe homoseksualeev. za veličastni zaključek te Poletne noči (gledalci so po pravilu 
streljali mimo s svojimi vprašanji , saj jih je zanimala frigidnost, povezava med homoseksualnos~o in incestom itd.) 
je poskrbel voditelj Maksimovič in nam za protiutež zavrtel osladen ameriški dokumentarec, v katerem razvpita 
zvezda Dinastije Joan Collins mori s svojimi svobodnimi nazori o spolnosti. 
Nekoč je bil na drugem programu slovenskega radia tudi Roza val pa se nam je izmuznil in se stopil z Valom 202. 
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Aktivizem in golota 
Iz večine medijskih obravnav lezbišlva veje nekakšna težnja po ohra
nitvi sanjske podobe dveh nežnih dušic v sofisticiranem objemu, 
očiščenem vsega feminističnega in političnega . Lezbični aktivizem 
pogosto nervira tako pisce kot bralce: kaj se greste nek aktivizem, saj 
vam nič nočemo, prav radi vas vidimo v dvoje, le zakaj si delate škodo 
z gibanjem? Če se torej lezbijke (ženske) prijazno razkazujejo in ne tra
pajo s političnimi zahtevami, je še vse v mejah normale. Spomnimo se 
afere z ljubljanskim izvršnim svetom, ki je listal po Revolverju - poslan
ci so zagnali vik in krik, ko so zagledali gola moška telesa, in z glaso
vanjem odločili, da je Revolver pornografska revija. To pač ne gre, da bi 

. se moški ovekovečali v svoji goloti, to je vendar gnusno in je porno
grafija! 
Taka so pač dvojna merila, ki so, žal , del našega vsakdana. 

Bojana Vesel 
Revolver, št. 5, julij 1992 



V Sloveniji (še zmeraj) ni ženskih prostorov, niti bolj "alternativna" Ljubljana ne premore enega samega ženskega kluba. 
To pa še ne pomeni , da ni bilo nikakršnih poskusov in iniciativ v tej smeri. V bližnji preteklosti jih je bilo kar nekaj , 
čeprav so ljubljanski srenji seveda najbolj znani razvpiti večeri ženske sekcije lilit iz leta 1985. Razvpiti predvsem zato, 
ker moški na omenjene večere niso imeli vstopa. 
Prvotni namen tega pisanja je bilo prav razmišljanje o pobudah za ustvarjanje ženske scene pri nas. Ker pa je nedavno 
tega omenjeno srenjo zopet pretresla vest o podobnem zapiranju, tokrat roza scene ob nedeljskih večerih (torej mešane 
gejevske in lezbične diskoteke v K4), bo primerno nostalgično oživljanje kratke zgodovine "ženskega ekskluzivizma", 
saj se ponujajo v premislek zanimive paral ele med tako imenovano izključujočo žensko in odprto gejevsko sceno, ki po 
mnenju nekaterih ravno zaradi tega nista imeli veliko skupnega. Tudi simpatije opazovalcev so se delile po tem načelu: 
bolj simpatični so bili tisti, ki se niso zapirali pred drugim svetom. 
Da bo zadoščeno arhivskim potrebam in pa seveda firbcem, bomo najprej naštele vse poskuse organiziranja ženskih 
prostorov oziroma oblikovanja klubskih in plesnih večerov samo za ženske. Naj še dodamo, da gre pri vseh naštetih 
poskusih za ustvarjanje tako imenovane skupne ženske scene - tako za lezbijke, feministke kot tudi druge. 

Lilit V K4, marec 1985 
Plakat in obvestilo po Radiu Študent sta 
vabila na ženski klubski večer v K4 vse 
ženske - od ortodoksnih do vsakdanjih in 
možač. Skratka, nekaj, kar se v Ljubljani 
še ni zgodilo. Tudi (ali pa predvsem) zato 
je prvi večer sekcije Lilit obiskalo več kot 
dvesto študentk, intelektualk, feministk, 
lezbijk, padalk, radovednic, novinark, 
dežumih alternativk ... Začelo se je s so
ciološkim predavanjem na temo klitoral
nega in vaginalnega orgazma (to zlasti za 
naš rumeni tisk nepreklicno ostaja alfa in 
omega feminizma), potem pa se je pre
levilo v zakusko, friziranje, ženske filme 
in seveda žur. No, na teh prvih večerih še 
ni bilo nevarnosti, da vas soseda, sošoika 
ali pa povsem bežna znanka razglasi za 
lezbijko ali feministko, če vas zagleda na 
večeru Ulit, saj takrat menda nihče ni 
prav vedel, za kaj gre. Tako je novinarka 
Radia Študent spraševala obiskovalke, 
kaj neki jih je prineslo v ženski disko, za
kaj mislijo, da bi ženske morale imeti 
svoje prostore, in celo, zakaj so prišle 
naličene, če ni v bližini nobenih moških. 
Seveda pa je prvi večer Lilit v K4 uspel in 
prav tako naslednji, ki so bili zaradi 
potešene radovednosti nekaterih sicer 
Stevilčno skromnejŠi, zato pa niČ manj 
ženski in zabavni. Z zaprtjem starega K4 
pa je na žalost usahnila tudi torkova žen
ska scena in se skupaj z geji in drugo 
klientelo iz K4 preselila vAmerikanca. 

Klub mariborskih študentov, 
november 1987 
Oktobra 1987 je bila v okviru sekcije 
Lilit ustanOVljena le z bična skupina Stara cerkev, junij 1988 
LL Njene članice so se nemudoma Kar ti če Stare cerkve, se je za
lotile nehvaležnega pripravljanja čelo povsem slučajno . Po na
ženskih žurov. Tako se je po več kot migu znanke so se članice LL 
dveh letih ženska scena zbrala neke in člani Magnusa odpravili do 
novembrske sobote v Klubu mari- lastnika Stare cerkve in mu 
borskih študentov v bližini Štu- predlagali izmenično gejevske 
dentskega naselja v Rožni dolini. To in ženske žure ob sobotah. Pr
je bil pravzaprav manjši klubski va sobota je bila tako name
plesni večer s približno tridesetimi njena ženskam. Imele smo svoj, 
obiskovalkami, ki je imel vse mož- ločen prostor v kleti in svojo 
nosti, da se prevesi v prijeten interni glasbo, le natakar je bil od 
žur. Če se ne bi zgodilo drugače. Če Stare cerkve. Ta nas je tudi 
ne bi prišla manjša skupina mari- nagnal ven kmalu po polnOČi, 
borskih študentov težit s pripomba- češ da imamo za prvič dovolj. 
mi o možačastih pričeskah in po- Seveda ga je najbolj zmotila 
dobno. Ne gre se preveč čuditi, da šibka finanč na sposobnost 
se je incident končal z manjŠim obiskovalk. Mnoge so se razo
pretepom. Seveda ponovitve ien- čarano odpravile domov, tiste 
skih žurov v KMŠ ni bilo. bolj optimistične pa so nadalje-

vale žur in se odpeljale v Sta
hovico, saj je bil takrat zelo v 
modi Marijin kip, ki se trese, 
premika roke, oči in podobno. 
Naslednjo soboto so žurirali 
geji in seveda pošteno popra
vili vtis. vsaj glede števila obis
kovalcev in dobička . Toda raz
Širile so se govorice, da Stara 
cerkev postaja pedrski lokal, to 
je pa lastnika še bolj razža los
tilo, zato je vse naslednje žure 
preprosto odpovedal. 
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K4, maj 1989 
2uri samo za ženske pa so se končali 
nekako tako, kot so se začeli - zopet v K4 
spomladi leta 19a9, ko je bila z začetkom 
delovanja prenovljenega kluba roza in žens
ki sceni dodeljena "ugodna" nedelja. Prvi 
nedeljski večeri so potekali izmenično za 
mešano roza in izključno žensko občinstvo . 

Tudi tokrat so ženski žuri opleli - število pri
bližno osemdeset obiskovalk pač ni bilo do
volj visoko. Avgusta 19a9 so se nedeljski 
večeri preprosto združili in postali mešani. 
To pa je tudi žalostno pri ženskih večerih -
nikoli niso trajali toliko časa, da bi se scena. 
sploh lahko razvila. 

Toliko o dejstvih. Zakaj pravzaprav 
potreba po ločenih ženskih zbi
rališčih, v katera moški nimajo 
vstopa in ob katera so se mnogi 
naši naprednjaki(inje) obregnili , 
češ da gre za nepotreben eks
k1uzivizem ali pa za nekakšen 
nesmiseln , paničen strah žensk 
pred zunanjim svetom. Sveta pre
proščina pač. Kot da bi pozabili, da 
te iste ženske vsak dan večino 
svojega časa prebijejo prav v tem 
zunanjem svetu. te za kaj gre, gre 
predvsem za možnost izbire 
nečesa drugačnega , nevsakdanje-
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ga - to pa menda mnogi strašno 
Flamingo, januar 1992 podpirajo. Razlogi pa so v bistvu 
Poslednji, skorajda nevreden omembe, pa je poskus tudi povsem praktični, celo banal
oživljanja ženske klubske scene ob sredah v ni. Vsaj pri nas velja, da je ženska 
razvpitem "gejevskem" lokalu Flamingo na Vod- scena številčno manjša od recimo 
nikovi. Razumevajoča lastnica je srede nekako pre- moške homoseksualne scene. Kar 
pustila ženskam, seveda skupaj z vsemi drugimi predstavljajte si zdaj, da bi bil 
obiskovalci ne glede na spol ali spolno usmerjenost. vstop v ženska oziromalezbična 
te se prav spomnim, v Flamingu sploh nikoli ni bilo zbirališča dovoljen tudi moškim -
ženske srede. To je pravzaprav žalostno, če pomis- nemudoma bi se znašle v ortodo
limo, da smo si član ice lezbične skupine Li in femi- ksni mačo sceni. 
nistične skupine lilit tokrat zamislile pester program, Najbolj za lase privlečen in hinav
ki naj bi zajemal razne kulturne prireditve - literarne ski pa je očitek ženskam, češ da so 
večere, fotografske in likovne razstave, glasbene in si same krive, če so tako nepri
filmske večere ... in pa seveda bolj socializacijsko ljubljene, ko pa se vendar zapirajo 
obarvane diskusijske večere , ki naj bi s pomočjo pri- pred drugimi. Pri tem so še mnogi 
jetnega ambienta privabili čim širši krog obiskovalk, znali dodati, kako je gejevska sce-
ne glede na njihovo spolno usmerjenost. na veliko bolj odprta in simpatična, 

~iiiiiiiiiiiii~r----------" saj nikomur ne prepoveduje vsto
I j pa. p, ~viloma gejevska scena res 

nima teh težav, saj veliko večino 
prav malo zanima, kaj počnejo 

moški med seboj, pa še zoprni so 
jim homoseksualci. Zato pa veliko 
(moško) večino veliko bolj zanima, 
kaj počnejo ženske, ko so same, 
pravzaprav si nekako lastijo mož
nost vstopa na žensko sceno, saj 
so jim ženske, v nasprotju z moški
mi homoseksualci, strašansko 
simpatične in rajcig. Kar ne gre jim 
v glavo, da obstajajo prostori, ka
mor moški nimajo vstopa. Seveda 
pa je bil v zgodovini povsem ra
zumljiv in sprejemljiv pojav eks-
kluzivnih moških klubov, akademij 
in drugih ustanov, kamor ženske 
niso imele vstopa zaradi pripisa ne 
intelektualne, emocionalne in še ' 
kakšne inferiornosti. Seveda so vse 
take ustanove imele (ali imajo še 
danes, če se le spomnimo kluba 



Rotary in podobnih organizacij) samoumeven, nereflektiran položaj in njihova diskriminacijska načela nikoli niso bila 
vprašljiva. Povsem abotno je razmišljanje, da so tudi prostori, namenjeni samo ženskam, organizimni po lIl!kak.~lIih 
diskriminacijskih načelih. Moški pač nikoli niso imeli potrebe po samoorganiziranju zato, ker ne bi bilo še drugih flIo~kih 
prostorov - le-ti so bili in so še tako rekoč vsi moški, patriarhaini. 

Pomembna novost in zanimivost na 
naši sceni pa so odzivi na Roza disko, 
ki je bil kot mešani gejevski in lezbični 
disko na široko odprt za vse, o čemer 
so se mnogi izražali zelo pohvalno. 
Nekako od jeseni 1992 pa so postali Morda zveni smešno, toda sedanje razmere kažejo na 
nedeljski večeri že skorajda popu- neke pozitivne spremembe v razvoju gejevskega gibanja. 
listični , saj so v Roza disko začele Vemo, da je bilo v šestdesetih gejevsko in lezbično 

drveti trume "zunanjih" obiskovalcev. gibanje omejeno na boj za pravico do golega obstoja, 
pa ne, da jih prej ne bi bilo, tokrat pa skratka, gibanje so vodile skromne želje po sprejemanju 
je bil pritisk raznih težakov, provoka- homoseksualcev v "normalen" svet. Sele v sedemde
torjev in vseh, ki pač morajo dežurati selih in osemdesetih se tabaj prelevi v boj za politične 
povsod, kamor se trenutno hodi, pre- pravice; za pravico do življenjskega sloga, do svoje kul
hud. Tako je celo Roza djsko s pre- ture, pravico do drugačnosti. Ne gre več za pričakovanje 
težno moško populacijo pokazal za- zgolj strpnosti, zahteve postanejo radikalnejše. Gejevski 
sičenost in postavil mejo z vabilom ali lezbični geto ni samo posledica nerazumevanja 
zaupanja, to pomeni cenejšo vstopni- večinske populacije, marsikje postane ustvarjanje takega 
no za članice in člane Roza kluba geta cilj. Pač, kakor vam drago. Kljub večji strpnosti za
oziroma dolgoletne obiskovalce. Svo- hodnih držav do gejev in lezbijk, se ti marsikdaj ne želijo 
bodnjaška scena se je zganila, po stapljati z večinsko populacijo. Menijo pač, da svoboda 
večini se je odzvala razburjeno in uža- ne pomeni zgolj neskončne odprtosti do vsega, pomeni 
ljeno. Seveda je prvi zlil žveplo na Roza tudi (ali predvsem - kakor za koga) svobodo izbire, deni
klub dežurni cinik Jaša Kramaršič v mo postavljanja meje okoli svojega prostora. Pomeni 
Mladininem Rodeu. Nič novega glede skratka pravico do drugačnosti in pravico to drugačnost 
vsebine njegovega Jj1juvanja. Veliko tudi ohraniti. Je že tako, da imamo vsi svoje meje; ne le 
bolj pa je zanimiv fenomen, ki kaže na mnogi heteroseksulci, ki ne želijo imeti veliko opravka s 
nekatere spremembe v dialogu med svetom homoseksualcev, imajo jih tudi homoseksualci in 
"nami" in "njimi". Nekako ne gre več nesmiselno je pričakovati, da morajo prav oni biti mnogo 
za preprost konflikt med "nami", ho- bolj odprti, ker so pač manjšina, ki že zaradi mej, ki jim 
moseksualci, in "njimi", heterosek- jih postavljajo drugi, nikoli ne bi smela določiti svojih. In 
sualci (ali narobe), temveč za nera- podobno velja za pripad nice največje manjšine, ženske, 
zumevanje med homofobi in hete- ki so si drznile zamejiti svoj prostor. 
rofobi. Vsak, ki da kaj nase, se več ne 
bo zmrdoval nad pedri, ampak bo Bojana Vesel 
skušal poiskati strahove homosek- Revolver, št. 7, marec-maj 1993 
sualcev in se skušal ponorčevati iz le
teh. Prišlo je obdobje, ko se gejevski 
in lezbični sceni očita nestrpnost do 
drugih, skorajda nekakšna izdaja zau
panja: Očitali ste nam, da vas, ho
moseksualcev, ne sprejemamo, zato 
se nikar ne čudite, če ne bomo več na 
vaši strani, ko boste spet v škripcih, 
saj ste postali taki heterofobi, da si 
več ne zaslužite naše podpore. 

41 



Pogovor z Natašo in Suzano ob desetletnici 
gejevskega gibanja v Sloveniji 
Kal mis/Ha. kdal se je ori naS začela 
lezblčna seMa oziroma kdaj se lezbična 
sCena lchJcIcoll sploh zaČlle? 

N: leta 1987 se mi je zdelo, da lezbične 
scene ni, danes pa se mi Zdi, da je že bila v 
nekakšnih zametkih, samo da takrat tega 
nismo vedeli, kajti prve lezbijke, ki so se iz
postavile, so se pojavile že prej, v Magnusu. 
Tisto so bili zametki neke scene, prava 
lezbična scena pa se je v resnici začela leta 
1987, ko smo v Mladini objavile prilogo Lju
bimo ženske in se odločile, da bomo začele 
organizirano delovati. 

Ti si orišla v Uubljano v začetku 
OSemdesetih. all si do leta 1987 
spoznala kakšne lezbjjke? 

N: Sama sem zelo pozno odkrila svojo iden
titeto, in ko sem jo, sem pravzaprav že 
začela delati na sceni. In to ravno zato, ker 
nisem poznala nobenih lezbijk. Videla sem, 
da smo izolirane, in zato se mi je zdelo, da se 
je treba organizirati. Razmišljala sem, da bi 
bilo prav, da bi kaj obstajalo tudi za nas in bi 
se tako lahko informirale, sestajale ... 

Magnusavih festivalov. ki so bill predtem. 
tore{ sploh nisi spremliala? 

N: Ne, pozornost mi je zbudil šele festival 
leta 1987, ko je bil prepovedan oziroma 
odpovedan. Ravno takrat sem pravzaprav 
odkrivala svojo identiteto in odtlej sem bolj 
spremljala te dogodke. 

S: Jaz sem že bila na drugem in tre~em fes
tivalu, hodili pa smo tudi vAmerikanca. 

Kako si sploh orišla do teaa. da S; šla na 
festival. v disko. ali si ž6 pomala /ezbijke 
in gele? /(je SI lih spoznala. ali je ie 
obstajala neka scena? 

Ali je bilo to povezano z alter sceno. ki je bila tedaj recimo zelo 
povezana in prflDletena z aeii in ki je hodila na te prireditve? 

S: Meni se ni nikoli zdelo, da je alter scena tako prepletena z 
gejevskim gibanjem. V njej je bilo ravno toliko predsodkov. Ti ljudje, s 
katerimi sem se družila, so bili enostavno bolj odprti. 

Zakal pa so ani hodili v Amerikanca? 

S: Eden izmed teh mojih prijateljev je bil gej. Druge pa so zanimale 
različne stvari, torej tudi ta. 

Kaj so tj pomenU; ti festiralI? 

S: Najbolj se spominjam drugega festivala, tistega, ki je bil v polovi
ci namenjen ženskam. Mene so te stvari že prej zanimale in v sebi 
sem slutila, da sem drugačna , vendar tega nisem imela s kom deliti, 
pa ne iz strahu. Brala sem knjige, gledala filme, tedaj pa se je o tem 
prviČ javno govorilo. Prišli so ljudje iz tujine, ki so bili deklarirani ho
moseksualci, videla sem, da obstaja neka kultura, da ima to gibanje 
že zgodovino, da izhajajo časopisi ... 

Ali 51 se tedal tudi srečala z lezbi/kalni? 

S: Pravzaprav ne, spoznala pa sem dve ženski iz feministične sekci
je Lilit. V Amerikancu so sicer bili večeri, ko je bil prost vstop za 
ženske, ampak ne bi rekla, da se je tam zasnovala kaka lezbična 
scena. Ko je bila ustanovljena Lilit, je bil prvi ženski ples v ljubljani in 
na plakatih je pisalo, da je za vse ženske, take in drugačne, in rekla 
sem si, mogoče bo pa zanimivo. Ples je bil v K4 in tudi potem so bili 
večeri v K4, ki so bili samo za ženske. Prvi trije so bili dosti zanimivi, 
prišlo je veliko žensk, ampak še vedno nisem opazila nobenih lezbijk. 

Kako pa sploh opaziš lezbijko? 

S: Scena v Ulitje imela nekako previdno ozračje in potem je začela 
scena usihati in na koncu je bilo samo še petdeset, šestdeset žensk. 
šele ko je bil krog manjši, smo se začele spoznavati. Tedaj so se 
začele ustanavljati razne podskupine v okviru Ulit Med njimi je bila 

S: V bistvu sem se začela šele v Amerikancu zavedati, da obstaja neka 
gejevska scena, in slišala sem, da so tam tudi lezbijke, vendar so bile 
zelo skrite. Na vse te prostore sem hodila pravzaprav s straight pri
jatelji, ki pa so bili zelo odprti. 
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tudi lezbična in v tej sem bila. Ta skupina 
se je sešla enkrat in od sedmih so štiri iz
javile, da niso lezbijke. 2e na naslednjem 
sestanku smo bile samo še tri. še me smo 
se porazgubile in iz vsega skupaj ni bilo 
nič. Leta 1986 sem šla na lezbično kon
ferenco v 2enevo, to je bilo zame povsem 
novo doživetje. Ko sem prišla nazaj, sem 
ves čas razmišljala o tem, da bi začele tu
di tu delati. Našle smo se šele tedaj, ko 
smo začele delati prilogo za Mladino. 

Zakaj se ti je zdelo. da je treba kaj 
narediti? 

S: Gej scena se je že razvijala, lezbična 
pa ne, in o tem vprašanju ni bilo nobenih 
informacij. Vsiljevala se mi je prime~ava s 
tujino - vedela sem, da so tudi tam enkrat 
morale začeti. . 

Ali misliš. da se začne ustvar/ati sceno 
zato. da bi se ljudje spoma". našli? 

S: Ja, pa tudi zato, da najdejo sebe. 

N: Ker sem svojo identiteto odkrila zelo 
pozno, sem imela pri tem tudi velike 
težave, nekaj časa sem bila celo zelo ho
mofobična . Ko sem se zaljubila v žensko, 
sem pomisli la tudi na 'to, da morda v lil it 
obstajajo lezbijke. Zato sem tam hotela 
ugotoviti, ali je bila moja zaljubljenost 
naključna ali ne. V lilit se mi je sicer zde
lo, da je nekaj lezbijk, vendar se o tem ni 
govorilo. Šele čez nekaj mesecev smo se 
teh vprašanj dotaknile, a zelo po ovinkih. Z 
geji smo šle na Nizozemsko, na neko 
srečanje , in šele tam sem se srečala s 
pravo lezbično sceno. Tisto srečanje, vsi 
dogodki, nekaj tisoč gejev in leZbijk, vse 
to je močno vplivalo name in mi nekako 
utrdilo zavest o sebi. Kar sem iskala, sem 
našla pravzaprav tam. Ob vrnitvi smo se 
ustaVile v Kiilnu, tam je bila konferenca 
ILGA, in tedaj smo se odlOČile in v ILGO 
včlanile lilit. Ko sem prišla nazaj, sem bila 
prepričana , da moramo nekaj storiti. Tedaj 
je bila v zraku ta priloga in čutila sem 
dolžnost, da sodelujem, da enostavno pre
nesem vse to, kar sem videla, tudi drugim 
ženskam. 

ln iz te skupjne šestih žensk. ki ste delale prIIOQo. IB 1XJttml 
nastala lezbična sekcija? 

N: Okoli konkretnih projektov se navadno ljudje združijo in imajo ludi 
motiv, da delajo naprej. Takrat se je rodila ideja, da bi kot skupina 
naredile še kaj, recimo bilten. Najprej smo bile v okviru lilit, potem pa 
smo se osamosvojile v samostojno sekcijo Ll. 

S: Največ smo imele zunanjih članic, ki smo jih dobile, ko smo v 
časopisih objavljale svoj naslov. Zdaj jih je približno sto. Oglašalo se je 
precej žensk, pravih aktivistk pa je bilo malo, mogoče pet, šest. Samo 
to jedro se je kar naprej spreminjalo in je bilo odvisno od projektov. 

V tovrstnih skupinah rado prlhala do treni all pa do slmpaW? 

N: Zelo kmalu po ustanovitvi je prišlo veliko žensk, tudi do 20, in to iz 
vse Slovenije. Me, ki smo pognale skupino, smo bile mogoče še naivne 
in smo mislile, da se bodo vse aktivirale. Kot po navadi se je pokazalo, 
da so prišle z različnimi motivi, zlasti pa, da bi si našle partnerko. Zato 
je tudi prihajalo do osipa. Kakih velikih trenj pa med nami pravzaprav ni 
bilo. 

Česa ste se pravzaprav loti/el 

S: Tu je bil bilten, se pravi, dve številki Lesbazina, teden lezbičnega fil
ma v Galeriji Škuc leta 1988, literarni večer, nekaj predavanj, medna
rodni tabor na Rabu, bili so plesni večeri samo za ženske ". 

Kakšna sta bila obisk in zanimanie lezbijk? 

S: Obisk je bil še kar, ves čas pa sem imela občutek, da potrebujejo 
veliko časa, veliko kontinuiranih dogodkov, da bi se nanje navadile. 
Takih stalnih stvari pa tedaj ni bilo. 

Kaj pa medi ii? 

S: Mediji so se zelo zanimali. Navadno so objavljali vse informacije, ki 
smo jih pripravile. Imele smo precej pogovorov, ne samo za slovenske, 
ampak tudi za druge jugoslovanske medije. Poročanje pa je bilo dokaj 
različno. 

N: Za medije je bil naš pojav verjetno velik boam in so se resnično ze
lo zanimali. Večinoma so bili dokaj naklonjeni, poročali so pozitivno ali 
vsaj objektivno. Bile pa so tudi izjeme, recimo članek v Te/exu Jaz sem 
za konkretno in pa pisanje Miroslava Slane. 
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Kako se je ta delavnost ffnanclrala? 

N: Tedaj je pri Škucu še obstajal sklad za 
družbena gibanja, enkratno pomoč pa smo 
dobile tudi iz Nizozemske. Ta mednarodna 
podpora ni bila presenetljiva, saj smo bile 
tedaj prva artikulirana lezbična skupina v 
Vzhodni Evropi. Sicer pa so bili naši projekti 
dokaj skromni. 

Ce sledimo zaodovinl. le nato nastopilo 
obdoble večfeaa Da tudi mešaneaa 
sodelovanla z aeti. All je to vplivalo 
na sekcijo? 

S: V resnici je že prej dejavnost sekcije 
začela jenjavati. Nekaj gejev je po zatišju 
Magnusa pokazalo zanimanje, da bi zopet 
začeli delovati, in tako smo se skupaj lotili 
oživljanja scene. 

N: Pravzaprav so začeli geji enostavno 
hoditi na naše sestanke. (Smeh.) Tedaj je 
priŠlo do nekih sporov, predvsem pa se je 
izkazalo, da je bilo mnogo žensk, ki so pri
hajale zgolj zaradi druženja. Tiste pa, ki smo 
hotele delati, smo se dobro ujele z geji, ki so 
imeli podobne interese. Nekatere ženske so 
se tako ločile od te mešane skupine in tedaj 
je nekako prišlo do rahlega razsut ja skupine 
lL. Da bi še kaj rešile, smo imele potem spet 
ločene sestanke. Skušale smo organizirati 
tudi evropsko konferenco I LIS. V zadnjem 
trenutku smo jo odpovedale zaradi pomanj
kanja žensk, ki bi pomagale pii organizaciji 
in izpeljavi. Takrat sva se prav zato začasno 
umaknili iz sekcije, v nekakšnem razočara
nju nad drugimi članicami. Sekcija se je 
sicer še naprej sestajala, pa tudi to je počasi 
usahnilo. Pozneje sva skušali zopet obuditi 
delo sekcije, predvsem z mlajšimi članicami 

All zdaj obstaia lezbična sefJf/a? 

S: Če obstaja, obstaja še vedno v nekem omejenem smislu. Delno 
obstaja v okviru Roza diska in pa na sestankih na MetelkOVi, kakšnih 
izletih. Toda ta scena obstaja samo, če se jo nekako skliče. Ne vem, 
ali bi temu rekla scena. Mislim, da ne bi. 

N: To še vedno ni tista scena, kakršna je na zahodu. Je pa vsaj to, da 
se je začelo nekaj dogajati tudi v drugih mestih, da se je premaknilo 
na Primorskem in deloma v Mariboru. Sicer pa nas čaka še dolga pot, 
preden bomo temu lahko rekli scena. 

S: Jaz si ne morem pomagati in imam vedno pred očmi tisto, kar je 
na zahodu. Nekako razumem, da je to šele začetek poti, ampak 
včasih mi gre že vse na živce. Mislim si, zakaj smo tu vsi tako zatum
bani ... Gotovo potrebujem več, kot je sedaj. 

Ampak zakal se stvari hitreje ne premikajo? 

S: Celo gejevska scena je nastala šele pred desetimi leti in lezbična 
organiziranost se po navadi - ni pa nujno - začne pozneje. Pri nas 
sploh ni tradicije teh civilnih gibanj, podobno je v vsej Vzhodni Evropi, 
še zlasti za lezbijke. 

Pravjh zunanHh ovir tako rekoč ni? 

S: Saj ne gre za zunanje ovire, gre za družbene razmere, ki so pre
pletene. Ne bi tako ločevala zunanjih in notranjih, to se prepleta. Ni 
vseeno, kje živiš, to ni le stvar poguma. 

N: Mislim, da se je stališče do tega v zadnjih dveh letih spremenilo, 
tudi na zahodu gre za ljudi, ki se predvsem zabavajo. Mi smo ravno v 
neki paradoksalni situaciji. Komaj smo začeli gibanje, že se nam je 
zgodilo marSikaj, kar se dogaja na zahodu. Tu so kar eni preskoki de
setletij, oni imajo petdeset let tradicije za sabo, mi pa šele deset. Osem
deseta so bila res čas prebujanja civilne družbe, tudi družbene 
razmere so bile povsem drugačne, šlo je za osvobajanje posamezni
ka. Potem pa so se stvari v družbi kar naenkrat spremenile in obrnile, 
to čutimo tudi na sceni. Tako prihaja y zadnjem času veliko novih lju
di v disko, predvsem mladih, ki pa očitno ne kažejo zanimanja za de
lo. Enostavno pridejo ~a, kjer je že neka oblikovana scena, ne briga 
jih, kdo za tem stoji, da so ljudje, ki morajo vlagati dosti entuziazma v 
to, da stvari sploh živijo. Oni pridejo, se zabavajo in to jim očitno za
došča. 

(že med obstojem Roza kluba), do prave 
oživitve pa je prišlo šele decembra 1992. 
Dolgotrajno zatišje je verjetno provociralo vse te 
lezbijke, ki so večinoma že prej spremljale doga
janje, da so zdaj tudi stopile na sceno oziroma se 
aklivirale. Spet se je pojavil večji zagon, porajale 
so se številne ideje, načrti za nov bilten ... 
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"'" vlrletnO klIentela. Če ardo reČem. 
ln IIrtfvlzf!fTl medsebolno pogojuleta? 
'II,v,l, v tem. da te klfetJtel, ali 
,prIbolkov ni veliko. v vseh teh letih 
II Itwllo ni kal dosti povečalo. 

N: Sama bolj opazujem ženski del scene in 
vidim, da jih je vedno več, ne vem pa, ali bo
do te ženske kdaj poskušale soustvarjati 
sceno tudi na drugačen način kot samo s 
Ivojo navzočnos~o. Skupina LL se krepi, se 
je stabilizirala, to je nekaj pozitivnega. Mis
lim, da je zelo pomembno, da obstajajo pub
likacije, kot sta Revolver in bilten Pandora. To 
so mediji, prek katerih prihajajo novi ljudje. 

fpqnBlIsta ln poaanjata velik o stvari. 
/CJI bl ŠB radi naredilI? 

S: PO navadi ne vem o tem kaj dosti pove
dati, ker čutim , da sem preutrujena. V načrtu 
je zbomik o lezbičnem gibanju v Sloveniji. 
Mogoče zdaj razmišljam bolj pragmatično. 

Veliko mi je do tega, da ostanejo stvari, ki so, 
da se nadaljujejo, da vztrajamo pri Pandori, 
Revolverju, dnevih filma '" Glede novih stvari 
pa ... bi bilo dobro, da pridejo še druge. 

N: Želela bi, da Monokel na Metelkovi zaživi 
kot lezbični klubski prostor, ki bi ga lezbijke 
začutile kot res svoj prostor, in da se že zas
novani projekti tudi uresničijo: recimo doku
mentarec o lezbijkah, športne dejavnosti, 
rekreacija, ki je bila že lani, pa je letos malo 
zamrla. Želim si, da bi prišle nove lezbijke, s 
konstruktivnimi idejami, ki bi jih skupaj ures
ničile. Sama pa vztrajam, da se sedanje 
stvari obdržijo, in to na nekem nivoju, ne pa 
da bi bile same sebi namen. 

Torej še Imaš vollo biti aktivistka? 

N: To je ve~etno večna dilema. Po eni strani 
si želim oditi, po drugi strani pa, ko si enkrat 
na sceni, si nekako ujet ... ne znam si pred
stavljati, da bi nehala delati, čeprav sem 
blazno utrujena. Zato recimo nekaj časa zelo 
malo delam, to je odvisno tudi od drugih žen
sk; če one pridejo z dobrim namenom in ener
gijo, tudi jaz dobim več volje. Drugače pa de
lam utečene stvari, brez katerih več ne 
morem. 

S: Mislim, da se ne moreš kar tako umakniti v zasebno življenje. 
Vedno imaš tudi zunanje, družabno življenje, in pri meni je to pač 
povezano z gejevsko in lezbično sceno oziroma aktivizmom. Hočem 
biti dejavna, miSlim, da bom vedno na nek način aktivistka, mogoče 
manj in mogoče ne tako kot zdaj. Sicer vse raje pišem o stvareh, 
organizacijske zadeve pa me izčrpavajo. 

ij ni š, nihče crkel. da SI poklicna lezbllka? 

S: Ne vem, mogoče. Ja, to je nevarnost! 

N: Sama si ne znam odgovoriti, zakaj sem sploh začela z 
aktivizmom. Ce bi to vedela, bi si znala tudi odgovoriti, zakaj vse to 
še vedno počnem, čeprav sem utrujena. 

S: Mislim, da eni vedno nekaj počnemo, morda neko humanitar
no dejavnost - če ne bi tega, bi pa mogoče kaj drugega, recimo 
okolje ... Vedno bi nekaj takega počela, neka želja spreminjati svet. 

v VSem tem obdobju sta srečaH dosti lezbijk. Kakšno je vajino 
mnenje o njih? 

S: Lahko rečem , da sem pri sebi ugotovila, da sem do lezbijk dosti 
bolj strpna kot do drugih žensk. Včasih ko bolje spoznam kakšne 
lezbijke, pomislim, če bi se srečale drugje ali če bi bile hetero, se 
gotovo ne bi družila z njimi, mogoče se ne bi niti pogovarjale. Tako 
pa sem dosti bolj strpna. Moje mnenje o lezbijkah se spreminja, 
včasih sem razočarana, pravzaprav sem bila razočarana, mogoče 
sem preveč pričakovala . Med njimi imam nekaj zelo dobrih pri
jateljic, druge pa so znanke. 

N: Tiste, s katerimi sem v tesnejšem stiku, vidim drugače. Nekoč 
sem preveč idealizirala lezbijke in tako sem po svoje zelo 
razočarana nad njimi, vsaj pri nas. Niso dovolj ozaveščene, to se 
kaže na sceni. Nekoč sem verjela, da moški gledajo ženske kot 
objekt svoje želje, ne kot subjekt, zdaj pa sem prišla do spoznanja, 
da marsikatera lezbijka prav tako gleda na drugo lezbijko kot na 
objekt svoje seksualne želje. Ne vem, ali je to posledica neke 
neozaveščenosti ali pa nezadostnega medsebojnega spoštovanja, in 
to me preprosto boli. Zdi se mi, da imajo lezbijke na sceni pač svoje 
prijateljice, to deluje, do drugih pa se obnašajo na dva načina: ali jih 
vidijo kot objekt svoje želje ali pa se počutijo ogrožene. 

S: Najhuje je pa, da je še vedno premalo objektov! 

B.M. 
Revolver, št 12, julij-avgust 1994 
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IV. ŽELJA 

1. Homoseksualnost v željah in odnosih 
Nemški avtor Thomas Ziehe, ki se ukva~a s psihoanalitično teorijo mladine in tudi s seksualno pedagogiko, je v okviru 
predavanj s temo Homoseksualnost in znanost na Svobodni berlinski univerzi leta 1982 v prispevku Von der Sehnsueht 
naeh dem Identisehen predstavil svoje razmišljanje o razmerju med spolnimi željami in odnosi. Spolne želje opredeljuje 
kot "seksualnost od znotraj", odnose pa kot "seksualnost od zgoraj". To se nanaša na vedenjske vzorce, vrednote in 
norme, ki uravnavajo svet odraslih. Ziehejeva teza je, da je homoseksualnost izključena iz družbeno normiranega sek
sualnega sistema oziroma iz seksualnosti od zgoraj, zato je veliko bliže željam kot pa odnosom. 

1.1. Homoseksualnost in telie 
Ziehe meni, da mnogi sociologi in psihologi neustrezno razpravljajo o homoseksualnosti, saj je njihov govor močno 
racionaliziran. Zdi se, kot da bi zunanji opazovalec govoril o dogajanjih v ljudeh, subjektih. Tak realističen govor želje 
vedno napačno zaznava. Vsa dejanja, občutki , želje so vedno hkrati usmerjeni tako navzven kot navznoter; so sestavni 
del interakcije oziroma realnosti, ki jo doživljamo skupaj z drugimi, in obenem sestavni del notranje realnosti. Drugi torej 
vedno predstavljajo eno izmed mogočih poti k posameznikovi notranjosti. Tako je delitev med zunanjim in notranjim 
prav z vidika želja zelo problematična. V tem smislu so želje nelogične. 
"Ker imata zunanje in notranje prav v spolnosti drugačno razmerje, lahko rečem, da mi s~ojitev z drugim omogoča, da 
sam s seboj vzpostavim dialog, osvobojen strahu. Prav občutki, ki jih doživim ob zlit ju z drugim, me lahko popolnoma 
pripustijo k sebi samemu." (Ziehe, 1985) 2elje torej ni mogoče preprosto razdeliti na moje želje in želje drugega, temveč 
vedno velja oboje: so želje drugega in tako tudi moje. Tako najgloblje bistvo oziroma jedro želje ni trdno, fiksirano, 
temveč se nanaša na drugega, da bi tako lahko doživel sam sebe. Jedro želje je zlilje z drugim in hkrati vrhunec svoje 
lastne osredotočenosti. 
Ziehe meni, da se želje prav tako kažejo kot nekaj neosebnega (apersonalnega). Zelo so usmerjene na druge, vendar v 
Združitvi, ko se razblini celota mojega in obenem celota drugega telesa. 
To pomeni, da me šele zliije z drugim opogumi, da tvegam razblinjenje svoje telesne celovitosti. Toda z drugim se lahko 
tako iz/zamenjam le, če v njem najdem identično . Ali bolje: če si lahko predstavljam, zamišljam, da je drugi identičen 
meni. Biti identičen ne pomeni , da je drugi dobesedno moja podoba, temveč da je identičen s tem, kakor bi se jaz sam 
želel idealizirati. 
lelje se zvečine nanašajo na notranji svet predstav, zato niso realistične, niso družbene in tudi ne moralne. Teoretska 
stališča, ki izhajajo le iz družbenega načela realnosti, tako zgrešijo dimenzijo želj, ki obstaja še pred načelom realnosti, 
pred kogni1ivno predelavo okolja in pred oblikovanjem moralne zavesti. To dimenzijo želj Ziehe poimenuje "seksualnost 
od znotraj". Seksualnost odraslih, ki jo spremljajo realistične zaznave s pripisanimi družbenimi pomeni, morala, odgo
vornost - torej odnosi - pa predstavlja dimenzije "seksualnosti od zgoraj". Tako seksualnost kot tudi homoseksualnost 
vedno izhajata od znotraj, iz zgodovine želja, in od zgoraj, iz družbenega izkustva. 
Delitev na seksualnost od znotraj in od zgoraj, torej na želje in odnose, nikakor ni delitev v moralnem smislu. 2elje niso 
le dobre in naravne in odnosi ne pomenijo le norme in vrednote. Tudi želje imajo destruktivno dimenzijo in nekatere ob
like odnosov omogočajo uravnoteženje in odvajanje destruktivnosti (želja). 
V vsakem človeku pa obstaja "moč želje, ki ne gre skozi uho družbene šivanke obnašanja odraslih, temveč ostaja pod
gradnja" (Ziehe, 1985). Čim ožje je uho družbene šivanke, tem širša je podgradnja, ki je izključena iz družbeno normi
ranega seksualnega sistema, vendar deluje naprej. Vedno obstaja dimenzija želje, ki se ne združi z načelom odraslosti. 
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1.2. Homoseksualnost in odnosi 
Otroške želje se oblikujejo v odnose, želje dobijo družbeno obliko, torej odnose, to obenem pomeni tudi nasilen proces. 
To nikakor ni nekonflikten model, v katerem bi bilo nekaj želj in nekaj odnosov, temveč gre za nenennomeaše1mjmr 
napetost Če bi se človek ravnal le po željah in zanemaril vse družbene oblike, bi ga to pripeljalo do samouničenja. Če 
pa bi se prilagajal le družbenim oblikam, bi postal žrtev nenehnega hrepenenja po izgubljenih časih. Posamezniku v 
življenju nikoli ne uspe enkrat za vselej izenačiti ali uravnotežiti želj in odnosov. Družbene oblike vedno načenjajo želje 
in nasprotno: želje vedno načenjajo družbene oblike oziroma odnose. 
Če bi glede na razmerje med željami in njihovimi družbenimi oblikami izhajali iz predpostavke, da je homoseksualnost 
povsem normalizirana, bi to tudi pomenilo, da so homoseksualcem na voljo družbene oblike. V vsej zgodovini pa je bil 
položaj homoseksualcev večinoma takšen, da njihove želje niso imele pendanta v družbeno sprejemljivih oblikah 
odnosov. Posledice tega so represija nad homoseksualci, njihova družbena izločenost in obenem specifična oblika eks
kluzivnosti. 
Ziehejeva predpostavka je, da se bodo družbene oblike homoseksualnosti razširile sorazmerno z njeno nonnalizacijo. 
Končni rezultat te normalizacije bi bil, da homoseksualni odnosi ne bi bili več izločeni iz sklopa drugih, tako imenovanih 
normalnih odnosov, ali z drugimi besedami: ekskluzivnost bi bila odpravljena. Glede na sedanje razmere pa je še vedno 
realnejša predpostavka o nadaljnji diskriminaciji, to pomeni, da bo homoseksualnost še naprej bliže željam tako 
v dobrem kot slabem. željam bližji homoseksualni odnosi lahko omogočajo večje bogastvo medsebojnih razmerij, 
obenem pa predstavljajo naravno podlago za zelo prvinske strahove. Družbeno oblikovanje homoseksualnosti še zdaleč 
ni uspešno, zato sta kriznost in ranljivost v teh odnosih toliko večji. Strahovi so podvojeni, ker pomenijo vrnitev h 
globoko zasidranim fantazijam strahu. Vznikajo pa iz povsem realnega družbenega ogrožanja, so posledica družbene 
represije. Strah pred izgubo drugega, osamljenost, ljubosumnost, odvisnost od drugega in podobni pojavi dobijo tako 
drugačne dramatične razsežnosti: po eni strani omogočajo večjo globino odnosov, po drugi strani pa pomenijo tudi večjo 
obremenjenost in ranljivost za tovrstne odnose. 
Ziehe omenja še en paradoks, ki spremlja homoseksua!ne odnose. Realnost vsakega odnosa je prezahtevna in obre
menjujoča, če je zelo seksualizirana. življenjske razmere homoseksualcev pa se definira prav tako, da je seksualnost 
nenehni kriterij definicije. 
Na vprašanje o obstoju homoseksualcev Ziehe odgovarja, da homoseksualci obstajajo in ne obstajajo. Obstajajo v 
nekem določenem smislu: kot obstaja veliko oblik in načinov seksualnosti, tako obstaja tudi veliko oblik homoseksual
nosti. Toda hkrati gre za "zgodovinsko dejStvo, da je bila homoseksualnost z družbeno represijo poenotena v določeno 
stanje, skupino ali tip~Zato je politična praksa homoseksualcev, ki se na to vsiljeno poenotenje odzivajo s prikazom 
različnih tipov osebnosti med njimi samimi oziroma se na družbeno poenotenje odzivajo s svojim lastnim poenotenjem, 
namreč z organiziranim gibanjem, pravilna. Ta odziv je ustrezen. Vendar si je treba zapomniti, da je poenotenje podob o 
homoseksualnosti sekundarno povzročeno." (Ziehe, 1985) 
Ziehe primerja sekundarno poenotenje homoseksualcev z judovskim vprašanjem. "Jud" pomeni trdno, jasno podobo, ki 
je mogoča le zato, ker obstaja antisemitizem. Poenotenje v en sam tip Judov je proizvod zgodovine njihovega zatiranja. 
Delitvi ljudi na tipizirane skupine se je po Ziehejevem mnenju treba upreti oziroma jo obravnavati kot protislovje. 
Za posameznikovo razkritje je rigidna delitev na dva seksuaina svetova lahko zelo pomembna, prav tako za krepitev 
politične identitete lezbične ali gej organizacije. Toda na neki točki se lahko sprevrže v rigidno zavračanje heterosek
sualnega sveta. 
Ziehe opozarja, da je že slepilo o delitvi nekaj, kar temelji na načelu gospostva. Zategadelj naj bi prav homoseksualno 
gibanje imelo v mislih tudi poskus preseganja delitve na dva seksuaina svetova. 
Ziehejeva teza je, da je zaradi izključenosti iz družbeno normiranega seksualnega sistema želja po identičnem za 
homoseksualne odnose pomembnejša kot za heteroseksualne. Iskanje identičnega je pomembno tudi v heterosek
sualnih odnOSih, vendar na drugačni ravni oziroma z drugačno stopnjo abstrakcije. Vse dokler homoseksualni odnosi ne 
bodo družbeno nonnalizirani, bo za homoseksualnost pomembnejša predojdipska oblika želje, ki ni združljiva z načelom 
realnosti oziroma nima pendanta v družbeno sprejemljivih oblikah odnosov. 

Odlomek iz diplomske naloge Suzane Tratnik: Lezbično in gay gibanje - subkultura ali pravica do tivljenjskega stila (FSPN, 1990) 
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Lezbična scena 

Med geji je znana delitev istospolno usmerjenih moških v dve globalni kategoriji - na homoseksualce in geje, 
o tem je slikovito pisal Tomaž Rudolf v prejšnji številki Revo/verja v eseju z naslovom Gayi niso homosek
sualci. Za homoseksualno usme~ene moške je značilno, da se dobivajo na standardnih shajališčih (parki, 
postaje, savne, sekreti ... ), praviloma nimajo nikakršne gejevske identitete, večina se jih skriva, mnogi so 
poročeni, gejevski kultura in dejavnost sta jim deveta briga. Geji se zavedajo svoje identitete, jo razvijajo, so 
dejavni na gej (ali "svoji") sceni, seznanjeni z gej kulturo in čustveno dostopni. 
Ne vemo čisto dobro, ali imamo gej in/ali lezbično sceno, vemo pa, da se jo kritizira in tudi podpira. Torej 
mora biti nekaj na tem, da scena obstaja. 
Ali obstaja lezbična scena? Kaj naj bi sploh bila lezbična scena? To je boljše vprašanje. To gotovo niso zaprti 
lezbični družabni krogi (nemalokrat skregani med seboj), ki so se dobivali po stanovanjih že dolgo pred ob
stojem lezbične skupine Li. Obstajale so tudi redke' posameznice, ki so lezbični življenjski slog skušale 
razvijati in živeti (če je pri nas kaj takega sploh mogoče) v okviru raznih ženskih skupin, med gej ali celo he
iero prijatelji, s (tujimi) knjigami in revijami ter prek potovanj in stikov z lezbičnimi skupinami v svetu. 
Našteti pojavi seveda ne morejo konstituirati scene. Lezbična skupina LL obstaja od oktobra leta 1987 in 
recimo, da se je z njo začela razvijati tudi scena, ki pomeni izdajanje časopisov, organiziranje srečanj, pre
davanj, sestankov, žurov; informiranje, osveščanje javnosti in lezbijk ter razvoj lezbične kulture, življenj
skega sloga. Naštete dejavnosti so pomemben korak v smeri lezbične vizibilnosti (lesbian visibility), torej 
vidnosti v javnosti, opozarjanje družbe na obstoj lezbijk, lezbične kulture, politike, ustvarjalnosti ... Vizibil
nost ni samo stvar predstavljanja lezbištva v javnosti, temveč je pomembna tudi za lezbijke in razvoj njihove 
lezbične identitete, nekakšnega samo-priznanja, coming outa oziroma izrekanja pri sebi. Tu se namreč vse 
začne. - O sceni samo še toliko: če naštete dejavnosti razumemo kot konstitutivne elemente lezbične scene, 
potem je pri nas scena še vedno stvar desetih ali dvajsetih žensk ali morda tridesetih, ki so razvrščene na 
kontinuumu od aktivistk do aktivnih in povsem pasivnih ali zakamufliranih "potrošnic" scene. Treba je 
omeniti še "dopisno", članstvo lezbične skupine, ki dosega razmeroma visoko številko 100. Večina dopisnic 
živi v drugih, po navadi manjših krajih Slovenije in nima možnosti za integracijo v skupino oziroma sceno. 
Morda pa slabe slovenske ceste tudi niso vsega krive? 
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Kdo so "homoseksualke"? 
Če obstaja pri moških kategorija homoseksualcev, ali je mogoče ta pojav prenesti nd lezbijke in reči, da obstajajo 
lezbijke in homoseksualke? Pojem homoseksualke se sicer pri ženskah ne uporablja, kategorizacija pa drži, saj ob
stajajo lezbijke, ki si sicer tega ne rečejo, se pa po mnogočem razlikujejo od lezbijk, ki so prostovoljno in zavestno 
sprejele to oznako kot del svoje identitete. 
Kako je torej mogoče identificirati homoseksualke, ki sicer niso monolitna skupina, in locirati njihove (sub)kulture? 
V nasprotju s homoseksualci/geji se lezbijke nikoli ne srečujejo na krajih, kot so parki, savne, postaje in podobno, 
to je tudi eden izmed vzrokov za to, da se veliko teže spoznajo, prepoznajo in (organizirano) povežejo med sabo. 
Manjši lezbični krogi so velikokrat bolj stvar naključnih srečanj, najpogosteje pa se lezbijke spoznajo prek malih 
oglasov. Pred leti so bili oglasi gotovo edina možnost za lezbijko, da pride v stik s sebi podobnimi, te jo potem mor
da predstavijo še drugim. Vse ženske, ki dajejo oglase, niso lezbijke. V mnogih primerih gre za homoseksualke, 
torej ženske, ki iščejo (priložnostne, občasne) spolne stike z ženskami ali tretjo osebo za "v troje" z moškim 
partnerjem, brez kakršnihkoli "dodatnih" obveznosti. Torej niso čustveno dostopne, ne identificirajo se kot lezbijke, 
podpirajo moške in heteropatriarhat, v svojih in očeh drugih živijo kot heteroseksualke ali se kvečjemu ogrevajo za 
biseksualnost, ki pa ima zgolj seksualno konotacijo. 
Ena izmed podvrsti žensk, ki si ne morejo reči, da so lezbijke, so tiste, ki so na poti k preskoku v lezbični svet, pa 
ga ne morejo opraviti veni sapi in se morda nikoli ne odločijo zanj. Mnoge med njimi imajo fante. Zelo rade iščejo 
razloge in pojasnila za tako med-stanje. Najbolj znana floskula je: "Vsi smo biseksualni." Ali pa: "Ne maram 
razvrščanja po predalčkih. Nisem ne hetero, ne homo, ne biseksualna." Toda, - vedno so drugi, ki te bodo zvrstili v 
predalček! Če se ne identificiramo same, smo avtomatsko heteroseksualne. Morda zveni ironično, vendar imamo 
lezbijke in geji, v nasprolju s heterosi, možnost, da sami povemo, kaj smo. Če si seveda vzamemo to možnost ... 
"Strah me je. Mnogi me bodo odklonili, če bom lezbijka," je prav tako pogosta značilnost med-stanja. "Ne morem 
se odločiti." Zelo vpraŠljivo je, koliko se je sploh mogoče odločati o svoji spolni identiteti. Lezbištvo in heteroseksu
alnost namreč nista primerljivi, enakovredni izbiri. Poleg tega se odloča vedno znotraj družbenega in političnega 
konteksta, to pomeni, da nas nekatere "izbire" stanejo več kot druge oziroma da nobena opcija ni nikoli zares svo
bodna. Seveda se lahko odločimo za skrivanje ali pa se zavestno odpovemo svoji spolni preferenci in to razumemo 



kot izbiro, ki pravzaprav to ni, saj se za to možnost nismo odločile zato, ker bi tako želele ali ker bi nam pOIIH:JJila 
prioriteto, ampak smo recimo izbrale "manjše zlo". Obstaja še več pojasnil, denimo: "Seksam z ženskami, vt!rular 
se zaljubljam v moške," "Nimam zaupanja v lezbijke; vse zveze so kratke, veliko je promiskuitete, cisto drtJ\la(e 
kot v odnosu moški-ženska, ki je bolj stabilen." (Sic!) Preprosteje bi lahko rekli , da gre v vecini omt!rljfHlih 
primerov tudi za ponotranjeno homofobijo, ki še poglablja stanje zmedene identitete, za katero so značilni tudi 
občasni straight popadki, torej zveze oziroma afere z moškimi. 
Zanimiva med-vrsta žensk so zlasti tiste, ki so na meji med zgolj homoseksualnim obnašanjem in lezbicnim živ
ljenjskim slogom. Nekatere tudi živijo v zvezah z žensko in se zavedajo, da so odnosi z ženskami pomemben del 
njihovega življenja, vendar jih prikrivajo z različnimi psihološkimi dežniki, izgovori. Recimo dežnik posebnega pri
jateljstva: "Moja partnerka je zame zelo poseben človek. Z njo bi bila tudi, če bi bila moški. Sicer pa me ženske ne 
zanimajo na ta način." Oblika racionalizacije, ki posameznico varuje pred občutki krivde, je tudi dežnik začasnosti, 
prepričanje, da je njihova lezbičnost bolj začasne, naključne narave in da si bodo nekoč gotovo poiskale moškega 
partnerja (in imele z njim otroke). 

Lezbijke in (spolne) vloge 
Poskusimo opredeliti lezbično sceno še podrobneje oziroma jo razdeliti na aktivizem in na družabno 
sceno, kamor po navadi prištevamo diskoteke, bare, družabne prireditve, žure. V družabni kategoriji 
srečamo gotovo veliko več žensk, ki na različne načine ne opredeljujejo svojega lezbičnega nagnje
nja oziroma ga opredeljujejo. Raziskave na Zahodu ugotavljajo, da so lezbične aktivistke praviloma del 
levousmerjene inteligence, torej reflektirajo svoj položaj v svetu kot lezbijke in kot ženske ter ga tudi 
želijo izboljšati. Gre torej za politično angažiranost. Ta po navadi ni značilnost skupin lezbijklho
moseksualk, ki so navzoče na družabni sceni, redkeje se angažirajo v lezbičnem gibanju, ker pravza
prav ne reflektirajo svojega položaja kot lezbijke ali ženske oziroma prevzemajo že uveljavljene hete
roseksualne vzorce. Tukaj so mišljene zlasti ženske, ki spolno in tudi čustveno živijo z ženskami, 
vendar se identificirajo z moškim načelom, ne kot lezbijke. Seveda ne gre za zavestno identifikacijo, 
še najmanj za izbiro. Po raziskavah naj bi te lezbijke sodile v srednji, najpogosteje pa v nižji sloj ali 
izhajale iz delavskih predmestij, iz vrst lumpenproletariata. Seveda je omenjena delitev groba, 
mogoča so medsebojna prepletanja in odstopanja. 
To je znani pojav lezbijk, ki zaradi pomanjkanja vlog pristajajo na heteroseksualno delitev sveta na 
žensko/moško, aktivno/pasivno, močno/šibko, nadrejeno/podrejeno, skratka: subjekVobjekt. Ker so 
spolno nagnjene k ženskam, prevzemajo aktivno vlogo, ki je pripisana moškim. Na Zahodu se je za
nje uveljavil pojem burch, v slovenščini pa doslej zanje ni ustreznega izraza. Po domače bi lahko 
rekli možača, vendar ima ta beseda preveč pejorativen prizvok, zato ostanimo pri izrazu burch. 
Pomembno je, da moško usmerjene ali aktivne lezbijke po navadi iščejo partnerke med heteroseksu
alkami, ker ustrezajo njihovim pričakovanjem - heteroseksualke naj bi pač bile predpisano ženstvene 
(tako v oblačenju kot obnašanju). pasivne, potrebne varstva itn. V takem istospolnem odnosu se mor
da partnerki sploh ne identificirata kot lezbijki. Aktivni homoseksualki so pač všeč ženske (ne lezbij
ke), (pasivna) heteroseksualka pa je morda v svoji partnerki našla "moškega" in ni nujno, da ga bo še 
kdaj videla v ženski. Tako je razumljivo, da burch po navadi niso zagrete za "prave" lezbijke, saj te 
niso pasivne in tudi njihova pojavnost ne ustreza klasičnim ženskim standardom. 
Razmerje aktivno/pasivno se nanaša tudi na spolnost. (Tukaj gre za podobno razmerje, kot ga poz
namo pri gejih/homoseksualcih.) Čeprav naj bi tak medsebojni odnos veljal bolj za heteroseksualce in 
geje, pri lezbištvu pa naj bi šlo, vsaj v spolnosti, za obojestranskost brez ostrejših delitev vlog, v tem 
primeru ni tako. Aktivne lezbijke tudi v spolnosti prevzemajo aktivno, "moško" vlogo. Prevzamejo 
lahko tudi moško seksualno ikonografijo (kult "dobrih" ženskih nog, riti, jošk) in besednjak - na 
primer "dala sem jo dol", "tudi njo bom enkrat nategnila", "dobro sem jo pofukala". Za ženske mor
da uporabljajo seksistične oznake in opise (denimo: "ta je pa potrebna", "tista punca je zelo lahka"), 
jim pripisujejo "frigidnost" , "razvratnost" ipd. 
Opisanega ne gre povsem enačiti z delitvijo na burch in femme, zgodnjo lezbično subkulturo, za 
katero je bila značilna delitev vlog na aktivne in pasivne. Koncept burch-femme seveda obstaja tudi 
dandanes in mnoge lezbijke ga zavestno oživljajo, to pomeni, da se tako aktivne (buteh) kot pasivne 
(femme) partnerke identificirajo kot lezbijke - tukaj gre za zavestno identifikacijo. 

Suzana Tratnik 
Revolver, št. 12, junij-avgust 1994 
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Mit o večnem povračanju nam 

z zanikanjem pove, da je življenje, 

ki bo enkrat za vselej izginilo in se 

ne bo nikdar več vrnilo, podobno 

senci, da je brez leže, da je mrtvo 

že vnaprej, in najsi je bilo še tako 

kruto, še tako lepo, še tako sijajno, 

vsa ta strahota, lepota in sijaj 

nimajo nikakršnega smisla. 

Milan Kundera 

Gejevska skupnost je svojevrsten pojav v sodobnem razvitem svetu. Je artikulirana sub
kultura, nekakšen organizirani geto znotraj družbe, ki se, naj bo še tako demokratična, kar 
se da ograjuje proti takšnim in drugačnim marginalnim oblikam obnašanja posameznikov 
in skupin. Jasno, za homoseksualno populacijo je vzpostavitev "gejevske skupnosti" nuja, 
brez katere si je danes težko zamisliti "človeka vredno življenje", saj kot ogrožena skupina 
še kako potrebuje "varne" prostore, kjer lahko nemoteno razvija svoje aspiracije in goji 
svojo kulturo. Do tod zveni še vse lepo in prav, dokler ... dokler ne postanemo tudi sami del 
skupnosti, ki ji zaradi svoje spolne preference "pripadamo". Res je, tukaj se začne druga 
zgodba; poenostavljeno rečeno, je to zgodba o pokopanih iluzijah ali o tem, kako boleče je 
bližnje srečanje z izpraznjenost jo, izgubljenostjo, brezbrižnostjo, zagrenjenost jo in pred
vsem odtujenost jo, z obnašanjem posameznikov na sceni, ki že skoraj postaja nom;a 
namesto izjema. Na zunaj homogena skupina ljudi se nenadoma tu, na sceni, razdrobi v 
brezštevilne skupinice, ki se med seboj, če ne že ravno izločajo, pa vsaj "komajda pre
našajo". Cinizem, škodoželjnost, obrekljivost in kar je še takšnih lastnosti, ki jih lahko 
pripišemo "junaku današnjega časa", tukaj, na sceni, naletijo na rodovitna tla, tukaj so 
preprosto doma. Ta tako opevana solidarnost med geji, s katero se predstavljamo navzven, 
svetu, na sceni nenadoma izgine, se razblini v prazen nič. 
Kot rečeno, je omenjeno le poenostavljen povzetek dogajanja na sceni. Najti odgovor, zakaj 
je to tako, je preveč kompleksna, že skorajda nemogoča naloga. Kje je torej tisti temeljni 
vzvod za takšne vzorce obnašanja? Je to skrajno ponotranjen občutek manjvrednosti zara
di "odstopanja" od veČinSkih, drUŽbeno priznanih in uveljavljenih, s tem pa tudi spošto
vanih norm obnašanja (straight način življenja); smo žrtev predstav o eni sami veliki, 
neprekosljivi ljubezni, prvi in edini za vse življenje, in ko te ni več, preprosto omagamo, 
izgubimo vero v smiselnost svojega lastnega obstoja, zapademo v apatijo, potonemo v 
izgubljenost .. . ? Ali kaj tretjega? Je morda to splošen sindrom, ki vlada v današnjem sve
tu? Konec koncev je res, da se kot manjšina, ki skorajda nima prostora za uresničevanje 
svojih teženj, gibljemo na majhnem, izredno omejenem prostoru, se nenehno srečujemo 
med seboj in tako mnogo bolj opažamo, kaj se dogaja z nami; drugače povedano, živimo v 
nekakšni "vsiljeni" koeksistenci, nehote smo povezani s celo množico ljudi, ki bi se jim v 
drugačnih življenjskih okoliščinah morda celo izognili. Kakorkoli že, če poskušamo iti 
globlje, vsekakor ne moremo mimo ugotovitve, da igra zavest posameznikov pri vsem tem 
pomembno vlogo. Gotovo bi bila nevzdržna trditev, da je večina ljudi, ki se giblje po gejev
ski sceni, značajsko kakorkoli drugačna od predstavnikov večinske populacije. Je pa goto-
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vo res, da nas pomanjkanje zavesti o svoji lastni vrednosti zlahka pripelje vresignacijo , 
apatijo, brezbrižnost ... posledica tega pa je v končni fazi odtujenost, popolna distancira
nost od sveta, ki nas obdaja, tudi tistega, ki smo si ga prikrojili tako, da naj bi bil vsaj malo 
na~ . Kako naj spo~tujemo in cenimo druge, ko pa samih sebe ne maramo? Strah je tisti, ki 
nas res nemalokrat potisne v odtujeno držo, na varno razdaljo , kjer nas ne more nič več 
raniti, se nas zares dotakniti. Vendar kaj, ko to nenadoma postane stalnica našega 
obn~anja, ko je to povsem običajno, ko se večina v naši skupnosti obnaša natanko tako, 
kaj tedaj? 

Za lezbijke je vseskoz veljalo tiho prepričanje, da smo nekoliko drugačne od gejev, da smo 
trdneje povezane med seboj, da imamo dolgotrajnejše in stabilnejše zveze, da smo precej 
manj promiskuitetne ... Pa je vse to res? Ali ni to zgolj romantična predstava nas samih o 
nas, tisto, kar bi želele, da bi bilo res, pa se nam vse bolj oddaljuje? Ali pa je samo deloma 
res? 
Kakorkoli že, kljub temu da teče že sedmo leto od začetka delovanja prve lezbične inicia
tive, to je lezbične skupine LL, še zmeraj lahko rečem, da lezbična skupnost pri nas ni 
dosegla kakšnega bistvenega premika v smislu ozaveščanja, krepitve identitete in podob
no. Res, da nas je sedaj številčno več tistih, ki smo stopile iz osamitve, ki se bolj ali manj 
redno pojavljamo na sceni (predvsem v Roza disku, manj na Metelkovi in še manj v sami 
skupini LL ali Roza klubu), vendar se kakovostno vseeno ni kaj dosti spremenilo na bolje. 
So pa zato vse bolj vidni tisti negativni učinki , ki sem jih naštela. Namreč, prišlo je do 
paradoksalnega položaja; kot da nas je še zmeraj premalo, da bi lahko zares naredile kaj 
pomembnega za INeljavitev naše subkulture v širšem družbenem kontekstu in tako prebile 
bariero stereotipov, ki nas ekskomunicirajo v javnosti , pa vendar preveč, da bi ohranile tis
to povezanost in solidarnost, značilno za zgodnje delovanje lezbičnega gibanja. No, je že 
res, da se devetdeseta nasploh razlikujejo od osemdesetih, to ni zgolj posledica drugačnih 
družbenih razmer, temveč odsev stvarnosti sodobnega sveta, ki postaja, roko na srce, vse 
bolj porabniško naravnan. To je pravzaprav čas krize osebnih vrednot, problem, ki na 
Zahodu postaja že kar akuten, pri nas pa vse bolj aktualen. Sodobna lezbijka je začela 
izgubljati temeljni občutek za lezbično skupnost, jemlje jo le še toliko, kot ji le-ta lahko 
ponudi, ne pa tudi narobe. V skladu s tem pa je tudi njen odnos do drugih leZbijk, ki jih, 
razen tistih nekaterih svojih tesnih prijateljic, vidi le še bodisi kot objekt seksualne želje 
bodisi kot tekmice, ki jo ogrožajo. Nalašč malce karikiram razmere, čeprav se bojim, da je 
ta trditev precej blizu resnici. No, če se vmemo k nam, je pa sploh tako, da nimamo zares 
dolge tradicije lezbičnega gibanja in smo kar zdirjale na sceno. Ta je po eni strani še zme
raj v povojih, po drugi strani pa pod vplivom razvitega Zahoda prehitevama dogodke -
skratka, nastopila je zmešnjava, ko smo čez noč preskOČile desetletja postopnega razvoja 
in oblikovanja lezbičnega prostora; na hitro smo ga vzpostavile, in še preden smo razvile 
občutek o svoji lastni identiteti, še preden smo se zares poistoveti le s tem, kar smo ustva
rile, že smo prevzele porabniške značilnosti obnašanja lezbijk v razvitem svetu, ki pa ima
jo vseeno, v nasprotju z nami, močno zavest in lezbično samozavedanje, saj imajo za sabo 
vendarle vsaj petdeset let razvoja lezbičnega gibanja. Da je zmešnjava pri nas še očitnejša, 
je pač tako, da smo lezbijke "prisiljene" v nekakšno koeksistenco, ne glede na naš okus, 
slog, način življenja ali celo svetovni nazor; strpane smo na en sam, majhen prostor, zato 
so napetosti med nami tem večje , latentna konfliktna situacija tem globlja. Na Zahodu vsaj 
tega ni - tam se različne skupine lezbijk združujejo v različne organizacije, kjer poskušajo 
vsaj delno zadovoljiti svoje potrebe, to pa še zmeraj ne odpravlja omenjenih temeljnih 
problemov. 
Kako naj torej kot lezbijke preživimo v tej "komediji zmešnjav"? Tako, da se pritajimo, 
morda celo prilagodimo in postanemo del izgubljene, prazne in obupane množice, stojimo 
ob strani in le nemo opazujemo vse to dogajanje in se sprenevedamo, da nam ni mar, ali 
pa preprosto odidemo, se umaknemo in zavestno osamim o? Izbira ni ravno rožnata, 
kajne? 
Sicer pa, kaj bi si belile glavo v svetu, "ki v bistvu temelji na odsotnosti povračanja , zakaj v 
takem svetu je vse že vnaprej odpuščeno in potemtakem tudi vse cinično dopuščeno". 

Nata~a S. Segan 
Revolver, št. 12, junij-avgust 1994 
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Christian Schad (1894-1982) je eden pomembnejših predstavnikov slikarske struje Neue Deutsche Sachlichkeit (nova 
nemška stvarnost), ki ji pripadajo še M. Beckmann, G. Grosz, O. Dix in pomeni odpor proti ekspresionizmu, izrazit rea
lizem torej, katerega temeljna tematika je človekova brezciljnost v sodobnem svetu. 
Brezciljnost, torej. Globalna skepsa. Vse storjeno, mišljeno, čuteno ima priokus brezvrednosti; padec vrednot 
Izčrpanost Praznina. 
Schadovi Prijateljici - zrcalna podoba nedeljskega K4! 
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Temeljni pomen slike je seveda očiten na prvi pogled: narcistična usmerjenost na svoje last
no telo; egocentrizem; ločitev spolnosti od čustev; partner ni vpleten v nič več, še v erotiko 
ne; globoka osamljenost. Kot v vseh umetnostih pa je tudi tu prav tako pomembno ali še 
pomembnejše dogajanje v polju "zunaj", konkretneje, v zunajslikovnem prostoru in času. 
*Prostor: pozornost obeh oseb je usmerjena na točko, ki ostaja znotraj same slike prikrita. 
Mogoči sta dve interpretaciji: prvič, pred obličjem deklet je nekaj - karkoli - kar ju erotično 
stimulira. Ob tej predpostavki je zanimivo dejstvo, da dominantna oseba na sliki - imenujmo 
jo A - s komolcem (namerno?!) zastira pogled dekletu B. Onemogočena torej ni le kakrš
nakoli njuna komunikacija - A celo skuša preprečiti B pogled na morebitni objekt želje. (;e 
prenesem to trditev na dogajanje v K4, je komentar skorajda odvečen ... Naša čustvena in
validnost je dosegla tako stopnjo, da smo nesposobni občutiti in užiti svoje življenje, zato 
usmerjamo naša stremljenja k škodoželjnosti ob krizah drugih, ali, skrajnejša različica, celo 
k izzivanju tuje nesreče. 
Druga interpretacija se zdi verjetnejša: pred dekletoma je izpraznjen prostor. Njun pogled ne 
pomeni pogleda *proti nečemu, temveč *odmik pog/eda, namreč: dekleti se izmikata očes
nemu stiku, saj bi jima le-ta (dokončno) razodel njuno stanje - stanje nesposobnosti 
navezave stika, stanje radikalne odtujenosti (preveč nas ie v K4, da bi mogli nenehno 
umikati oči ... morda se počutimo še najbolje, ko zamižimo, se zabrišemo v megli ali skrije
mo v najtemnejši kot ... da ne vidimo njih in oni ne vidijo nas ... in ne morejo zasačiti brezna 

v naših očeh ... ). 
*Čas: posteljnina je razmetana, dekleti sta razgaljeni oziroma 
napol razgaljeni - v zunajslikovnem času se je dogajalo nekaj, 
kar ostaja prikrito. Slutimo lahko, da je šlo za popolnoma iz
jalovljen poskus zbližanja, med katerim sta ugotovili, da si niti 
čustveno niti telesno nista sposobni dati ničesar več. Zdaj ju 
združuje le še (skupno) iskanje (svoje lastne) zadovoljitve, 
predvidevamo pa lahko, da bo tudi to hotenje klavrno spod
letelo - preveč prazni, izrabljeni, izčrpani sta (smo), da bi 
mogli karkoli dajati sebi, kaj šele drugi(m). 
ln še zanimiv detajl, ki povzema celoten položaj: zgornji del 
roke dekleta B je znakažen. 
Izkrivljenost odnosov. 
Zabloda čustev. 
življenje, ki to več ni; posnetek življenja. 
ln kakšna je (naša) pot do tovrstnega stanja? 
Prva faza - iz slutnje se porodita spoznanje in priznanje, da je 
naša erotična usmerjenost homoseksualna. Neuresničene 

zaljubljenosti, sveto hrepenenje; čim dalj svojih želja ne ures
ničimo, tem bolj se počutimo v nekakšnem "vmesnem pros
toru", na "pravo življenje" (tj. življenje z istospolnim partner
jem) pa čakamo z globoko vero in čistimi ideali; zdi se, da nas 
čaka raj na Zemlji. Pred sabo imamo jasen cilj, vse je smisel-
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več partnerja. parlm,,)a. pla
vim!, temveč zajecJalsko pIJI'III0 
kri svojemu izbralICIlIU olijl!klll 
ter pličakujemo od njr.ga svoJ 
vzpon, vnovično osmislitev SVIl

jega življenja. Znova in znova 
sicer spoznavamo, da ta sistem 
ne deluje, prav narobe - z vsako 
novo avanturo nas je manj, naš 
notranji prostor se krči tem 
hitreje, čim več "partnerjev" iz
menjamo (ki jih porabljamo z 
vse manjšimi presledki, ker vse 
krčeviteje iščemo svojega Ve
likega Odrešenika); naša gonja 
za "novim" je vse hitrejša; 
samospoštovanje, občutek smi
selnosti in vera v karkoli pa vse 
manjši. 
Kaj nam preostane v predzadnji 
fazi? 
Prvit - ne premišljujemo več, 
ker nas je strah premišljevati. Iz 
tega izhaja - drugic - da ne pre
nesemo samote, ker s sabo ni
česar ne moremo početi; samo 
senca v praznem prostoru smo. 
Tretjit - nismo več gospodar 
svojega življenja - življenje "se
nam-dogaja". Ne odloča lastna 
volja; odločajo naključja . Ne ži
vimo več po načelu "zgodilo se 
bo, kar sam(a) hočem", temveč 
"zgodilo se bo, kar se bo pač 
zgodilo". Četrtit - edini užitek, 
ki ostane, je absurden, tragičen 
opoj ob samorazkroju ter uži
vaški pogled na nesrečo drugih, 

ki jo z veseljem 
spodbujamo, če se 
nam zdi nezadostna. 

no, dokler ... dokler se, naivni in polni pozitivne energije, ne prikrademo v nedeljski K4. 
Naslednja faza : uresničitev sanj - toda ... Poplava potencialnih erotičnih partnerjev, plaz 
ponudb, začetek zmede. Vse postane dosegljivo; vse je le še "zamenljivo blago" _ Večno 
iskanje novega, boljšega, primernejšega, popolnejšega, idealnejšega. Strah, da ne bi kaj za
mudili; težnja po nadomestitvi preteklega, tj. "neizkoriščenega, zapravljenega" časa. Krog 
hlastanja brez konca. 

Patos uničenja in 
konca. 
ln zadnja faza? 
Prešibki smo, da bi 
nam še uspelo biti 
aktivni. Preveč praz
ni, da bi mogli kar
koli občutiti; obup , 
recimo. Ostane nam 
le še energija za 
opravljanje temelj
nih bioloških funk-

Nadaljevanje - življenje postaja vse bolj kaotično in neurejeno. Izgubljamo oblast nad njim; 
počasi izgubljamo odnos do samega sebe. Preveč izpraznjeni, preveč šibki smo, da bi mogli 
sami osmisliti bivanje, vdahniti vero vanj; zaradi svoje izčrpanosti vedno koga potrebujemo; 
"nekoga" kot sredstvo, s katerim skušamo zapolniti svojo lastno izrabljenost. Ljudi degradi
ramo v figurice, ki jih vidimo le še skozi optiko lastnih potreb; izginja temeljno spoštovanje do 

cij. Vegetiranje. 
ln zgolj otopel (dekletov) pogled 
v Nič. 

Petra H. 
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Ali je sploh mogoče posebej govoriti o modnih smereh v lezbični subkulturi, če vemo, da se danes 
pojavlja in medsebojno prepleta toliko raznovrstnih slogov v oblačenju? Ce pa že govorimo o poseb
nih smereh v lezbični modi, se sprašujemo, koliko so le-te povezane s prevladujočo straight modo, 
kajti povsem očitno je, da neke podobnosti so. 
Ce lezbično modo pogledamo pobliže, opazimo, da se je uveljavilo več slogov, ki so nekakšna meša
nica med straight smermi in iskanjem pristnega lezbičnega izraza. Njegov temeljni namen je sprva 
bil predvsem medsebojno prepoznavanje med lezbijkami (na primer butch in femme moda v dvaj
setih letih), danes pa zaradi možnosti socializacije znotraj 
gejevske skupnosti ta vloga nima več tolikšnega pomena. 
Morda odseva le večjo stopnjo smelosti lezbijk v prime~avi s 
klasično podobo ženske. 
Med najbolj uveljavljene lezbične smeri se uvrščajo butch in 
femme, lipstick style, SIM subkultura, imidž revolucionarnih 
lezbičnih feministk, militantni sharp videz, etnoslog, Dykes on 
Bykes (slog Mad Maxa) ... 
Prvi znani lezbični slog, ki izvira iz dvajsetih let, je igranje 
moške oziroma ženske vloge (butch in femme). 8utch lezbijke 

~ ... .... ... .. .... .. .. .. ........ .. .. . .. 

so se oblačile v takratno klasično moško garderobo - srajce s trdim ovratnikom, krava
ta ali metuljček, manšetni gumbi, telovnik, suknjič ali smoking, ura na verižici, cilinder 
ali moško krojeni klobuki, kratka pričeska, monokel, pipa, sprehajaina palica ... Prevla
dovali so umirjeni toni, strog videz brez ličil in obvezna briljantina v laseh. 
Femme lezbijke so bile njihovo popolno nasprotje in so se ujemale s takratno žensko 
modo. 
Feministična kritika je butch in femme slog označila za neozaveščeno 
smer, ki se je pojavila pred gejevskim in feminističnim gibanjem. Zagovor
nice butch in femme sloga pa menijo, da je bil to edini mogoč način pre
poznavanja v takratnih družbenih razmerah. Omenjeni slog se je revita
liziral v SIM subkulturi in tudi kot samostojen sodobni 
slog, ki sicer namiguje na heteroseksualne vloge, vendar 
jih tudi sprevrača. Sodobne butch lezbijke se oprijemajo 
preprostega vsakdanjega imidža: usnjena jakna, majice, 
kavbojke, škornji. Identificirajo se z mačo filmskimi zvez-
dami - na primer Marion 8rando in James Dean. Današ-
nje femme lezbijke nosijo kratka krila in obleke, čevlje z 
visokimi petami in uporabljajo ličila - skratka, gre za po-
dobo klasične "tajnice". Predrznejši femme slog je imidž 
pankice ali parodija na vamp žensko. 
Feministični odpor do medijsko vsiljene podobe ženske, 

. ........ .... .... .. ......... ......... .................. ........ ~ 

ki je bil značilnost ženskega gibanja šestdesetih in sedemdesetih let, popušča. Tako je slog revolucionarnih lezbičnih 
feministk le še ena izmed mnogih smeri v lezbični subkulturi, ki ostaja omejena na Ameriko, kjer se je začelo flower 
power (hipijevsko) gibanje. Na Zahodu ga imenujejo without make-up (brez ličil). Revolucionarke prisegajo 
na naravne in funkcionalne vidike oblačenja: široke in udobne platnene hlače , oblačila iz naravnih tkanin, ki 
skrivajo ženske obline, čevlji z nizko peto - s svojim videzom jasno sporočajo, da se ne oblačijo za moške. Za 
njihovo težnjo k sveti preproščini se skriva prepričanje, da kozmetična industrija izkrivlja pristnost 
"prave" ženske. Androgeni slog naj bi obenem sporočal, da so zveze med ženskami zasnovane na 
enakopravni ravni. 
Revolucionami lezbični slog se je v sedemdesetih letih ujemal z naturalizmom in esencializmom, 
ki sta bila značilna za takratno obdobje. Torej ni oblikoval samo modo, ampak tudi celoten način 
življenja - od prehrane (soja in podobni izdelki) do sistema vrednot in filozofskega pogleda na svet 
(duhovnost, joga, miroljubno gibanje). 
Kot nasprotje sojaricam, omenjenim v prejšnjem odstavku, so se pojavile lipstick 
lezbijke, imenovane tudi stariete. Njihov moderni urbani videz je prej posledica 
kulture velikih industrijskih mest kot pa vračanja k naravi. Stariete pogosto 

. uporabljajo (tudi kričeča) liči la, nosijo modemo ukrojene hlače, med najbolj 
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priljubljeno obutev sodijo sodobno oblikovani čevlji z nizko peto, jahaini 
škornji in teniški copati . Prav tako nosijo strga ne kavbojke, mini ali dolga 
krila, oprijete obleke, veliko nakita, novovalovske pričeske ... StarIete tako 
znova predstavljajo ženskost, ki pa ni namenjena moškim, ampak jo ob
likujejo ženske. Kombinirajo klasično žensko in moško modo, koketirajo s 
heteroseksualnimi simboli, vendar sprevračajo njihov pomen v kontekstu 
lezbične subkulture. Revolucionarke jim seveda očitajo pomanjkanje femi- .......................... ........ ............................ ~ 
nistične zavesti, seksualno neopredeljenost ali celo homofobičnost. Star-
lete pa menijo, da so revolucionarke estetsko dolgočasne, seksualno neprivlačne, da preveč politizirajo seksualnost in 
da z zahtevo po uniformnem slogu zanikajo individualnost v oblačenju. 
Še bolj kontroverzen urbani lezbični 'slog pa je tako imenovana SIM (sadomazohistična) smer. SIM lezbijke navdajajo 
lezbično skupnost z mešanico fascinacije in odpora. Revolucionarke jim očitajo izkriv-
ljeno zavest in posnemanje moškega načela nasilja, star1ete pa niso navdušeno nad 
temačno SIM estetiko. SIM lezbijke se oblačijo v usnje, ki pomeni poseben erotičen 
apel, nosijo škornje, ostroge, uniforme, vojaške kape in drugo SIM opremo: okovane 

...... ... ...... .. ........ . 

pasove in zapestnice, lisice, biče in podobno. 
Prav tako so znova oživi le načelo butch in femme ter ga pravzaprav prignale do absur
da. Igranje vlog je naravnano predvsem na seksualne igre dominance in podrejenosti 
(master and slave, gospodarica in sužnja). SIM lezbijke, ki igrajo moško vlogo, največ
krat nosijo policijske ali vojaške uniforme, to je povezano z nasiljem, močjo in strogo 
disciplino. Femme lezbijke v tem primeru nosijo uniforme bolničark ali služkinj, ki impli
cirajo podrejenost in služenje. Najbolj priljubljena je šolska uniforma, ki izraža seksualno 
naivnost. 
SIM lezbijke trdijo, da vračajo seksualnost v lezbišlvo in da si prisvajajo tudi tako imeno
vano moško področje nasilja in spolnosti. Seks, ki ga predstavljajo SIM lezbijke, je zelo 
oddaljen od stereotipne mehke različice, kakršno poznamo iz Hamiltonovega filma Bilitis. 
Zanimivo je, da se je SIM lezbična smer uveljavila zlasti v državah, ki so prežete s kon
zervativno politiko in katoliško moralo - v Avstriji, Nemčiji, Ameriki in delno tudi v Angli-
ji. Zlasti v Nemčiji je razširjena militantna lezbična smer, ki je nekakšna zmes ostrega panka in boje
vitega lezbičnega separatizma. 
Velja omeniti še smer, ki se pojavlja med nebelimi lezbijkami na Zahodu (Amerika, Anglija, Avstralija). 
Tako imenovane etnolezbijke zavračajo kulturni imperializem bele večine in se vračajo k etničnim ko
reninam. Lezbična smer back to the roots izvira tudi iz gibanja Black Power, ki se je začelo v šestde
setih v Ameriki. 
Seveda pa obstaja tudi mnogo leZbijk, katerih slog se po ničemer ne razlikuje od večinskega ali pa celo namerno 
teži h konvencionalnemu in čimbolj neopaznemu oblačenju. Ta "slog" je dobil ironično oznako blank page (praz
na stran). 
Vsa omenjena paleta slogov seveda bolj ali manj velja za razvito zahodno lezbično subkulturo, ki ima že vsaj pol 
stolelja tradicije. Na geografsko in politično bolj izoliranih ter manj razvitih območjih je včasih težko sploh govoriti 
o lezbični subkuJturi~.V porajajoči se lezbični skupnosti, kakršna je značilna za države v razvoju in tudi delno za 
naš prostor, po navadi bijeta v oči dve skrajnosti - tradi-
cionalna in moderna lezbična skupnost Pripadnice tradi-
cionalne skupnosti so največkrat iz nižjih ali srednjih slo-
jev, iz delavskih predmestij. Nimajo feministične zavesti 
in se pogosto identificirajo s tradicionalnim mačizmom -
torej spet oblika butch in femme sloga. Lezbijke iz mO~ o ••••••••••••••••••• •• 

derne skupnosti pa po navadi sodijo v levo inteligenco, svoje osebne izkušnje povezujejo s 
političnim in težijo k organiziranemu lezbičnemu gibanju. Prav gotovo pa je pri nas najbolj 
razširjen Jezbični slog blank page, ker ni lezbične skupnosti v pravem pomenu te besede, 
temveč prevladujejo boJj ali manj zaprti družabni krogi. 

Nataša S. Segan, Bojana Vesel 
Revolver, št. 1, december 1990 ~ ............................ .... ... ....... ....... ....... ............. ...... ... ....... . 
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Roza tabor, Vogel avgust 1993 
Sarah Carr, udeleženka letošnjega Roza tabora iz Leedsa (Anglija), je pripravila zanimivo 
predavanje o podobi lezbijk in gejev v javnosti. Predstavila nam je nekatere ekstremne 
lezbične in gejevske sloge (usnje, SIM in podobno). Ti v javnosti vzbujajo odpor, saj gredo 
na roko raznim dežurnim moralistom in dušebrižnikom, ki jih med hetiji ni malo, obenem 
pa tudi niso kaj prida revolucianami; ne, subverzivne podobe lezbijk in gejev so v resnici 
drugje, so tiste, ki predstavljajo skupnost dveh gejev ali lezbijk kot skupnost dveh povsem 
običajnih ljudi, ki jih na cesti ni mogoče prepoznati. Tako takšni plakati, kot jih za pred
stavitev pozitivnih imidžev gejevskih ljudi uporablja kampanja Pop Against Homophobia, v 
resnici vzbujajo pozornost, saj jasno sporočajo: lezbijke in geji so povsod, homoseksualec 
je lahko kdorkoli, tvoj sosed ali soseda, sin ali hČi, učitelj(ica) v šoli, zobozdravnik(ica) v 
ambulanti, mati z otrokom ... skratka, homoseksualci smo povsem običajni ljudje in ne 
čudaki ter perverzneži, kot vse preveč radi na temelju različnih negativnih stereotipov ver
jamejo heteroseksualci. 
Sarah se je v svojem predavanju posebej lotila še ene kočljive , že kar boleče teme, to je 
zatiranja tistih lezbijk in gejev znotraj gejevske skupnosti , ki so povsem nekonvencionalni v 
primerjavi z večino lezbijk in gejev, se pravi, da se s svojo zunanjo podobo, s svojim 
imidžem v ničemer ne pridružujejo večinskim smerem in slogom v gejevski skupnosti. 
Sarah je imela v Angliji nemalo težav, ker je zaradi njenega videza (dolgi lasje, zelo žen
stven videz) lezbijke pogosto niso hotele spustiti v bare ali klube, češ, heteroseksualkam je 
vstop prepovedan. To je posebna oblika represije in nestrpnosti znotraj gejevske skupnos
ti, nekakšen body fascism (telesni fašizem), ki je usmerjen proti individualni izraznosti in 
daje prednost uniformnemu naČinu obnašanja; z imidži, ki so že skorajda strogo pred
pisani, posamezen gej ali lezbijka izraža svojo pripadnost in lojalnost skupini. To je seveda 
močno zgrešeno prepričanje, ki nekako spominja na to, kako večinska heteroseksualna 
populacija "šikanira" manjšinsko homoseksualno populacijo; skratka, vse skupaj sumljivo 
spominja na čredo, ki izloči vse in vsakogar, ki je videti kot tujek znotraj nje. 
Ob njenem predavanju se je razvnela zanimiva diskusija, vrstile so se primerjave med 
sceno na Otoku in pri nas. Eno nam je bilo vsem jasno - smeri z Zahoda se nezadržno seli
jo tudi v naš prostor, in to vse, pozitivne in negativne, zato je prav, da že sedaj razmišljamo 
o globljih vidikih kulturnega dogajanja na gejevski sceni. 
Nataša S. Segan 

Predavanje in razprava 
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Sarah Carr (Velika Britanija): 2elim odpreti razpravo o teh imidžih in kako jih ljudje do
jemajo. Kaj si lahko ob njih predstavlja homoseksualna oseba, kakšen vtis dobi o homoseksuaini 
kulturi. Ce si še mlad in nesamozavesten, ali bi se ob teh podobah počutil vameje ali pa bi le-te 
omejile tvojo samopredstavo? Ali bi ti tovrstni slogi lahko ponudili pozitiven model vlog? Lahko si za
mislimo tudi odzive heteroseksualnega opazovalca. Kako se odzivate vi? 

Loran .(LJUOIJana): Te slike mi da
jejo nekako znan vtis. Denimo fotografija 
dveh zaljubljencev istega spola daje vtis 
nekakšne življenjske iluzije, da je gejev
sko Življenje krasno, brez težav, prav tako 
dobro ali celo boljše kot heteroseksualno 
življenje. 



Moran (LJuOIJan~): To bi lahko bil življenjski sing: kako hili 
srečen homoseksualec. Sam se lahko povsem identificiram pl~IV s tako 
podobo. 

paolo . {ItalIJar Mislim, da bi se v moji državi heteroseksualci počutili neprijetneje prav ob 
takih fotografijah, ker zavračajo misel na to, da homoseksualnost lahko pomeni skupno življenje, 
vrsto družine ipd. Tako razmišljajo najbolj zaradi Katoliške cerkve, ki ima seveda velik vpliv v 
našem življenju. Vendar Cerkev ne obsoja tega, da si homoseksualec, ampak tvoje homoseksual
no življenje: ni tako slabo, če si homoseksualec, grešno je, če to živiš, imaš spolno življenje, part
nerja itd. Tako bi ljudje v predrznejših slikah lahko videli nekaj bizarnega, vrsto komedije. To se še 
oprosti, če si mlad in eksperimentiraš. Pozneje pa moraš na vse to pozabiti in se poročiti ter za
živeti navadno življenje. Toliko o heteroseksualcih. 
Ker nimamo tradicije boja za pravice homoseksualcev niti javnih demonstracij, bi se tudi 
gejevskim ljudem zdele slike zelo nenavadne. Prav tako nimamo tradicije SIM sloga, ki je precej 
razširjen v severni Evropi. 

Suzana (Ljubljana): Mislim, da je - če si lezbijka ali gej -
odvisno tudi od tega, koliko si seznanjen z gejevsko kulturo in ra
zličnimi gejevskimi slogi. Mislim, da v Sloveniji ni razlik v gejev
skem slogu. Zvečine gre za imidž "prazne strani" . Fotografije me 
ne šokirajo, vse se mi zdi precej običajno. Ce pa bi jih videla pred 
desetimi leti, bi me zelo presenetile. Spraševala bi se, kaj je to, kaj 
počnejo in zakaj so takšni. 
Mislim pa, da straighti vedno najdejo kaj čudnega, nikoli niso za
dovoljni. Hočem reči, da se sploh ne ubadam z njihovim mnenjem. 

Nataša S. (Ljubljana): Mislim, daje vloga prve skupine posterjev predstaviti po
zitivne imidže, pozitiven gejevski življenjski slog. Na drugih podobah pa gre tudi za jezo teh 
ljudi, boj proti diskriminaciji. Mislim, da se raznovrstnejši imidži uvajajo tudi pri nas, v 
našem disku jih je vjdeti kar nekaj. Zato tudi mene fotografije ne presenečajo. 

ara : Očitno so razmere po državah različne. Ko govorimo o Angliji, 
lahko rečemo, da imajo straight ljudje podobo o homoseksualcu kot o nekom 
popolnoma drugem. In homoseksualna imidžerija gre velikokrat na roko 
mitom in izkrivijenim predstavam, ki jih imajo straighti o gejevski populaciji. 
Zanje so geji in lezbijke perverzne, bedne kreature in prepričani so, da ne 
poznajo nobenega homoseksualca - to so povsem drugi. Menijo, da se 
gejevske ljudi identificira samo z njihoVO spolnostjo - vse, kar počnejo , je 
seksualno usmerjeno. Gejevski ljudje so promiskuitetni, nesposobni za 
odnose. Menijo, da bi lezbijke morale biti v resnici moški, da hočejo biti 

. moški, da sovražijo moške, da so neprivlačne in napadalne. Geji bi pa hoteli 
postati ženske. 
Nekateri gejevski imidži podpirajo straight mit o perverznosti homoseksual
cev in to aktivno sporočajo. Sprašujem se, ali je to res lahko pozitivno. Ce 
ljudem daješ nasilno sporočilo, se bodo odzvali agresivno. In tukaj ne ostane 
dosti prostora za diskusijo. Ostajamo na dveh nasprotnih polih in podpiramo 
mite enih o drugih. Oenimo gejevski in hetero tisk se povsem razhajata in ne 
najdeta skupne točke. In nikogar ne zanima, da bi razkrinkal mite o ho
moseksualnosti, ker nihče ne ve, kaj se bo dogajalo na tem področju . 

Po londonskem Gay Prideu se je pojavilo veliko negativnih komentarjev. Ne
ka desno usmerjena novinarka je v The Independentu zapisala, da so bili vsi 
gejevski ljudje na paradi preoblečeni v nasprotni spOl, da so vsi v usnju in 
podobno. Zdelo se ji je pretirano in spraševala se je tUdi, zakaj gejevski ljud
je toliko sledijo SIM imidžu, se dehumanizirajo in iz sebe delajo predmet 
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posmeha. Njen sklep je, da je homoseksualnost enako SIM. V resnici gre le 
za seksualno manjšino znotraj gejevske skupnosti. V zadnjem Casu je posta
la vidnejša - to je seveda pozitivno - vendar pa se sedaj heteroseksualcem 
zdi, da poznajo skrivnost homoseksualnosti, in to je seveda SIM. 
Ve~etno ste slišali o množiCnih pobojih gejev v Londonu. Pisanje medijev o 
tem je bilo res obupno. DesniCarski Daily Mail je na dan parade objavil velik 
naslov o teh umorih in namigoval, da morilec gejev morda koraka skupaj s 
perverzneži, udeleženci parade. Cia nek je bil dolg samo tri stolpce in ni z 
ničimer podprl velikanskega naslova. Mislim, da britanski mediji zelo radi 
spravijo na dan spolnost neke osebe in prek nje definirajo njeno obnašanje. 
V mnogih primerih morda spolnost te osebe sploh ni relevantna. Nekoč so 
mediji pisali o umoru nekega študenta. Večina je omenjala to, da je bil gej. 
Njegova spolnost ni imela ničesar opraviti z umorom, vendar so take infor
macije vedno zanimive. Indenpendent on Sunday Time je povezal gejevsko 
parado in umore gejev na način, ki prepričuje, da je gejevsko življenje zelo 
temačno, promiskuitetno, da poteka zgolj po nočnih klubih in podobno. Ho
moseksualnost so zato za marsikaterega heteroseksualca nočni klubi, sado
mazohizem, aids. No, tudi gejevsko politično gibanje pri vsem tem ni 
povsem nedolžno. In res ne vem, ali je predstavljanje nas samih kot tako 
radikalno drugih zares nujno in vedno pozitivno. Ne vem, koliko se lahko ta 
položaj aplicira na gejevsko sceno v vaših državah. Angleško gibanje je 
namreč zelo fragmentirano. Mislim, da je to zelo povezano s tem, da se 
večina zahodne gejevske scene intenzivno odvija v klubih, ki razvijejo neke 
kode obnašanja in se sčasoma razvijejo v neko vrsto identitete. Položaj je 
zelo napet. Ljudje lahko živijo svojo seksualno identiteto, vendar so lahko 
oni sami le v napetem ozračju raznih klubov. Zelo malo je organizacij, ki bi 
skrbele za socializacijo, druženje, scena je precej centralizirana v nočnih 
klubih. Tak položaj seveda zahteva konformnost od pripadnikov gejevske 
skupnosti - zato imam tudi sama težave - kot naj se gejevski ljudje definira
jo res po spolni usmerjenosti in pojavnosti. Ce ne upoštevaš predpisanih kod 
oblačenja, v mnoge klube sploh ne moreš stopiti. Težko je biti ženstvena in 
biti lezbijka. To je moj problem, ker tako družba kot gejevska skupnost 
pričakujeta, da na primer ne bom imela dolgih las. Zgodilo se mi je že, da so 
me ženske telesno napadle. To je res zaskrbljujoče , da se tvoje kakovosti 
ocenjujejo zgolj po tvoji obleki. Ne vem, ali se bo kaj takega dogajalo tudi v 
Sloveniji. Se strinjate s tovrstno identifikacijo? Ali mislite, da bi ljudje morali 
vendarle imeti svobodo, da se izražajo kot posamezniki? 

Nataša S.: Ko razmišljam, kaj nam lahko prinese zahodna gejevska kultura, se mi zdi. da bo kmalu to tudi naša 
stvarnost. S tem se ne strinjam. Mislim, da moramo bili svobodni na vseh življenjskih področjih. To se še razume, da ti 
družba določa, kakšen naj bi bil. Zdi pa se mi povsem nesmiselno. da mi kdo v gejevski skupnosti govori, kakšna naj bi 
bila. To se sicer pri nas ne bo zgodilo na tako radikalen način. Vendar pa razumem tvoje stališče. Podobno izkušnjo 
imam iz Nemčije. V Berlinu so si vse lezbijke zelo podobne, vse imajo kratke lase, usnjene jakne .. . S tem seveda ni nič 
narobe, vendar to ni edina možnost. 
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1 ~aran: Ne nasprotujem imidžem, ampak načinu, kako se / 
ljudi sili v prepričanje, da moramo biti vsi takšni. 

Natasa S.: Mislim, da so netipične lezbijke manjšinska skupina znotraj lezbične 
skupnosti in da jih večinska struja diskriminira. To je narobe. Narobe je tudi zato, ker 
mislim, da se vse lezbijke ne počutijo doma Ce v tej vsiljeni podobi. Mnoge se pri
lagodijo zato, ker pač večina določa lezbični videz. To me spominja na to, kako ti 
družba s socializacijo nenehno vsiljuje uniformna heteroseksualna pravila. 

Tanja: Gre tudi za dilemo, ali naj bi poudarjali, da smo povsem enaki kot straighti in da 
je edina razlika istospolna usmerjenost, ali pa naj bi skušali bolj uveljavljati gejevske sloge. 
Mislim, da sta gejevska in lezbična scena v Sloveniji premajhni, da bi recimo imeli SIM ali 
druge lezbične podskupine, določene z imidži. Mislim, da ne bo prišlo do tovrstne frag 
mentaeije, ker je za kaj takega Slovenija premajhna. 



uzana: To, kar je trenutno predmet razprave, je precej zahodnja~ka zadeva. Mislim, da gre pri nas bolj za 
pritisk na lezbijke, naj bi bile zelo straight - tudi znotraj gejevske in lezbične skupnosti. Tudi če ženske izpol
njujejo neke standardne kriterije lepote, ne veljajo za privlačne, če se ne ličijo in ne oblačijo klasično. Celo 
nekatere lezbijke ne marajo neklasičnih žensk. 

Paolo: Nisem vajen razmi~ljati o svojem življenju samo kot ho
moseksualec. Mislim, da sem drugačen na več načinov. Homoseksual
nost ne bi smela upravičevati načina oblačenja, gibanja, govora ... Res 
je, kar pravi~, da smo včasih napadeni zato, ker nismo taki kot vsi dru
gi. Tudi meni se to dogaja. Straight ljudje ne ve~amejo, da sem gej, ker 
nisem feminiziran. In nekateri geji mislijo, da nisem feminiziran zato, 
ker se nisem sprijaznil s svojo homoseksualnos~o . To sploh ni res; svo
je nagnjenje sem z lahkoto sprejel ~e kot otrok. 
Mislim, da časopisi potrebujejo mite o homoseksualnosti za svojo 
naklado. Ne vem, ali poznate italijanski primer triindvajsetletnega ho
moseksualca, ki je ubil dva otroka. Zanimivo je, da časopisi niso 
poudarjali njegove spolne usmerjenosti, ampak to, da je odraščal kot 
sirota, v zelo nasilnem okolju. Seveda to ~e ne pomeni, da je pri~lo do 
velike spremembe. 

Sarah: Ko pišejo o morilcih, ki so homoseksualni, njihovo nagnjenje vedno prikažejo kot motnjo, ki je pomembno 
prispevala k njihovi psihopatski naravi. Recimo, nikoli pa ne bodo poudarili, da je neki množični morilec žensk hete
roseksualen ali da je heteroseksualnost povezana z njegovo morilsko naravo. Odsev tega lahko vidimo tudi v 
ameri~kem filmu Ko jagenjčki obmolknejo, kjer je morilec žensk transseksualec. Tudi v Prvinskem nagonu so vse 
moril ke lezbijke. Mnogo ljudi ve~ame, da so homoseksualci moteni že zato, ker so homoseksualci. 

Moran: Na naši sceni nimamo veliko različnih imidžev. Lahko opazimo nekaj stereotipov. Ljudje iščejo 
nekaj , s čimer bi se lahko identificirali. Tako v straight kot gejevski skupnosti ljudje zelo upoštevajo 
stereotipna pravila oblačenja . Mislim, da zato, ker hočejo pripadati že uveljavljenim imidžem skupnosti. 

1 Sarah: Misliš, da želijo s tovrstnim oblačenjem obdržati pripadnost heteroseksualni skupnosti? I 
Moran: Ne verjamem. Straight ljudje ne vedo točno, kateri imidži naj bi bili bolj gej. Mi vemo to, oni ne. 

LOran: V Sloveniji ni senzacionalističnega tiska, ki bi pisalogejih. V 
preteklosti smo se namreč največ ukvarjali z gejevsko kulturo in mis
lim, da je ta nekako že del mainstream kulture. Mediji zelo korektno 
pišejo o našem časopisu Revolver. Izjeme so kakšni senzacionalistični 
novinarji, ki hočejo opozoriti nase, tisk v celoti pa vendarle ni tak. Tako 
je bilo glede političnega vprašanja, ko je Roza klub zahteval dodatek k 
členu o prepovedi diskriminacije oziroma da se eksplicitno zapiše us
tavna enakost tudi ne glede na spolno usmerjenost. In če se pojavi 
kakšno odprto pismo proti homoseksualcem, so odzivi drugih pišočih 
praviloma pozitivni. 

Natasa ~.: Rada bi povedala, da z mediji nimamo le dobrih 
izkušenj. Pred kratkim je neka novinarka pisala o lezbijkah in gejih 
za slovenski družinski časopis Jana. Očarali so jo geji v Roza 
disku, lezbijkam pa je zelo nasprotovala. Napisala je, da so geji ze
lo lepo oblečeni, lezbijke pa ne. Ugotovila je sicer, da so nekatere 
ženske v disku lepo oblečene in naličene in te so zanjo izžarevale 
osebnost Zelo nenavadno je, da je osebnost žensk enačila z zu
nanjim videzom, tj. z ličilom in obleko. O lezbijkah je imela zelo 
stereotipno mnenje. Le-te so po njenem neprivlačne in neurejene. 
Ta članek je bralstvo gotovo oskrbel z novimi stereotipi, vsaj tisti 
del, ki prej ni ničesar vedel o lezbijkah. Zato me ne bi presenetilo, 
če bi si mnogi ustvarili mnenje, da so lezbijke res čudne kreature. 
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Sarah: Britanski mediji precej več pišejo o gejih kot lezbijkah, pa tudi veliko bolj negativno. Ukvarjajo se s 
tem, da je moška homoseksualnost pod 21. letom še vedno kazniva. Obseda jih tudi pedofilija, povezujejo jo z 
moško homoseksualnost jo. Nekateri verjamejo, da so vsi homoseksualci pedofili, ker pač mislijo, če si veni 
stvari seksualno drugačen, potem si pripravljen početi karkoli. Kar se tiče lezbijk, ima veliko ljudi predstavo o 
spolno drugačnih kreaturah, ki hočejo biti moški. Te predstave izvirajo iz zgodnje seksološke literature, vendar 
so še vedno žive. Zato menim, da SIM in podobni imidži pravzaprav ne vznemirijo straight populacije, saj ji 
ponujajo točno tako podobo o homoseksualcih, kot jo že imajo. Najbrž so heteroseksualci bolj zaskrbljeni ob 
fotografijah lezbijk in gejev, ki se po ničemer ne razlikujejo. Take fotografije sporočajo, da je lahko lezbijka ali 
gej kdorkoli. Mislim, da tukaj ljudje začnejo misliti, saj nenadoma spoznajo, da stereotipi, po katerih zanesljivo 
spoznaš kreature, sploh ne delujejo. 

oran: Prej smo govorili o stereotipu feminiziranih gejev. Kaj pa recimo SIM gejevska subkultura, ki predstavlja zelo 
mačo slog, ali hoče pokazati, da so geji lahko tudi mačo? 

Sarah: Mislim, da, vendar to ni najpomembnejše. Res je velik del britanske gejevske 
skupnosti zelo alergičen zaradi stereotipne podobe feminiziranega geja. Pri SIM kulturi 
gre še za druge stvari. Nekoč sem se po pomoti znašla v ekskluzivnem SIM klubu z 
moško klientelo. Počutila sem se tako neprijetno in očitno nezaželeno, da sem kmalu 
odšla. Mislim, da gejevska SIM kultura kaže nekatere težnje k mačizmu in seksizmu. 
2enske nemalokrat očitno odklanjajo, ženske jih motijo in kvarijo njihoVO razpoloženje. 
Zanimivo je, da je znana fotografinja Della Grace naredila veliko fotografij z lezbijkami, 
ki nekako prevzemajo gejevski mačo SIM imidž. To je precej čudno. Naj še omenim 
zadnjo novost na lezbični sceni, ki se imenuje gender fucking. Gre za lezbijke, ki se po
javljajo v popolni opravi tipičnega gejevskega moškega in se popolnoma enačijo z geji. 
Kot vidite, postaja zadeva glede imidžev zelo kompleksna. Neka britanska etnologija je 
pisala, da se ji zdi transgresija teh lezbijk neumna in prav nič izvirna, saj denimo 
straighti že dolgo mislijo, da smo točno take. 
Vse te razlike znotraj gejevske skupnosti velikokrat vzamejo veliko časa in energije v 
medsebojnih nasprotovanjih. Bolje bi bilo, če bi to energijo vložili v boj za pravico do 
tega, da smo taki, kot smo. 

Nataša S.: Težava je ta, da ljudje sploh ne vidijo razlike med nekoč in danes, ne začutijo, da so se 
tudi gejevski imidži in kultura v desetletjih spreminjali. Delo The Well of Loneliness pisateljice Rad
clyffe Hall govori o lezbijkah in moško-ženskih vlogah, ki so jih prevzemde. Ta kultura je veljala za 
preteklo obdobje. Jaz vidim problem v tem, kako pokazati razliko med tedanjo in današnjo podobo 
lezbične kulture. Seveda tega ni kriva knjiga, ampak dejstvo, da večina ljudi ne vidi, da se je v povoj
nem obdobju veliko spremenilo tudi na področju gejevske in lezbične kulture. Casi so se spreminjali in 
seveda se je spreminjal tudi lezbični ali gejevski življenjski slog. 

::;aran: Podobe lezbijk v knjigi The Well of Loneliness so za heteroseksualce zelo priročne, z lahkoto so jih 
sprejeli, saj so jim omogočale prepoznati lezbijko na ulici in se ji seveda tudi izogniti. Verjetno je obstajala 
težnja, da se te prvotne podobe o lezbijkah ohranijo in v resnici so še danes aktualne. Ne vem, kaj bi lahko 
storili za spremembo te percepcije. Potrebnih je bilo trideset let za prve spremembe ali pa za golo priznavanje 
obstoja homoseksualcev. Mislim, da bo tudi za druge spremembe potrebnega precej časa in da bodo seveda 
potekale procesualno. 

Nataša S.: Morda je zanimivo, da v naši družbi tudi danes veliko lezbijk igra moško oziroma žensko vlogo. Mogoče 
zato, ker nimamo tradicije gejevskega gibanja. Zame je bilo vsekakor fascinantno, ko sem spoznala, da je tudi pri nas -
in še zdaj - živo to posnemanje tradicionalnih heteroseksualnih vlog, t i. butch in femme vloge. . 

62 

Saran: Ta pojav je še posebno razumljiv v okoliščinah, kjer 
so na voljo samo heteroseksualni modeli vlog. Tako tudi lez
bijke avtomatsko mislijo, da je tudi v istospolnih zvezah mo
goče samo to, da ena prevzame moško in druga žensko vlo
go. Mislim, da je pomembno nakazovati, da to ni edini mogoč 
način odnosov. Gre samo za dva človeka, ki sta skupaj in zato 
še ni nujno, da prevzameta neke že vnaprej določene vloge. 
Celo pri heteroseksualcih ta delitev vlog ni več tako izrazita. 



Nataša S.: Sprašujem se, ali gre tukaj za vprašanje samozavesti. Mislim, daje pojav bolj kompleksen, zato je teiko 
reči, kaj je poglavitni vzrok za tovrstno igranje vlog. 

Loran: Hotel sem vprašati , kaj mislite, zakaj lezbijke 
težijo k igranju butch in femme vlog? Mislim, da v moškem 
svetu ni tako očitne, izrazite delitve vlog. Seveda vidimo 
moške oblečene kot ženske. Vendar ne poznam primera, 
da bi se gej vse življenje oblačil kot ženska. 

l Natasa ~.: Toda nenehno slišim, kako so pri gejih pomembne aktivne oziroma pasivne vloge. I 
Zoran: Toda biti aktiven ali pasiven ni isto, ni v skladu s tem, ali si feminiziran ali mačo. Hočem reči, da mačo 
lahko prevzame tudi pasivno vlogo, in feminiziran moški je lahko tudi aktiven. No, vem, da sedaj govorimo o 
imidžu, ne o psiholoških zadevah. In z igranjem vlog pri lezbijkah sem mislil tudi na imidž. 

Nataša S.: Mene ta pojav pri lezbijkah ne preseneča preveč. lenske so vedno bile 
nevidne v družbi. In - mogoče - je to način, da pokažejo svoj obstoj. V preteklosti so bili ti 
imidži edini prepoznavni znak med lezbijkami. Ne vem sicer, kaj naj bi bil poglavitni namen 
igranja vlog danes. Mislim, da so bili v preteklosti geji svobodnejši kot lezbijke. Osvobaja
nje žensk se je začelo šele na prelomu stoletja. Menim, da je to zelo povezano z lezbičnimi 
imidži. - Butch lezbijke praviloma igrajo aktivno seksualno vlogo, femme pa pasivno. 
Imidži in seksualne vloge se ujemajo. 

~aran: Seksualne kode so bile pri lezbijkah v petdesetih in šestdesetih letih v Ameriki -
in najbrž tudi v Britaniji - zelo togo določene. Kodifikacija butch in femme vlog je bila zelo 
jasno in ostro začrtana. Butch so bile po navadi tudi stone, to pomeni, da se jih femme 
partnerke niso smele dotikati. Vse skupaj je bizarno, vendar nekoliko razumem ta imidž, ki 
je bil odsev časa, v katerem so živele tedanje lezbijke. Ceprav se mi seksuaina organizaci
ja ne zdi zelo prijazna. 

Nataša S.: Mislim, da je šlo tudi za to, da so butch lezbijke v preteklosti hotele imeti moško moč. 
Hotele so izraziti svojo enakopravnost. Danes se nam morda vse skupaj zdi smešno. Toda če si podrob
neje ogledamo pretekle razmere, lahko razumemo, da je bil to edini mogoč način . 

Sarah: Strinjam se, da so butch partnerke hotele imeti moško moč, vendar so jo izražale prek femme 
lezbijk, torej prek žensk, to je zelo slabo. Tako so le posnemale vzorce paternalizma, po katerih naj bi se 
obnašali moški do žensk. 

Natasa ~.: Nisem hotela reči, da je bilo v tem kaj pozitivnega. Mislim, da je bilo 
to obdobje za te ženske zelo težko in tudi same, kot lezbijke, niso bile ozaveščene. Saj 
tudi niso mogle biti. Zaradi pomanjkanja vlog so pač nekritično posnemale moško ob
našanje, čeprav lezbištvo ne pomeni kopije heteroseksualnih vzorcev. Ampak takrat je 
bilo tako. Seveda pa moramo imeti v mislih razliko med preteklostjo in sedanjost jo. Pri 
nas, kot sem že omenila, lahko opažamo nekatere simptome zgodnje lezbične po
javnosti. - Rada bi se vrnila k delu fotografinje Delle Grace. Imam vtis, da išče eks
treme v lezbični skupnosti ali pa jih delno celo sama iniciira. Razumem, da je za svoje 
knjige potrebovala imidže, ki vzbujajo pozornost. In po drugi strani je to tudi stvar 
umetniške svobode. lalostna pa je, da straighti na podlagi tovrstnih imidžev vedno 
potrdijO najhujše stereotipe. Vendar ne moremo nič narediti. To moramo sprejeti kot 
nekaj. kar se bo dogajalo ves čas. 

Saran: Ko sem razkrila svojo spolno usmerjenost v ustanovi za brezdomce, kjer sem zaposlena, sem doživela zelo 
negativen odziv. Ni bilo nasilje kot tako, ampak izredno neugodje. Mislim pa, da so bili vsi presenečeni , ker si zaradi 
mojega nevpadljivega imidža nikakor niso mislili, da sem lezbijka. Potem sem pomislila, da bodo sedaj vsaj vedeli , da 
je katerikoli človek lahko homoseksualen, da se tega ne da vedno opaziti ali domnevati. Mislim pa, da za individualno 
razkrilje v heteroseksualni skupnosti potrebuješ zelo dosti poguma in osebne moči. Včasih si za ta pogum nagrajen 
ali pa se ti odkritost maščuje. Ko sem svojim staršem povedala, da sem lezbijka, mi je oče takoj rekel, naj odidem. 
Mislim, da je drugače med prijatelji, ki te še naprej vidijo kot celega človeka , ne samo kot seksualno bitje. 
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Paolo: Veliko mojih prijateljev, ki so bili homofobični , je spremenilo mnenje o 
homoseksualnosti, ko sem jim povedal, da sem gej. Preprosto so videli , da sem 
dober prijatelj in da moje nagnjenje na to nič ne vpliva. Ko sem povedal 
staršem, je bilo seveda veliko teže, vendar so tudi oni morali spremeniti mne
nje. Moja mati je mislila, da so vsi homoseksualci perverzneži, ki po parkih 
otrokom ponujajo bonbone in jih potem zvabijo domov. In ko je spoznala, da 
imam pomembno in izpolnjujočo zvezo z moškim, je začela spreminjati svoje 
mnenje. 

~aran: Očitno ima homofobija veliko skupnega s strahom pred neznanim. Tudi moja šestnajst
letna sestra je imela slabo mnenje o lezbijkah. Odkar ve za moje nagnjenje, ji je jasno, da niso 
vse lezbijke agresivne - to je na podlagi neke knjige mislila prej. Vesela sem, da me je sprejela 
in da mi je uspelo razbiti enega izmed neštetih mitov. Moja sestra je tudi nekaterim sošolcem, 
ki so komentirali lezbijke, gladko povedala, da je njena sestra lezbijka. Tako ljudje počasi spoz
navajo, da homoseksualnost ni bizarna stvar, ki se dogaja zgolj nekim neznanim, tretjim ose
bam. 

Moran: Pri sprejemanju gejevskih ljudi ne gre le za imidže, ampak tudi za to, kar si straighti 
predstavljajo, da počnemo v postelji , oziroma se sprašujejo, kako se vendar ljubimo. Glede tega 
je veliko predsodkov. pa čeprav vsi počnemo podobne stvari v postelji. 

Sarah: Straight družba je precej obsedena s tem, kaj vendar počnejo lezbijke, če ni zraven nobenega penisa. Ali pa 
mislijo, da je vsaka lezbijka nujno aktivna ali pasivna in da vse uporabljajo dildo. Seveda so to zasebne stvari, vendar 
znajo biti nekateri straighti obupno radovedni in mislijo, da imajo pravico vedeti. Sama pravzaprav ne vem čisto dobro, 
kako naj odgovorim na taka vprašanja. 
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Natasa !j.: Ljudje pozabljajo, da je 
gejevski slog življenja kompleksno življe
nje, ne le spolnost. Eden izmed močnih ste
reotipov je namreč tudi ta, da smo gejev
ski ljudje v zvezah samo zaradi spolnosti, 
da ne zmoremo čutiti prave ljubezni in 
podobno. Pred nekaj meseci so nekateri 
desničarji sprožili veliko medijsko kam
panjo proti Roza klubu (op. nasprotovanje 
zloženki o varni spolnosti). V TV-oddaji Pro 
et contra je konzervativna političarka An
gelca 2irovnik izrazila prepričanje, da ho
moseksualci ne morejo občutiti ljubezni 
na ta način, kot jo heteroseksualci. Tudi to 
prepričanje je zelo problematično . Vendar 
pa ti prepričevanje drugih, da si povsem 
normalen, jemlje preveč energije. Zato se 
je morda bolje usmeriti navznoter h 
gejevski skupnosti in podpirati lezbijke in 
geje, ki denimo živijo v manjših krajih in 
nimajo nikakršne možnosti na lahek način 
priti do spoznanja, kdo so. Treba jim je po
magati, da premagajo svoje predsodke in 
težave. Zdi se mi, da bodo predsodki os
tali tudi v letu 4000 in ne le v bližajočem 
se tretjem tisočle~u. 

Paolo: Mislim, da bi morali delovati individualno. Pravzaprav me ne zanima, kakšna so družbena stališča 
do homoseksualnosti ali kaj mislijo ljudje o meni kot homoseksuaicu. Zanimajo me moja družina in prijatelji. 
Mislim, da bi slehemi izmed nas moral delovati na tem majhnem področju, z ljudmi, ki jih pozna. Zadovoljen 
sem, ker so me starši sprejeli. Tudi če me ne bi, bi živel tako, kot živim sedaj. Ko se je mati pritoževala, sem ji 
rekel, da so stvari preprosto take in da ne more biti drugače. Zato me lahko sprejme ali pa ne. Nič drugega se 



ne da storiti. Zdi se mi, da so gejevski ljudje mnogokrat obsedeni z mnenjem popolnih neznancev. Skrbi jih 
recimo, kaj si bo o njih mislila prodajalka v trgovini za vogalom. zato se bodo težko odločili za udeležbo na 
javni gejevski paradi. Tudi jaz ne verjamem v spreminjanje družbenega mnenja in mislim, da bi morali usmer
jati energijo v druge stvari, denimo v pomoč drugim gejevskim ljudem. 

~aran: Našo diskusijo sem želela usmeriti tudi v to, 
kako sebe dojemajo gejevski ljudje. Glede spreminjanja 
družbenih stališč bi želela omeniti lezbično in gejevsko 
skupino na univerzi. Nekateri so bili zelo radikalni in so 
iniciirali neposreden konflikt z nasprotniki. Mislim, da bi 
kot študenti morali imeti drugačne cilje in se osredotočiti 
na ustvarjanje varnega in odprtega ozračja, tako bi 
pritegnili več gejevskih študentov, ki bi prišli kot po
samezniki in se brez vnaprejšnjih pričakovanj počutili 

varno kot homoseksualci. To zveni zelo enostavno, ven
dar je bilo potrebnih kar šest mesecev, da je Komite 
lezbijk, gejev in biseksualcev pri Nacionalni študentski 
zvezi prišel do spoznanja, da je to temelj tega, kar 
hočemo in potrebujemo. Komite je bil precej odtujen od 
življenjskih razmer, veliko se je ukvarjal z abstraktnimi 
problemi in povsem pozabil na svetovanje in pomoč pri 
ustvarjanju gejevske pozitivne samopodobe. Gejevska 
skupnost v Britaniji velikokrat pozabi na gejevske ljudi in 
se recimo zelo ekstremno odziva na moralizatorska 
stališča Cerkve. In ker je pri nas zelo veliko skupin in 
struj, ima seveda vsaka tudi svoje predstave o načinu 
boja ... Mnogokrat se skupine le prerekajo o tem, kdo 
. pozna najboljši način, nič pa se ne premakne. Tako sta
nje je zelo depresivno. Prevladuje domneva, da ko se 
razkriješ, si avtomatsko srečen in zadovoljen s svojo ho
moseksualnos~o in pripravljen na politični boj. Pozablja 
se, da tudi po razkri~u ostajajo problemi. Če ima kdo 
težave s samozaupanjem ali kaj podobnega, ne more 
nikjer dobiti podpore. Takšnih skupin ni, obstajajo le 
skupine, ki se zbirajo zaradi političnih vprašanj. 

Hailey (Belgija): Mislim, da seje teže razkriti, če ni gejevske skupine, ki bi 
te podpirala. Če so vse skupine politično usmerjene, se jim takoj po razkri~u naj
brž težko pridružiš, ker potrebuješ nekaj drugega. 

Nataša S.: Jaz sem prepričana, da so fotografije zaljubijenih homoseksualnih 
parov v resnici veliko bolj provokativne in da nasprotnike bolj vznemirjajo. Če pa hete
roseksualci vidijo recimo fotografijo SIM mačo lezbijke Big Daddy, se niti ne bodo 
vznemirjali, češ, saj vemo, da so taki. 

: Straight mediji neradi objavljajo običajne fotografije gejevskih ljudi. Bolj jih zanimajo ekstremni 

I Halley: Kako pa je z gejevskimi mediji? Katere imidže je moč videti v gejevskih časopisih? 

Sarah: Po navadi gre za ravnotežje med raznovrstnimi imidži. 

Prevod in priredba magnetograma S. T. 
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v. PRODUKCIJA 

Predavanje Sladane Markovic iz Beograda in razprava 
Prvo jugoslovansko feministično srečanje, Ljubljana december 1987 

Na začetku moram povedati, da bom govorila ob primerih z angleškega govornega območja. To je bila edina 
možnost, da sploh napišem koherentno besedilo o lezbični literaturi, saj jugoslovanska lezbična oziroma 
gejevska literatura ne obstaja. Izvirnih del imamo zanemarljivo malo, podobno je s prevodi. 
Na začetku te razprave se vedno postavljata dve vprašanji. Prvo je, kaj je to lezbična književnost in ali ta kate
gorija sploh obstaja. Drugo vprašanje pa je, ali se odnos med spoloma lahko preučuje v političnem kontekstu. 
Čeprav nas zdravorazumski razlogi navajajo k temu, da je edina mogoča delitev tista, ki pomeni distinkcijo 
med dobro in slabo literaturo, se mnoga dobra dela ne objavljajo ali ne prevajajo zaradi razlogov, ki so povsem 
neliterarne narave. In zato obstaja kategorija lezbične literature. Ta kategorizacija je izključno začasna. Ne 
bom govorila veliko o teoriji književnosti, ampak o političnih vidikih lezbične oziroma gejevske književnosti 
oziroma zakaj se sprožijo vsi družbeni mehanizmi varstva, kadar se hoče družba zavarovati pred pojavljanjem 
tovrstne literature. 

Vrnila se bom k začasni kategorizaciji, kategoriji lezbične literature. Všeč mi je definicija, ki jo je podal William 
Hoffman v predgovoru k zbirki gejevskih dram. Čeprav se ta definicija nanaša na gejevsko literaturo, velja 
tudi za lezbično književnost. Torej Hoffman pravi: "Gejevsko dramo definiram kot dramo, katere osrednji lik (ali 
liki) je homoseksualec ali katere osrednja tema je homoseksualnost. To nikakor ne pomeni, da mora gejevsko 
dramo napisati gejevska oseba ali za gejevsko osebo ... dobre drame transcendentirajo svoje teme. Češnjev 
vrt je veliko več kot ruska drama ... Čehov in Strindberg sta veliko več kot Rus in heteroseksualec in drame v 
pričujoči zbirki so veliko več kot gejevske drame. Če pa želimo transcendentirati temo, se moramo pozabavati 
s posebnostmi." Posebnost, o kateri govorimo tukaj. je lezbištvo. 
Kar se tiče drugega vprašanja, ali se odnos med spoloma lahko opazuje v politični tJči, pa nam je odgovor 
vsem znan, saj smo se zbrale na feminističnem srečanju. Feminizem je že takoj v začetku pokazal in dokazal 
obstoj močne povezave med politiko in spolnostjo kot eno izmed najtežjih ovir na poti k osvoboditvi žensk. Ko
liko molku o lezbištvu botruje politika, je odvisno od tega, kako definiramo politiko. Zelo pogosto gre za težnjo 
razumevanja politike kot nekega zoženega prostora, nekih javnih stavb, v katerih se sprejemajo odločitve, ki 
se imenujejo politične. V tem trenutku sploh ne govorimo o politiki v ožjem smislu, s katero se ukvarjajo politi
ki, ampak o celovitosti družbenih odnosov, ki so organizirani tako, da ima ena skupina oblast in nadzor nad 
drugo skupino. In patriarhat je institucija, zasnovana prav na sistemu nadzora in moči. Obstaja močno razšir
jena zabloda, da je homoseksualnost zasebna zadeva, ki se začne in konča v postelji. Tej definiciji podlegajo 
tudi mnogi, ki se sicer imajo za liberalne in svobodomiselne. Ta trditev lahko zveni dobronamerno, pravzaprav 
pomeni priznavanje in pristajanje na vse javne oziroma politične mehanizme represije družbe, ki je spolnost, 
kot svojo pomembno komponento, z zakoni zožila na pojem reprodukcije. V tistem trenutku, ko se zaradi 
spolne usmerjenosti znajdete pod udarom vseh mehanizmov družbene represije, to nikakor več ne more biti 
vaša osebna stvar, ki se začne in konča v postelji. Če lahko zaradi homoseksualnosti oziroma lezbištva izgu
bite službo ali nimate možnosti za kariero, to nikakor ni zasebna zadeva. V tem trenutku postane politična, v 
smislu politike, kot sem jo prej opisala. 
Da bi katerakoli marginaina skupina lahko obstajala, mora upoštevati poseben člen družbenega dogovora, ki 
od nje zahteva nevidnost. Tudi če sme biti vidna, je to samo takrat, ko zatiralec z njeno vidnost jo potrjuje 
svojo tezo. Za zgled bom navedla dva filma, ki ju verjetno dobro poznate. To sta filma Vaba in Poljub ženske 
pajka. Rada navajam prav ta filma, zato ker sta znana in nazorno potrjujeta tezo, da zatiralec dopušča vidnost 
marginalne skupine samo, če le-ta potrjuje njegovo tezo. Film Vaba se kar naprej vrti v beograjskih kine
matografih, medtem ko je Poljub ženske pajka povsem obrobnega pomena. Zakaj? Prvi film govori o 
homoseksualcu, ki je psihopat, in tako fantastično potrjuje tezo, da so vsi homoseksualci deviantne osebnos
ti. Poljub ženske pajka pa govori o humanizaciji človeških odnosov, govori o humanem človeškem odnosu, to 
je v popolnem nasprotju z omenjeno tezo. Takšna vidnost se zato ne sme dopuščati. 
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Foto: Aquarius, 1 ()<)2 

Ko govorimo o literaturi, vemo, da so založniške hiše bile vedno 
pripravljene izdati kakšen roman s temo lezbištva. Ne gre za to, da bi 

apriori zavračale romane ali druge književne vrste, v katerih je primarna 
tema lezbištvo. Toda izdajali so se romani, v katerih se o lezbijkah govori na 

tak način, da se lezbična zveza konča ali s samomorom , ali z destrukcija, ali z 
ločitvijo partnerk - to jim je bilo še posebno všeč - ki jo je povzročil prihod 

moškega. To je vsem ustrezalo in takšni romani so vedno imeli možnosti za obja
vo. Kadarkoli se pojavi zahteva po izstopu iz nevidnosti, in to tako, da se kvalita

tivno in humano spremenijo družbeni odnosi, takrat to pomeni grožnjo vsakemu 
seksističnemu oziroma patriarhalnemu sistemu. Res je, da spolnost med ženskama 

sama po sebi ne pomeni nikakršne grožnje takšni družbi. Lezbična spolnost se lahko 
vedno zelo enostavno inkorporira v pornografski univerzum. Pornografija je zelo 

demokratičen in zelo nediskriminatoren pojav v svojem grozljivem procesu vulgarizira-
nja. Grožnja je to, da imajo lahko ženske kakovostno in polno življenje, ki teče neodvisno od 

moških. Tukaj se pojavi prelomni trenutek, ki določa celotno politiko. Srečen konec romana 
z lezbično temo je nepredstavljiv. Predstavljamo si ga lahko sedaj, v začetku pa ni bilo tako. 
Dober primer je delo Isabel Miller Patience and Sarah, ki je z velikimi težavami našlo 
založnika. Roman je bil deležen številnih pohval, prav zaradi literarnih kvalitet, in z njim se 
je ukvarjala književna teorija. V zgodovini pa je zapisan samo kot lezbični roman s happy 
endom. Podobno bi bilo, ko bi o Ani Karenini znali povedati samo to, da gre za heterosek
sualni roman z nesrečnim koncem. 
Lezbična literatura je samo pogojno spolno določena, ker je integralni del feministične lite
rature, ki ženski omogoča doživljanje sebe kot osrednje osebnosti, kot subjekta. Femi
nistične teorije vnovičnega branja besedil so odkrile porazno dejstvo, da v večini velikih del 
svetovne literature, ki naj bi jih vsi prebrali oziroma poznali, ženske pravzaprav ne obstaja
jo - ne kot značaji ne kot liki. To je zelo nazorno predstavila Susan R. Saleyman v delu Mal
rauxeve ženske - Revizija. Dobro vemo, da je Malraux eden izmed največjih humanistov 20. 
stoletja in kot takšnega ga najdemo v vseh enciklopedijah. Saleymanova je analizirala šest 
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njegovih velikih romanov, ki imajo zbirko nekaj stotin značajev. Med njimi ima samo pet žensk imena, 
samo tri imajo tudi priimke. Citiram: " ... one obstajajo samo kot podalj~ek mo~kega, v odnosu do moških, 
kot so jih videli ali izmislili mo~ki, ki imajo tako imena kot tudi preteklost in prihodnost" Na primer v 
znanem romanu Zmagovalci je biografija glavnega moškega lika podana izčrpno in podrobno, medtem ko 
o njegovi ženi vemo samo to, da je Kitajka, da je nekoč bila lepa, sedaj pa je debela. To je vse. 

V seksistični kulturi, v kateri sta tako akt pisanja kot akt branja neogibno politizirana, moramo 
govoriti o moški in ženski literaturi, če to želimo ali ne, če nam je to všeč ali ne in tudi če nam je 
to težko definirati. Gre za pomembno razliko, da je v moški literaturi, ne glede na to, ali jo je 
napisal moški ali ženska, ženska objekt, ki nima svoje realnosti, nima svoje zgodbe. V poskusu, 
da se identificira s tistim, kar ji je vsiljeno kot realnost, o kateri se ve, da je lažna, je ženska 
prisiljena narediti neke vrste duhovni samomor. Po drugi strani pa branje ženskih besedil žens
kam odpira možnost, da se spoznajo in vzpostavijo stik s svojim lastnim dejanskim bitjem. V 
ženski, in še posebno v lezbični literaturi ženski, ne moški liki, simbolizirajo celotno področje 
človeškega izkustva in obstoja. Braika svobodno komunicira z besedilom, katerega realnost je 
tudi njena in v katerem najde potrditev, da obstaja kot človeško bitje. 
Delo, ki pomeni zgodovinsko prelomnico, vsaj meni, v lezbični književnosti, je roman Granatna 
jabolko avtorice Rite Mae Brown. Roman je zelo priljubljen v Beogradu in kroži med ženskami. 
Rita Mae Brown je ena izmed ustanoviteljic ženskega gibanja v Združenih državah in ta njen 
roman ima skoraj devetdeset odstotkov avtobiografskih elementov. Rada navajam Rito Mae 
Brown zato, ker je iz njenih romanov in iz usode njenih del razvid nih nekaj stvari, o katerih sem 
že govorila. Ko se govori o lezbični književnosti, se pogosto omenjajo imena, o katerih jaz nisem 
prepričana, da kaj dosti pojasnjujejo in da so vredna omembe v političnem smislu. Pogosto se 
omenja Gertrude Stein in Amy Lower. Obe sta v svojem življenju in s svojim delom veliko nare
dili ne samo za osvoboditev leZbijk, ampak za osvoboditev vseh žensk, vendar pa se nenehno 
pozablja zelo pomembno dejstvo, da sta imeli zelo visok privilegiran družbeni položaj. Njuna 
eksistenca nikoli ni bila odvisna od tega, ali ju bo družba sprejemala ali ne. Ravno zato rada 
navajam Rito Mae Brown, Kate Millett in nekatere druge, ker niso imele privilegiranega 
družbenega položaja in je bilo zato zelo pomembno, kako jih bo družba presojala. 
Roman Granatna jabolko je pravzaprav roman o odraščanju. Imamo obilo romanov o odrašča
nju, ki jih vedno sprejemajo z veliko sirnpatijo, ker so taki romani pravzaprav vedno simpatični. 
Vi boste kot zglede takih romanov vedno slišali druga imena, nikoli pa nihče ne bo omenil 
Granatnega jabolka, ki je zelo pomemben za ženske kot dober zgled romana o odraščanju, 
čeprav je od njegovega izida preteklo že kakih sedemnajst let. 

Glavna junakinja romana je Molly Bolt. To je zelo inteligentna, duhovita, načelna in predvsem neustrašna oseba. Prav 
ta njen pogum je iztiril vse bralce oziroma bralke. Gre torej za osebo, ki misli s sVOJU glavo in ne pristaja na pravila 
igre že od otroštva naprej. Roman je zelo dobro napisan, z odličnimi prizori, ki so dobro prepoznavni, zelo človeški, in 
s katerimi takoj vzpostavirno stik. Tako na primer prizor, kjer se Mally kot deklica igra znane igre "zdravnikov". V teh 
igrah, kadar se igrajo dečki in deklice, so vedno deklice tiste, ki igrajo medicinske sestre, dečki pa zdravnike. To je 
klasika, nikoli ne pride do drugačne delitve vlog. Molly Bolt ne pristane na tako delitev, ker preprosto meni, da je 
pametnejša od dečka, ki mu je po naravi namenjena vloga zdravnika. Molly to razreši na svoj način, tako, da ga 
pretepe in ona postane zdravnica, njega pa ni več. In MoIly gre še naprej tako brezkompromisno skozi življenje, 
čeprav je ta brezkompromisnost v konfliktu s strahotnim zidom družbene hipokrizije. Seveda se potem pojavlja 
vprašanje, koliko bo vzdržala. Problemi enostavne delitve v igrah se namreč spreminjajo v mnogo resnejše in 
nevarnej~e probleme, tudi za samo eksistenco. Molly v mladosti verjame, da se bodo pravila odpravila tako, da se 
dokaže, kako neumna so. Kot vemo, je to znanstvena fantastika oziroma družbena fantastika. Obstaja teorija, ki se ji 
v znanstvenem jeziku reče sindrom stote opice. Ta teorija pravi, da ko se v svet uvede neka nova ideja, nek nov 
način mišljenja, vedno obstajajo posamezniki, ki jo bodo sprejeli in jo živeli, ne glede na zatiranje, nerazumevanje ali 
odklanjanje. Se naprej bodo živeli za to idejo in sprejemali tak način mišljenja. Potem pride do kritičnega momenta, 
ko se zbere dovolj posameznikov, ki sprejemajo tak način mišljenja, tako da to ni več nova ideja ali nov način 
mišljenja, ki bi bil v nasprotju s čim drugim. Sindrom state opice je sociološka teorija. Za ilustracijo te teorije lahko 
omenimo neko drugo knjigo Rite Mae Brown, ki se imenuje Nenadna smrt. Ko se je, mislim, da leta 1970, pojavila 
knjiga Granatna jabolko, ni bila deležna nobenih recenzij v tisku - nikoli. Prva izdaja je bila razprodana, čeprav je bilo 
do tiskanja veliko težav. Približno osemnajst založnikov je knjigo zavrnilo, dokler je nazadnje ni sprejela neka 
feministična založba. Knjiga je končno izšla, recenzij pa ni bilo. Vendar se je po sistemu od ust do ust novica 
~irila - in celotna prva izdaja je bila razprodana. Ker se je vse to dogajalo v Združenih državah, ki imajo vendarle bolj 
fleksibilen, hitrejši način odzivanja in kjer so ekonomski zakoni trga veliko močnej~i in bolj pripravljeni odpraviti neke 
idcolo~ke ovire, se je potem seveda zgodilo, da so drugi večji, pomembnejši založniki ponatiskovali knjigo in tako se 
je uvrstila v klasiko lezbične literature. 
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Druga knjiga, ki se je pojavila leta 1984 v milijonskih nakladah, se je takoj uvrstila na sez
name uspešnic. Deležna je bila kritike vseh časopisov , ki sicer zelo neradi pozitivno oceni
jo katerokoli delo s področja gejevske literature in še posebno lezbič ne. Tukaj mislim New 
York Times, Washington Post in podobne. Vsi so objavili dobre kritike, knjiga je bila razpro
dana in pomislili bi, da se je v družbi v štirinajstih letih zgodil silovit premik, da lezbištvo ne 
pomeni več grožnje in tabu teme ter da se je zgodil sindrom stote-opice in je družba spre
jela enega izmed drugačnih načinov mišljenja. Bilo bi lepo, če bi bilo res , vendar to ni tako. 
V resnici se je nabralo več razlogov. Res je, da je gejevsko gibanje v tej državi veliko nare
dilo, vendar gre za druge stvari. Tudi v tej knjigi je namreč mnogo avtobiografskega, saj 
govori o avtoričinem odnosu z Martino Navratilovo. In ker so vsi vedeli , da popisuje Navra
tilovo, so jo prebirali vsi, ne glede na spolno usmerjenost in ne glede na stališče do ho
moseksualnosti. Pri tem je najbolj žalostno, da je Nenadna smrt slaba knjiga, Granatna 
jabolko pa je s stališča literature dobra knjiga. Nenadna smrt je slaba knjiga, je tiste vrste 
knjiga, ki jo vzamete, ko potujete, jo kupite v kiosku, če bi se pri nas takšne knjige proda
jale, in jo preberete na poti od Beograda do Zagreba ali od Zagreba do Ljubljane, potem jo 
pa odvržete. Knjiga je pa dOŽivljala neverjetna priznanja, ne zaradi literarne vrednosti, 
temveč zaradi povsem desetih stvari. To je še ena potrditev za tisto, kar sem rekla: takšna 
dela niso odvisna od literarne vrednosti, temveč od nekih povsem drugih vrednosti oziroma 
stališč. 

Neki drug roman, ki je prav tako primer transcendence, je roman, ki je pri nas preveden. 
To je roman Škrlatna barva Alice Walker. Zgodba se dogaja na ameriškem jugu v zelo 
represivnih letih. Junakinja je črnka, ki živi v strogo razdeljenem svetu belcev in črncev. 
Njena podrejenost je še najmanj posledica neke ozke rasne diskriminacije. Njena po
drejenost je posledica zatiranja, ki ima globoke korenine v patriarhalnem sistemu 
nespoštovanja človeškega bitja. Junakinja, tako kot večina ženSk, ne glede na njihovo 
razredno pripadnost ali izobrazbo, sprejema tak red kot naravno stanje stvari in poskuša 
preŽiveti, tako da zavzeto neguje svojo nevidnost. šele prek globokega prijateljstva - in 
ljubezni - z drugo žensko odkrije upanje, ljubezen, življenjsko radost in druge kvalitete, 
brez katerih je človeški obstoj oropan vsakega smisla. Ko je roman dobil Pulitzerjevo na
grado, so ga strahovito napadle črnske organizacije. Ni šlo za vprašanje njegove lezbične 
komponente, temveč za rasno komponento. Mnogo organizacij je Walkerjevo obtoževalo, 
da je podala lažno sliko o črnem moškem. Podoba, ki jo je dala, je zelo mračna, neprijetna 
in, na žalost, tudi zelo točna. In prav ta slika je posledica tistega zatiranja, ki ne izvira iz 
neke simplificirane rasne diskriminacije, ampak so njegove globoke korenine v patriarhaI
nem sistemu vrednot. S tem se potrjuje teza, da je tudi rasizem divji proizvod patriarhaIne
ga sistema vrednot, tako kot spolna diskriminacija. Zato bodo mnogi zgledi pokazali , da so 
pravzaprav vse diskriminacije, tako glede na spol kot glede na spolno usmerjenost, 
posledica patriarhalnega sistema vrednot. In prav o tem zdaj govorimo, s tem se ukvarja 
feminizem, ki želi imeti poglobljeno spoznanje o tem , kaj sploh to je. 

Zgodovina lezbične literature je zelo kratka. To je odbobje petnajstih ali dvajsetih let in ni 
naključje , da je število superiomih umetniških del majhno. Kadar koli slišimo vprašanje, kje so 
tista velika dela svetovne književnosti, ki so del lezbične literature, je treba vedeti, da ta teza 
absolutno ne vzdrži , ker se opazuje obdobje petnajstih, ne pa tisoč petsto let. Drugič, ker so se 
zgodnja dela iz lezbične literature spoprijemala z različnimi stereotipi in predsodki, so to morala 
nadomeščati z ustvarjanjem junakinj, ki so povsem brez moralnih madežev. Na primer, težko je 
bilo opisovati lezbijko, ki je kleptomanka, ne da bi vsi takoj sklepali , da so vse lezbijke klep
tomanke. 
Mislim, da našteta dela zadostujejo kot referenčne točke za diskusijo. Jaz bi tukaj končala. Ker 
so bile včeraj neke pripombe glede prekinitve pogovora o lezbištvu - čeprav mislim, da je šlo za 
nesporazum - bi želela, da izrabimo to kot priložnost, da se zgodovina ne ponovi in da to kolikor 
tolikor organizirano jugoslovansko feministično gibanje ne ponovi napake, ki je bila navzoča v 
mnogih feminističnih gibanjih , in sicer da ne pride do razdeljenosti med lezbijkami in femi
nistkami, saj je lezbištvo integralen del feminizma. Ce je temeljna zahteva feminizma pravica 
do nadzora svojega telesa, se nikakor ne sme zavračati lezbištva kot legitimne izbire. Bilo bi 
res žalostno, da bi znova prišlo do nesporazumov, ki so se dogajali nekje drugje in se odpravili 
tako, da so lezbijke postale polnopravne članice feminističnega gibanja. Razplet pa je prinesel 
toliko konniktov in nezaželenih negativnih posledic ter nekako - ne bi rekla zavrl, ampak gotovo 
upočasnil različne feministične akcije in procese, ki bi lahko potekali hitreje. In vse to zaradi 
stvari, ki pravzaprav ne bi smele povzročati težav. 
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Razprava 
Lydia (Zagreb): Te lahko vprašam samo nekaj glede tvojega predavanja? Povedala si že, da je pri nas znan le 
majhen del gejevske literature. Ali imamo kakšno avtohtono delo? 

Slaaana: Jaz vem samo, da je nekako o tem pisala Biljana Jovanovit. Vendar tega nikoli ne razumem kot zgled, 
ker gre za negativističen pristop. To je tako slabo, da tega niti ne omenjam. Kaj drugega ne poznam. Prevodov pa je 
zelo malo. Zanimivo je, da so izšli v Sarajevu, saj ga sicer nenehno obtožujem zaradi nedemokratičnosti in konzerva
tivnosti, in morda je to samo izjema, ki potrjuje pravilo. Njihova založba je izdala prevoda Jamesa Boldwina: Giovan
nijevo sobo in Drugo deželo. Izdali so tudi Sherwooda, Zgodbe iz Berlina, vendar ". Lydia me je pravzaprav vprašala 
o naši gejevski literaturi. Mi ne moremo govoriti o jugoslovanski gejevski Pteraturi, ker je ni. Govorimo lahko le o 
tem , zakaj je ni , mislim pa, da je jasno, zakaj. 
V Beogradu sem spraševala, ali bi kakšna založba izdala Rito Mae Brown. Za Granatna jabolko so rekli, da ne pride 
v poštev. Potem sem predlagala drugo knjigo, Nenadno smrt, ki je zares slaba knjiga. Ko sem povedala, o čem 
pripoveduje, so rekli, da bi jih morda, morda zanimalo, da bi to lahko bilo komercialno. Seveda je vse to "morda". 
Meni je bilo slabo; te knjige že ne bi prevajala. 

Ana (Ljubljana): Ali je problem komercialnega uspeha splošen problem ali je to izrazit problem prav 
lezbične literature? 

Slaaana: To je zelo široko vprašanje - kaj pomeni komercialno, kdaj se komercialno pojavlja kot pozitiven in 
kdaj kot negativen dejavnik. Mene komercialnost ne moti, če gre za to, da se čim več proda. Podrejanje komer
cialnosti me pa že moti. To podrejanje so pomenila prav zgodnja dela, saj so se tiskala s konci, ki so imeli ne
gativne stereotipe in negativna stališča. To je bilo podrejanje komercialnosti. Zdaj, koliko je tebi do tega, da se 
pojavi delo ali roman, ki ti bo na štiristo straneh govoril, da si ti okej, da imaš zelo ugledno življenje, da ti je 
zelo lepo - ti kot braika se torej identificiraš s knjigo, ki te zaradi svojega konca neopazno pripelje do nega
tivističnega sklepa. Ce se vse končuje tako, da se lezbijke ubija ali da njihove zveze razpadajo, se nihče z 
zdravo pameljo ne more identificirati s tolikšno destruktivnost jo, tudi če želi živeti tako življenje. Avtomatsko 
se ti vsiljuje občutek krivde. Zato načrtno omenjam drugačna dela, ne pa Biljane Jovanovic, ker mi negativen 
konec preprosto ni všeč. V zadnjih petnajstih letih je bilo napisanih veliko del, ki so preživela ta negativni 
koncept. O tem pravzaprav sploh ne razmišljajo več, ampak se lezbištvo pogosto pojavlja kot nekaj, kar je 
dano, in mi sedaj pišemo romane o nečem povsem drugem. Spet gre za sindrom stote opice. Nedavno je izšla 
knjiga, ne morem se spomniti naslova, za katero so rekli, da če bi republikanci, reaganovci, priznali lezbištvo 
in homoseksualnost kot legalen način življenja, bi to bila knjiga zanje. Oni bi gotovo uživali ob branju te knjige. 
Zgodba govori o dveh ženskah, ki sta agentki Cie in dobita nalogo, da na Karibih odkrijeta neko zaroto z orož
jem. Na pot odideta tako, da se ena preobleče v moškega, druga jo pa spremlja kot njena žena. Med izpolnje
vanjem naloge se zaljubita. To je triler, napisan zelo desničarsko , na primer prevlada bele rase nad državami 
tretjega sveta itd. Tema lezbištva je okej, problem ni v tem, ampak je zdaj drugje. Pred petnajstimi leti se seve
da taka knjiga nikakor ne bi mogla pojaviti. 

Meta (Ljubljana): Mislim, da lezbijke laže prodrejo v svet prek umetnosti kot prek politike. Kot vemo, je 
umetnost vedno močnejša od politike in tudi hitrejša. Zdi se mi, da je umetniška izpoved v nekem smislu boljša 
možnost za prodor. 

Marjeta (Ljubljana): A ni umetnost tudi politika? Mislim, umetnost vsekakor manipulira. 

Meta: No, prodor je gotovo teŽji za t. i. stranske skupine - recimo nimaš založnika, ker si lezbijka. Ampak zdi se 
mi, da je umetnost močnejša vsaj v tem smislu, da pač lahko vsaj poveš, kaj čutiš, in imaš še to dodatno možnost, 
da je umetnost lahko anonimna, ni se ti treba javno deklarirati. Ne vem, jaz vidim, da so vsa ta stališča, recimo do 
splava in podobno, prek romanov še najbolje šla ven, kar se tiče popularizacije in pritiskanja na sentimentalnost lju
di. Meni se zdi umetnost močno sredstvo. 

Gordana (Ljubljana): To je res. Mislim, da se skoraj vsaka s tem strinja. Ce pa se želijo lezbijke v družbi 
identificirati kot bivajoči, živeči subjekti samo prek umetnosti, je to absolutno premalo. Zgolj politično ni v redu, zgolj 
umetnost ne zadošča. Zdi se mi, da je nujna varianta obojega. Če se bo izhajalo samo iz tega najintimnejšega, tihega, 
krasnega, človeškega, se ne bo dotaknilo tistih slonov, recimo političnih, ker to njim nič ne pomeni. Torej mora lezbij
ka najti neki drug način izraza, artikulacije, da se SOOČi s tem slonom. Seveda to soočenje ni nujno, ni ga treba izsilje-
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vati, naj vse poteka naravno. 
- Ker nam včeraj ni uspelo, bomo pa danes nadaljevale z diskusijo o lezbištvu. Zame, torej za moj občutek, so Iczbijke 
normalna naravna bitja. Nisem študirala niti medicine, niti sociologije, niti biologije, tako da bi tukaj imela kak~ne de
viacije, ki bi me omejevale. 

Lepa (Beograd): To se razume samo po sebi, da so lezbijke normalne. 

Gordana: Da, pardon. Vendar ne vem, zakaj je pravzaprav težko ženskam oziroma soženskam to stvar razumeti, 
sprejeti in se o njej pogova~ati. 

Lepa: To je isto, kot če bi rekle, da je feministka normalno človeško bitje. Tega nam vendar sploh ni treba ome
njati. To fazo smo že prešle. 

Rika (Maribor): Ce smem komentirati - saj ne gre samo za to, kako bi ženske sprejele lezbijke, ampak je 
verjetno v vsaki lezbijki bojazen, kako jo boja sprejeli moški. Jaz sem si prostor v slovenski družbi zagotovila. 

Slaaana: Lezbijke sploh ne razmišljajo, kako jih boja sprejeli moški. Moški so vendar irelevantni za lezbijke. 

Gordana: No, to je vsekakor navzoče . Je pa zelo zanimivo, da neko banalno moško povprečje reagira zelo 
mlačno. Je pa še druga vrsta moških, ki ob lezbištvu popolnoma izgubijo živce, čeprav ne vedo, zakaj. Trelji 
pravijo, zakaj pa ne. Cetrti trdijo, recimo pri narodih, različnih narodih, se to druženje zelo različno sprejema. 
Neka afriška, še danes živeča plemena imajo zakone, ki dovoljujejo poroke samo med ženskami. Moški 
vskočijo zraven, da jih oplodijo, in potem spet izginejo. 
Mene pa zdaj zanima nekaj drugega. V lezbični skupini se boste lolile zbiranja besedil, proze, poezije, to je za 
začetek že zelo veliko. Kako pa nameravate naprej? Mislim, da ste zelo dejavne in zelo urne. Zbrale ste se 
oktobra meseca, sedem vas je bilo, danes smo decembra in ve že pripravljate bilten in tako naprej. Mislim, da 
bi se bilo treba povezati tudi z drugimi v drugih jugoslovanskih središčih. Ne vem, kakšna vprašanja mislite 
sprožati. Včeraj je ena omenila legalizacijo lezbične skupnosti. Ali razmišljate tudi o tem? 

Veronika (Ljubljana): Me smo delovna skupina, približno vemo, kako naj bi to bilo, čeprav celovite
ga načrta še nimamo, ker pričakujemo, da se nam boja pridružile še druge. 

Rika: Samo to so pravne praznine in to bo trajalo še dolgo, preden se bo lezbična skupnost spravila v 
zakon. 

Meta: Pred nedavnim so bile tukaj neke Američanke in so prinesle zelo zanimiv izraz - homofabija. V Evropo 
so prišle študirat med drugim tudi to, koliko je družba fobična do homoseksualcev. Zelo zanimivo. - Hotela sem 
še dodati, da umetnost ustvarja simpatijo, politika pa afirmacija. Simpatija do lezbištva bo, po mojem, šla prek 
umetnosti. Neki aktivni političarki, ki bi hotela odpraviti vso heteroseksualnost za dva tisoč let nazaj, verjetno ne 
bo ravno uspelo prodreti v družbi, kot je današnja. Tako jaz vidim velik moment v umetnosti, čeprav s strahom, 
koliko časa bo trajalo, da pride kaj na dan. Vemo, da mnoga dela pridejo na dan šele po smrti. 

Slaaana: Jaz ne govorim o stvaritvah v umetnosti, sploh pa ne v politiki. Gre preprosto za to: če ti napišeš 
dobro knjigo in je ne moreš izdati , ker je osrednja tema lezbištvo, potem je to pOlitični moment. Knjige ti ne 
zavračajo zaradi umetniških razlogov, ampak samo zato, ker napadaš družbeni sistem, ki si takega napada ne 
sme dovoliti. Sistem se brani z vsemi represivnimi ukrepi, ki pa sodijo v politiko. V tem smislu gre za političnost. 

Meta: Lezbištvo ni samo politični boj. 

Slaaana: Ne, hvala bogu, da ni. 

Lepa: Predlagam, da nadaljujemo v tej smeri in se lilitovke in elelovke zmenimo, da naredimo nekaj točk, ki jih bo
mo dale v sklepno listino srečanja. Meni je bilo zelo všeč, da nismo ponovile izkušnje nekaterih feminističnih gibanj. 
V ameriškem feminističnem gibanju je bil v začetku velik razdor med lezbijkami in feministkami. Lezbijke so bile za 
nekaj časa izločene ali pa so odšle, na koncu pa so se povezale. Mislim, da je to zelo dober komentar in ni razloga, da 
bi meto ponavljale. 
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Sladana: Vendar smo spet na začetku. Recimo izjava, da so lezbijke povsem normalna bitja - to se preprosto ne 
daje na dnevni red, ker so stvari same po sebi jasne. Tudi če se je na primer v naši beograjski skupini pojavila kaka 
sramežljiva namera postaviti lezbištvo pod vprašaj, smo takoj pojasnile z argumentiranimi tezami , da je lezbištvo to, 
to in to, če je neka oseba to želela slišati ali ne. Doslej smo imele srečo, saj se lezbištvo ni pojavilo kot problem. 
Mogoče je to samo sreča, čeprav smo veliko delale za to. Pojavljalo se je vprašanje, ali v naši skupini obstaja kakšno 
lezbično krilo. Vse ženske, tako lezbijke kot heteroseksualke, so odgovarjale, da ni nobenega krila in da skupina 
deluje enotno. 

Veronika: Mislim, da je zdaj trenutek, da spregovorimo o tem, zakaj lezbijke potrebujemo svojo skupino. Med 
ženskami se dobro počutim, vendar se na feminističnih sestankih ne govori o stvareh, o katerih moramo govoriti 
lezbijke. Imamo dovolj svojih težav, ne da bi še poslušale o splavu. Zato potrebujemo svojo skupino. Ker nas je 
tukaj več, bi prosila vse, ki bi se želele pogova~ati o naši skupini in o povezavah z njo, da po tem pogovoru pridete 
na sestanek. 

Željka (Zagreb): Sladana, rekla si, da če se postavi vprašanje feminizma in lezbištva, ve pojasnite, daje 
lezbištvo to, to in to. Zato bi bilo morda umestno, da bi tudi nam vsem povedale, kaj je to, saj so mnoga dekleta 
prvič med nami in se prvič srečujejo s pojmom lezbištva. Namreč pojem lezbištva ima tako kot homoseksualnost 
neko izključno seksualno konotacijo". 

Sladana: Pazi, feminizem vključuje tudi pravico do seksualnosti, do seksualne samoopredelitve. 

Željka: Da, vendar lezbištvo ni samo seksuaina samoopredelitev. Spolna opredelitev je samo izhodišče 
lezbištva, ki se gradi na tem, in v tem je problem. 

Sladana: Če bi kdo od mene zahteval , naj najdem neko identifikacijo, se ne morem identificirati z eno 
kategorijo. Jaz se bom vedno identificirala kot ženska, po svoji ideološki opredelitvi kot feministka, po spol
nem nagnjenju pa kot lezbijka. Ne vidim , v kakšni koliziji bi lahko bil moj feminizem z mojim lezbištvom. 

Jovanka (London): Težava je drugje. Če se zbere skupina, da bi govorila o feminizmu, še ne pomeni 
avtomatsko, da se bo govorilo tudi o lezbištvu. Velikokrat se zgodi, da se lezbištvo marginalizira ali pa se 
sploh ne omenja, ne prizna ta seksualnost v feminističnih krogih. 

Sladana: To ne drži. To je odvisno od posamezne feministične skupine. 

Jovanka: To je res. Vendar lezbištvo ni samo seksualnost 

Željka: To je treba pojasniti, saj tu verjetno prihaja do nesporazumov med feminizmom in lezbištvom. 

Jana (Ljubljana): V mešani skupini so po navadi lezbijke tiste, ki poslušajo seksualne probleme 
heteroseksualk, ne pa narobe. Gre za to, da so heteroseksualke bolj agresivne, bolj dominantne in določajo 
pogovor. Mislim, da si morajo tudi lezbijke, ko okrepijo svojo identiteto, vzeti besedo v ženskem gibanju in obliko
vati akcije po svojih zamislih. 

Sladana: Zame !eministična skupina, ki zavrača govor o lezbištvu, ni feministična. To je conditio sine qua non. 

Katari na (Zagreb): Ampak dogaja se, da kakšna feministična skupina noče govoriti o lezbištvu. 

Sladana: Jaz absolutno ne zastopam teze, da lezbijke ne smejo ustanoviti svoje skupine - to bi bilo nezaslišano 
in neumno. Prav tako mislim, da mora obstajati več feminističnih skupin, ki se bodo ukvarjale z različnimi problemi, 
vendar pa obstaja neka osnovna temeljna skupna ideologija. Zato ustanovitev lezbične skupine še ne pomeni, da je 
ta skupina v koliziji s feminizmom ali narobe. 

Meta: Če v feminizmu ne bo strpnosti, potem ne vem, kje bo. Drugič, vsi ljudje, in ženske in moški, ki jih poznam, 
imajo blazno radi biseksualnost, se pravi, homoseksualnost kot možnost Večina ljudi pravi zase, da so biseksualci, v 
številkah je to več kot sedemdeset odstotkov. Ne vem pa, kje se izgubi njihova strpnost do homoseksualnosti. Vsak 
zase bi prav rad imel avanturo ali biseksualno prakso, izključno lezbijk ali gejev pa ne podpira vsak. In jaz se 
sprašujem, kje se izgubi ta strpnost biseksualcev - ki jih je večina , več kot heteroseksualcev - do izključnih homosek
sualcev. 
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Mira (Zagreb): To je dobro vprašanje. Ta predsodek najbrž izvira iz prepričanja, da homoseksualnost raste v 
dekadentnem družbenem obdobju. 

Meta: Mogoče je to heteroseksualna dekadentna ideja. 

Jovanka: Koliko let se v tej državi že piše o feminizmu? Kaj sploh imate o lezbištvu? 2e to je dokaz, da lezbična 
skupina mora biti samostojna in neodvisna. Ker feminizem obstaja že toliko let in se sploh ne ukvarja z lezbištvom, 
kaj lahko potem lezbijke pričakujejo od take skupine? 

Mojca (Ljubljana): To ni res. V vseh preteklih letih se je pisalo o feminizmu in tudi o lezbištvu. 2e od začet
ka smo se ukvarjale z obojim. V Ulit smo imele tri večere o lezbištvu. Hočem reči, da ni res, da se ni govorilo o tem, 
čeprav se povsem strinjam s posebno lezbično skupino in razumem potrebo po njej. 

Nataša (Ljubljana): Ta potreba se je pojavila zato, ker je prišlo v Ulit skoraj dvajset lezbijk. Na femi
nističnih sestankih se, kolikor jaz vem, o lezbištvu skorajda ne govori. V skupini Ulit pa sem devet mesecev. Poleg 
tega smo v lezbični skupni LL izdelale delovni načrt za politično in umetniško področje. Ideje so tele. Kar se tiče 
političnega, naj se objavljajo članki v časopisih - prvi korak v tej smeri je priloga o lezbištvu v Mladini - in naj se 
izda bilten. Precej smo se že povezale z organizacijami v tujini. Smo tudi članice ILGE, to je International Lesbian 
and Gay Association. Načrtujemo udeležbo na mednarodnih srečanjih. Bile smo že na prvem ilegalnem srečanju 
vzhodnoevropskih držav novembra letos v Budimpešti. To srečanje bo odslej, pod varstvom ILGE, potekalo 
vsako leto. Bile smo na Gay and Lesbian Pride na Nizozemskem in na Lesbenwoche v Berlinu. Poskušamo, da 
bi se podobne skupine organizirale tudi v drugih jugoslovanskih središčih in da se povežemo med seboj. 
Imamo ideje tudi na umetniškem področju, vendar je za to potrebno veliko sposobnih žensk. Načrtujemo 
eksperimentalno gledališče, literarne večere lezbične proze in poezije, razstave slik, skulptur, fotografije in 
podobno, vendar se nam za te projekte morajo pridružiti ženske, ki se s temi stvarmi ukvarjajo. Podobno kot 
feministična skupina Ulit načrtujemo tudi diskusijske večere v Galeriji Škuc. To bi bilo na kratko vse. V mislih 
imamo tudi organizacijo plesnih večerov, žurov samo za ženske, to pa nam za zdaj ne uspeva. Poskusile smo 
že z večerom v Klubu mariborskih študentov. Cena za en večer je trenutno previsoka. Tako prostor obstaja, 
nimamo pa finančnih možnosti. 

Jovanka: Imam komentar na Sladanino izjavo. Na Zahodu so se lezbijke in feministke razšle zaradi nes
porazumov in lezbijke so ustanovile svoje skupine. To se je dogajalo v petdesetih letih, ko so feministke hotele 
dokazati, da niso lezbijke, in so jih napodile. Lezbijke v Angliji se organizirajo kot take zaradi specifičnih prob
lemov lezbištva, ne zato, ker bi nasprotovale feminizmu. 

Slaaana: Ja, vendar to nikakor ne negira moje teze. Pravzaprav jaz ničesar ne zastopam, meni je vsiljena 
neka teza. Ti govoriš iz izkušnje angleškega gibanja, ki se povsem razlikuje od ameriškega feminističnega 
gibanja. To so povsem različne stvari. Jaz lahko govorim iz ameriške izkušnje, ker sem nekaj časa živela tam. 
Moja izkušnja je drugačna. Dejstvo je, da so izkušnje različne tako na ameriškem, angleškem kot francoskem 
območju, ni pa razloga, da bi obstajala povsem drugačna izkušnja na jugoslovanskem območju. Res je, da še ne 
moremo govoriti o izkušnjah, ker se je naše gibanje šele začelo. Ne moreš pa posploševati in trditi, da so se 
lezbijke in feministke dokončno razšle. To ni tako. Na primer v Ameriki je prišlo do razhajanja med lezbijkami in 
feministkami na Vzhodni obali, to je zavrlo razvoj gibanja za kakšnih tri do pet let, saj je organiziranost pešala. Na 
Zahodni obali, v isti državi, pa tega problema ni bilo. Zato ne moremo posploševati in reči, da je prišlo do razdora 
med feministkami in lezbijkami. Feministično gibanje se je razhajalo v mnogih drugih vprašanjih, in ni razloga, da 
se ne bi tudi y tem. 

Jovanka: Samo razhajanje še ne pomeni nič slabega. 

Slaaana: Absolutno ne. V začetku se je to zgodilo zato, ker so feministke z Betty Friedan na čelu izjavile, da je 
navzočnost lezbijk v feminističnem gibanju škodljiva in da lezbijke ne morejo biti v tem gibanju. To je izzvalo velik 
upor, to je na neki način dobro, ker so se stvari premaknile naprej. Pojavile so se akcije na ulicah, kjer so se orga
nizirale tako heteroseksualne kot lezbične feministke. Organizirale so pohode na sedeže lokalnih skupnosti in na 
rokah nosile rožnate zapestnice. Od tod znani izraz rožnate pošasti, ki ga je za lezbijke prva uporabila Betty Friedan. 
2enske je to tako razjezilo, da so si vse nadele rožnate zapestnice, ne glede na to, ali so bile lezbijke. V praksi se je 
pokazala ~olidarnost. 

Prevod in priredba magnetograma S. T. 
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V obdobju Belle Epoque, ki 
je vzniknila iz prve svetovne 
vojne v Franciji, se je v Parizu po-
javilo nekaj salonov. V njih se je zbiralo 
precej uglednih lezbijk in gejev, nosilcev kul-
turnih tokov tedanjega časa. Ena izmed ključnih 
osebnosti tistega obdobja je bila Natalie Barney, pre-
možna Američanka, ki se je na pragu stoletja preselila v 
Francijo. Tako za moške kot številne ženske je bila svo-
jevrsten izziv in atrakcija. Zaprisežena hedonistka in neus
taVljiva ljubimka je bila v odnosu s svojimi partnerkami sproš-
čena in neposredna. Ker v Franciji tedaj ni bilo zakonskih sankcij 
zoper homoseksualce, je bil seveda Pariz edini kraj, kjer je lahko v 
popolnosti in neobremenjeno živela svojo lezbičnost, kjer je lahko, 
brez posebne bojazni, vsak dan, oblečena v moška oblačila, jahala v 
Bolonjski gozd, zato se je je prijel vzdevek Amazanka. 
Njeni popoldnevi so potekali v znamenju literature. Ezri Poundu je 
predstavila Remyja de Gourmonta, on pa je v zameno za to znanstvo v 
njen salon pripeljal številne angleške in ameriške pisatelje. 
za sapfične prireditve oziroma literame večere je Natalie razdelila svoje 
goste v dve skupini: na tiste, ki so prihajali zgolj zaradi lezbične satire, 
in one, ki so iskali kulturno ekskluzivnost. Transvestilske igre in plesi v 
maskah so potekali v sprejemnem salonu, dokler je arhitekti niso opozo
rili na dotrajanost tal tristo let stare stavbe. Ob poletnih večerih pa so se 
najraje zbirali na vrtu, katerega intimo so varovali visoki zidovi hiš na Rue 
Visconti in Rue de Seine. Čeprav so bile trebušne plesalke namenjene 
izključno ženskemu občinstvu , pa vsi obredi in prireditve niso bili tako 
zaprti. Mešani publiki je na primer Paul Valery prebral La Jeunne Parque 
ali pa je Colette predstavila svojo igro La Vagabonde iz leta 1922. 
Skratka, Barneyjeva, ki je slovela po pisanju aforizmav in esejev, je kot 
duhovita osebnost imela naravni dar za prirejanje salonskih srečanj. Pri 
njej so se zbirali mnogi ameriški, angleški in francoski talenti: Marcel 
Proust, Colette, Paul Valery, Andre Gide, Remy de Gourmont, Ezra 
Pound, Paul Morand, Anna de Noailles, Renee Vivien, Dally Wilde 
(nečakinja Oscarja Wildea), Rainer Maria Rilke, Romaine Brooks ". 
Med Natalie Barney in Romaine Brooks se je sicer spletla strastno 
in dolgotrajno razmerje, vendar je bilo zaznamovano z občasnimi 
krizami. Natalie se nikakor ni mogla upreti ženski lepoti, ki jo je 
vedno znova premamila in zapeljala v številne ljubezenske 
avanture. Trdila je, da je imela več kot štirideset ljubic - od 
Liane, ene najslavnejših kurtizan obdobja Belle Epoque, Renee Vivien, mlade francoske pesnice, ki je zaradi Nataliejinih 
ljubezenskih avantur zelo trpela (govorilo se je celo, da je zaradi prevelike ljubezni do Barneyjeve mlada umrla), do 
ameriške slikarke Romaine Brooks, ki se je edina približala nekakšnemu dolgotrajnemu odnosu z Natalie. 
Romaine Brooks je pripadala pariški inteligenci med vojnama. Naslikala je mnogo prijateljev iz takratne umetniške elite, 
med katerimi so bili Jean Cocteau, Gabriele d'Annunzio, Paul Morand, Elsie de Wolfe, Renata Borgatti, Ida Rubinstein, 
Lady Troubridge in seveda Natalie Barney. 
Romaine so privlačila moška oblačila , v katera se je tako rada oblačila Barneyjeva, zato jo je naslikala v najrazličnejših 
transvestilskih kostumih. Natalie je bila model tudi Evangelini Musset in Djuni Barnes pri Ladies Almanach. Rabila je 
tudi za lik Valerie Seymour, znamenite junaki nje lezbičnega romana The Well of Loneliness (Studenec samote) 
pisateljice Radclyffe Hall, ki je živela javno v lezbičnem razmerju z Uno, lady Troubridge. V liku slikarke Wande pa gre po 
vsej verjetnosti za upodobitev Romaine Brooks. 
Portreti Romaine Brooks izražajo neprizanesljivo neposrednost in moč navzočnosti, čeprav so zaradi upodabljanja 
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resničnosti androgenov in 
amazank morda nekoliko nenavadni. Njeno 

največje delo pa je verjetno avtoportret, ki prikazuje 
popotnico v črnem plašču in klobuku, katerega krajci senčijo 

oči. Zaradi melanholičnega pogleda na življenje, krute barvne sheme 
sivega, črnega in belega ter zaradi skrivnostnega simbolizma njena dela 

niso lahko razumljiva. 
Kljub nenehni strasti do žensk je Natalie Barney našla čas tudi za umetnost in 

podporo umetnikom. Kot odgovor na Academie Fran9aise, kjer so prevladovali moški, je 
ustanovila Academie des Femmes, ki naj bi dajala podporo mladim in nadarjenim literatkam. 

Morda še pomembnejša osebnost tedanjega časa pa je bila Gertrude Stein, priznana pesnica in 
pisateljica, ki je, podobno kot Barneyjeva, okrog sebe zbrala vrsto pomembnih umetnikov. Pravza

prav sta bili tekmici, zato sta se le redko družili, pa še takrat bolj iz vljudnosti. Nekoč se je Steinova 
vendarle odzvala povabilu Barneyjeve, saj je tedaj Ford Madox Ford prebiral njeno poezijo. Nasploh je bila 

Steinova precej bolj zadržana od Bameyjeve, o tem priča podatek, da je z Alice B. Toklas živela v popolnem 
rnonogamnem razmerju več kot štirideset let 

V Pariz je prišla leta 1903 in se naselila na legendarni številki 27 na Rue de Fleures. Z bratom sta kupila precej 
slik tedaj še neznanih slikarjev, kot so bili Cezanne, Renoir, Matisse in Picasso, sicer njenih dolgoletnih prijateljev. 
Zanimivo je, da Steinova in njen brat Leo, ki sta bila vneta zagovornika in strastna zbiratelja del impresionistov, 
postimpresionistov, fauvistov, futuristov in predvsem kubistov, nista bila posebej naklonjena dadaistom. Picabia in 

Tzara sta ji prišla zmagoslavno oznanit, da je dadaizem prispel v Pariz, vendar pa se Steinova ni nikoli pridružila 
umetniškim tokovom, če jih ni sama odkrila. 
Med njena najpomembnejša znanstva sodijo tudi pisci Ezra Pound, James Joyce in Ernest Hemingway. Čeprav v 
dvajsetih letih ni objavila skoraj ničesar, je bila priznana kot ena izmed nosilk literarnega undergrounda. Šele lela 1933 
je doživela prvi večji literarni uspeh z delom The Autobiographyof Alice B. Toklas. Objavila je približno dvajset del in 
zasedla pomembno mesto v literarni zgodovini. Pariz je bil konec 19. in v začetku 20. stoletja skupaj z Berlinom simbol 
osebne svobode, vključujoč tudi spolno svobodo, zato ne preseneča, da je bil nekakšno pribežališče homoseksualcev z 
vsega sveta. Spomnimo se samo Oscarja Wildea, ki je lam preživljal zadnje trenutke svojega življenja, pa Vite 
Sackville-West, pesnice, ki je konec prve svetovne vojne živela v javnem razmerju z Violet Trefusis, pa Winnarette 
Singer, slikarke in glasbenice, ki je odkrito priznavala svojo lezbično usmerjenost in je okoli sebe, podobno kot 
Barneyjeva in Steinova, zbrala precejšen krog kulturnikov in uglednih osebnosti tedanjega Pariza. V njen prijateljski 
krog so sodili: slikar Felix Barrias, Degas, Marcel Proust, Robert de Montesquiou, njene intimne prijateljice Ethel 
Smyth, Romaine Brooks, Violet Trefusis, poljska spinetistka Wanda Landowska. Zanimivo je, da se je poročila s 
princem Edmondom de Polignacom, ki je bil prav tako homoseksualec. Znano je tudi, da so bili vsi njeni najbližji 
prijatelji homo- ali biseksualci. Pozneje so pričeli v njen salon zahajati tudi Picasso, Colette, Stravinsky, 
Cocteau, Vera Sudeikin, Markevitch, Prokofjev. Srečala se je tudi s Coleom Porterjem in pri njem naročila 
jazz balet Within the Quota. V njenem salonu so se izvajala dela Manuela de Falle, Igorja Stravinskega, 

mladih francoskih glasbenikov pod imenom Les Six, Ravelov Pavane pour une /nfante detunte ... 
Družabno in kulturno življenje je v dvajsetih letih tega stoletja doseglo enega svojih vrhuncev, pri 
čemer so saloni Natalie Barney, Gertrude Slein in Winnarette Singer oziroma princese de Pol ignac 

igrali izjemno pomembno vlogo, saj so se v njih prvič predstavili mnogi pomembni ustvarjalci -
skratka, saloni so bili središče kulturnega dogajanja v Parizu, prostor za odkrivanje in 

vzpon mnogih talentov. 
Nataša S. Segan 

Viri: 
William Wiser: The Crazy Years. llJallles and Hudson. 1983. 

Gertrude Slein: Everybody's Autobiography. Virago Press. 
London 1985. 

Revolver, št 2, marec 1991 
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Zgodovino gejevskega in lezbičnega tiska delimo na štiri poglavitna obdobja: 

- prv o se nanaša predvsem na dejavnost v seve rni Evropi, s središčem v Nemč iji: tam se j e v le tih 1896-1933 po
javil p rvi val gejevskega in lezbič nega gi banj a in povzroč il rojstvo tovrstnega ti ska: 

- obdobje s krivanja v le tih 1933- 1967, s prva zaradi razmaha nac izma in druge svetovne voj ne, pozneje pa 
intenzivn ega družbe nega in zakonskega zatiranja v petdesetih in šestdeset ih letih. Publikacije iz tega oJ,
do!Jja so red ke, nedolžne in p revidne. Nemčija Il i več vodi lna sila na tp- m področju, temveč prevzamejo 

pobudo Ni zozemska, Da ns ka, Francija in Velika Britanija. Za metk i gejevs kega in l ez J,ič nega 

gibanja se pojav ijo tudi v ZDA, in to kljuh McCarth yjevemu lovu na čarovniee, komuni s te in 
hom~eb;lI alce ; 

- obdobje po StfJlLewallll v le lih 1968- 1979 je obdobje prave " k"plozije. (;ibanje za pravice 
homoseksualeev :stopi iz anonimnosti , gejevski in lezbii: ni tisk se hli8kovi to razširita po vs~j 
zahodni Ev!"Opi, Avstralij i, Kanadi, ZDA pa tudi po L,tinski Ameriki te r j užni Evropi. Hodi tie 
ohdobje radikalnih polit ič nih magazinov ter raznih informativnih iII zabavnih puhlikacij; 

- četrto obdobje zajema o:;emaese la leta, za katera i;O zn~H~ ilni profesionalni časopisi, številm~ 

manjše periodi č ll e puhlik acije iJl konec političnih časopi sov, tako znač ilnih za seoe mdct-'eta. Več 

je informacij. več zahave, več eroti ke, ku1ture ... P OVSe lll110Vn poglavje, ki pulni s trani gejevsk ega 
tis ka, pa je aids, ki pomeni največjo grožnjo in izz iv gejevske skupnos ti ose md esetih . ~e nekaj je 
izjem 11 0 pomemhuo zn to ohdobje - gejevs ki ti sk se kOIl~ 1l 0 pojav i tud i v vzhodni Evropi , in l o še 
pred razpadom Jugoslav ije. l:eškoslovaške in Sovje ts ke zveze. 

Zgodovina gejevskega in lezbičnega tiska se začenja v Nemčiji v obdobju pred prvo svetovno vojno. Prodajalec knjig in 
pisatelj Adolf Brand je leta 1896 osnoval časopis Der Eigene, ki se je osredotočal na odnos med mo~kimi v klasični kulturi. 
Pomembnejši za osvobajanje homoseksualcev je bil židovski zdravnik Magnus Hirschleld, ki je ustanovil Humanitarni 
znanstveni odbor (WhK) in objavil več knjig ter teoretičnih člankov v različnih publikacijah. Vendar pa pri svojem 
prizadevanju ni zmeraj naletel na odobravanje. Homoseksualnost je skušal prenesti iz kriminalne v medicinsko sfero in 
jo kot tako predstaviti javnosti. Brand, ki je bolj užival v skrivnostnosti, je odgovoru na Hirschfeldovo delo posvetil celo 
šteVilko časopisa Der Eigene. Naslov ~tevilke Die Tante (Teta) je bil satira na Hirschfelda. 
Po prvi svetovni vojni so se začela bučna dvajseta leta. V tem obdobju depresije in družbenih pretresov je nastopila 
prava eksplozija gejevskega in lezbičnega periodičnega tiska - samo v Nemčiji je izhajalo trideset časopisov. V Berlinu 
so tiskali celo dnevnik. Najbolj priljubljeni so bili Die Insel, namenjen gejem, ter Gar90nne in Die Freundin za lezbijke. 
Na Nizozemskem je leta 1911 pravnik Schorer ustanovil nizozemsko različico Hirschfeldovega Humanitarnega 
znanstvenega odbora ter izdal letna poročila. Ta so prve gejevske in lezbične periodične publikacije. Leta 1940 so izšle 
prve tri številke Levensrechta, danes najstarejše gejevske in lezbične periodične publikacije na svetu. Spremenilo se je 
le njeno ime - danes se namreč imenuje SEK. 
V Franciji je leta 1909 izšel gejevski časopis Akademos, v letih 1924-1925 pa je izhajallnversions I'Amitie. 
V Veliki Britaniji so se za večjo vidnost in sprejeije v družbi zavzemali predvsem seksologi in umetniki. 
Razen dveh izvodov gejevskih časopisov Friendship in Freedom iz leta 1924 in dveh izvodov lezbičnega časopisa Vice 
Versa, ki sta izšla v letih 1947 in 1948, niso znane druge ameri~ke periodične publikacije iz prve polovice tega stole~a. 
Hitlerjev prevzem oblasti in pohod nacizma sta pomenila konec javnega gejevskega in lezbič nega življenja. Gejevski in 
lezbični tisk je umrl, tako kot na tisoče homoseksualcev, ki so, zaznamovani z rožnatimi (geji) in črnimi (Iezbijke) 
trikotniki , skušali preživeti strahote Dachaua, Sachsenhausna in drugih zloglasnih taborišč smrti. 
V Hitlerjevem obdobju je redno izhajal samo en švicarski časopis; lezbijka A. Vock, ki je uporabljala psevdonim 
Mammina, je leta 1932 začela izdajati lezbični in gejevski časopis Freundschafts-8anner, ki je izhajal dvakrat 
na mesec. Pozneje se ji je pridružil še igralec Kart Meier in skupaj sta ustvarila enega najbolj znanih 
gejevskih časopisov v zgodovini. V letih 1943-1967 se je časopis imenoval Der Kreis. Izhajal je 
enkrat na mesec v nem~čini , francoščini in pozneje tudi v angle~čini. Zaznamoval je zgodovino 
!Jejevske in lezbične kulture. 
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Konec druge svetovne vojne še ne pomeni konca diskriminacije gejev in lezbijk. 2ivljenje homoseksualcev je bilo 
med obnovo Nemčije v znamenju skrivanja. Tisoči homoseksualcev so bili v petdesetih in šestdesetih letih prega

njani in skorajda popolnoma izločeni iz družbenega življenja. 
Vendar so se v zakotju nočnih barov rodile nove pobude drugega vala gejevskega in lezbičnega gibanja. V 
tem obdobju intenzivnega zatiranja so ponatisnili nekaj predvojnih časopisov. 
Nizozemski Levensrecht je bil ponatisnjen pod imenom Vriendschap. Previdna strategija nizozemskega ho

moseksualnega gibanja se je pokazala za uspešno. To gibanje je bilo manj izpostavljeno težavam kot giba
nje v Franciji, Veliki Britaniji ali Nemčiji in se je skoraj izognilo preganjanju. Vse do sedemdesetih let je imela 
organizacija COC iz Amsterdama monopol nad gejevskimi in lezbičnimi periodičnimi publikacijami. 

V Franciji je vichyjski režim med vojno v kazensko pravo uvedel pojem protinaravno, temu je v petdesetih in 
šestdesetih letih sledilo preganjanje homoseksualcev. Gejevski časopisi iz tega obdobja - Pretexte, 
Arcadie, Futur - se niso mogli izogniti konfliktu z zakonom, čeprav so si zelo prizadevali, da bi ostali 
znotraj meja spodobnosti. 

Tudi razmere v Veliki Britaniji niso bile nič boljše. Oscar Wilde je nekoč zapisal: "Problem ni toliko v javnem mne
nju kot v pomanjkljivi izobrazbi urad niških slojev." 
Prvi gejevski časopisi poznih šestdesetih let - Spartacus in Jeremy - so bili, kot je leta 1977 zapisal Weeks, 
začetek prodiranja porabniških vrednot širše družbe v homoseksualno subkulturo. 

Arena Three in Kenric sta bila prva lezbična časopisa. Preganjanje, cenzura in represija pa so bili tako močni, da se je 
gejevsko in lezbično gibanje komajda obdržalo. 
V petdesetih letih je ameriški senator McCarthy poleg komunistov preganjal tudi homoseksualce obeh spolov. Posledi
ca tega je bil organiziran odpor homoseksualcev. V tem obdobju so postavili temelje gejevskemu in lezbičnemu tisku 
v ZDA. Nagel vzpon le-tega pomenijo One Magazine (1951), Mattachine Review (1955) za geje in lezbični časopis 

Ladder (1956). 
Druga polovica šestdesetih let je začetek novega obdobja v gejevski publicistiki. Pojavijo se LCE News, Vector in pozne
je še The Advocate - prvi časopisi, ki gejevske in lezbične subkulture ne izločajo. 
Eksplozivni konec šestdesetih let so zaznamovali študentski nemiri v Parizu, feministično gibanje v Amsterdamu, praška 
pomlad, von Praunheimov film Ni perverzen homoseksualec ... v Berlinu, stonewallski upor homoseksualcev v New 
Yorku ... Lezbična in gejevska zavest se je ob tem izbruhu aktivnosti pričela nezadržno krepiti, geji in lezbijke so stopili iz 
anonimnosti. 
Premiera nemškega filma Ni perverzen homoseksualec, tem vet družba, v kateri živi je učinkovala v Berlinu podobno 
kot stonewallski nemiri v New Yorku. Sledila je pravcata poplava gejevskih in lezbičnih časopisov, vendar jih je preživela 
le peŠČica. Največje publikacije so bile Homosexuelle Emanzipation (1975-1980) na nemškem jugu, lezbični časopisi 
Unsere Kleine Zeitung v Berlinu, Gay Journal (1972) in mehka gejevska pornografija Don (1970). 
Na Nizozemskem je COC začela dialog z zunanjim svetom prek svojih publikacij Dialoog (1965-1967) in SEQ. Obenem je 
začela organizacija COC izgubljati monopol nad lezbičnim in gejevskim tiskom. Najprej so se pojavili radikalni časopisi -
študentski Proefding, časopis lezbičnih feministk Paarse September ter gejevska časopisa Flikkerlicht in Mietje-Pietje. 
Študentski upori v Parizu homoseksualcem niso prinesli nikakršnega izboljšanja, celo nasprotno - geje in lezbijke je 
napadlo radikalno levo krilo. Najprej se je radikaliziralo lezbično gibanje; gejevska in lezbična organizacija Front Homo
sexuelIe d'Action Revoluaonaire (FHAR) se je krepila ob podpori lezbičnega gibanja. Prva radikalna gejevska in 
lezbična časopisa sta bila Le Fleau Social in L'Antinorm. Medtem se je gejevska subkultura bliskovito komercializirala. 
Najpopularnejši britanski gejevski in lezbični časopis iz tega obdobja je bil Gay News, prvi z zares visoko naklado. po
javili so se tudi drugi regionalni časopisi in prvi časopisi na kakovostnem gladkem papirju. Him (1974) je bil pozneje 
vključen v Gay Times, ki je danes vodilna gejevska revija. 
Ameriško gejevsko in lezbično gibanje je stopilo iz osamitve, vendar je še zmeraj ostalo v getu. Najznačilnejša 
razlika med obdobjem pred Stonewallom in po njem je opaznost v družbi. Kaže se prek časopisov iz zgodnjih 
sedemdesetih let - izboljšan kalifornijski The Advocate, bostonski Gay Community News, kanadski Body PoHNe 
in veliko drugih manjših periodičnih publikacij. V letih 1970-1976 je obstajalo skoraj sto homoseksualnih pub
likacij, od tega približno polovica lezbičnih. 
Evropski in ameriški homoseksualec je v osemdesetih letih izgubil zanimanje za osvobajanje in boj proti diskrimi
naciji; hotel se je zabavati. Izjema so geji in lezbijke v bivši Jugoslaviji, predvsem v Sloveniji, in 
celotni Vzhodni Evropi, kjer se je gibanje homoseksualcev sploh prvič zares začelo pojavljati, z 
njim pa tudi prve tovrstne publikacije. V Sloveniji je to bil Gayzine za geje in Lesbozine za lezbijke, 
pozneje pa še skupna gejevska in lezbična revija Revolver. 
Po interesnih področjih lahko današnje gejevske in lezbične časopise razdelimo v več skupin: in
formativne, zabavne, literarne in umetnostne, politične, znanstvene in literarne - npr. Journal of 
Homosexuality (ZDA), Sodoma in Quadirni di Critica Omosessuale (Italija), Gay Information (Avstralija), Masque do 
leta 1987 (Francija), Homologie (Nizozemska) ... Teh časopisov ni veliko, so pa zelo vplivni. Omeniti je še treba 
pornografski periodični tisk in časopise posameznih organizacij. 

Nataša S. Segan 
Revolver, št. 1 , december 1990 77 



Bop;alo dediš"ino l ezbične književnosti po Sapfo je leta 1956 - sponatisoma 

1 'J74 iII 1985 - izčrpno popisala Jeannette Foster v študiji Sex IItlriant Women 

in Lilerature (Spolno drugačne ženske v k"jižetmOsli) za založbo Vantage Press. 

Francoska književnost je z lezbi č no tematiko precej bogata, v ameri ških in 

anglešk i h romanih pred 20. stoletjem pa se Ic- ta ni pojavljala. P",i vidnejši 

naslovi so 7he Well of Loneliness (Studenec samote) avtorice Radclyffe Hall iz 

le la 1928, TIte flotel (Ho let) Elisabeth Bowen, Extrllordinary WomeTl (/zjemTle 

ženske) Campton MacKcnziejeve in Orlando Virginie Woolf. Nedvomno 

pnzn'mje lilerarne zgodovine pa so doživele Gertrude Ste in s TItree Li,JCs (Tri 

živ/jenja), Djuna Bames z Nightwood in Lillian IlelIman z TILe Children's 

/Jour (Ura otrok). V petdesetih letih iII do sred ilIe šestdesetih It't je obstajal 

žanr, ki danes velja za lezhi čno literarno plažo. Za n\zšiljallje tov rstnih 

romanov sta odgovorna Dick CarrolI in zbirka GoLd Mcclui pri založbi Fawceu. 

VečinomII je šlo za pisa telje, ki so z mehko pornografijo zabavali moško 

bralstvo. Nekaj pa je bilo med avtorji ludi lezbijk, ki so skušale lezb i č nost 

predst,witi kOl načill življellja. Najbolj so šle v prodajo Valerie Taylor z 

The Girls (Dekleta) iII 3-B leta 1959 ter;l World With.out Men (St'Ct brez 

moških) le la 196:3, pn Marion Zimmer Bmdley z 1 ;1", a LcsbiuTl (Jaz sem 

lezbijk,,) in The Strange Womcn (Nenovadne ženske), obe 1962, Panla 

Christian z Edge o/Twilight (Na robu somraku) leta 1959 te r Anne Ballnon z 

O(Ul Girl Ollt (Neprilagojeno dekle) dve letj prej. Ta roman je billakrnt v 

Združenih državah uspešnica šlevilka dve . Nekaj teh naslovov je uredila 

današllja podpredsecl llica založbe Fllwcett Leolla Nevler. Pri lezhičn i za.ložbi 

Nuiad Press pa so prepričane, da so omenjene aviorice še dvajset le t pOZlleje 

zvezde lal.kolnega Ijuhezenskega žanra. 
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Skupaj s socialnim gibanjem 

Po stonewallskih dogodkih sta se lezbično založništvo in književnost razvijala ločeno od gejevske scene. In tu
di drugače: kot del ženskega gibanja so se odpirali feministične knjigarne in ženski centri. V teh dogajanjih je 
pomembna ustanovitev gibanja Women in Print Movement junija 1976 v Omahi v zvezni državi Nebraska. 
Carol Seajay, ki izdaja Feminist Bookstore News (Novosti feministitne knjigarne) in je bila pred petnajstimi leti 
soustanoviteljica knjigame Old Wives Tales Bookstore (Knjigama zgodb starih žensk) v San Franciscu, je 
opisala srečanje v Omahi opisala s temi besedami: "Morda nas tam ni bilo več kot dvesto, vse pa smo bile na 
področju ženskega založništva ali knjigotrštva zelo dejavne." Srečanje je organizirala June Arnold, zaposlena 
pri Daughters Press. Stiki in združenja na regionalni ali lokalni ravni so se po tem srečanju povezali v celoto. 
Spoznanje, da se je rodila neka skupnost s skupnim ciljem, je bilo tu. Na ustanovitvenem srečanju so bile he
teroseksualne udeleženke v veliki manjšini. Po besedah Carol Seajay je bilo žensko gibanje 1976. leta še pre
cej na začetku oo . tiste, ki so prve doumele potrebo po feminističnem gibanju, pa so bile lezbijke. Njihova 
manjša odvisnost od gospodinjskih opravil jih je postavila na čelo zgodnjega feminizma. Ne glede na to je bi
lo ženskemu gibanju zaradi lezbijk vsaj nekoliko neprijetno. "Nobenega dvoma ni, da so heteroseksualne 
voditeljice gibanja kot na primer Gloria Steinem ali Betty Friedan hotele probleme lezbištva odriniti v drugi 
plan," pove urednica založbe Naiad Barbara Grier, "bale so se, da bo lezbična senzibilnost samo odvrnila 
javnost od gibanja." Nekdanji leta ki in pamfleti so se spremenili v knjige ženskih knjigam. Prodaja knjig je ko
ristila tako ženskim centrom kot založnikom. V zgodnjih sedemdesetih so bila med temi najpomembnejša 
imena: June Arnold in Parke Volman sta ustanovili Daughters Press, kjer so izdali Granatno jabolko Rite Mae 
Brown. Casey Ozarnik in Coletta Reid sta v Baltimoru ustanovili založbo Diana Press. V San Franciscu so 
Wendy Cadden, Judy Grahn in Martha Shelley ustanovile The Women's Press Col/ective, Barbara Grier pa je 
ustanovila založbo Naiad Press in ta je edina preživela več kot desetielje. Pozneje je bilo ustanovljenih več 
novejših manjŠih ženskih založb. 

Različnost 

Pomembna prvina ženskega in lezbičnega založništva je njegova raznolikost. Založbe so se hitro predstavile z 
izrazito oblikovanimi ponudbami. Med prvimi izdajatelji gejevske in lezbične književnosti je bil Crossing Press. John 
in Elaine Gill sta založbo ustanovila z namenom, da javno predstavita književnost, ki sta jo občudovala in ji je bil 
dostop do bralstva sicer zaprt. Sredi sedemdesetih so tako prvi ponudili lezbično in gejevsko poezijo. Ena prvih iz
daj Crossing Press je bila prva antologija ženske poezije z naslovom Mountain Moving (Premikanje gora), v kateri 
sta se pojavili med drugimi avtoricami tudi Judy Grahn in Margaret Atwood. Pomembno delo je bilo tudi Sister Out
sider (Sestra izvrženka) avtorice Audre lorde v nakladi dvajset tisoč izvodov. 
Drugačno izdajateljsko politiko ima založba Naiad Press, zgled za izključno lezbično knjižno ponudbo. Barbara 
Grier, ki jo je ustanovila leta 1973, pravi: "Lezbično , lezbično , do konca lezbično! Zdelo se mi je pomembno razjas
niti, kdo smo in koga hočemo razveseliti. Od prvega dne je založba Naiad posvečena lezbični avtorici in lezbični 
bralki! Svoj uspeh dolgujemo prav jasnosti naše usmeritve. Ko sem ustanovila založbo, sem imela tri tisoč štiristo 
imen. Danes imam štiriindvajset tisoč kupcev. " 
Seal Press sta leta 1976 ustanovili Barbara Wilson in Faith Conlan v Seattlu. To je založba, ki je do lezbištva prišla 
prek feminizma. "Tiskanje lezbične literature je bilo logičen podaljšek feministično usmerjene ponudbe," pojasnju
je Conionova. Prva lezbična dela so bili romani Wilsonove, pozneje pa so izdale med drugimi še Girls, Visions and 
Everything (Dekleta, vizije in vse drugo) Sarah Schulmanove ter Lesbian Coup/es (Lezbitni pari) Merilee Clunisove 
in G. Dorsey Greenove. Debitantkam pa je namenjena zbirka lezbičnih romanov Voyages Out. Pri Sealu je svoj ro
man Bird-Eyes (Ptitje oti) izdala tudi Madelyn Arnold. Zanj je prejela nagrado Lambda za najboljši lezbični roman. 
Leta 1978 sta Maureen Bradley in Judith McDaniel ustanovili zalOŽbo Spinsters, ki izdaja dela temnopoltih avtoric. 
Med najpomembnejšimi naslovi te vrste je The Cancer Jouma/s (Krono/ogija raka) Audre Lorde, ki je bila prodana v 
več kot tri tisoč izvodih. Založbo je čez štiri leta prevzela Sherry Thomas z namenom, da jo komercializira. 
Piltsburška založba C/eis Press izdaja stvarno literaturo. Leta 1980 sta jo ustanovili Felice Newman in Frederique 
Delacoste z namenom zbirati in tiskati informacije, ki jih potrebujeta feministična in lezbična skupnost Ugotavljata, 
da taka usmeritev založbe še ne pomeni tudi ozkega kroga bralk. 
Leta 1984 je Nancy Bereano nehala urednikovati feministično knjižno zbirko pri Crossing Press in ustanovila za
ložbo z imenom Firebrand Books. To je ena izmed maloštevilnih lezbičnih založb, posvečenih tudi poeziji. 
Barbara Smith pa vodi Kitchen Table Press, založbo, ki izdaja dela umetnic iz treljega sveta. Njihova antologija This 
Bridge Cal/ed My Back (Ta most po imenu moj hrbet) je dosegla skoraj petdeset tisoč izvodov naklade. Smithova 
predvsem poudarja, da lezbična in gejevska skupnost pripisujeta premajhno vlogo nebelim ustvarjalkam in ustvar
jalcem. 

Maljaž Bergant 
Revo/ver, št. 2, marec 1991 
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To, kar je bil v Parizu petdesetih in šestdesetih eksistencializem, je v svetu osemdesetih roken
rol. V sredini osemdesetih se je namreč zgodila mini revolucija v zakotnih, provincialnih 
ameriških mestecih in rokenrol postavila ~a, kamor končno tudi sodi; na pločnike, med obu
pance in odštekance, ki svoj konflikt z življenjem, svetom in seboj rešujejo živeč na skrajnem 
robu družbe, onstran spodobnosti in morale, proč od uglajenih in vkalupljenih množic. Rokenrol 
postane tako krik umazanih, siromašnih in kaotičnih delavskih slumov urbanih sredin, krik zo
per omejenost in nesvobodo, ki jo prinašajo vsiljene družbene norme. 

Pri tem se zdi ženska verzija odpadništva še kompleksnejša od moške, saj 
ob zaostreni kritičnosti in zavračanju družbe, kakršna pač je, vsebuje še eno 
bistveno komponento - problematiziranje lastne seksualnosti. O slučaju 
tukaj ne more biti govora, če samo pomislimo, kakšen tabu je predstavljala 
ženska seksualnost skozi vso donedavno zgodovino, saj je bila ves ta čas v 
bistvu zanikana, najmanj pa cinično uvrščena v nedoločljiv, imaginaren 
prostor, strpana med stereotipne like, ki so jih pripisovali ženski; med svet-
nico in materjo na eni strani (aseksualnost, frigidnost ... ) ter čarovnico in 
kurbo na drugi strani (nimfomanstvo, razvpitost, pohota ... ). Taka stališča pa 
so v življenju ženske še zmeraj problem in zato niti ne preseneča, da je 
žensko rokenrol odpadništvo pogosto usmerjeno k nekakšni androgenosti , k 
imidžu brezspoInega bi~a. 

Najvidnejše heroine osemdesetih in začetka devetdesetih, Michelle Shocked, Phranc, Suzanne 
Vega, Sylvia Juncosa, KO. Lang, P.J. Harvey, Sinead O'Connor, Courtney Love ... vse po vrsti 
skrivajo svoje ženske atribute izza debelih volnenih puloverjev ali za ohlapnimi bombažnimi 
oblačili, skoraj brez izjeme so po deško postrižene ali pa dajejo videz popolne neurejenosti, 
nekatere (Silvia Juncosa) si s tetoviranjem uničujejo prislovično "mehkobo in lepoto" ženske 
kože, z ekstremno suhost jo želijo izničiti ženske obline (Syd Straw, Lucinda Williams) ali pa brez 
kančka sramu kar naravnost koketirajo z javnim priznanjem svoje lezbične identitete (pri tem je 
najradikalnejša Phranc). 
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Težak notranji spopad med kulturološko vsiljeno podobo ženske in hormonsko 
definirano ženskos~o ter potrebo, da se ta determiniranost odvrže, je nekakšno 
gonilo rokerske inspiraCije. 
ln kdo so tiste, ki se (ne)posredno definirajo kot lezbijke? The Ir:digo Girls, 
Phranc, Tracy Chapman, Laurie Anderson, Melissa Etheridge, Two Nice Girls, k.d. 
lang, Michelle Shocked ... sodijo v skupino "lahko bi bile lezbijke". Za nekatere, 
ki so se medtem razkrile, to niti ni več samo domneva. Tako na primer Phranc 
("odkrita") zase pravi, da je "povsem preprosta in normalna židovska lezbijka", 
Michelle Shocked pogosto nastopa na lezbičnih festivalih, Anna Palm (avantgard
na glasbenica) je odkrita lezbična aktivistka, k.d. lang se je po dolgih mukah s 
samo sabo razkrila v ameriški gej reviji The Advoca/e in od takrat nima več prob
lemov z večnim skrivanjem in namigovanji. 
Povsem drug primer sta na primer Laurie Anderson in Tracy Chapman, ki svojo 
lezbičnost priznavata zelo posredno in kljub svoji visoki politični ozaveščenosti in 
feminističnim stališčem nista še nikdar nastopili pred izključno lezbično publiko. 
Je pa Laurie Anderson dala intervju za francosko lezbično revijo Lesbia, to je ve
liko presenečenje. 
O Tracy Chapman pa še to: njena glasba se v marsičem naslanja na glasbo Joan 
Armatrading, ki je blestela v sedemdesetih in je bila prav tako črnka in prav tako 
lezbijka. 
Ugotovimo lahko, da new age rokenrol dive svojo spolnost povsem sprejemajo, le 
da jo v skladu s časom, v katerem živijo, in s svobodo, ki so si jo izborile, re
definirajo. 
Michelle Shocked, Phranc, Laurie Anderson ... so Jeanne Moreau in Juliette Gre
ca današnjih dni. 



PHRANC 
Kak Fassbinderjev film bi bil prav~nji ambient za Phranc. Angel 
dekadence, z obrazom Ivana Lendia in frizuro ameriškega marinca, ima 
zanimiv, samoironičen odnos do svoje sporočilnosti. Njen imidž je na
ravnan izrazito butch. Sarkazem in cinizem sta njeni glavni karakteristi
ki. Zajedljiva je do pojavov neonacizma (Take Off Your Swastika), do ra
sistov (Bloodbath) ".; v svoji kritiki pa se loteva tudi nepolitičnih stvari -
na primer nežnih, brhkih ženskic, ki grulijo kvaziprotestne pesmice, 
obenem pa "nemočno" trepetajo z očmi in lovijo bogate možičke in 
ugodne pogodbe (Folksinger). Jedkost in grenkoba sta značilni za 
album z ironičnim naslovom I Enjoy Being A Girl (Rada sem dekle). 
Phranc javno priznava svojo lezbično spolno orientacijo in s tem 
zavestno otežkoča svojo glasbeno kariero. Njen drugi album je 
eklektična mešanica različnih stilov. Na albumu najdemo tudi pesem 
M-A-R-T-I-N-A, ki jo je posvetila teniški igralki Martini Navratilovi. 
Na najnovejšem albumu z naslovom Posi1ively Phranc je angažiranih 
tekstov še več. Eno izmed skladb je posvetila jazz glasbeniku Billy Tip 
tonu , čigar smrt je bila leta 1989 pravi šok, saj se je izkazalo, da je bil 
Billy v resnici ženska, ki se je kar pol stoletja pretvarja la, da je moški, 
se poročila in posvojila otroke; le tako si je namreč lahko privoščila 
kariero, ki bi ji bila kot ženski onemogočena. Umrla je zaradi čira na 
želodcu; bala se je obiska pri zdravniku, ki bi razkril njeno spolno iden
titeto. 
"Da bi lahko počela, kar si je zares želela -muzicirala- je morala zatreti 
svojo identiteto, " pripoveduje Phranc. "Kako tragično, da jo je ubila nje
na skrivnost." 
Na albumu se je Phranc spomnila še ene znane lezbijke - pisateljice 
Gertrude Stein. V pesmi Outta Here pa obuja spomine na Keitha 
Haringa in Roberta Mapplethorpa in govori o nemih prostorih, ki jih 
pušča za sabo epidemija aidsa. 
"Odhajanje in umiranje - s to pesmijo sem želela zaključiti album. 
Nekoč mi je prišlo na misel, kako moji starši večkrat gledajo posnetke 
iz svoje mladosti. Prešinilo me je, da jaz v starosti ne bom mogla gle
dati starih fotografij skupaj s svojimi prijatelji, ker mnogih zaradi aidsa 
ne bo več." 

MICHELLE SHOCKED 
Njen osrednji moto je odkritost. Doslej je izdala tri , po glasbenem stilu povsem različne alb ume. Imela je 
srečo, kot jo ima le malokdo; iz popolne anonimnosti se je čez noč povzpela do neba. Cisto slučajno jo je na 
Kervil Folk Festivalu odkril Pete Lowrence, neodvisni distributer in lastnik založbe Cookin Vynil. 
Je pa zato zgodba o njenem odraščanju tembolj zapletena. V obdobju zgodnje adolescence je, boreč se za 
svojo individualnost, prišla v konflikt s starši , policijo, družbo. Nekoč se je po pomoč zatekla celo k psihote
rapevtki Isabelle Pierce, ki je pomembno vplivala na oblikovanje njene politične zavesti. Poleg terapevtske po
moči ji je Piercova dala tudi lekcije iz antipsihiatrije in radikalne kriminologije. Pojasnila ji je mehanizem, s ka
terim družba iz plemenitih odpadnikov producira duševne bolnike in kriminalce in jih s takšnim etiketiranjem 
ekskomunicira. Tako je pesem 5 a.m. In Amsterdam z njene prve plošče posvečena prav lsabelle Pierce. 
Z občutljivim očesom mlade uporni ce in izkušene potepuhinje je Michelle opazovala svet okoli sebe in odkri
vala družbene krivice in njihove politične posledice. Z notranjim ušesom je prisluškovala glasbi iz svojih 
otro~kih dni - teksaškim trubadurjem, kot sta na primer Guy Clark in Terry Allen. Drugi album Sharp Shocked 
je posvečen Clarku. 
Prva albuma Campfire Tapes in Short Sharp Shocked govorita predvsem o nenavadnih civilizacijskih in poli
tičnih konotacijah v bizarnih izkušnjah mladih v osemdesetih letih. Zadnji album Cap fain Swing pa se povsem 
razlikuje. Tukaj se Michelle predstavi kot vrhunska interpretka rokenrola. Gre za sintezo bluesa, dixielanda, 
cool jazza in western swinga. Predvsem pa plošča izžareva veliko veselja in optimizma, pa je vendarle zelo 
občutena. Le v pesmih, ki so jazzovsko obarvane, je še zmeraj čutiti politično ozadje. Ostaja vpra~anj e, ali je 
njena politična ost s tem albumom dokončno otopela? 
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K.D. LANG 
Je med doslej našteti mi najbolj uveljavljena in 
znana, Pobrala je cel kup največjih glasbenih 
priznanj, Učila se je pri pevkah sentimentalnih 
ljubezenskih pesmi (Peggy Lee, Carmen 
McCrae) in črpala iz romantičnega obdobja 
teksaškega country ja iz šestdesetih, Leta 1989 
jo je ameriški glasbeni časopis Rolting Stone 
proglasil za najboljšo mlado vokalistko, Hot 
Wire, ženski glasbeni časopis, pa jo je poime
noval "skriti srčni utrip vsake lezbijke", Res je, 
k.d, lang je gotovo kultna osebnost v lezbični 
skupnosti, nekakšen generacijski idol, 

ANNA PALM 
Anna ima klasično glasbeno izobrazbo, kalila pa se je na angleški altemativni sceni, Štiri leta je igrala v alter
nativnem gledališču , želja po samostojnem nastopanju pa jo je vrnila k violini , instrumentu, ki ga je igrala že 
od svojega osmega leta starosti. Začela je raziskovati nove možnosti povezave vokala in violine, Evokativna in 
poglobljena besedila se prepletajo z zvokom violine, ki izraža užitek in bolečino, Poseben stil, poln energije, 
združuje elemente folklorne in eksperimentalne glasbe, 
Sodelovala je z mnogimi znanimi imeni: Morris Dance Band, plesno-glasbeni duet The Un, duet Nyah Fearties, 
ki je spremljal skupino The Pogues v Glasgowu, teater Red Wedge Womens Show, Dead Can Dance, ženska 
skupina The Renees in jazz pianistka Caroline Field, 
V uglednih glasbenih časopisih je požela ugodne kritike in dočakala prvo LP ploščo, 
Aktivna pa je tudi v lezbičnem gibanju, Dosti nastopa na lezbičnih festivalih, sodelovala pa je tudi na evropski 
turneji , ki je bila del protestne kampanje proti zloglasni klavzuli 28, zakonu, ki diskriminira geje in lezbijke v 
Veliki Britaniji. 

LAURlE ANDERSON 
Laurie Anderson je gotovo najbolj znana umetnica performansa osemdesetih, S svojim zadnjim projek
tom Strange Angels, ki predstavlja glasbeni segment predstave Empty Places, dokazuje svojo nenehno 
inovativnost, svoj večni raziskovalni ustvarjalni nemir, 
Sicer pa ne preseneča , da Laurie Anderson v svojih delih meša različne umetnostne smeri; v Chicagu je 
študirala umetnostno zgodovino, kiparstvo, slikarstvo in grafično oblikovanje, Svoj prvi performans, 
katerega vsebina je bila avtobiografska, je imela že daljnega leta 1972 v Carnegie Recital Hallu, v New 
Yorku, potem ko je zaključila študij kiparstva na Columbia University, Pri študiju umetnostne zgodovine je 
oddala material za "sanjske serije, ki so nastale iz spanja med predavanji o umetnostni zgodovini, z 
mešanjem teh sanj in tistim, kar je bilo na ekranu," Serijam so sledili delci insomnije - Songs And Stories 
for the Insomniac leta 1975, 
Laurie kreira naracije z manipuliranjem preteklih dogodkov, ki jim dodaja lastno družinsko ozadje, Nava
da pripovedovanja zgodb predstavlja velik del njenega otroštva, mešanica glasbe in pripovedi pa je bila 
običajni dogodek v njenem domu. Sama pravi, da je njeno delo delo o času, merjenju časa , spominih in o 
tem, kaj se dogaja v spominskih luknjah, v premorih, v šumih, Mentalno mešanje dogodkov preko aktiv
nosti pozabljanja in spominjanja v umu nosi določene kulturne vtise/odtise, ki jih je Andersonova s pri
dom uporabila v svojem prvem periormansu z naslovom Americans on the Move (Američani na pohodu), 
Laurie Anderson gledalcu omogoča , da vidi več kot le umetnikovo družbeno-osebno vizijo, ki je omejena 
z vsiljeno kulturno in politično shemo, Neverjetna kombinacija njenih skladateljskih, per1ormerskih , 
igralskih, vizuelnih in intelektualnih sposobnosti le še podčrtuje moč njenih predstav. Rezultat je petje, 
igranje, glasba in pripovedovanje zgodb, To so tista izrazna sredstva, ki jih uporablja v različnih kombi
nacijah, Tehnologija , ki jo v svojih per10rmansih uporablja , je ZdrUŽljiva z idejo oziroma predstavo o 
Američanih na pohodu in s tehnologijo, ki obkroza naša življenja, Pa ne samo to, Specifične lastnosti 
elektronsko modificiranega zvoka, ki prekinja oziroma trga prostor, dajejo občutek razdalje in potovanja, 
Svoje predstave izvaja na večih trakovih, to ji omogoča, da ohranja različne subtilne nianse, ki bi jih bilo 
brez tega principa domala nemogoče doseči. 

Natl~a S, Segan 
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Berlin je v osemdesetih doživel popoln kulturni razcvet in postal kulturna prestolnica Evrope, tiste Evrope, ki je 
počasi postajala utrujena od nenehne napetosti hladne vojne in ji je bilo treba vdahniti nove, sveže avant
gardne ideje in miselne tokove. Tukaj sta v sožitju zaživeli klasična in alternativna kultura. In Berlin je bil 
pravšnje mesto za to, čeprav obdan z zidom, je bil ves čas odprt in je znal prisluhniti smerem sodobnega časa 
- predvsem pa je bil in ostaja drugačen. Ne nazadnje je bil prav Ber1in mesto nekakšnega zgodovinskega ab
surda, simbol, ki je pomenil najnazornejši dokaz kolektivne krivde Nemcev za množični zločin druge svetovne 
vojne. Berlin je bil razdeljen z zidom, ki je sicer resda predstavljal nepremostijivo oviro med dvema političnima 
sistemoma, med dvema povsem diametralnima ideologijama in svetovoma, ni pa mogel zlomiti duha njegovih 
prebivalcev, ki so prav v duhovnem smislu ta zid zrušili že mnogo pred njegovim resničnim padcem. 

Ceprav ga ni mogoče povsem primerjati s Parizom na prelomu 19. in 20. stoletja , je Berlin v tistem 
obdobju pomenil norost, ekstravaganco in dekadenco - in zatorej ne preseneča, da je pomenil eno 
izmed evropskih zbirališč takratnih lezbijk in gejev. Nasploh je bilo v dvajsetih letih tega stole~a kljub 
ekonomski krizi, ki je bila posledica globoke recesije in nezaceljenih ran prve svetovne \i,.ine, čutiti , 

da so se ljudje precej sprostili in osvobodili. V umetnosti so prevladovali novi tokovi. Ljudje so se 
zabavali, kot da bi hoteli izbrisati kruto stvarnost in temačne perspektive, ki so se zgrinjale nad 
takratno Evropo. In lezbijke so se resnično znale zabavati , saj je znano, da je bilo v tedanjem Ber1inu 
okoli sto različnih , bolj ali manj odprtih klubov, kjer so se zbirale. Vendar bučna dvajseta leta niso 
trajala dolgo in Hitierjev prevzem oblasti in pohod nacizma sta pomenila konec javnega lezbičnega in 
gejevskega življenja. Homoseksualci so se morali začeti skrivati, če so se hoteli izogniti represiji 
fašističnega režima, ki je imel poleg Judov tudi zanje pripravljena taborišča smrti in črne trikotnike, 
s katerimi je označevallezbijke in druge asocialne osebe, ter rožnate trikotnike, ki so jih prišite na 
taboriščnih uniformah nosili geji. 

Po koncu druge svetovne vojne še ni bilo videti konca diskriminacije lezbijk in gejev v 
takratni ponižani in razdeljeni povojni Nemčiji. Livljenje homoseksualcev je bilo v obdobju 
obnove Nemčije v znamenju skrivanja. Tisoče homoseksualcev so v petdesetih in šestde
setih letih preganjali in skorajda popolnoma izobčili iz družbenega Življenja. Vendar so se v 
zako~u nočnih barov rodile nove pobude drugega vala lezbičnega in gejevskega gibanja. 
Ponatisnili so nekaj predvojnih homoseksualnih časopisov ter začeli ustva~ati nove. 

Da so se lezbijke v Berlinu, podobno kot drugod v Nemčiji , odlično organizirale, o 
tem ni nobenega dvoma. Imajo svoja informacijska središča , telefon, hotel za 
ženske, restavracije in bare, knjižnico, knjigarne, kulturne centre, filmski arhiv, 
diskoteke ... tradicionalno prireditev, ki poteka vsako leto 31. aprila, imenovano 
Valpurgina noč, od sredine osemdesetih pa se je med tradicionalne prireditve 
vpisal tudi tako imenovani Lezbični teden (Lesbenwoche), ob katerem lezbijke 
pripravljajo različne delavnice, okrogle mize, predavanja, predvajajo predvsem 
novejše lezbične filme, žurirajo ... Vsako leto priredijo otvoritveni ples, ki se ga 
običajno udeleži od dva do tri tisoč lezbijk iz vse Nemčije, pa tudi iz drugih evrop
skih držav. 

Zid, ki je razmejeval nekdanji Vzhodni in Zahodni Berlin, je novembra 1989 padel. 
Simbola prejšnjega časa tako ni več. Kaj je ta sprememba prinesla Evropi, vemo. 
Preživeli komunistični sistemi so začeli izginjati s političnega zemljevida Evrope, 
vse je sprva zajelo navdušenje. Toda razlogov za zanosno veselje je vse manj. Z 
velikimi družbenimi spremembami sta prišla tudi strah in tesnoba. Pošast na
cionalizma je začela dvigati glavo in kazati svoje ostre zobe. Skini so se orga
nizirali v morilske tolpe, oboroženi z molotovkami in sovraštvom preganjajo 
Turke, aziate, begunce ... vse, za katere menijo, da nimajo v Nemčiji kaj iskati, 
vse, kar je drugačno in tuje njihovemu pojmovanju kulture, tudi geje, saj ni malo 
primerov, ko so vpadali v njihova nočna zabavišča in jih skušali ustrahovati. Na 
trenutke se zdi , da se je kolo zgodovine začelo vrteti nazaj. Casi brezskrbnosti so 
minili. Zato ne preseneča, da na margini lezbičnega in gejevskega gibanja v 
Berlinu naletimo na pojav radikalnih oziroma ultralevičarjev vseh spolnih 
usmeritev, tudi lezbijk in gejev, vendar je njihovo delovanje precej drugačno od 
organiziranega lezbičnega in gejevskega aktivizma na berlinski sceni , saj je 
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usmerjeno predvsem v politični boj proti pojavom neonacizma, rasizma, seksiz
ma, antisemitizma in sploh kakršnega koli šovinizma ter diskriminacije, pa tudi v 
kritiko kapitalističnega družbenega reda, ki se v precejšnji meri opira na ideje 
utemeljiteljev socialistične in komunistične ideologije - Mar1<a, Engelsa, Lenina, 
Rose Luxemburg ... Povezovanje lezbičnega' in feminističnega aktivizma z levim 
radikalnim prepričanjem si prizadeva za socialno pravičnejšo družbo. Predvsem 
s komunističnimi idejami zelo bodejo v nos uradno nemško oblast, ki ne izkazuje 
posebnega razumevanja za njihov boj, celo nasprotno, zdi se, da mnogo bolj 
popušča ekstremnim desničarjem. Policijski ukrepi so namreč ob javnih demon
stracijah levičarjev mnogo represivnejši in brutalnejši kot do desničarjev, ki so jih 
precej časa le nemo opazovali pri njihovem početju, ukrenili pa niso ničesar. 

Levičarji so prepričani, da za izbruhom sovraštva in nasilja do tujcev, skrita v 
senci, stoji vlada ali pa vsaj močne politične sile v Nemčiji, ki jim taka nestrpnost 
odgovarja, saj naj bi prepričala javno mnenje o nujnosti spremembe preveč libe
ralnega zakona o tujcih. V tem, pravijo, je vsa beda in dvoličnost uradne politike. 
O vseh teh stvamostih in skritih obrazih Berlina, torej, o nekem drugem, nam 
tujem in komaj razumljivem Berlinu, sem se pogovarjala s Slovenko, rojeno v 
Nemčiji , ki živi v feministični in lezbični komuni Frauen-Lesben Haus, delu skvota 
levičarjev v bivšem vzhodnem predelu Berlina, v bližini Alexanderplatza. Sprva 
me je obstoj takšnega aktivizma nekoliko presenetil, saj se mi je zdelo toliko 
drugih stvari znotraj lezbične in gejevske skupnosti pomembnejših. Vendar bolj 
ko sem se s sogovornico pogovarjala o težavah, ki pestijo sodobnega Nemca, 
bolj mi je postajalo jasno in razumljivo, čemu vse to. Pod površjem mogočnega 
postmodernega Berlina sem pričela zaznavati ta drugi obraz, to tesnobo in 
nemoč pred neznankami, ki jih prinaša prihodnost Pa ne samo pod površjem, 
Berlin je, resda skorajda neopazno, pa vendar, začel spreminjati tudi zunanjo 
podobo. Šarm rahle zanemarjenosti in kaotičnosti naj bi zamenjali urejene fasade 
stanovanjskih poslopij, še več kričavih malih trgovin in bleščečih napisov ter red. 
To je še posebno opazno v nekdanjem Vzhodnem Berlinu, kjer je čutiti močan 
razkorak med dediščino starega in novim zagonom. 

No, vsaj Kreuzberg, duša Berlina, se za zdaj še upira valu sprememb. Kot 
nekakšna oaza odštekancev in marginalcev vseh vrst kljubuje in ohranja videz 
drugačnosti in nekakšne nostalgičnosti za starimi časi. 

Moja sogovornica mi je povedala, da so takoj po združitvi obeh Nemčij mladi ljudje 
zasedli veliko praznih, zanemarjenih hiš v nekdanjem Vzhodnem Berlinu. Kultura 
skvotov je na zahodu nekaj povsem običajnega, tu pa je seveda novost, tisti neprijetni 
stranski proizvod "razvajene zahodnjaške mladeži", ki si izmišlja vse mogoče. Seveda 
so se mestne oblasti nemudoma odzvale in napovedale vojno novim, nezaželenim pri
seljencem. Nič niso zal egli argumenti, da so te hiše opuščene in da jih bodo na svoje 
stroške poskušali čimbolj urediti in usposobiti. Med skvotovci in policaji se je vnel boj. 
Redkim je uspelo obdržati skvote. Mestni vladi plačujejo simbolično najemnino. 

Feministično-Iezbična komuna je samo del te skupnosti. 2e na vhodu visi na pročelju stare 
stavbe velik letak, ki razločno zaznamuje, da v tej hiši živijo feministke in lezbijke, ki se bo
jujejo proti fašizmu, rasizmu in seksizmu in tako tudi proti drugim vrstam nasilja, na primer 
proti nasilju nad ženskami. Pravilo številka ena je, da v te prostore moški nimajo vstopa, 
čeprav ne gre za nikakršen separatizem v klasičnem pomenu te besede, saj drugače z geji 
in drugimi moškimi sodelujejo pri skupnih akcijah zoper skine ter pri drugih dejavnostih. V 
feministično-Iezbični komuni živi trenutno enajst žensk, ki občasno gostoljubno sprejmejo 
kakšno gostjo iz tUjine. Z drugimi lezbičnimi skupnostmi ne sodelujejo dosti, saj, kot zatr
jujejo, za to ni posebne potrebe. Lezbijk je v Berlinu dovolj, tako različnih, da se jim ni tre
ba med seboj nujno družiti samo zato, ker so lezbijke. Tam je na razpolago enostavno to
liko raznovrstne infrastrukture, da lahko skorajda vsaka najde kaj zase. te si levičarka, se 
pridružiš pač njim, če nisi, si poiščeš prostor, ki ti po slogu najbolj odgovarja. In raznih slo
gov je tu na pretek, čeprav se ni moč izogniti občutku, da na berlinski sceni prevladuje os
tra, brezkompromisna lezbična smer, nekakšna zmes ostrega panka in bojevitega separa
tizma. Tam lezbijke in geji le malo sodelujejo. Lezbijke v Berlinu se razlikujejo od drugih 
evropskih lezbijk, ki sem jih doslej srečevala na primer v Amsterdamu, Bruslju, Londonu. 
Od njih se ločijo predvsem po imidžu in že prej omenjeni ostrini , čeprav tudi drugod v Za
hodni Evropi ni opaziti pretiranega sodelovanja med lezbično in gejevsko skupnostjo. Ven-



dar ostaja vtis, da se lezbijke v Berlinu razlikujejo tudi od drugih lezbijk v Nemčiji - v svo
jem delovanju so mnogo svobodnejše in bolj brezkompromisne kot na primer lezbijke na 
Bavarskem, kjer se komajda upajo javno deklarirati. Še vedno je res, da je Berlin drugačen 
od drugih velikih evropskih mest in prestolnic. Upajmo, da svoje pristnosti ne bo izgubil v 
bitki s časom, ki prihaja. 

Tako so levičarji do junija 1990 zasedli približno sto petdeset takšnih hiš v berlin
skih mestnih četrtih Berlin-Friedrichshain, Berlin-Mitte in Ber1in-Prenzlauerberg. 
Organizirani so bili tako, da so imeli tako imenovani BesetzerlnnenRat (zasedbeni 
zbor) za ves Bertin, vsak okraj pa je imel še svoj tak zbor. Poleg tega so enkrat na 
teden izdajali svoj časopis BZ (Besetzerinnen Zeitung), svoje dejavnosti pa so 
posneli tudi na videokasete. Središče celotnega dogajanja je bila Mainzer Stras
se, kjer je bilo kar dvanajst zasedenih hiš, med njimi je bila tudi omenjena 
Fmuen-Lesben Haus, pa na primer Tuntenhaus z antikvariatom in gostilno, pa 
ljudska kuhinja, kjer je lahko vsakdo dobil toplo kosilo za bore tri marke. Ravno v 
tem obdobju pa so se v nemški vladi začele resne razprave o tem, da bi Berlin 
znova postal glavno mesto Nemčije. Vladujoči stranki v mestni vladi sta bili tedaj 
Socialdemokratska stranka in stranka Zelenih. Socialdemokrati so se zavzeli za 
Berlin - prestolnico "Velike Nemčije", ki mora biti brezpogojno "čista", se pravi, 
brez močne levice in brez velikih alternativnih središč. Ker so na volitvah hoteli 
pridobiti čim več glasov, se jim je zdelo, da je najboljša strategija za dosego zas
taVljenega cilja "pregon" radikalne levice. To je povzročilo tridnevno bitko za 
Mainzerstrasse in spraznitev večine zasedenih hiš. Policija je takrat pokazala vso 
brutalnost represivnega aparata, vso hipokrizijo nekega demokratičnega sistema 
in pokazala na vso nemoč civilne družbe. In kot se pri takih dogodkih spodobi, je 
bil epilog celotnega dogajanja pač ta, da so bili številni oportunisti znotraj leve 
scene pripravljeni z vlado podpisati kakršenkoli dogovor, le da bo mir. Moje pri 
jateljice ni bilo med njimi. Skupaj z drugimi ženskami v Fmuen-Lesben Haus je 
ostala zvesta svojim načelom in se še naprej bojuje proti vsem oblikam nasilja in 
diskriminaCije, skratka, v sedanjih razmerah poskuša skupaj s prijateljicami 
oblikovati feministični način protifašističnega boja v Nemčiji. 

Nataša. S. Segan 
Revolver, št. 7, marec-maj 1993 
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VI. AVTORICA 

Delo Tlte Price of Salt je prvič izšlo leta 1952 in ,x»ta'!) ena največjih I"zbi č nih uspešllic vseh časov. ZIIOva je 
izšlo leta 1984 pri ameriški ženski založbi 17" Nai,," Press. Pri isti založbi je doživelo Št' dva pOllatisa v let ib 
1986 iII 1991 (tudi z lIaslovom Carol) . Ob zadnjem pOllati su pa se je zgodilo še llekaj drugega. !lvtnri "a jc opusti
la psevdonim Claire Morgan in se pr v i č podpisala s pravim imenom - Patricia lIigbsmith. Na veliko prescrll'če

lije javIlosti je prav Illednarodno priznalla pisatelji ca napetega branja tucli avtorica Cene soli, zgovorne in 
prepri čljive Ijuhezenske zgodbe ° dveh ženskah . 
ROlllan je Ilastal v petdesetil. letib, ko so sil:('r dela s hOllloerotič no motivik" gov(,rila predvsem '-' IlIO'kib. Zaradi 
strabu avtorjev/avtoric (predvsem pa založnikov) so se praviloma končala trag ično, z implicitnim lI.oral"im 
podukolI', podohno kot mnogi današnji pisci svarijn IIIl adiu!) pred škodlji vost jn drog. Tako je rU'"11n Cen<l soli 
veljal za prvo (Zli ano) gejevsko delo s Hečnim kOll cem. Highsmilhova se je i~kn." 1l0l n{~posredll o iII I ) H~Z mora
liziranja lotila islospolll" ljubezlIi, I c soli življenja, za katero je treba nemalokrat. plačati visuko CCII!J. 

Leta 1984 je avtorica, takrat še pod psevdonimorn Claire Morgan, za prvi ponati s napisala še dodatek, v katerem 
podroblIeje opisuje usodo Cene soli in naniza II"kaj misli o položaju homosekwIIlnih ljudi iII dnJ?]',,"ih predsod
kih : ..... Zakaj ljudi tako fascinira spolno življenje drugih? Deloma zaradi užitka, ki izvira iz fant azij , delno pa to 
zanimanje izhaja iz bolj pokvarjene, primitivne potrebe po kaZIlovanju t.i stih, ki odstopajo od črede. Če kdo za
gleda na zamegljeni cesti postavo brez oblin, zavito v dežni plašč, se najprej vpraša, ali je to moški ali ženska. To 
je takojšnje iII nezavedno '-'prašanje, ki ne more ostati brez odgovora. (~ e se bo postava ustavila iu nas vprašala za 
pot in če z:uadi Iljene starosti , zastrt ega obraza ali androgenega glasu Še vedno ne IX)I]'u mogli do ločiti Iljenega 
spola, bo iz tega Ilastala zahavljiva zgodha, vredna, da jo povemo svojim prijateljem. Spol določajo tel",sne značil
nosti iII mora biti omačen v potnem li stu. Ljubezen je pa v glavi, je st.anje duha . 
Moje delo Cena soli jc prvi založnik zav rnil, sprejel ga je pa dmgi. Postalo je uspešIIica brez " o,dme pred
stavitve, širila se je le ustno. Mnogo ljudi se je identifi cirala z junakinjama Therese ali Carol. Srečna Setll ob 
misli. da je knjiga dajala oporo ti sočem osamljenil. in prestrašenih Ijlldi." 

Pripravila S. T. 
Revolver, št. 3, >eptclllbe r 1991 

Nora dvajseta in trideseta leta so pomenila tako konec more, ki jo je povzročila prva svetovna vojna, kot tudi nekakšen 
miselni mejnik v zavesti ljudi; to je bilo obdobje duhovne rasti in osebnega osvobajanja ter je prvič dotlej v zgodovini 
vneslo v življenje žensk povsem nove možnosti. Skratka, ženske so se nenadoma zavedele, da nočejo več biti v senci 
družbenega dogajanja, nekakšne državljanke drugega reda, želele so več - uresničiti so hotele svoje ambicije in strem
ljenja, obenem pa so odkrile svobodo pri izražanju in raziskovanju svoje seksualnosti , pri vprašanju torej , ki je morda v 
zgodovini najbolj odločilno vplivalo na podrejen družbeni status žensk. 
Nova ženska je bila torej rojena; precej bolj svobodna in samozaveslna si je predrznila izražati to svojo novo identiteto 
tudi na dotlej nezaslišane, škandalozne načine - nenadoma so se pojavile kratko pristrižene pričeske, modni dodatki , 
kot so bile kravate, srajce, moško krojeni suknjiči, da, šla je celo tako daleč, da je začela kaditi! Danes se morda zdi · 
smešno, vendar je bila to še kako pomembna razlika, pa čeprav je bilo do resnične socialne in ekonomske enako
pravnosti (tako je še danes!) zelo daleč. 

V svetovljanskem ozračju Berlina dvajsetih let se je Jeanne Mammen lahko izrazila s svojo umetnos~o , pri tem sta 
vidno vlogo igrala njena lezbična identiteta ter njeno socialistično politično prepričanje. 2ivela in študirala je v Parizu, 
vendar je bila skupaj z družino prisiljena zapustiti Francijo ob izbruhu prve svetovne vojne. Po končani vojni je pričela 
delati za številne modne in satirične časopise, med drugim je ilustrirala tudi nekatere lezbične in gejevske časopise ter 
knjige. V središču njenega umetniškega zanimanja je bila vselej ženska; način, kako se je oblačila, kako se je obnaša
la ... skratka, ženska kot del takratnega družbenega dogajanja. 
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$tevilne ženske, ki jih je nas
likala, so prihajale iz različnih 
lezbičnih subkultur tedanjega 
Berlina. Njena dela ne odslikava
jo samo nove modne podobe 
ženske tega časa, ampak pri 
kazujejo številne družbene po
ložaje, slikajo intimno ozračje 
med ženskami, drobne, na videz 
nepomembne stvari, kot je na 
primer razvidno z njene slike 
The New Hat, kjer vidimo, kako 
starejša ženska mlajši pomerja 
klobuk ... 

Pri svojem delu je večinoma 
uporabljala tehniko akvarela, v 
njeni zapuščini pa najdemo tudi 
risbe s svinčnikom in litografije. 

Na sliki Two Women in the Club 
vidimo nazoren prikaz butch in 
femme sloga. Ta je prevladoval v 
tedanji lezbični skupnosti kot 
smer, ki je rabila predvsem za 
medsebojno prepoznavanje lez
bijk v takratnih družbenih raz
merah, obenem pa je kazal raz
deljenost sveta na moški in 
ženski pol. To se je kot vzorec 
obnašanja prav prek tega sloga 

.1elinll ~ MllllUlj(~ TJ: Zenski v kluhu (J9.'30) 

preneslo v takratno "zgodnjo" lezbično skupnost Jeanne Mammen je imela 
pretanjen posluh za izražanje lezbične identitete, to je z omenjene slike še 
posebej razvidno. . 

Nasploh je Jeanne Mammen veliko delala za lezbične klube. Leta 1930 je 
naredila deset barvnih litografij s temo lezbične ljubezni za knjigo Lieder der 

Bi/itis (Pesmi Bi/i/is). Vendar so leta 1933 nacisti v naletu svojega besnila in pogroma ta projekt prepovedali ter pri tem 
podobno, kot so sežgali številne knjige in dokumente, ki niso bili v soglasju z njihovo izkrivljeno ideologijo, uničili tudi 
večino njenih slik. Na žalost se je ohranil samo majhen del njenega ustvarjalnega opusa; vendar je iz teh preostalih 
nekaj slik razvidno, da se je povsem nazorno ukvarjala s prikazovanjern lezbične intime in erotike, to pa je v zgodovini 
ženske ustvarjalnosti še posebej dragoceno in redko dejanje; pomembno predvsem zato, ker je Jeanne Mammen bila 
izjemna in vrhunska likovna umetnica. 

Nataša S. Segan 
Revolver, št. 8, jUlij-avgust 1993 
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Ce je Gladys Hynes s svojo znano sliko z naslovom The Flower (Roža) iz leta 1920, danes je del stalne zbirke v londons
ki Piccadilly Gallery, izpovedala jezo in ostro, zajedljivo kritiko na račun moških, je šla Leonor Fini (rojena leta 1908 v 
Buenos Airesu v Argentini , odraščala pri starih starših v Trstu) še mnogo dlje v prikazov,.nju totalnega odpora in upora 
proti moški prevladi, proti njihovi družbeni moči; včasih celo tako, da jih ni samo ironizirala, ampak tudi cinično, v 
metaforičnem smislu, preprosto uničila. Gladys Hynes v delu The Flower izraža ta upor s kolektivno (na sliki so namreč 
tri ženske figure, ki se dvigajo nad klečečim moškim in ga opazujejo, medtem ko spravlja ujete ptice v mrežo) in 
porazdeljeno žensko močjo (to je razvidno iz njihovih visokih figur in sklenjenih rok), Leonor Fini pa izraža vse to mnogo 
bolj neposredno, tako na upodobitvah lezbijk kot tudi androgenih likov. Ena njenih osrednjih tem v vsej karieri in kljub 
nekaterim spremembam sloga je prikaz ljubezenskega odnosa, katerega temelj pa ni več načelo ljubezni, položene na 
oltar žrtvovanja; s tem je vsekakor posegla v romantične, iluzionistične in seveda varljive predstave o ljubezni in se 
pogumno lotila odprave enega izmed najtrdneje postavljenih tabujev - namreč vprašanja čiste, brezmadežne, vseod
puščujoče, požrtvovalne krščanske ljubezenske etike. Finijeva v svojih delih prikazuje ženske v vlogi protagonistk, čes
to zapletenih v kompleksne dramatične položaje in mračne rituale, v katerih pa imajo ves čas vodilno vlogo. Iz tega je 
razvidna ideja o tem, da so ženske močna, morda celo močnejša bitja od moških. Tako Leonor Fini razbija še en mit -
mit o pripisani ženski šibkosti, slabotnosti, podrejenosti in nezmožnosti samostojne eksistence. Kot kontrast upodablja 
moške kot pasivne in nemočne, zgolj sence v primerjavi z živimi in čvrstimi ženskimi figurami. S prikazom starodavnih 
boginj izraža prastaro žensko moč; moč, ki izvira iz davne preteklosti. Uporaba slikanja tradicionalnih vlog ji omogoča 
komentiranje "ženske narave" in nakazuje, kako se le-ta lahko spreminja. Pri slikanju sodobnosti pa so ženske Leonor 
Fini blede, belih obrazov, njihove glave so obdane s košatimi lasmi, to kaže na sanjske, irealne kvalitete. Te slike ne 
govorijo toliko o tem, kako naj se ali bi se morala ženska obnašati v moški dominantni drUŽbi; bolj so poudarjena 
radikalna vprašanja glede tradicionalnih vlog , pripisanih ženskam, kot so pasivnost, nežnost in popolna predanost v 
ljubezenskih odnosih. 

Večina njenih del vsebuje močne prvine nadrealizma. Njegovim tokovom se je pridružila sredi tridesetih let, ko se je pre
selila v Pariz, čeprav je bila prepričana, da je nadrealizem v temelju , v svojem pri marnem pogledu do žensk zatiralski in 
reakcionaren. V nekem pogovoru je nekoč omenila, da je zvečine zajemala snov za svoje slike naravnost iz podzavesti , 
ne da bi pri tem zavestno razmišljala o simbolih. 
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Leonor Fini pa ni bila samo slikarka, temveč je bila znana tudi kot modna kreator
ka, ilustratorka, grafična oblikovalka in celo pisateljica, Leta 1935 je bila s svojimi 
nadrealističnimi nastopi v središču umetniškega dogajanja v tedanjem Parizu. 
Catherine Styles McLeod, ki je Finijevo in njeno ustvarjalnost zelo dobro poznala, je 
o njej nekoč zapisala: "Ona je čudovita , silovita, duhovita, zagonetna, težavna in 
sočutna." V tridesetih letih je v Parizu med drugimi umetniki srečala tudi Maxa 
Ernsta in Mana Raya, pozneje pa se je v New Yorku spoprijateljila še s Pavlom 
Tchelitchewim. Sodelovala je tudi z Jeanom Genetem. Le-ta ji je leta 1950 pisal 
znano pismo (objavljeno kot Lettre li Leonor Fin~, v katerem se loteva kritike njene
ga dela. Glede na njene nasilne podobe je v njenem delu odkril prvine potlačene div
josti in celo okrutnosti. Nekatere izmed njenih portretov je označil za okrutno 
nežne, za portrete, ki neusmiljeno razgaljajo resničnost To dvoumnost, to nezatrto 
divjost zelo neposredno kaže njena slika Le Long du Chemin, ki prikazuje lezbijki v 
intim nem položaju. 'Ti ženski sta v kupeju na vlaku, ena leži na hrbtu, z izraza na 
njenem obrazu lahko razberemo, da je v stanju ekstaze, da torej brezmejno uživa; 
Je napol razgaljena, razkrečene noge pa ovija okoli pasu svoje partnerke, ki ji sedi 
nasproti. Na obrazu te druge ženske je izraz, ki govori o tem, da se želi s svojo 
prijateljico ljubiti divje, strastno, skoraj nasilno, pa vendarle nežno. Gre torej za 
prikaz erotičnega srečanja , ki opisuje žensko hrepenenje in želje kot nekaj nadvse 
strastnega in močnega , kot nekaj, kar je povsem primer1jivo z moškim doživlja
njem erotike. 

Na slikah iz obdobja zgodnjih sedemdesetih let postajajo njene ženske, ki jih je tako 
zvesto in dosledno upodabljala vse življenje, še močnejše, mračni rituali, ki jih 
opravljajo, pa še grozljivejši. lensk ni nikoli zakrivala ali zamolčala njihovih ženskih 
značilnosti; njihova telesa so čvrsta in privlačna , lasje dolgi in valoviti, to dodatno 
prispeva k skrivnostnemu ozračju , ki ga njena likovna dela brez dvoma izžarevajo; 
ženske, ki jih je upodabljala, niso prijazne in zaščitniške , kot si jih večina ljudi za
mišlja, temveč pri gledalcu sprožajo občutke nelagodja; skratka, nanj delujejo sko
rajda moteče, To je torej ta učinek, ki ga je Leooor Fini uspelo doseči; ob njenem 
slikarstvu je treba namreč razmišljati, se spraševati o pomenu, ne samo njenih slik, 
temveč tudi širšega družbenega konteksta, iz katerega je njeno slikarstvo izšlo, 

Tako vidimo na sliki Les Etrangeres tri ženske, ki iz neposredne bližine opazujejo 
razkosane dele človeškega telesa v stekleni posodi za ribe, Čeprav ni povsem 
razvidno, ali gre za moško ali žensko telo, se Zdi, da gre vendarle za moškega, 
tujca oziroma vsiljivca, ki so ga ženske na sliki pokončale; tujec je svoje življenje 
končal razkosan. Sploh je za Leonor Fini značilno , da je v obdobju med koncem 
šestdesetih in začetkom sedemdesetih naslikala serijo slik s podobno vsebino -
slik, na katerih s trdo neizprosnost jo, okrutnostjo, celo brutalnost jo moške prepros
to uniči , jih pokonča. Tako na primer na sliki The Sending iz leta 1970 tri gole 
ženske zvežejo ogromen, črn, toplo delujoč objekt, za katerega ne vemo natančno , 

kaj predstavlja, vendar močno spominja na moški spolni ud. 

Njeno nakazovanje ženske premoči, možnosti obstoja ženskega sveta, seveda ne 
iipostavlja idealiziranja ženske kot take, temveč predvsem osvobaja ženske pred 
mejami, ki jih postavljajo izkrivljeni stereotipi. Leonor Fini je v svojem slikarstvu 
sprejela in uporabila tradicionalno pripisano lepoto ženske, vendar ne v tistem 
klasičnem, banalnem smislu, temveč kot nekakšno aromo, kot poseben dodatek, 
ki še posebej prispeva k izjemnemu užitku, ko si ogledujemo njene slike, 

Nataša S. Segan 
Vir. Coopcr Emm1U1uel , The Sex"al Perspecti,." R(~ltl ,~ l gl! & Kegan Palll, L011(lon 1986, 
Revolver, št. 9, september-november 1993 
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Film 
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Življenje 
Dorothy Arzner se je rodila januarja 1897 v San Franciscu, v Kaliforniji. Njeni star~i so imeli 
restavracijo, vodil pa jo je predvsem oče. Ko je bila stara sedem let, njen brat pa štirinajst, 
so se starši ločili . To je bilo v začetku 20. st~letja precei. šokantno dejanje. Ker je Dorothy jin 
oče po cele dneve delal v restavraciji, je mati, po rodu Skotinja, ostajala doma. Lepega dne 
je od~la brez pojasnila. Dorothy je ni nikoli več videla - njenega nepojasnjenega odhoda ni 
mogla preboleti do konca življenja. Nekaj časa je živela pri teti, in ko je ta umrla, je ~Ia k 
očetu v Los Angeles. Tudi v tem mestu je oče imel restavracijo. Dorothy je spoznala očeto
vo novo ženo, vendar je ni marala. Ker je ~e vedno trpela zaradi materinega odhoda, jo je 
oče poslal k stari mami v Oakland. Dorothy se je v tistem času zaprla vase, živela je svo
jevrstno, intenzivno notranje življenje. V Oaklandu je z odliko končala dekliško šolo. Na
meravala je ~tudirati medicino, vendar ji je načrte prekrižala prva svetovna vojna. Prosto
voljno se je pridružila vojski in postala kurirka v Los Angelesu. Prav v vojaški službi se je 
seznanila s filmskim delom. 

Leta 1919 je začela kot stenografinja v scenarijskem oddelku, vendar se je kmalu lotila tudi filmske 
montaže in dramaturgije. Navdu~ila se je nad montažo in pozneje je izjavila, da je to njeno najljubše 
delo, saj je pri montaži vse odvisno od nje same, kot režiserka pa je odvisna od skupnega dela in 
mnenja drugih. Prva uspe~na montaža je bil film z Valentinom 81000 and Sand (Niblo, 1922). Nase je 
opozorila tudi kot asistentka pri ve sternu The Covered Wagon, ki ga je leta 1923 režiral James 
Cruze. Začela je pisati tudi scenarije - najpomembnej~i je tisti za film Old Ironsides, ki ga je leta 
1926 prav tako režiral Cruze. Toda dramaturgije in montaže ji je bilo dovolj in odločila se je postati 
režiserka. Najprej je ponujala scenarije majhnemu studiu pri Kolumbiji. Svoj prvi film, Fashion For 
Women, je režirala leta 1927. Temu je sledil Ten Modern Comandmenls - deset sodobnih zapovedi 
se nanaša na nasvete, kako najti pravega moškega. Vsi filmi so imeli heteroseksualno, torej značilno 
vsebino tedanjega Hollywooda. 
Kot režiserka je Arzne~eva veljala za resno in svojemu delu predano osebo. Čeprav je bila edina 
ženska v tem poklicu, se igralke in igralci v njenih filmih niso ozirali na to. Kot se spominja Evelyn 
Scott, njena soseda in avtorizirana biografinja, so se sicer širile govorice o spolne rli nagnjenju 
Dorothy Arzner, vendar njeno življenje ni nikoli postalo predmet škandalov. Zelo vneto je snemala 
filme, na bolj odmaknjenem koncu Hollywooda pa si je privo~čila vilo v slogu art deco. Tam je živela 
s svojo življenjsko sopotnico Marilyn Morgan, ki je kot filmska in gledališka koreografinja bila prav 
tako zapisana filmskemu svetu. 
Dorothy je opozorila nase ~ele s prihodom tonskega filma. Po zadnjem nemem filmu Gel Your Man je 
leta 1929 posnela The Wild Party s tedaj znano igralko Claro Bow. Ker je bila izvrstna tehničarka, ji je 
uspelo posneti tehnično dovršeno komedijo o ljubezenski romanci med profesorjem in študentko. 
Opazen je bil tudi njen naslednji film Manhattan Cocktail, v katerem je z briljantno koreografijo sode
lovala tudi njena partnerka Marilyn Morgan. 
Vrhunec njenega ustvarjanja - vsaj kar se tiče pozornosti drugih - pa najbrž predstavlja film Sarah 
and San, ki ga je posnela leta 1930. Zgodba govori o materi, kako i~če sina, ki ga je nekoč zapustila 
kot otroka. Morda je moč avtobiografske izpovedi pripomogla k uspehu tega filma, saj je bil imeno
van za enega izmed desetih najboljših filmov leta 1930. Obenem je bila Dorothy, kljub ostri konku
renci zahodnohollywoodskih režiserjev, imenovana za režiserko leta. V tem, zanjo zelo uspešnem 
letu, je posnela še Anybody's Woman, film o prostitutki. V tridesetih je posnela veliko filmov s te
matiko netradicionalnih žensk. V tem času je sodelovala tudi z mnogimi znanimi igralkami, kot so 
Maureen O'Hara, Catherine Hepburn in Joan Crawford. Ginger Rogers, veliko odkritje Dorothy Arz
ner, je zaigrala v njenem filmu Honour Among Lovers. 
Leta 1933 je posnela Christopher Strong, v katerem je Katherine Hepburn igrala pilotko, ki se za svoj 
obstoj in uspeh bori v mo~kem svetu. Hepburnova v ~avem usnju in čepici pa je seveda ostala za
pisana kot (sicer prikrit) lezbični lik. Pilotka se zaljubi v moškega po imenu Christopher Strong, to 
zanjo pomeni konec kariere. Ko je že poročena in noseča, želi še enkrat preseči svoj letalski rekord. 
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Na tem poslednjem letu razreši svojo življenjsko dilemo s samomorom. Mnogo glavnih junakinj se v 
filmih Arznerjeve sooča s podobnimi problemi - kot samosvoje osebnosti vse trčijo ob tradicionalno 
družbeno moralo. Izhod najdejo le v osamitvi ali smrti. 
Leta 1936 je posnela Craig's Wife z igralko Rosalind Russell. To je po njenem mnenju njen najboljši film. 
Opazen je tudi film Dance Girl Dance, ki ga je posnela leta 1943. lucilIe Ball in Maureen O'Hara igra
ta plesalki, kolegici in tekmici, ki se vsaka po svoje bojujeta za uspeh. Sofisticirano plesalko, igra jo 
O'Hara, je učila balet ruska profesorica - ta je v vseh filmih Arznerjeve gotovo najočitnejš i lezbični 

lik. Temu primerno jo že v začetku filma do smrti povozi avto. Nadarjena plesalka, ki še vedno sanja 
o klasičnem baletu, si služi kruh v varieteju, polnem prostaških moških. Ko jo zasmehujejo na odru, 
Jim priredi govor, ki ga ne prezre nobena ženska filmska enciklopedija: neotesanim gostom zabrusi, 
da so prozorni, saj skoznje vidijo tako njihove žene kot plesalke. 
Leta 1943 je Dorothy posnela vojni film First Comes Courage, pripoved o vohunki, ki se mora prav 
tako odločati med ljubeznijo in poklicem. Junakinja se odloči "proti" ljubezni in se vrne k vohunstvu. 
First Comes Courage je bil labodji spev Arznerjeve. Po snemanju je zbolela od izčrpanosti in počivala 
kar celo leto. Ves čas ji je stala ob strani Marilyn Morgan, podobno kot je Dorothy tolažila njo, ko ji je 
sin umrl za tuberkolozo. Po dvajsetih letih nenehnega filmskega uslva~anja je Dorothy zapustila film 
ln se s partnerko povsem umaknila v samoto. V začetku šestdesetih si je zgradila hišo v samotni 
puščavi blizu Palm Springsa. Za ta korak se je odločila predvsem zaradi bolezni Morganove. Po njeni 
smrti je Dorothy ostala sama. 11. oktobra 1979 je umrla v hudi prometni nesreči. 
Kljub nezanemarljivemu filmskemu opusu (do leta 1944 je režirala šestnajst filmov) jo je filmska 
zgodovina popolnoma prezrla. Tudi feministični in gejevski krogi so začeli odkrivati vrednost njenih 
filmov dokaj pozno in površno, čeprav je bila ena izmed redkih filmskih režiserk (še posebno pred 
drugo svetovno vojno) in po nekaterih virih prva s stalnim angažmajem v Hollywoodu. Konec 
sedemdesetih je nemška filmarka Kalja Raganelli začela pripravljati dokumentarec o tej samotni 
hollywoodski režiserki. Intervjuja ji ni uspelo posneti, ker je Arznerjeva medtem že umrla. leta 1982 
Je Raganellijeva še zadnjič obiskala njeno nedotaknjeno hišo v la Quinti. Po letu 1982 pa so jo 
neusmiljeno podrli in tam zgradili hotelske staVbe. Raganellijeva je kljub temu skupaj s Konradom 
Wicklerjem posnela dokumentarec z naslovom Sehnsuchl nach Frauen (Hrepenenje po ženSkah). 
Na koncu biografinja Evelyn Scott takole komentira Dorothyjino intimnejšo življenjsko plat " ... Nikoli 
ni preživela materinega izginotja. Po mojem je v dvajset let starejši Marilyn Morganovi našla za
vetje ... " Ko jo je Scottova nekoč vprašala, kaj je zanjo najpomembnejša stvar v življenju, Dorothy ni 
omenila ne filmov ne uspeha, temveč: "Prijateljstvo." 

Pionirka lezbičnega filma 
Dorothy Arzner je bila ena izmed redkih uspešnih režiserk v Hollywoodu, z bogato kariero, ki je 
trajala od poznih dvajsetih do zgodnjih štiridesetih let. V sedemdesetih je bila ena od "vnovičnih 
odkritij" , ki velja za najpomembnejši in najvplivnejši prispevek v teoriji o ženskem filmskem av
torstvu. Arznerjeva je izjemen primer režiserke znotraj hollywoodskega sistema, saj ji je - v ne
naklonjenih razmerah - uspelo narediti filme , ki so zmotili konvencije hollywoodskega zgod
barstva. 
NaČin, kako je bila Arznerjeva predstavljena v feminističnih filmskih študijah, najbolj ilustrira 
delitev na t. i. tekstualno in vizibilno Arznerjevo. Pri tekstualni Arznerjevi gre za osredotočanje 
na žensko željo kot ironično predanost patriarhalnim normam kinematografije. Na drugi strani 
pa imamo vizibilno (vidno) Arznerjevo, imidž, ki govori o neki vrsti želje in sugerira prebiranje 
pomenov, ki manjka v večini razpravo njenih filmih. 
Ce se za trenutek ustavimo ob podobi Arzne~eve oziroma (kot bi danes rekli) njenem imidžu, je 
očitno, da je že njena pojavnost bila neke vrste stališče , izjava, s katero je sporočala svoje spol
no nagnjenje. V tistih časih je bilo takšno oblačenje gotovo značilno samo za lezbijke. V tem 
smislu je bila Arzne~eva odkrita glede svojega lezbišlva, čeprav sama tega ni nikoli podprla z 
(verbalno) izjavo. Nekateri feministični filmski teoretski pristopi so zanemarili prav njeno po
javnost in jo označili kot nefeministično ustvarjalko, ki naj bi bila skrivala svoje nagnjenje. Arz
nerjeva je nekaj let pred smrljo, ko ni več režirala, imela pogovor z Gerald Peary in Karyn Kay 
(objavljen v knjigi Johnston Claire (ur.), The Work of Dorothy Arzner: Towards a Feminist Cine
ma. British Film Institute, London 1975, str. 19-29), v katerem pa se je distancirala od feminiz
ma - kaj šele lezbištva. Treba je razumeti, da je Arznerjeva odraščala, živela in ustvarjala v 
nekem drugem času. In svojemu obdobju primerno je bila več kol odkrita .. . 
V njenih filmih sta za razpravo o ženskem avtorstvu še posebno pomembni dve sestavini: 
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ženske skupnosti in odsev nje same. Lenske skupnosti in prijateljstva med ženskami lahko 
delujejo kot upor proti ritualom heteroseksualne iniciacije - ni pa nujno. Odnosi med ženskami -
ki so v ospredju - ogrožajo skladje med ženskim prijateljstvom in heteroseksualno romanco. To
da skladje še vedno obstaja; to je: združljivost s konvencijami klasične hollywoodske kine
matografije je še vedno mogoča. Predstavitev lezbičnih kod, ki se kaže v obleki Arznerjeve in 
drugih lezbijk, pomeni sekundarno strategijo, ki pa je bolj obrobnega pomena in ni vpeta v 
pripovedni tok. To so prej podobe, ki so "posojene" lezbičnemu lastništvu. Še več . Tadva 
avtorska podpisa - poudarek na ženskih združbah in citati marginalnih lezbičnih gest - nimata 
svojega mesta na t. i. lezbitnem konfinuumu, modelu Adrienne Rich, ki ponazarja kontinuiteto 
od ženskega prijateljstva do eksplicitne lezbičnosti. Verjetneje je, da sta omenjeni strategiji v 
razme~u medsebojne napetosti, ki pa konstituira še neki drug nivo ironije v delu Arznerjeve. 
ironija je v tem, da so ženske skupnosti združljive s klasično hollywoodsko pripovedjo, čeprav jo 
problematizirajo oziroma načenjajo. Lezbična gestikulacija pa ne zavzema takšnega položaja 
združljivosti; in se ne vpleta zlahka s pripovedno kontinuiteto v filmih Arznerjeve. 
Poseben poudarek v filmih Dorothy Arzner velja še stranskim likom, t. i. sekundarnim ženskim 
figuram, ki nikoli ne stopijo v središče dogajanja, vendar se prav tako ne izgubijo na obrobju. 
Taka je recimo figura tajnice v filmu Dance Girl Dance, ki navdušeno ploska plesalki, ko ta javno 
razkrinka prozornost moškega občinstva . Drugi sekundarni ženski lik, v istem filmu, pa je 
madame Basilova (Maria Uspenskaja), ruska UČiteljica baleta z lezbičnim imidžem, ki sicer 
izgine iz filma v avtomobilski nesreči, venem izmed najbolj absurdnih filmskih prizorov smrti. 
Velik pomen ima tudi sekundarni lik sosede (Billie Burke) v filmu Craig's Wife (1936). Arznerje
va, ki je najbolj cenila prav ta svoj film, je priredila igro Georgea Kelly ja tako, da je dobila 
osamelost glavne junakinje Harriet (Rosalind Russell) povsem nov pomen. Harriet je tako zelo 
obsedena s svojo hišo, da v njenem življenju ni več prostora za druge. Na koncu filma, ko se 
dobesedno vsi odstranijo iz Harrietine hiše, ji soseda prinese šopek vrtnic. V Kellyjevi različici se 
soseda - vdova - pojavi kot ogledalo, v katerem Harriet uzre odsev svoje osamljenosti in 
nevrotičnosti. Toda v filmski raZličici Arznerjeve soseda pomeni poslednjo Harrietino možnost za 
stik z drugim človekom. Tako sekundami ženski lik, ki je v Kellyjevi drami le bledi odsev Harriet, 
v filmu Arznerjeve prepričuje o drugačni identiteti in možnosti ženskega združevanja. Tako pride 
do zelo zanimivega preobrata: vdova, ki je v izvirni razliČiCi , zelo dobesedno, marginaini lik, 
postane v filmskem branju Arzne~eve odsev 
marginalnosti same. 
ln to je morda zelo velik prispevek k položaju in 
teoriji ženskih likov ter k ženskemu avtorstvu sploh. 

omembne šlfilmi: 
Fashion ForWomen, 1927 

Revolver, št. 15, marec-maj 1995 
The Wild Party, 1929 (Clara Bow) 
Manhattan Cocktail, 1929 
Anybody's Woman, 1930 
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Sarah and Son, 1930 
Working Girls, 1931 
Merrily We Go To Hell, 1932 (Sylvia Sydney) 
Christopher Strong, 1933 (Katherine Hepbum) 
Nana, 1934 
Craig's Wife, 1936 (Rosalind Russell) 
The Bride Wore Red, 1937 (Joan Crawford) 
Dance Girl Dance, 1940 (Maureen O'Hara, 
LucilIe Ball) 
First Gomes Gourage, 1943 



Ethel Smyth, hči britanskega generalmajorja in Angležinje s pariško vzgojo, je bila skladateljica, sufražetka, diri
gentka, ljubiteljica jahanja, psov, golfa, kriketa in tenisa. Predvsem pa odločna ženska, ki ni skrivala ne svojih ta
lentov ne strasti do žensk. Skladala je komorno glasbo, pesmi, zborovske skladbe in napisala šest oper. Vendar je 
glasbeni leksikoni skorajda ne omenjajo ... 
Ethel Mary je prišla na svet 23. aprila 1858 v Sidcupu (Essex, Anglija). Po vrnitvi njenega konzervativnega očeta iz 
angleških kolonij je pozneje zapisala: "Moja mati, vajena potovanj in družbe slavnih ljudi, je bila nenadoma obdana 
1 vOjaškimi tepci. " Oče ni hotel podpreti Ethelinega zanimanja za glasbo. Prve učne ure iz klavirja ji je dala njena 
nemška guvernanta, ki je študirala klavir v Leipzigu, in jo navdušila za Beethovna, Schuberta in Schumanna. Ethel 
ln sestro so starši vtaknili v dekliški internat, kjer so se gojenke učile šivanja, pletenja in krpanja nogavic. Tam je 
Ethel prvič ugotovila, da jo dekleta privlačijo bolj kot fantje in v svoji "book ol passion" (knjiga strasti) je zapisala 
Imena deklet, katerih roke bi prav rada držala, če bi bila fantje. Ta pojav je sama pri sebi imenovala sapfizem, ni pa 
Jasno, ali se je kdaj deklarirala kot lezbijka, čeprav svojega nagnjenja ni prikrivala. 
Po vrnitvi iz dekliške šole se je iz protesta zaprla v svojo sobo in nehala govoriti. Starši so popustili in jo leta 1877 
poslali na študij glasbe v Leipzig. 2e prvo leto študija je pisala sonate za klavir, preludije, glasbo za godalni kvartet. 
Njena nadarjenost je bila nesporna. Učitelji so menili, da še niso naleteli 
na tak talent - pri ženski. V svoji prvi avtobiografiji Impressions that re-
m8ind (VtiSi, ki ostanejo) opisuje obdobje študija v Leipzigu kot naj-
srečnejše obdobje v svojem življenju. To je bil tudi čas nežnih odnosov s 
starejšimi ženskami in srečanja s skladateljem Johannesom Brahm-
som, ki je bil njen vzornik do konca življenja. 
V hiši Heinricha von Herzogenbergsa, ki jo je poučeval glasbeno teorijo, 
Je spoznala njegovo ženo Elisabeth, po domače liSi , in se nanjo izjemno 
navezala. Leta 1882 je odpotovala v Italijo na obisk k Lisiini sestri Juliji 
8rewster, poročeni z ameriškim književnikom Henryjem 8rewsterjem. 
Ethel in Henry sta skupaj pisala libreto in ostala prijatelja za vedno, toda 
Ethel se ni mogla odzvati njegovim čustvom: "2enske, ki skladajo, si ne 
morejo privoščiti moža in otrok." 
Leta 1890 je Ethel uspešno debitirala v londonski Crystal Palace z de
lom Serenade in D. Dve leti pozneje je lisi umrla in Ethel je vso svojo 
talost izpovedala v Ljubezenski pesmi. Prijatelju Henryju pa piše takole: 
"Včasih se sprašujem, zakaj je zame tako preprosto strastneje ljubiti isti 
spol kot pa tvojega. 2e moja ljubezen do matere je bila tako velika, da je 
ne morem označiti drugače kot strast. Tega si ne znam pojasniti , saj se 
Imam drugače za povsem zdravo osebo. To je več na uganka." 
Od leta 1892, Lisiine smrti, pa do leta 1894 je Elhel pisala svojo prvo 
opero Fantasio. Prvič je bila predstavljena javnosti leta 1898 v Weimar
ju. Kritike so bile pohvalne. 
V laletku 20. stoletja je Ethel, prej se ni zanimala za politične dogodke -
~poznala Emmelino Pankhurst, ki je leta 1905 ustanovila WSPU - Wo
men's Social and Political Union (Ženska socialna in polititna zveza). 
Srečanje s Pankhurstovo je pomenilo novo prelomnico v njenem življe
nju: zopet se je zaljubila, seveda v Pankhurstovo, prek katere je spoznala 
ludl gibanje sufražetl<., ki so se borile za volilno pravico žensk v Angliji. 
Elhol je postala strastna sufražetka, pripravljena sprejeti blatenje 
t.usopisov in meščanskega razreda, iz katerega je sicer tudi sama izha
jnlo. Ustanovila je ženski orkester in zbor, katerima je tudi sama dirigi
min ln napisala March of the Women (Ženska koratnica). Ethelina ko
ručnlca je postala Marsejeza ženskega gibanja. 
Kljub Škandalom je bila leta 1922 imenovana za Dame of the British 
1III11ire (dama Britanskega imperija). Naziv dame, ki ima pendant v 
IIIn~kem nazivu sir, je bil za žensko v tistih konzervativnih časih redka 
t.URt. 
Krmilu po imenovanju so jo skupaj z dvesto drugimi sufražetkami areti
mIlIn odpeljali v londonsko ječo Hol!oway, vendar je iz nje, s pomočjo 
vurt.tlnr., prišla že po treh tednih. Po tem neljubem dogodku se je le 
I1lIImla umakniti il an(Jle~kr.ga javrJe!j<l 7ivljl!llja. Odpotovala jr. v Egipt 

in se lotila opere The Boatswain' Mate. Ob 
Nilu se je močno zaljubila v nubijskega 
hermalrodita, strastno kot vedno, čeprav 
je bila stara že skoraj šestdeset let. 
Pri svojih enainsedemdesetih se je zalju 
bila poslednjič, viharno kot zmeraj, v dru
go razvpito Angležinjo, pisateljico Virginio 
Woolf. "Ko sem spoznala Virginio," je za
pisala, "sem č utila nekaj, kar lahko pri
merjam samo z občutki, ki sem jih imela, 
ko sem prvič slišala Brahmsa." 
Po vrnitvi v Anglijo je zbolela in se leta 
1942 zrušila v svojem stanovanju. Po 
okrevanju se je zopet umaknila in načrto
vala izid gramofonske plošče . še kot 
petinosemdesetleInica je dirigirala Metro
pOlitan Police Bandu ob odkritju spomeni
ka Emmelini Pankhurst, voditeljici sulra
žetk in nekdanji strastni ljubezni. 8. maja 
1944 je Ethel Mary Smyth umrla na svo
jem domu v Wokingu (Surrey). 
Le redki skladatelji, dirigenti in glasbeniki 
so spoznali Ethelino vsestransko nadar
jenost še v času njenega življenja. Med nji
mi je bil dirigent Bruno Walter. prepričan, 
da je bila Ethel tako pomembna sklada
teljica, da si je zagotovila svoj prostor v 
zgodovini glasbe. Pa ni bilo čisto tako. 
Zgodovina je dolgo časa zanema~ala Srny
thovo, čeprav je Walter prišel do "revolu
cionarne" ugotovitve, da pri tako velikem 
talentu, kot ga je imela Ethel, "vprašanje 
spola ne bi smelo biti pomembno". 

Pripravila S. T. 
Ilevo/vl'!, št. 12. lulil-avqusl 1 !J 'l~ 
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S smrtjo božanske Grete Garbo, skrivnostne gospodične Gustaffson, je izginil še eden sanjskih prividov, razblinila se je še 
ena iluzija filmske umetnosti in industrije, fatalna in nedosegljiva, največja med največjimi; popolna legenda v zgodovini 
filma, osamljena v svoji galaksiji .,. 
Tako so jo videli novina~i in kritiki, tako jo je videl svet Ameriški tisk se pravzaprav nikoli ni prenehal ukvarjati z njenim 
fenomenom. Odkar je leta 1941 po neuspehu filma Ženska z dvema obrazoma za vedno zapustila filmsko prizorišče , holly
woodsko tovarno sanj. so ji sledili domala na vsakem koraku; ko se je sprehajala po New Yorku, ko je nakupovala ali pa za
puščala Muzej moderne umetnosti, kjer je na svojo željo gledala stare filme, v katerih je igrala '" vseeno, povsod so bile za 
njenimi petami trume zvedavih fotoreporterjev, ki jih je skoraj do obsedenosti vznemirjal njen skrivnostni lik; kako tudi ne, 
ko pa je bila vendarle živa ikona filmske umetnosti, ženska, ki je zaznamovala celo obdobje, človek , ki je že za časa svoje
ga življenja postal legenda. 
Pravzaprav gre za svojevrsten paradoks; bolj kot se je trudila pobegniti pred publiciteto, bolj kot je skrivala svoj obraz za 
temnimi očali in pod širokimi klobuki, oblečena v hlače, nizke čevlje in široka ogrinjala, manj ji je uspelo "izginiti v poza
bo" - ne in ne, namesto tega je postala ena izmed najpogosteje omenjanih žensk v zgodovini. 
O Greti Garoo so pisali biografije že, ko je še živela. Sama jih ni nikoli avtorizirala. Prav nasprotno; dosledno je vselej tik 
pred izidom katere le-teh v dnevnem časopisju objavila oglas z zmeraj isto vsebino: "Gospodična Margareta Luysa 
Gustaf/son poudarja, da ni nikoli ničesar zaupnega izjavila avtorju tega dela." Enkrat samkrat je naredila izjemo: za milijon 
ameriških dolarjev je odstopila pravice za objavo svojih memoarov založniški hiši Simon&Schuster - pa še tu je dodala 
klavzulo, da založnik prejme rokopis šele po njeni smrti. 
Cemu vse to skrivanje, ta večni beg, vsa ta zanikanja, vsi ti časopisni oglasi? Kaj je gnalo Greto Garoo k vsemu temu 
počelju? Ni bilo malo primerov, ko so njeni znanci svoj odnos z njo povzdigovali na domala ljubezensko raven, ona pa je vse 
to dosledno, brez izjeme, zanikala. 
Nekaj je danes povsem gotovo - večina njenih prijateljev je bilo homoseksualcev. Stiller, švedski režiser, njen Pigmalion, ki 
jo je odkril in popeljal v Ameriko, je bil gej. Mercedes d'Acosta, španska pisateljica in Gretina intim na prijateljica (pozneje je 
bila d'Acosta tudi ljubimka Marlene Dietrich), je bila odprta, deklarirana lezbijka .. . 
Nekoč je ob neki priložnosti dejala, da je na film pozabila in da želi, da tudi film pozabi nanjo. To se ni nikoli zgodilo; umrla 
je kot mit in šele po njeni smrti je končno zaživela prava resnica o njej - tista, ki je bila ves ta čas skrono varovana 
skrivnost v utrdbi Hollywooda, meki filmske umetnosti, ki v skladu s svojimi pravili kreira zunanjo podobo filmskih zvezd. 
Homoseksualnost Grete Garbo pa gotovo ni bila lastnost, ki bi ustrezala sanjski podobi, ki so jo ustvarili o njej. Puritanska in 
nadvse patriotska Amerika bi se najbrž težko sprijaznila z dejstvom, da glorificira navadne pedre in lezbače, če bi vedela za 
homoseksualnost nekaterih največjih zvezd filma, kot so Eroll Flynn, Montgomery Clift, Rock Hudson ... V Hollywoodu še 
predobro vedo, da so tradicija, romantika, sanje in ideali tisti podporni stebri , brez katerih bi se celuloid ne iluzije, ki prihaja
jo iz tovame sanj, v hipu sesule v stotine filmskih kolutov brez vrednosti! 
Nemalo prahu je lani dvignila Mary Wings, ameriška pisateljica in režiserka, ki je na tra6;~ionalnih gejllezbičnih filmskih 
festivalih v San Franciscu, Londonu in Turinu prikazala multimediaini projekt, ki govori o življenju Grete Garbo. Na osnovi 
prizorov iz njenih najbolj znanih filmov, ki jih je dopolnila s fotografijami iz njenega življenja, novinarskimi članki, redkimi in
tervjuji in izjavami njenih prijateljev je po osmih mesecih raziskovanja prišla do šokantnega zaključka: Lezbična preteklost 
Grete Garbo - tako je naslovila svoj film. Na velikem ekranu se vrstijo scene iz filma Kraljica Kristina (švedska kraljica , lez
bijka), slike iz privatnega življenja v trenutkih sprostitve, slike s prijatelji ... " Hotela sem priti do njene prave identitete, dru
gačne od tiste, ki jo je šestnajst let ustvarjal Metro-Goldwyn-Mayer," pravi Mary Wings. 
Seveda, Greta Garoo je ena sama, neponovljiva, še kako primerna, da preko nje opoza~aš nase. Dobro bi se bilo vprašati o 
umestnosti outinga, razkrivanja znanih, medijsko uspešnih homoseksualcev v javnosti. Vemo, da kot homoseksualci živimo 
v sovražnem svetu, ki temelji na dveh komponentah, močno povezanih s spolnos~o: Moči in Diskriminaciji. Greta Garoo je 
ve~etno res bila lezbijka; torej ne preseneča, da je kot taka doživljala heteroseksualno, moško naravnano družbo kot grož
njo, kot totalni pritisk, še mnogo hujši od tistega, ki ga doživljajo geji, ki so, vsaj dokler so skriti, še vedno moški in kot taki 
imajo vsaj svoj delež pri Moči. Greta Garbo ni bila navadna ženska, bila je izjema, poosebljala je vse to, kar ženski običajno 
ni pripadalo; navzven je imela ugled in prestiž, za vsem tem pa je bil večni strah pred razkri~em, lJpravičen strah' Je 
potemtakem outiranje posameznikov proti njihovi volji etično dejanje? Je naša potreba po identifikaciji z znanimi osebnos
tmi pomembnejša od integritete posameznika? 
Greta Garoo se ne more več braniti. Kot simbol lata Ine in skrivnostne ženske, skorajda boginje, lahko le še rabi, tem in onim 
interesom. To in nič več. Zlorabljajo jo eni in drugi; zanimivo - njeno domnevno hladnost do ljubezenskih avantur je straight 
tisk povzdignil v kozmične sfere. Pravzaprav logično, saj so stvari na tem svetu ja tako preproste in jasne: ženska je lahko 
samo lahkOŽivka ali svetnica, brezmadežna, skoraj brezspolna. Večinski mediji so se v primeru Grete Garoo odločili za to zad
nje, Mary Wings se je posthumno lotila povsem novih resnic, prava resnica pa je s smrtjo Grete Garoo za zmeraj izgubljena. 
Kdo ve, ali bi gospodična Margareta Luysa Gustaffson tudi ob dokumentarcu režiserke Mary Wings poudarila, da ni ničesar 
zaupnega izjavila avtorici tega dela? 

Nataša S. Segan, 
Revolver, št. 5, julij 1992 
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~QD@OO~ ~@OO@~ 
18. februar 1934 - 17. november 1992 
Audre Lorde, ameriška črnska pesnica, po rodu s Karibskih otokov, se je rodila leta 1934 v New 
Yorku. Dolga leta je bila profesorica angleške književnosti na Hunter Collegeu v New Yorku, leta 
1992 pa jo je guvemer Mario Cuomo razglasil za pesnico leta v ameriški zvezni državi New York. 
Leta 1959 je diplomirala iz angleške književnosti na že omenjenem Hunter Collegeu, univerzi, ki 
si je zastavila za enega svojih glavnih ciljev izobraziti vse tiste, ki so bili "nezaželeni" na drugih 
visokošolskih ustanovah zaradi seksizma, rasizma, revščine ali drugih podobnih življenjskih oko
li ŠČin, zaradi katerih se družba želi otresti njihove "nadležne" navzočnosti na različne načine, na 
primer tako, da jih poskusi čimbolj osamiti in utišati, če ne kar izločiti. Audre Lorde je dobro ve
dela, kaj pomeni biti izločen in degradiran, saj je bila vse svoje življenje soočena z diskriminacijo 
zaradi barve svoje kože, kot ženska in kot lezbijka. Vse to je seveda pustilo močno sled in se je ka
zalo v vsem njenem ustva~alnem opusu, ki zajema veliko število pesniških zbirk in esejističnih del. 
The First Cities, njena prva knjiga, je izšla lela 1968. Temu prvencu je sledilo še šestnajst drugih 
del, med njimi Cables to Rage (1970), The Black Unicorn (1978), njena avtobiografija lami: A 
New Spelling of My Name (1983), Sister Outsider: Essays and Speeches (1984) in njena zadnja 
knjiga, iZŠla nedavno, Undersong: Chosen Poems Old and New. 
V poznih sedemdesetih letih je hudo zbolela za rakom na prsih, to je botrovalo nastanku enega 
njenih najboljših del, The Cancer Journais, podoživelega in izrazito čustveno obarvanega opisa 
prvih faz te pogubne bolezni. 
Njena zadnja zbirka pesmi z naslovom The Marvelous Arithmetics of Distance bo izšla posthumno. 
Podobno kot James Baldwin (Giovannijeva soba), še eden iz vrste odličnih piscev, pogosto odri
njenih na rob zaradi črnske ali gejevske literature, je bila Audre Lorde le redko omenjena v isti sapi 
kot na primer John Updike ali Norman Mailer. Njena slava ostaja omejena na tiste, ki so bili tako 
kot ona v družbi obsojeni na brezpraven status: na lezbijke, geje, feministke, ženske. Ne glede na 
to pa je mnogo pogosteje prejemala književne nagrade in laskave naslove ter ocene kot mnogi 
beli heteroseksualni pisci, ki so zaradi pravega spola in spolne usmerjenosti imeli vse možnosti 
za uspeh, saj so mnogo bolj ustrezali uveljavljenim družbenim merilom. 
Tako je bila leta 1973 za zbirko pesmi From a Land Where Other People Live nominira na za na
cionalno književno nagrado (National Book Award). Leta 1989 je za zbirko esejev z naslovom A 
Burst of Light prejela ameriško književno nagrado (American Book Award). Na treh ameriških uni
verzah Hunter, Ober/in in Haverford so ji podelili častni doktorat, leta 1991 pa je dobila nagrado 
za književnost Walt Whitman Citation of Merit in tako se je znašla na vrhu priznanih literatov v 
ameriški zvezni državi New York. To imenovanje je bilo pravzaprav ironično, saj je prišlo v času, 
ko že nekaj let ni več živela v omenjeni zvezni državi, ampak si je ustvarila dom na Deviških oto
kih. V zadnjih letih svojega življenja je prepotovala domala celotne Združene države Amerike, 
Evropo, Afriko in Avstralijo, povsod je tudi predavala. V Berlinu je med drugim vodila tudi alterna
tivno terapijo z obolelimi za rakom. Na žalost pa je izgubila to bitko s hudo in usodno boleznijo, ki 
je zaznamovala zadnje desetletje njenega življenja. Umrla je 17. novembra 1992 v Christiansted, 
St Croix, na Oeviških otokih, v domu, ki ga je delila s svojo partnerko Glorio Joseph zadnjih 
sedem let. 
Audre Lorde ni nikoli pozabila, odkod je prišla in kam je namenjena. Na slovesnosti ob podelitvi 
lovorike za pesnico države New York, ki ji jo je podelil guverner Mario Cuomo, je izjavila: "To na
grado sprejemam v imenu vseh pesnikov, vseh zatiranih, brezpravnih in zamolčanih ljudi v tej 
državi , za pesnike, ki pišejo na košček časopisnega papirja v zatočiščih za brezdomce, v zaporih, 
v psihiatričnih ustanovah, v bednih in umazanih rezervatih ... To priznanje sprejemam v imenu 
tistih, ki vidijo in izkušajo vse razsežnosti sil, ki nasprotujejo vsemu, kar je v nas človeškega '" v 
imenu tistih, ki vidijo vse to, pa vendar ne podležejo malodušju. " 
S smrtjo Audre Lorde sta literatura in gejevska skupnost izgubili še eno veličino, z njenim 
odhodom je nastala še ena vrzel, ki je ni moč zapolniti z niČimer, vendar je s svojo izjemno nad ar
je nost jo in ustvarjalnostjo ukanila smrt in ji odvzela pečat usodne minljivosti. Njena dela bodo 
živela naprej, nič in nihče jih ne more ubiti, jim odvzeti lepote in moči, po katerih se je bomo 
spominjali. 

Nataša S. Segan 
Revolver, št. 7, marec-maj 1993 
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Nenapisano pravilo šovbiznisa za geje in lezbijke, ki želijo uspeti kot komi ki v tako imenovani stand-up komediji, je bilo 
vedno, da morajo o svoji spolni naravnanosti molčati ali pa se uspehu že vnaprej odpovedati. Lei Delariji bi kaj takega 
težko dopovedali. Zanjo obstajajo pravila zato, da se kršijo. 
Lea Delaria podira barikade. S svojo neposrednostjo, predrznosljo in dolgim jezikom, s katerim se ni lahko bosti. Njen 
prodor je dosegel vrhunec aprila 1994, ko se je pojavila v oddaji The Arsenio Hall Show in tako postala prva deklarirana 
lezbijka, ki je na nacionalni televiziji nastopala z avtorskim homo materialom. Predtem so ji preprečili nastop na dveh 
talk showih, na The Tonight Show in The Night With David Letterman. Hallova poteza, da jo povabi na oddajo. je bila kar 
drzna, čeprav živčnosti ni mogel skriti. Pred oddajo je morala k njemu na krajši pogovor, med snemanjem jo je prekinjal 
s homolobičnimi pripombami, a ji niso šle do živega ("Razumela sva se kot prava moška," je oznanila pozneje), po 
koncu pa jo je povabil k sodelovanju maja 1994. 
Po enajstih letih nastopanja v gejevskih in lezbičnih klubih (straight klubi načeloma ne najemajo gejevskih in Iezbičnih 
komikov), se je Delariji pri štiriintridesetih letih izpolnila želja: prodrta je v sam vrh stand-up komedije. "Sem velika lez
bača," taktna razloži občinstvu na začetku svoje predstave, med katero zbija šale na račun svojega "možačastega" 
videza, mimogrede izpusti kakšno pripombo, ki jo razumejo le "dekleta", in razišče komični potencial dvojnega dilda. 
Skupaj s Kate Clinton, Robinom Taylorjem, Jasonom Stuartom in še nekaterimi predstavlja Delaria novi val komikov -
deklariranih homoseksualcev, ki so jim odprta vsa vrata. "Dandanes je moderno biti peder ali lezbijka. Vsi, ki nastopamo 
že več let, smo imeli težave s straight komiki in klubi. Bojkotirali so nas, zdaj jim vračamo. Dobili bomo, kar nam pripa
da. In to prav kmalU." 
Njeno javno razkri~e pred milijoni ameriških gledalcev je bilo politično dejanje, ki ji je med lezbijkami in feministkami 
prineslo več točk kot tista pripomba, da je Amerika končno dobila prvo damo, za katero si lahko predstavlja, da bi sek
sala z njo. "Vse druge so bile kot filmska ekipa za snemanje Noci živih mrtvecev." 
Delarijin namen ni bil nikoli samo biti atrakcija lokalnega gejevskega kabareta (nikoli ni skrivala, da je lezbijka). "Ko sem 
na odru in se smejejo mojim šalam, laže razumejo moje sporočilo, pa naj bodo straight ali gej. Tako izražam svoja 
stališča, tako jaz spreminjam svet. Hočem, da me spoštujejo. Jebe se mi, ali sprejemajo moje lezbištvo; tudi brez tega 
bom preŽivela. Ampak hočem, da me spoštujejo. Drugačni smo od njih. Ce bi bili enaki, nas ne bi preganjali." 
V njenih nastopih mrgoli prostaških besed in namigov. "Prdim, švicam, preklinjam, vse zato, ker mi gredo na jetra 
družbene ideje, kako naj bi se vedla prava ženska. Uporabljam besede, kot so peder, lezbača, dizelca, ker jih hočem os
voboditi negativnega prizvoka. Besede so zame simboli brez pomena, škodljiv in nevaren je lahko koncept v ozadju. 
Zato tolikokrat rečem luk. Ne v zasebnem življenju, ampak na odru. Tam je to politična odločitev." 
S svojim "neprimernim" izzivalnim vedenjem, ki je daleč od podobe potrpežljive, mučeniške lezbijke, je znanilka nove
ga tipa lezbijk devetdesetih let in prihaja navzkriž z večino feministk. "Vse te fašistične feministke, ki pravijo, da nisi 
prava lezbijka, če ne ližeš ekološko neoporečnega sladoleda! Eno samo stvar moraš lizati, da bi bila lezbijka, in to goto
vo ni soja." PO tistem, ko je javno izjavila, da bi z veseljem pofukala Hillary Clinton, so jo na ulici ustavljale ženske in ji 
OČitale, da ima ameriško prvo damo za objekt in da razmišlja kot moški. "Ko sem jih imela dovolj, sem vsaki rekla: 'Veš 
kaj, če bi se naličila, bi bila precej bolj privlačna . ' Hotela sem jim pravzaprav povedati, da jaz nisem njihova sovražnica 
in naj usmerijo svoj bes na tiste, ki to so." 
Zdi se, da z vsem, kar počne, krši neka pravila. Pravila, ki so jih v družbi postavili straight moški, in pravila lažno kre
postne lezbične senzibilnosti. Za njenimi gagi in poudarjeno obscenost jo je čutiti jezo in vpijoč krik: sranje! "Moja jeza 
izvira iz pomanjkanja seksa in iz tega, da sem lezbijka. Italijani radi izražamo svoja čustva. Tudi jezo. Seveda sem 
besna. Kot gejevska in lezbična skupnost bi morali najti naČin, da bi koristno usmerili svojo jezo. Ubijajo naše ljudi, poli
cija pa zvrača krivdo na žrtve. Kako naj me to pusti neprizadeto?" Da besne in koristne lezbijke niso ravno najlaže pre
bavljive za straight občinstvo, se je izkazalo tudi med njena poletno turnejo po Veliki Britaniji (1994), ko so ji prepovedali 
nekaj nastopov. "Bojijo se močnih žensk. Jim bom že povedala, kar jim gre!" 
Dan po nastopu v Arsenio Hall Showu je na vprašanje: "Danes Arsenio Hall, kaj pa jutri?" kot iz topa odgovorila: "Jodie 
Foster". V načrtu ima tudi še kaj drugega. Vlogo v filmu o Harvey ju Milku z naslovom The Mayor of Castro Street (Milka 
bo igral Robin Williams), igrala bo ob Diane Keaton v filmu Pet People, pred koncem leta bo izšla njena plošča G-Spot, 
govori pa se tudi o TV-oddaji in off-Broadway showu z naslovom Muff Diva. 
Tudi pri izbiri tega naslova ni mogla iz svoje kože. Ob pravilni izgovarjavi zveni natanko tako kot muf( diver, to je ·v slen
gu oznaka za tisto, ki ne liže samo sladoleda. 

Pripravila T. K. 
Revolver, šl. 10, december-februar 1994 
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Pogovor 
Med l. decembrom 1 <-)9.'3 in 8. jallwlljem 1 ()91 je Le,a Delana ~ svo

jo najnovejšo predstavo Silent Nig}I1,. liorno Nighl gostovala v The 
DriU Hall AriJ Centre v Londonu. To je bila enkmtufl priložno~t. da 
si živo ogledava žensko, ki polni dvorane in (~asopisne stolpce. Naj
brž ni znanega in neznanega zahodnega lezhičnega ali gejevskega 
časopisa. ki bralcem ne bi predstavil fenomena Lce Delana, se nas
mihal posledic.un njene predrznosti in nesranmosti pri straight 
občinstvu in se navduševal nnd uspehom, ki ga je (ravno zato?) 
požela v zadnjem letu. 

Njen šov je 100 % lezbičen, 100 % o seksu in 100 % zabaven. Ima 
dolg jezik in ga zna dobro uporabljati. Najbrž ni nihče dmg 

sposoben pripraviti moške-ga dela občinstvll. da hi stoje v en glas ilU 
vse grlu vpil: IIJaz sem lezbijka:1 ona pa s tem nima težav. Njena 

energija in entuziazem sta naJe2Jjiva. Tako zeio, da se nihče v dvo
rani ni branil sodelovati v pevski točki, ki je od gledalcev zahtevala, 

!laj uihnjo z iztegujcllim.i rokami in na ukaz prcšel1lo prepevajo 

"wluu:k a butt plug" (lopni po litnem čcpu). Njeni vici so vulgal1li, 

ampak tako hudo vulgami, da se na koncu krohota~ svojemu nav

dušenju in se nejevemo zalotiš, kako zelo si voljan sodelovati v 
njenih domislicah. 

Lea Delana preprosto zna očarati . .Te očarljiv možučast medv(Xfek, 

ki svoje vulgamosti stresa tako snmoumeVllO, da ji ni mogoče 

ničesar zameliti. Ob vsem tem pa se tako dobro zabava, kot da so 

vloge 7..llmenjane iu je občinstvo tam zato, da zahllvll Iljo il! nc 

narobe. 

Kdaj si začela nastopati v komediji? 
Začela sem pred dvanajstimi leti na Valencia Street v San 
Franciscu. Valencia je bila takrat kultumo središče lezbijk in 
gejev, bolj sicer lezbijk. Eden izmed barov je organiziral Gay 
Open Comedy Night, ko je lahko vsak iz občinstva prišel na 
oder in skušal zabavati druge. Neka ženska se mi je zdela dol
gočasna, prekipelo mi je in skočila sem na oder. Nastopanje mi 
ni bilo tuje, ker sem takrat profesionalno nastopala kot pevka. 
Pe~a me je naučil oče, ki je bil jazz pianist Prvi nastop sle
hernega komika načeloma ni uspešen, moj pa je bil totalen us
peh. Lastnik lokala me je takoj najel za občasno nastopanje, 
pol leta pozneje sem s komedijo zaslužila dovolj, da sem pusti
la petje in postala profesionalna komedijantka. 

Med nocojšnjo predstavo si veliko improvizira/a. Je vedno 
tako? Kako in koliko časa pravzaprav priprav/jaš 
posamema predstavo? 
75-80 % mojega nastopa je improvizacija. Če v dogajanje 
vključuješ občinstvo toliko, kot ga jaz, potem moraš im
provizirati. Seveda si vsako predstavo najprej zamislim, jo 
načrtujem, napišem. Ima ogrodje, ki pa je dovolj fleksibilno, da 
ga lahko prilagajam različnim situacijam, kaj izpustim, dodam. 
Hočem, da je moja predstava nabita, polna. Vsakih petnajst 
minut prekinem vice s pe~em, da si ljudje oddahnejo, sicer je 
nemogoče slediti. Vsako leto naredim novo predstavo. Delam 
jo kake tri mesece. 

Dosle; si nastopala večinoma po Severni Ameriki. 
Je kakšna razlika med občinstvom tam in v Evropi? 
Tf! tu sprejemaia drugače? 
V Evropi me poznajo samo v Angliji in na Škotskem. Nastopala 
sem v Edinburghu in Londonu. Občinstvo na Otoku je čudovito. 
Tu na jugu so malo bolj zatrli, Škoti so bili totalno nori. Razlika 
seveda obstaja. Američani so se pripravljeni zabavati, s tem 
namenom tudi pridejo, vendar nekako čakajo, da jih ti zaba
vaš, da se trudiš okoli njih, oni pa se potem odločijo, kdaj se 
bodo sprostili. Angleži ti pustijo, da jih zabavaš. Kanadsko 
občinstvo se odziva dobro, zelo so pripravljeni sodelovati. 

Pa razlika med stmight ter gejevskim in le1bičnim 
občinstvom? Imaš za straighte drugačen program? 
Nastop za straight publiko se seveda razlikuje od tistega za 
gejevsko in lezbično občinstvo. To ne pomeni, da jim ne 
povem, da sem lezbijka, ali da ne mečem dilda kot bumerang 
po odru. Razlika je v šalah. Nima jim smisla pripovedovati vicev 
iz pedrskega življenja, ki jih ne bi razumeli. Povem jim tiste, ki 
jih lahko razumejo. 

Kako pogosto nastopaš? 
Kadar ne gostujem, tako kot zdaj v Londonu, imam štiri do pet 
nastopov na mesec. Razlika je tudi v tem, da sem včasih 
nastopala v majhnih dvoranah, zdaj me vidi veliko več ljUdi. V 
Torontu sem imela predstavo v okviru tekmovanja komikov in 
ljudi je bilo toliko, da vseh nisem niti videla. 

Postajaš slavna. Se je zato kaj spremenilo? 
Slava v bistvu ni nova zame. Po dvanajstih letih nastopanja v 
gejevskih in lezbičnih lokalih ter gledališčih me ljudje dobro 
poznajo. lani sva bili za božič s punco v nekem baru v Parizu in 
ogovorila me je ženska, ki me je gledala v Ameriki. Novo je le 
to, da me zdaj poznajo tudi straighti. 
V Združenih državah je veliko gejev in lezbijk komikOV, nekateri 
so zelo dobri. Nihče ni mislil, da bom ravno jaz prodrla v 
straight medije in uspela pred straight občinstvom; preveč sem 
vulgarna in preveč očitno lezbijka. In vendar se je to zgodilo. 
Najbrž ravno zato. Po tistem nastopu na Arsenio Hall Showu se 
vse vali kot snežna kepa. Za predstavo Muff Diva sem v Edin
burghu dobila nagrado kritikov. Posneli so jo za Channel Four, 
zdaj gre na off-Broadway. Ampak vseeno bi mi bilo, če bi bilo 
vsega ta hip konec. Vesela bi bila. 

Povsod poudariaš, da si Ita/ijanka. Se te je družina že 
odrekla? 
Moji starši dolgo niso imeli pojma o tem, da sem lezbijka in kaj 
počnem na odru. Moj brat je osel, s sestro pa sva si zelo blizu. 
Nekaj starih tet imam, ki, kadar me vidijo, lazijo za mano in me 
sprašujejo, kdaj se bom porOČila. lani sem starše prvič povabi
la na predstavo in čisto dobro sta jo prenesla. Oče ni potem nič 
komentiral. Njuna navzočnost me ni motila, le v nekem 
trenutku, ko sem se podila po odru z dvojnim dildom, sem si 
rekla: "Sranje! Tule maham z dii dom in oče me gleda." Pa je 
šlo. 

Si kakorkoli aktivna udeleženka v gejevskem in 
lezbičnem gibanju? 
Nastopanje je zame oblika aktivizma. Moje življenje je ak
tivizem. Svoje življenje sem posvetila temu gibanju. V njem 
smo vsi pomembni, vsi smo potrebni za spremembe. Vsak do
dela svoje, tisto, kar zna, ampak vse je enako pomembno. To, 
da Martina Navratilova igra tenis, da jaz preklinjam po odru, da 
... Skupaj lahko nekaj dosežemo. 
Sem čisto navadna urbana lezbijka, ki sporoča svojo izkUšnjo 
drugim. Govorim o tem, kako je biti urbana lezbijka. 

Načrti? 
Čim več seksa. 

Nataša S. Segan, Tanja Kos 
Revolver, št. 11, marec-maj 1994 
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Fotografije na obrobju lezbične 

skupnosti 
Ameriška fotografinja Della Grace, ki sedaj 
živi v Londonu, dela pa v Veliki Britaniji in Zdru-
ženih državah, je razvila širok portlolio portretov 
lezbijk, ki odseva različne subkulture in 
sloge - od panka, usnja, SIM erotike do utripa 
lezbičnih barov. V kulturi, ki se odvrača od del 
Roberta Mapplethorpa in kjer se mora vsaka deprivi
legirana skupina ljudi boriti za pravico do golega obstoja, 
je povsem naravno, da vsaka taka ogrožena skupina 
postavlja svoje kriterije, ki določajo funkcionalnost 
umetnosti v kontekstu vizije svobode. Della 
Grace s svojim delom prav gotovo razgalja 
in neprizanesljivo opozarja na mnoga 
zapletena vprašanja, ki se jim nikakor ni 
moč izogniti ob predstavitvah lezbičnih slogov. 
To je avtorica urbanih velemestnih okolij - modeli, ki 
jih upodablja, vsebina in tematski sklopi sodijo lahko 
le v London in San Francisco, ki ju je tudi izbrala za 
svoj ambient. Je ostra in neposredna, včasih doku
mentarna (fotografije iz znanih klubov: Uranus v San 
Franciscu, Venus Rising, Zombies in Pussies Galore v 
Londonu ter posnetki z lezbičnih in gejevskih demon
stracij), provokativna, ponekod ironična (The Geremony, 
1988) in nekolikanj umeteina (Gold-Store Ro-
mance, 1988). Podira tabuje tako v 
širšem družbenem kontekstu kot tudi 
v lezbični skupnosti, saj neprizanesljivo 
razgalja nekatere stvarnosti in spolne 
prakse (Ruff Sex, 1988) in (Permission To Play, 
1989), ki mnoge lezbijke navdajajo z odporom in 
nelagodjem. To je ena plat. Po drugi strani pa v 
sklopu fotografij Posers kaže senzibilnost 
(Ruth 1,11, 1990), duhovitost (Soho Sister, 
1989) in prefinjenost (Jess, 1989). 
Ko pregledamo knjigo njenih fo-
tografij s povsem ustreznim naslovom 
Love Bites (Ljubezen grize), ostanemo osupli, 
presenečeni in - zmedeni. Mnoge fotografije so 
nesporno dobre, skoraj gotovo pa bomo 
težko našli kakšno, ki bi nam bila zares 
všeč. Nehote ostane občutek, da Della Grace 
ponekod pokaže "vse", a vendarle ostaja ne
dorečena, pusta in ponekod zgolj pozerska. 
Človek bi se vprašal, ali tako uspešno zapisuje 
ekscese s svojo kamero ali pa jih le tako dobro 
postavlja. 

Pripravili N. S. S., S. T. 
Revolver, št. 6, december 1992 
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VII. IZJAVA 

Ne bom dala miru, dokler ne bom 
imela Berlina v Ljubljani 

Sedaj. v začetku devetdesetih. lahko že nekako 
z distanco gledamo na dogajanje iz sredine 
osemdesetih. ki si ga bomo zapomnili predvsem 
po silovitem vzponu novih družbenih gibanj - tako 
mirovništva. geievskega gibanja. nato teministične

aa gibanja in nekaJ let pomeie. šele v drugi polovici 
osemdesetih. končno tudi lezbične iniciative. Kako fi 
vidiš to obdobje in zakaj tak vrstnj red dogajanj? 

Na to obdobje ne gledam toliko z distanco, kolikor z nos
talgijo, saj je bilo to, vsaj zame, zelo lepo obdobje. To je 
bil čas, ko je vse nekako cvetela, predvsem tisto, kjer 
smo bili najbolj doma, se pravi alter scena, s tem smo 
imeli v mislih pravzaprav vse, od umetniških scen do po
java novih družbenih gibanj. Ja, bilo je zelo lepo, vsaj 
spomin mi tako govori, da je bilo tedaj vse mogoče - kar 
sem si izmislila, sem lahko naredila. Zdaj tega občutka 
nimam več. To ne pomeni nujno, da so časi toliko dru
gačni, prej bi rekla , da je pač neko obdobje za nami - ob
dobje, ko smo stvari začenjali na novo, z velikim entuziaz
mom, in smo si lahko privošč ili tudi vse mogoče napake, 
saj smo delali stvari, ki jih v tem prostoru ni še nihče 
naredil. Zdaj imamo za sabo že neko zgodovino in si 
temu ustrezno postavljamo povsem druge kriterije o tem, 
kaj hočemo narediti. 
Zame je bila scena, ki je takrat cvetela, zelo spodbudna. 
Začelo se je z mirovništvam, pa z duhovnim gibanjem, 
zelo kmalu tudi z gejevskim gibanjem oziroma z Magnu
som, kjer je bilo tudi nekaj žensk. PO drugi strani pa me 
je spodbudilo prevajanje. Zgodilo se je, da so me določili 
za prevod leministične knjige, in tako sem pač spoznala 
feminizem. To se mi je povezalo še z naključnim počit
niškim potovanjem v Berlin, kjer sem padla naravnost v 
feministično sceno. Vrnila sem se jeseni leta 1984, ko je 
v Ljubljani vse cvetela, in si rekla: Naredimo torej še kaj 
za ženske! 
Zakaj tak vrstni red? Po eni strani se mi zdi logično, da je 
najprej nastala feministična oziroma ženska skupina in 
šele potem lezbična, toda morda se to zdi logično samo 
zato, ker so se stvari pač tako dogajale; konec koncev so 
se lezbijke že prej organizirale v okviru Magnusa in 
potem zelo hitro prestopile v žensko skupino. Mislim pa, 

da bi se lezbična skupina razvila. tudi če se lemi
nistična ne bi. 
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Ali se ti ne zdI. da je bilo takrat družbeno 
ozračje boli naklonjeno ramim pobudam. laže smo 

dobili subvencije za (anzine in druge projekte? 

To je res. V resnici je bilo takrat laže dobiti denar. Vsem 
se je dobro zdelo, če smo prišli "žicat". Če smo prosile 
denar za kakšen feministični projekt. so se sicer morali 
malo ponorčevat iz feministk, emancipirank in ne vem 
koga še, ampak zares je bila takratna politična struktura 
vsemu temu zelo naklonjena, še zlasti pa takratna ZSMS. 
Ker nisem zgodovinarka niti sociologinja, tega raje ne bi 
analizirala. 

Znana si po svoji publicistični in prevajalski 
dejavnosti. po fuednl družbeni angažiranosti. pred
vsem kot pobudnica ustanovitve (eministične sekcije 
Ulit pri Škuc-Forumu v Liubliani. to si prei omenila. 
pozneje pa še kot ena izmed ustanoviteljic prvega 
esoesovskega teletona za ženske jn otroke - žrtve 
nasilja. Katera vloga ti je najbolj Pisana na kožo? 

Če bi sklepala po učinkih, bi morala reči. da aktivistična. 
V teh letih sem, skupaj z drugimi ženskami seveda, 
naredila ogromno stvari , včasih ne morem verjeti, da smo 
toliko naredile. Če pa izhajam iz tega, kaj rada delam, je 
to publicistika, kjer pa lahko na žalost najmanj pokažem. 
Več imam za sabo prevajalskega dela. Najbrž je to tako, 
če se človek odloči za aktivizem. Ne da primanjkuje časa, 
ampak aktivistična energija je nekaj drugega kot energi
ja, potrebna za pisanje. Vsaj meni ni uspelo tega dvojega 
uskladiti. 

Če se vrnemo k začetkom. kaj je bilo torej temeljno 
aibalo. ki te je spodbudilo k organiziranju 
teministične skupine. kakšen je bil program in 
kakšni so bili cilji? 

Na to vprašanje mi je težko odgovoriti , ker sem še preveč 
nostalgično vezana na to obdobje. Scena je bila ustrezna 
za kakršno koli akcijo. Idejo sem prinesla iz Berlina in 
skupaj s približno desetimi ženskami smo ustanovile 
skupino in organizirale prve večere Lilit. Prepričana sem, 
da se tega ne bi lotila, če ne bi bilo tistega potovanja v 
Berlin in če ne bi obiskala ženskih diskotek. Obiskala 
sem ogromno ženskih projektov, knjižnic, teatrov, knji
garn, kafejev, ženskih središč, zavetišč ... Najbolj pa me 
je očaral ženski disko, ker mi je tam postalo jasno, kaj mi 
je všeč tudi v vseh drugih ženskih projektih oziroma kaj je 
tisto, zaradi česar se v njih tako dobro počutim. V disku 
sem to nekako strnjeno doživela: bila sem preprosto tam, 
med samimi ženskami in se super počutila. Nikoli se 
nisem počutila ogroženo, češ: tukaj so lezbijke, ki bi me 
lahko začele osvajati. To vprašanje, kako je v ženskem 
disku, pogosto slišim od žensk. Vse si predstavljajo, da je 
tako kot v hetero disku, kjer si te tipi ogledujejo, da ne 

rečem, da te slačijo s pogledi, ti težijo in te osvaja-



jo, kakor si pač predstavljajo osvajanje. Vem 
sicer, da so razni načini mogoči tudi med lezbijkami, 

vendar česa neprijetnega takrat pač nisem doživela. 
Počutila sem se super in zdelo se mi je, da brez tega, ne 
da ne morem, ampak nočem več živeti. Skratka, brez 
ženskih prostorov. Nekaj let pozneje me je prijatelj v pis
mu spraševal, do kdaj se še mislim iti ta aktivizem, ki me 
samo, tudi ekonomsko, izčrpava. Odgovorila sem mu, da 
verjetno ne bom nehala biti aktivistka, se pravi femi
nistična aktivistka, dokler ne bom imela Berlina v Ljub
ljani, dokler ne bom imela v Ljubljani vsega od zavetišča 
za pretepene ženske do ženske diskoteke. 
Kar se pa tiče programa in ciljev Lilit, smo si zadevo zas
tavile čisto preprosto: vsak mesec večer z neko žensko 
temo. Tako je tudi potekalo: v takratnem K4 smo imele 
ženske večere, ki so se začeli z diskusijo z neko temo in 
se končali z žurko. 

Jaz sem bila takrat v začetku v WiL Prijetno me je 
presenetilo. ker je bila med različnimi podskupinam; 
predvidena tudi ustanovitev lezbične skupine. Je bila 
odprtost do lezbištva tudi posledica Berlina? 

Prva ženska, ki sem jo v Berlinu spoznala, je bila Maria, 
feministka in lezbijka. Ne spominjam se, da bi imela 
kakšne blazne predsodke do homoseksualnosti. Zmeraj 
sem bila po malem upornica brez razloga in zagovarjala 
sem vse, kar ni bilo družbeno sprejemljivo. Tako nisem 
ravno "okoli padla" , ko sem naletela ravno na lezbijko. 
Sama sebi sem se zdela blazno cool (smeh), ker sem 
lahko tudi to sprejela. Ko zdaj gledam nazaj, se mi zdi, da 
še sama nisem vedela, kaj vse se mi je s tem zgodilo. 
Prav lahko bi se mi zgodilo, da bi spoznala feministko, ki 
ne bi bila lezbijka, in bi ostala zaprta, nedovzetna za 
vprašanje lezbiš1va. Maria me je v bistvu vpeljala v femi
nizem in mi razkazala vse projekte in zame je bilo 
lezbiš1vo zmeraj del vsega tega. Tako smo v Ulit v najbolj 
intenzivnem začetnem obdobju imele kar tri lezbične 

večere . Zdaj bi se mi najbrž zdelo grozno, če bi ves la naš 
feminizem potekal brez tega. 

Spominjam se prvega jugoslovanskega 
(eminističnega srečanja v Ljubljani leta 1987. kjer 
je bila ena izmed tem tudi lezblštvo. Po odličnern 
uvodnem predavanju Beograjčanke Sladane 
Markovič o lezbični literaturi le sledila debata. ki pa 
le bila precej nerodna. nekako okorna. kot da je bilo 
čutiti potrebo po dokazovanju normalnosti lezbijk. 
Recimo. spomnim se izjave. da so "Iezbijke povsem 
naravna in normalna bitja". Videti je bilo. da so imele 
težave s tem predvsem ženske. ki so bile mani 
povezane s skupino Wit. Kaj meniš o tem? 

To je mogoče, čeprav se mi zdi, da smo imele težave s 
tem tudi me, ki smo bile v skupini Lilit. V skupini je res 
obstajala odprtost do lezbištva in tudi zelo strogo postav
ljeno pravilo: to je skupina za ženske, se pravi, za kakrš-

ne koli ženske s kakršnimi koli nagnjenji. Lezbijke, 
ki so bile v skupini od samega začetka zelo 

pomembne članice, si v tej skupini nekako niso 
vzele prostora ali pa mogoče ni bilo pravega prostora 

zanje. To, da smo hotele, da prostor zanje je, to absolutno 
drži. Ne vem pa, ali smo se tiste, ki smo bile ali pa smo 
hetero, zavedale, da je to premalo, prav tako kot še 
danes ne vem, kaj bi morale narediti več od tistih 
lezbičnih večerov. Lezbijke so ostaja le bolj tihe članice in 
samo lezbištvo v skupini ni bilo tematizirano. Zato me 
sploh ne čudi, da smo na tem prvem srečanju, ko je 
skupina Lilit obstajala že skoraj tri leta, bile vse okome 
glede tega, razen Sladane Markovit in še nekaterih. 
Sladana je živela v tujini, deklarirala se je kot lezbijka, 
dosti se je ukvarjala z artikuliranjem lezbištva. Res je pa 
tudi, da smo bile takrat zelo okorne še pri kakšnih drugih 
temah, ne samo pri tej. 

Zdi se. da so danes razmere precei druoačne. 
Na lanskem (eminističnem festivalu v Ljubljani se je 
vse, kar se lezbištva tiče. vrlelo okoli nekakšnega 
separatizma. Pri nekaterih ženskah. predvsem iz 
drugih republik bivše Jugoslavije. je bilo čutiti 
nekakšno zamero zaradi povezovanja lezbičnih 
aktivistk z geji. ki so pač še vedno moški. 

Mislim , da zamere zmeraj izhajajo iz nerazumevanja. 
Takrat se mi je vse skupaj zdelo neumno, ker je bilo jas
no, da ženske, ki izražajo takšno zamero, ne razumejo, 
kakšna je scena pri nas, pa ne samo pri nas, še marsikje 
na Zahodu, predvsem pa na Vzhodu. To ni naključje. 

Povezovanje med lezbijkami in geji je tem bolj izrazito 
tam , kjer je žensko oziroma feministično gibanje šibkejše 
ali pa še zelo v povojih. Saj v Ljubljani nimamo ženskega 
gibanja, imamo le nekaj majhnih skupin. Pravzaprav je 
ženska scena pravi izraz za to. Logično je, da se lezbijke 
v tako majhni sceni povežejo z geji, ki so pač moški in 
imajo po definiciji večjo družbeno moč, skupaj z njimi se 
da narediti kaj, česar zaradi šibke ženske scene v 
povezavi s feministkami ne bi bilo mogoče narediti. Tukaj 
zamere niso primerne. 

Pravkar si se vrnila z letošnjega (eminističnega 
srečanja v Zagrebu. Kakšna le bila tokrat udeležba? 
Kako se imenuje to srečanje po razpadu Jugoslavile? 

Ta srečanja pravzaprav nikoli niso bila zares jugoslovans
ka, saj so ženske skupine obstajale samo v ljubljani, Za
grebu in Beogradu, iz drugih republik pa so prihajale le 
redke posameznice, recimo iz Sarajeva in Prištine. 
letošnji festival je bil spomladi zastavljen kot peto 
srečanje, ki pa se ne more več imenovati jugoslovansko, 
ker Juge pač ni več . Srečanje je bilo zamišljeno kot 
nadaljevanje srečanja žensk, feministk in drugih z ob
močja bivše Juge ter iz tujine, in sicer kot srečanje s 
temo Ženske v vojni. Prišle so ženske iz Zahodne Evrope, 

Združenih držav, nekaj iz Vzhodne Evrope, seveda 
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moremo govoriti, niso pa bile povabljene feministke iz 
države, ki se zdaj imenuje Zvezna republika Jugoslavija, 
skratka, izrecno niso bile povabljene ženske iz Srbije in 
erne gore. To je po mojem katastrofa in temu pravim, da 
smo plesale samo eno poletje. Niso bile povabljene zara
di embarga, ki je bil uveden kot prepoved vsakršne iz
menjave z državo, ki je v tej vojni agresor. Na neki način 
je to mogoče razumeti , saj je bil embargo zahtevan kot 
nujni ukrep za zaustavitev vojne. Toda jaz tega ne morem 
sprejeti, če gre za konkretne osebe, ženske, za katere 
vem, da so štiriindvajset ur na dan angažirane v protivoj
nih dejavnostih, da so zato tudi opustile skorajda vsako 
feministično delovanje. Zdi se mi nesmiselno, da tako 
resno jemljemo tak ukrep moške politike, ki se ga ta ista 
politika ne drži. Me se ga pa držimo, tako da ne povabi
mo žensk, s katerimi smo skupaj delale celo desetletje, 
pri tem pa vemo, da so te ženske proti vojni in da se an
gažirajo v svoji protivojni drži. Ne gre le za naša vsakolet
na srečanja, temveč za večletno konkretno sodelovanje, 
za verižne reakcije, ki so jih sprožali naši projekti. Za
grebčanke na primer vedno rade povedo, kako pomem
ben je bil zanje obstoj Ulit kot ženskega prostora, prav 
tako je bil obstoj zagrebškega esoesovskega telefona ze
lo pomemben za nastanek ljubljanskega in beograjskega 
itn. Juga sicer razpada, toda me smo bile in smo še 
povezane. Skupne nekajdesetletne zgodovine ne more
mo odmisliti, podobnosti med nami, ki jo je "zakrivila", 
tudi ne, in sodelovanje med nami mogoče ni nujno, je pa 
vsekakor smiselno. 

Če se vrneroo k naši sceni - zdi se. da prav tesnega 
sodelovanja med teministično skupino Ulit in 
lezbično skupino LL ni. Res je pa tud;' da so 
v obeh skupinah ali pa v treh. če šteiemo sem še 
esoesovski teleton. pogosto iste ženske. Kako bi ti 
opredelila problem sodelovanja ženskih skupin ali 
pa sploh vseh marginalnih skupin? 

Zdaj ste me pa našle. V zadnjem času toliko delam pri 
SOS-u, da skoraj ne pogledam iz njega. Da se Ulit in LL 
personalno prekrivata, drži samo deloma. Poleg tega sta 
to različni področji in morda tudi dva različna načina dela. 
Ena skupina je bolj usmerjena v reševanje osebnih prob
lemov, kot nekakšna consciousness-raising group (sku
pina za ozaveščanje), druga pa je malce bolj navzven us
merjena, bolj aktivistična. To je povsem v redu. 
Problem sodelovanja marginalnih skupin, če jim tako 
rečem - sicer mislim, da so centralne po svojem pomenu 
- je tem večji, manj ko je scena razvita. Ko si skupina ust
vari svoj prostor, svojo identiteto, problemov sodelovanja 
ni več oziroma so veliko manjši. Scena pri nas je glede 
tega še zelo nejasna. Skupine nimajo povsem razvite 
svoje identitete, razen morda esoesovskega telefona. 

Položaj lezbijk. predvsem aktivistk y skupini LL. 
se pa zdi nekako shizotren. po eni strani se lezbična 
skupina približuje teministični skupini. torei 
k Ženski tematiki, kjer pa pogreša večjo artlkulaciio 

lezbištva. Po drugi strani se lezbijke 
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povezuleio z geN - tedaj je sicer 
homoseksualnost osrednja tema. umanjka pa 

ženska perspektiva, ki za lezbi/ke ni nepomembna, 

Zdi se mi, da je eden izmed temeljnih problemov ženske 
scene, skupaj z lezbično, ta, da nikoli nismo imele skupin 
za rast zavesti in smo zato zmeraj nihale med aktiviz
mom in ukva~anjem s sabo. Pri tem si nikoli nismo znale 
povedati, kaj je prvo in kaj drugo. Preskočile smo zelo 
pomembno fazo v razvoju ženskega gibanja na Zahodu -
to je faza teh malih skupin, kjer se ženske ukva~ajo 
samo s sabo. Vse te naše skupine kar naprej niso ne tič 
ne miš. V obdobjih nihajo, nekaj časa so zelo aktivistične 
navzven, denimo Lilit z diskusijskimi veče ri za javnost. 
potem pa energije zmanjka in skupina se nekako sesede 
vase in se začne ukvarjati sama s sabo. Problem je ta, da 
se ta usmerjenost navznoter ni nikoli zgodila zavestno, 
ampak zaradi izčrpa nosti od aktivizma. To se mi zdi v 
bistvu zelo velika ovira , ne samo za našo sceno. temveč 
tudi za celotno bivšo jugoslovansko. To se je poznalo tudi 
pri organizaciji srečanja v Zagrebu, kjer se je spet govo
rilo o tretjih ženskah, o begunkah, žrtvah s fronte in iz za
ledja, o katerih je sicer absolutno treba govoriti , saj ne 
morejo govoriti zase, toda po drugi strani bi si tudi me 
morale dati možnost, da govorimo o sebi, saj smo to 
vojno vse doživele in nam je pustila velike posledice. 

po ljubljanskih kuloariih. denimo na Radiu študent 
jn tudi pri Mladini, so intenzivno krožile govorice o 
domnevnem tota/nero sporu med teministkami in 
lezbijkami, Drugi menijo. da so to iste ženske, in 
sploh ne lOČijo med skupinama Ulit in Li. Tretji na 
vsak način hočeio fizJnait/ kriterije. po katerih bi bilo 
mogoče razmejiti teministke in lezbiike. Od kod vse 
to? 

Vedno so bili in bodo pametni ljudje, ki najdejo vse 
mogoče variante, kako govoriti o ženskah tako. da bo 
vsaj videti, da so med sabo sprte, če že v resnici niso. Ne 
vem za noben totalen spor. Bili so konflikti. konflikt je bil 
tudi, ko se je ustanovila skupina LL, toda nikoli ni bilo 
takega spora, da se med sabo ne bi pogovarjale. O teh, ki 
po vseh teh letih še vedno ne ločijo skupin Lilit in LL, ni 
vredno izgubljati besed. Vse ženske skupine v Sloveniji 
se delno personalno prekrivajo, to je razumljivo, saj nas 
je malo. Kar se tiče kriterijev za razmejevanje feministk in 
lezbijk, mislim, da je prav, da ima vsaka feministka in 
lezbijka svoje kriterije, drugi pa naj se ukvarjajo s svojimi 
stvarmi. 

V čem je bistvo nemoči žensk v druŽbi. ki se morda 
najnazorneje kaže v porazno majhnem številu 
poslank v slovenskem parlamentu? 

Težko vprašanje. In hkrati temeljno. Bistvo nemOČi je to, 
da že nekaj tisoč let živimo v patriarhalnem svetu in 

to se pozna na vsakem/vsaki od nas. Druge-
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ca enostavno ne poznamo. To se kaže na tisoč 

načinov: vzgoja otrok je še vedno spolno specifična, 

drastične razlike med vzgajanjem dečkov in deklic imajo 
katastrofalne posledice ... do tega, da imajo moški v tem 
svetu veliko načinov za nadzor nad ženskami in najhujši 
od njih je nasilje, s tem se zdaj največ ukvarjam. PO naših 
podatkih menimo, da je v vsaki peti slovenski družini 
navzoče nasilje. Jaz temu pravim nadzor moških nad 
ženskami, saj gre za popolnoma očitne oblike telesnega 
in duševnega omejevanja žensk. Dokler bo tako, bomo 
ženske kot družbena skupina zelo nemočne. Ta nadzor je 
vgrajen v strukturo družbe, razpreden do sleherne 
družbene enote. Iz tega ne vidim pravega izhoda , vsi ti 
naši ženski projekti so šele način iskanja nekakšnih 
izhodov, za katere v tem trenutku še ni mogoče reči, 

kakšni v resnici bodo, ko jih bomo ustvarile. Je pa eden 
izmed mogočih izhodov ta, ki so si ga izbrale lezbijke 
oziroma politične lezbijke, saj vso svojo energijo usmer
jajo v življenje z ženskami. 

tenska se - pogojno rečeno - lahko odloči, da bo 
lezbijka, ampak drugi tega ne vedo. Prav briga 
moške. ali je lezbijka. lahko da jim gre še bolj na 
živce. V bistvu nekega izhoda ni. 

Res je, če se odločiš biti lezbijka, lahko nadzor postane 
še veliko nasilnejši in neposrednejši. Vemo za napade na 
lezbijke v tujini. Pri nas se to še ne dogaja, ker so se 
lezbijke manj izpostavljale v javnosti in se lezbištva ne 
jemlje resno. 

Za zdaj se nasilje nad lezbijkami kaže predvsem 
motraj družine. Poznamo precej lezbijk in gejev. 
ki so imeli težave s starši zaradi svojega spolnega 
nagnjenja. Za mlade. ki niso ekonomsko samostojni 
jn se nimajo kam zateči, so lahko tudi družinske 
razmere zelo učinkovita oblika nasilja oziroma 
nadzora. 

Tu se zelo dobro vidi, kako se stvari premeščajo. Pri nas v 
javnosti ni sprejemljivo, da si lezbijka ali gej, in zelo malo 
homoseksualcev se javno deklarira, zato je močnejša 
represija v družini, šoli, vrstniških skupinah, bolj v nefor
malnih stikih. Kjer pa je homoseksualnost v javnosti bolj 
navzoča, se nasilje premešča drugam, v javne prostore, 
čeprav še vedno obstaja tudi na primer v družini. 

Sedaj se najbolj intenzivno ukvariaš z esoesovskim 
telefonom. Ali se kdaj zgodi, da se po pomoč zatečeio 
tudj lezbijke. Kaj so najpogostejši vzroki za to? 

Se zgodi. Na žalost bolj redko. Pravim, na žalost, ker 
imajo seveda tudi lezbijke, tako kot heteroseksualne 
ženske, kup problemov, pa s tem ne mislim samo nasilja. 
Ve~etno sploh ni čudno, da nas redko kličejo - saj v tej 
družbi ne moreš biti lezbijka, kaj šele, da bi klicala na 
kakšen telefon! Imele smo že primer nasilja v lezbičnem 
odnosu, več žensk pa je klicalo, ker so se zaljubile v žen
ske in niso vedele, kaj storiti. Ob tej priložnosti lahko jav-

no povem, da je ta telefon namenjen tudi lezbijkam. 

pri založbi Krf je pred leti izšla knjiga O 
ženski in ženskem gibanju. v kateri so tudi 

klasična lezbična besedila. Če se ne motim. 
si knjigo tudi uredila. Zanima me. kako se je sploh 
porodila zamisel za izdajo te knjige in kakšni so bili 
odzivi v javnosti? 

Predlog je, če se prav spomnim, dalo uredništvo. Ker 
sem bila menda takrat edina ženska v uredniŠtvu, mi je 
avtomatsko pripadla naloga, da poskrbim za to knjigo, in 
to je bil tudi eden izmed razlogov za potovanje v Berlin, 
saj sem želela poiskati besedila. Tu mi je bila v veliko po
moč že prej omenjena prijateljica Maria Schmidt, femi
nistka in lezbijka. Glede na to, da pri nas takrat ni bilo 
nobene literature s tega področja, sva skupaj prišli na 
idejo, da bi ta zbornik zajel čim več različnih smeri in po
dročij . Kar se tiče javnosti, če tukaj mislimo medije, 
odmeva skoraj ni bilo. Edino recenzijo, ki je izšla, sem 
napisala sama. Knjiga je bila zelo hitro razprodana, izšla 
pa je v tisoč petsto izvodih. Naj dodam, da so tudi vse 
druge Krtove ženske knjige hitro razprodane. 

Kakšno je bilo tvoje stališče, ko ste se pri Krfu 
odločali o izdaji knjige Moj skrivni vrtiček (tenske 
seksualne fantazilej avtorice Nancy Fridav. in ali se 
le kal spremenilo zdaj ko je knjiga izšla? Čigava je 
bila pobuda? 

Predlog je nastal v uredništvu. Sama sem knjigo z vese
ljem prebrala, v njej sem našla nekaj v smislu osvobaja
nja glede sprejemanja svoje spolnosti. Nikoli mi pa ne bi 
padlo na pamet, da bi predlagala prevod te knjige, ker se 
mi zdi, da nam primanjkuje veliko pomembnejše temi
nistične literature. Ne, da ta knjiga ni pomembna, toda 
jaz bi marsikaj drugega prej predlagala. Do izdaje se 
nisem opredelila. Proti njej nisem mogla biti , ker se mi 
zdi knjiga dobra, nisem si pa predstavljala, da bo izšla 
okrnjena, brez povezovalnega besedila avtorice, brez 
njenih komentarjev in uvoda, ki se mi zdijo za knjigo 
važni. Strinjam se z novinarko, ki je v De/ovih Književnih 
listih zapisala, da je brez tega ta knjiga v tem prostoru 
nujno pornogratija, skratka, predmet naslade. Nekaj mo
jih znancev se mi je že pohvalilo, da si ga ob prebiranju 
knjige drka. Ne glede na vse mislim, da bi bila veliko ko
ristnejša knjiga ženskih seksualnih fantaZij , ki bi jo kdo 
naredil tukaj, za ta prostor. Edini smoter takšne knjige je 
lahko osvobajanje v odnosu do seksualnosti in ta namen 
bi knjiga dosegla, če bi bila narejena tukaj. Da se 
razumemo, meni se ne zdi nič groznega, da je knjiga 
izšla. Knjiga je pač tu; bere jo, kdor jo hoče, oziroma drka 
si ga, kdor si ga hoče. Če bi jaz sama odločala o izdaji te 

knjige, bi rekla: Ne, lahko najdem drugo, boljšo. 
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1«1 SI poglavle O lezpl!kah sploh zasluži 
tak naslov? Ali ne bi bilo primemeie. ko bi 

se to poglav;e nanašalo na primer na sodomijo? 

V tej knjigi zame ni sporno samo poglavje o leZbijkah, saj 
je res katastrofalno. Ne moreš izbrati pet žensk s takimi 
fantazijami - štiri od njih fantazirajo o spolnem občevanju 
s psi - in reči, da to spada pod lezbijke. To je nestro
koven, celo diletantski pristop. Napaka tega poglavja o 
lezbijkah je, da ni nobene običajne lezbične fantazije, ki 
bi jih avtorica gotovo lahko našla. Njen izbor se bere tako, 
kot da lezbijke fantazirajo zgolj o psih in vtikanju predme
tov. Žalostno. Zame pa so zelo sporne tudi fantazije o 
spolnern nasilju. V kontekstu izvirne knjige se jih sicer da 
umestiti tako, da jih človek ne obesi na stereotip "No
bene ženske se ne da posiliti, če tega noče" (to je tako ali 
tako sama v sebi kontradiktorna izjava). Brez avtoričinih 
komenta~ev je knjiga v tem prostoru voda na mlin tabu
jem in predpotopnim stereotipom glede spolnosti. 

Kako ti ;e ostal v spominu znameniti talk show na 
liubl;anski ~ kjer si kot gostja nastopila v Poletni 
noči s temo homoseksualne ljubemi ob predvajanju 
francoskega lemičnega filma Kot strela z iasnega? 

Imam mešane spomine. Ni mi ostalo v lepem spominu 
vprašanje, ali sem poročena - kot da je to lahko merilo za 
karkoli. Zdelo pa se mi je dobro, da se je v zelo gledani 
oddaji govOlilo o lezbištvu in moški homoseksualnosti. 
Odzivi gledalcev so bili zvečine pozitivni. Dvakrat ali 
trikrat po oddaji se mi je zgodilo, da so me ženske usta
vile na cesti in mi povedale, da so bile navdušene. To mi 
je ostalo v najlepšem spominu. Vsaj nekatere ženske so 
doživele oddajo tako, kot sem si želela, da bi jo - končno 
se je nekaj dobrega reklo o ženskah, in to po TV, in ni iz
zvenelo kot preveč radikalen feminizem, ki ne bi bil spre
jemljiv za ženske. 

Kot nemiren družbenokrjtični duh. ki venomer 
sproža nove pobude - kakšen bo tvoj naslednji 
korak? Imaš morda kakšne nove zamisli? 

Zanimivih zamisli je veliko, samo ne vem, ali imam 
trenutno dovolj energije za njihovo realizacijo. Nekje 
globoko v sebi sem pa prepričana, da ne bom dala miru, 
dokler ne bom imela Berlina v Ljubljani, dokler ne bom 
mogla v Ljubljani tako kot v Berlinu danes oditi po knjigo 
v žensko knjigarno, jutri na kavo v ženski cafe, poju
trišnjem dežurat na esoesovski telefon, in vse to z žens
kim časopisom pod pazduho, skratka, dokler ne bo to 
moje mesto tudi mesto ženskih prostorov. 

50S-telefon za ženske in otroke - žrtve nasi/ja 
0611441-993,06119782 

Bojana Vesel, Nataša S. Segan 
Revolver, št. 6, december 1992 
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Mislim, da je lezbištvo prišlo v 
javnost na zelo negativen način ... 

V naslovu ene svojih knjig duhovito pravite, da smo 
preživeli komunizem in se pri tem celo smeiali. Kaj 
pa sedaL ko le vso staro celino "končno" zajel val 
demokratičnih sprememb. ki bi po definiciii s seboj 
nulno moral prinest; poleg splošne blaginie 
predvsem človekovo osebno svobodo? Se bomo še 
naprel smeiall all pa morda le ni vse tako. kot bi 
želeli in bi moralo biti? 

Demokracija se izgrajuje zelo počasi in postopno. Gre 
samo za to, ali imamo oblast, ki zares želi razvijati demo
kratično ozračje, ali ne. To je edino vprašanje. Nobena 
oblast namreč ne more postati takoj demokratična; lahko 
imamo demokratično ustavo, večstrankarski sistem in 
svobodne volitve, pa še vedno lahko ostaja na nivoju for
malne demokracije. Obstaja nevarnost nacionalizma, voj
ne. formalne demokracije. Pri ljudeh v Vzhodni Evropi, ki 
nimajo demokratične izkušnje, se ustvarja napačna preds
tava o tem, kaj pravzaprav je demokracija. 

Kaj pa položaj žensk v bivši Vzhodni EvroPi. kamor 
pogojno sodimo? Katere so tiste pomembne 
spremembe? 

Nikakršne, samo na slabš.~ . Na žalost. Predvsem zato, 
ker so se spremembe odigrale predvsem na trgu: gospo
darstvo v Vzhodni Evropi je skrahirano, nezaposlenost je 
velikanska in seveda so prve, ki izgubijo delo, ženske. So 
pa tudi prve, ki izgubijo pravice, ker je v večini teh dežel 
katoličanstvo močno. Tako se najprej postavlja vprašanje 
splava - na Poljskem, verjetno se bo kmalu tudi na Hr
vaškem, nekaj časa se je v Sloveniji. Tako te spremembe 
nujno ne prinašajo koristi ženskam. Pravzaprav gre za 
obdobje, v katerem nikomur ni bolje. Vsem nam gre 
slabše. Ostaja samo vprašanje, ali obstaja upanje, da bo 
bolje, ali ne. Kar se mene tiče, sem precejšen pesimist. 
Mislim, da ženske niso izvzete in da se jim dogaja ena 
paradoksalna stvar. To je ta paradoks, ki mu jaz pravim 
paradoks emancipacije po emancipaciji. Ne zato, ker je 
ženskam ta emancipacija bila podarjena v okviru socia
lističnega sistema in se jim sedaj te pravice postopno 
odvzemajo, ampak zato, ker se ženske ne znajo orga
nizirati, ne znajo se bojevati za pravice, ker se tega niso 
naučile. Vzhodnoevropejci se niso naučili bojevati za 
nikakršne pravice, saj jim je bilo vse nekako servirano. 
Pravzaprav se bomo morali znova bojevati za svoje pra
vice, ki so nam bile do sedaj dane, in smo zato še vedno 

del totalitarne zavesti, ker še vedno pričakujemo 
vsako odlOČitev, dobro ali slabo, od zgoraj . Mi 



smo se naučili tako misliti in delovati. Toda ti 
časi so mimo in ni več dobro dopuščati, da odločitve 

prihajajo od zgoraj, ker tako ne bomo zgradili demokraci
je. Zelo pomembno je čimprej zgraditi tako vrsto obna
šanja, da se človek sam organizira. Pri tem je vseeno, 
kakšno vrsto iniciative imamo v mislih. Tukaj se spet po
javlja vprašanje strahu. ljudje se še niso naUČili, da 
zmorejo, smejo, hočejo. Vsaka odločitev, ki ne pride po 
tej poti, je nedemokratična. Treba je vztrajati pri tej 
državljanski samozavesti, pri tem, da je človek državljan, 
in to je izhodišče, ne pa množica. 

Kaj SIJ pravzaprav dogaja S hrvaškimi mediii? 

Vsekakor obstaja nadzor, neposreden ali posreden. Na 
televiziji in radiu obstaja uraden nadzor, saj so to državni 
mediji. Nadzor v časopisih je seveda posreden, poteka na 
najrazličnejše načine, naj pogost je pa s samocenzuro. 

All na Hrvaškem še sploh obstaja oublikac/la. 
v kateri bl VI lahko ta hip objavili svoja besedila? 
All Imate v tem trenutku doma založnika. 
ki vas je odpravlien podpreti? 

Niti enega niti drugega. Ni več časopisa, v katerem bi 
lahko objavljala, nihče me ne vabi, da bi pisala. Prav tako 
založniki , že dve leti se nihče ni zanimal za moje knjige. 
Mogoče jim knjige niso všeč, mogoče mislijo, da se ne bi 
prodajale, čeprav se prodajajo v petih, šestih državah. 
Morda mislijo, da so knjige zelo slabe kakovosti in ne 
želijo svojemu bralstvu prodajati takšnih smeti. Ne vem. 
Res je, da v svoji državi v zadnjih treh letih nisem izdala 
nobene knjige, v zadnjem letu pa tudi nobenega besedila. 

Torej bi lahko rekli. da vam ie Tudmanova uradna 
oblast odrekla naklonjenost in ste neke vrste 
djsldentka v času. ko bi ta pojem. povezan z 
verbalnim delil dom. v današnjem obdobju 
pravzaprav moral izginiti iz našega besednJaka? 

Proizvodnja novih disidentov je zelo zanimiva stvar, ki 
govori o sistemu, o ozračju, v katerem živimo. Ljudi, ki 
mislijo drugače, v nobeni demokratski državi ne imenuje
jo disidenti in ne izzivajo javnega linča. lelim povedati, 
kakšen je naš položaj - ta proizvodnja notranjih so
vražnikov je značilen boljševiški pojav. Temu pravim 
neoboljševizem nove oblasti, katere položaj je verjetno 
ogrožen in zato proizvaja notranje sovražnike, kot da že 
ne bi imela dovolj zunanjih. Ni dovolj, če se človek soli
darizira s temeljnimi stvarmi, da je Hrvatska žrtev in Srbi
ja agresor itd., ampak mora v tem prepričanju iti do 
povsem religioznih razsežnosti. Mislim, da je to nemogoč 
položaj, grozljivo izključujoč, ki mi ne pušča dovolj pros
tora kot posameznici. Ne bi rekla, da mi je TuClmanova 
oblast odrekla naklonjenost. Sploh ne mislim, da je pro
blem oblast, ampak so velik problem tudi moji kolegi, 
novinarji, ki napadajo nekatere ljudi, da bi si oprali roke. 

To je znana stara politika: napadaš nekatere ljudi, 
da bi pokazal, kako si dober, zvest in pravo-

veren. Mislim, da je vse zelo napihnjeno in 
konstruirano ter da ni nikakršne potrebe po 

proizvodnji notranjih sovražnikov ali disidentov. Ce gle
date ta položaj od zunaj; v vseh državah, kjer izhajajo 
moje knjige, pišejo, da sem hrvaška pisateljica. Ce se 
moje ime identificira s Hrvaško, kakšen je potem moj 
položaj? Tako se mi vse to zdi povsem nepotrebno. 

Verjetno ste bili večkrat tarča zbadliivk in posmeha 
zaradi svoje mane femlnlstične dfŽ6, kI ste jo 
najbolie izpričali v zborniku Smrtnj grehi feminizma. 
v katerem je sprIJmno besedo napisaJ man 
antifeminist. To. da ste prav njega zaprosili za 
besedo. je bila brez dvoma DO eni strani zelo 
oogumna poteza. po drual strani pa nadvse ironično 
ln duhovito dejanje. 

Da, ta teza drži. Mislila sem samo, da je to duhovita ges
ta, in hotela sem pokazati, da nisem šovinistka. Zanimalo 
me je, kaj bo napisal, in mislim, da se je posreČilo. Glede 
feminizma, to je bila neka majhna skupina, to je bilo sicer 
zelo pomembno, še posebno v medijih, vendar se ni 
moglo govoriti o gibanju. Še danes se dobro Vidi, da je to 
manjša skupina žensk. 

Kdaj ste se torej vi srečali s feminizmom? Se ;e to 
zgodilo tukaj, v bivši Juaoslaviji ali v tujini. kjer ste 
preživeli precej časa? 

Tu in tam. Veliko sem potovala. Poleg tega sem študirala 
sociologijo in se je to nekako ujemalo eno z drugim. 
Rekla bi, da je to prišlo iz teorije in potem prešlo v prak
so, ampak, kot veste, feminizem brez prakse ne obstaja, 
zato se je to nekako prepletlo in ostalo. Danes sem še 
naprej feministka, nisem pa več aktivistka, ker se z ak
tivizmom ne ukvarjam več. 

Pravite. da je bila to manlša skuoina žensk. Ali ste 
mogoče sodelovali s tako imenovanim akademskim 
krogom feministk v Zagrebu. kaOOga vidni 
predstavnici sta bili Rada Iveka vič in že pokojna 
Udra Sklevlckv? 

Seveda, me smo bile v tem krogu, ki se je imenoval Žene 
i društvo. To je bilo osem žensk, ki so leta 1979 us
tanovile to skupino. Nekaj časa je bilo v njej sto ali celo 
dvesto žensk, ampak ni bilo gibanja. 

Vemo. da je na Zahodu lezbištvo integralni del 
teminističnega gibanja. Ali je ta zavest o nujni 
DOvezavi teminizma in lezbišlva takrat vsaj 
teoretično prodrla tudi v Jugoslavijo? Če ni. 
zakaj ne. in kaj vi misme o tIJm? 

Mislim, da je lezbištvo prišlo v javnost na zelo negativen 
način ter da se lezbištvo in feminizem povezujeta na zelo 
negativen način. Tako se je zgodilo v bivši Jugoslaviji. Tu-

di sama beseda feminizem ima negativne konotaci
je pri nas. To bi lahko poimenovali dvojna 
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negativnost. Takšen je ta imidž. Koliko časa 
bo trajalo, da se kaj spremeni, ne vem. Vsekakor ta 

problem nikoli ni bil v središču pozornosti in tudi sedaj, 
še posebno zaradi vojne, ni. Kar se tiče teorije, pa ne 
vem, kakšne so razmere, ker tega več ne spremljam red
no. 

Lani je v Zagrebu potekalo tradicionalno 
teministično srečanje. ki se je prej jmenovalo 
jugoslovansko. 

Vem za vsa ta srečanja, vendar na nobenem nisem bila. V 
tem diskurzu nimam več kaj povedati. Povedala sem že 
veliko, delam tisto, kar delam, moja slališča so še naprej 
feministična in mislim, da ni potrebe, da bi šla na takšno 
srečanje. 

Saj nisem mislila tega. Zgodilo se le namreč nekaj 
absurdnega. saj na lansko srečanje niso bile 
povabliene beograjske teministke. ki so od začetka 
vojne v protivojnem gibanju. Izgovor zagrebških 
teministk je bil embargo in to ravno v trenutku. ko 
sta se hrvaška ln srbska oblast dogovarjali o 
vnovičnem odprtju avtoceste Zaareb-Beograd. 
Ali resnično živimo v času. ko postaja nacionalizem. 
ki nas je pahnil v to mračno obdobje. edina 
spreiemliiva linija obnašanja celo takšnih skupin. 
ki so marginalne /n ki bi v bistvu moraie biti 
nadnacionalne? 

Te skupine ne morejo biti izjema. Mislim, da je homoge
nizacija tolikšna, da marginalne skupine od tega ne 
odstopajo. To je moja izkušnja. 

Ena izmed poglavitnih dilem. ki se venomer pojavlja. 
je vprašanje. ali je smiselno govoriti o obstoju tako 
imeno vane gejevske in lezbične literature ter 
umetnosti sploh. Kaj menite o tem? 

Moram reči, da to vprašanje zame ni ustrezno, ker se s 
tem sploh ne ukvarjam. Načeloma sem pa proti temu, da 
se umetnost definira na takšen način , iz spolne opre
delitve. Zdi se mi, da to ne bi smelo biti primarno načelo 
definiranja umetnosti. Moram reči, da se s tem nisem 
preveč ukvarjala, kot se tudi sicer preveč ne ukvarjam z 
artikulacijo umetnosti, ker raje pišem, kot pa se ukvarjam 
s teorijo. Kar se pa tega tiče , se mi Zdi, da bi mi bilo naj
bliže takšno prepričanje . Vendar, pravim, morda nisem 
dovolj informira na, torej se distanciram. 

Ste vrhunska Intelektualka. izvrstna publicistka ter 
odlična literatka. vsaj tako vas vidimo mi in drugod 
po svetu. kjer so vse knjige. ki ste lih doslej napisali. 
doživele izjemen uspeh. Katera izmed knjig. ki ste jih 
napisali. vam je na/bliže in zakal? 

To je težko reči. Mislim, da mi je najbliže knjiga Marmor
na koža. Moram povedati, da doživljam sebe pred

vsem kot pisateljico, kot nekoga, ki piše lite-
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raturo. Vem, da to zveni malce nenavadno, 
ker sem napisala več stvarne literature kot leposlov

ja, ampak tako je; intimno se želim doživljati kot pisatelji
ca. Moja najljubša knjiga je Mannorna koža, zato ker se 
ukvarja z enim izmed velikih tabujev v naši kulturi, in to je 
tabu seksualne matere. Zdi se mi, da se o tem niti ne 
piše niti ne razmišlja dovolj. To je precej skrito kot tema, 
izkušnja, kot tema pogovora in kot literama tema. Če se 
poskušate z ženskami pogovarjati o njihovih odnosih z 
materjo, boste naleteli na nekakšen zid. Meni pa se zdi 
odnos ženska-mati absolutno najpomembnejši odnos v 
življenju, ker gre za identifikacijo z istim spolom. Najbolj 
me je pritegnilo in me tudi najbolj zanima, kako se kaže 
problem spolnosti v tem odnosu. To me še vedno zanima 
in zato mi je ta knjiga najljubša. 

Pravo Marmomi koži sem vam mislila zastaviti 
vprašanje. Za vas bi lahko rekli. da ste pisateljica 
detajlov. tistih brezštevilnih. a pomembnih 
podrobnosti, in kot ste sami omenili. se lotevate 
prepovedanih tem. Prav v Marmami koži smo 
naleteli na zanimiv odlomek, kjer gre. pogojno 
rečeno, za prece; iirazit homoerotičen odnos hčerke, 
kiparke. z materjo. Kiparka se namreč v trenutku. 
ko vidi, da se moške roke na razstavi dotikajo kipa 
nlene matere, zave. da jo to motj jn tedai se vpraša. 
ali morebiti zato. ker si v resnici sama želi teh 
dotikov. Ali je to Dretinjena literama metatora. so to 
aluzije na prepovedano homoerotično liubezen, 
ali kaj drugega? 

Ne vem, vi kot braika lahko sklepate, kar hočete, vendar 
gre za eno in drugo. Mislim, da ta del homoerotičnosti 
med matero in hčerjo obstaja, še posebno v puberteti. 
Vse to hčerkino preobla~enje, šminkanje, ti poskusi, da 
se identificira, in potem materino sporočilo: Ne, ti se ne 
moreš identificirati z mano, ker še vedno nimaš nečesa, 
kar jaz imam, in to je spolnost, ki je zate prepovedana. To 
torej obstaja in mislim, da deluje kot metafara in kot 
stvarnost. Je pa to nekaj, kar nam je zelo težko priznati in 
nismo sposobni tega v sebi artikulirati , zato je to tabu, ki 
pa ima zvezo s stvarnostjo. 

S čim se trenutno ukvarjate? Imate morda že v 
mislih naslednji roman? 

Imam, tri, štiri, pet, tako da je veliko dela za naslednjih 
pet let Zato je pač treba samo sedeti in delati , nič druge
ga. Trenutno končujem novi roman Božanska lakota, ki 
govori o kanibalizmu v ljubezni, in potem bom začela 

pisati obširno neleposlovno knjigo, ki je že naročena. 

Nataša S. Segan, Suzana Tratnik 
Revolver, št. 8, junij-avgust 1993 
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Pogovor z Andrea Špehar iz Zagreba 

Kako si postala aktivistka na lezbičnf in aejevskl 
sceni? SI dobila idejo v LlGMI ali že prej? 

Pravzaprav se je začelo že v osnovni šoli. Imela sem pri
jateljico, s katero sem se rada sprehajala in objemala, 
čeprav nisem vedela, kaj to pomeni. Pozneje sem slišala, 
da ljudje posmehljivo govorijo o lezbijkah. Zase še vedno 
nisem mislila, da sem lezbijka. Zdelo se mi je, da me je 
privlačila le tista prijateljica, in sicer kot oseba. Nekje ob 
koncu osnovne šole sem ugotovila, da so mi všeč, ne 
glede na njihovo osebnost, tudi druge ženske; rada sem 
jih gledala v revijah, po televiziji in podobno. 
Potem sem se zaljubila, vendar se tistemu dekletu nisem 
mogla približati. Padla sem v krizo, depresijo. Nisem 
vedela, kam naj se obmem, kje naj koga iščem. Zdelo se 
mi je, da bom umrla, če bo moje življenje vedno tako. 
Vedela sem, da so moja čustva pač taka, kot so, in se za
to nisem počutila krivo. Nisem pa vedela ničesar o tovrst
nem življenju in to me je spravljalo v obup. 
V srednji šoli, ko sem imela štirinajst let, sem izvedela za 
zagrebško feministično skupino Trešnjevka. Ker sem 
brala nekaj njihovih besedil o boju za ženske pravice in 
podobno, se mi je zdelo, da bi me lahko razumele in da bi 
se kakšna hotela pogovarjati z mano. Precej časa sem 
zbirala ' pogum in leta 1987 sem se končno odpravila v 
Trešnjevko. Tam je bilo pet ali šest deklet, aktivistk. Brez 
ovinkarjenja sem jim povedala, da sem lezbijka, da imam 
takšne in takšne težave ter da ne morem najti sebi 
podobnih ljudi. Rekla sem, da me je preprosto tudi strah 
govoriti o tem in da ne vem, kaj hočem konkretno pove
dati. Dekleta so rekla, da vedo, da je v naši državi položaj 
lezbijk zelo težek. Z nekaterimi sem se spoprijateljila in 
pogovarjala. Vendar je vse bilo nekako v slogu: Me sicer 
nismo lezbijke, vendar te razumemo. Ko pa se je skupina 
začela številčno večati , se o lezbištvu ni več govorilo, ker 
so se bale, da bodo izgubile nove članice. Jaz sem spet 
bila v osebni krizi. Ko je začel delovati SOS-telefon, je bi
lo še slabše, saj se zaradi prostovoljk ni več smelo go
voriti niti o feminizmu. Prenehala sem hoditi v skupino, 
srečevala sem se le z dekleti, s katerimi sem imela pri
jateljske stike. 
Potem je bila ustanovljena prva lezbična skupina Lila Ini
cijativa. Takrat me ni bilo zraven. Nekega dne pa sem le 
šla na njihov sestanek. Bila sem zelo presenečena , ker je 
bilo tam polno feministk iz Trešnjevke, ki so prej govo-

rile, da niso lezbijke in se niso hotele pogovarjati z 

mano. Tudi to me je zelo razjezilo in nisem se več 
vrnila. Vse skupaj se mi je zdelo nekako cinično in 

obenem nepotrebno. V tisti skupini skratka nisem hotela 
delati. Ker sem bila tudi depresivna, nisem imela volje za 
druženje ali iskanje kogar koli. 

Kako si izvedela za lezbično skupino LL v ljUbljani? 

Neka prijateljica iz Trešnjevke je bila na Prvem jugoslo 
vanskem feminističnem srečanju v Ljubljani. Pri povedala 
mi je o skupini LL in svetovala, naj se povežem s članica
mi. Hotela sem navezati stike, vendar sem zopet omaho
vala. Lezbijke, ki sem jih spoznala v Zagrebu, so bile 
večinoma zelo bojevite in so name delovale zelo moško. 
Tudi stvari, ki sem jih o lezbijkah prebrala v časopisih, me 
niso opogumile. Nisem se ustrašila, ampak se mi je zde
lo, da jaz nisem takšna. Zato sem se bala iti v Ljubljano, 
saj si nikakor nisem želela naleteti na podobne ženske. 
Kljub temu sem pisala na LL in s skupino navezala pisne 
stike. Gibanje in delo skupine pa sem spremljala ob 
strani. No, potem je oče našel pismo, vabilo za teden 
lezbičnega video filma v Ljubljani. Jaz sem se pravkar 
vrnila s feminističnega sestanka in na mizi sem našla to 
pismo ter vse lezbične biltene, ki sem jih imela. Oče in 
mati sta sedela v kuhinji in me poklicala na pogovor. 
Vprašala sta me, kakšne opravke imam v Ljubljani, koga 
želim tam obiskati. Oče me je vprašal, ali sploh vem, kaj 
je lezbijka. Seveda je imel veliko negativnih informacij o 
leZbijkah, ki naj bi bile kurbe ali pa starejše ženske, ki 
izkoriščajo mlajše. Zato me je vprašal, ali sploh vem, v 
kaj se spuščam. Ne spomnim se vsega, kar sem rekla, 
ker sem bila čisto zmedena. Oče mi je hotel prepovedati 
odhod v Ljubljano, vendar sem se uprla. Potem mi je 
rekel, da grem na svojo odgovornost. In sem torej šla. 

Te le oče vprašal, ali si tudi sama lezbiika? 

Vprašal me je, ali sem imela spolne izkušnje z žensko, 
ker je hotel vedeti, ali sploh vem , kaj pomeni lezbištvo. 
- Tisto leto je bilo zame zelo težko. S starši po cele dneve 
nisem spregovorila niti besede. Tudi v šoli sem imela 
težave, slabe ocene, nehala sem trenirati košarko .. . 
Izgubila sem voljo do vsega. To je bilo v prvem letniku. 
Vedno sem sedela sama v zadnji klopi in z nikomer nisem 
komunicirala. Imela sem to1alno krizo identitete; sploh 
nisem vedela , kaj sem, kje sem. Profesorji so me 
spraševali, kaj mi je in kaj delam s sabo - saj me vendar 
vsi imajo radi. Problem je bil pravzaprav v tem, da me 
ekonomska šola sploh ni zanimala in tudi sošolci so se 
mi zdeli dolgočasni . Zame takrat ni obstajalo nič . Potem 
sem se le pobrala in v drugem letniku se je vse spreme
nilo. Od nekod sem dobila energijo, da se borim za nekaj, 
pravzaprav zase. V razredu sem postala glasna, prepirala 

sem se s profesorji, tudi glede homoseksualnosti. 
Vsi so vedeli, da sem lezbijka in ni mi bilo 
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mar. Nisem več hotela molčati. Po svoje je bi-
lo tudi zabavno. Profesorji so me začeli nekako 

spoštovati, bolj kot takrat, ko sem kar naprej molčala . 

Veliko sem brala in zelo so me začela zanimati različna 
alternativna politična besedila. Imela sem tudi nekaj 
ljubezenskih prigod, ki pa me niso izpolnjevale. Zvečine 
sem spoznavala biseksualke, to mi je šlo na živce in me 
tudi razočarala . 

Skratka, aktivirala sem se v alternativnih gibanjih in to 
me je precej zadovoljevalo. Po srednji šoli sem se vpisala 
na fakulteto, na politologijo, in vse mi je šlo super. Spoz
nala sem krasne ljudi, profesorji so mi bili všeč, na fakul
teti sem lahko svobodneje urejala svoj čas in počutila 

sem se bolj samostojno kot prej. V prvem letniku sem 
imela partnerko, vendar se tudi ta zveza ni obnesla, ker 
je ona imela zelo velike težave s starši in tudi s sabo. 
Nekako se me je bala , ker sem bila deklarirana lezbijka in 
sem vedela, kaj hočem. Njej je bila denimo misel na 
skupno življenje z žensko nekaj povsem tujega. Čutila je 
veliko dolžnost do zahtev staršev. Vse to jo je zelo frustri
ralo. 
Vse moje zveze so kar naprej razpadale in tudi sicer me 
niso izpolnjevale. V nekem trenutku so se mi ženske, 
zaradi njihove nesramnosti, celo uprle. Seveda sem še 
vedno razmišljala o njih, vendar se na fakulteti nisem več 
trudila, da bi za vsako ceno bila s katero. Bolj sem se os
redotočila nase. 
Potem ko sva se s prijateljico razšli, mi je bilo vsega do
volj. Mislila sem pač , da se nekaj mora spremeniti tudi na 
področju lezbištva, da je dekleta treba informirati, skrat
ka, neka organizacija je bila nujno potrebna. Hrvaška je 
postajala vse bolj konzervativna in prežeta s krščansko 
ideologijo. Jasno je bilo, da nas bodo, če ne bomo nič 
naredili zase, povsem pokopali. 
Spoznala sem Amira, ki je bil v Transnacionalni radikalni 
stranki. Predlagal je, da greva skupaj na stranko, ki je 
podpirala pravice manjšin. Sprejeli so najino pobudo o 
organiziranju homoseksualcev v okviru stranke. Sicer nas 
finančno in organizacijsko niso kdove kako podprli, dali 
so nam pa prostore. Tako sva ustanovila UGMO. Jaz sem 
prevedla v angleščino nekaj besedilo položaju homosek
sualcev v Hrvaški in jih poslala na tuje naslove, skupaj z 
infonnacijo o skupini. Tako sva se udeležila konference 
IGLYO (mednarodna mladinska lezbična in gejevska orga
nizacija) v Bratislavi. Bila sem navdušena nad konferenco 
in delavnicami. Takrat sem postala uradna predstavni
ca Vzhodne Evrope in zastopnica IGLYO-a v Youth Foru
mu. Ko sem se vrnila iz Bratislave, sem imela prve 
pogovore za časopise, to pa ni bila lahka odločitev. Ven
dar sem se odločila , da se bom predstavljala s polnim 
imenom in tudi s fotografijo. Hotela sem, da ljudje vidijo, 
da homoseksualci nismo nikakršna čuda , da nismo padli 
z Marsa. Zvečine smo objavljali pogovore v naprednejših 
političnih časopisih, drugi se niso odziva li na naše dopise 
in niso hoteli pisati o nas. V časopisih smo objavili tudi 
naslov skupine in odprti gejevsko telefonsko linijo, 
dvakrat na teden, za vse, ki bi želeli navezati stike, pa 

denimo niso iz Zagreba. V začetku se je oglašalo 
malo ljudi. Nekateri geji so celo pljuvali po 
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skupini, češ da oni tega ne potrebujejo in da 
je zaradi pogovorov, objavljenih v časopisih , poliCij

ska represija v parkih še večja. V Bakusu, kjer se zbirajo 
homoseksualci, so naju z Amirjem mnogi gledali po 
strani. Hudo je, če pljuva po tebi populacija, za katero se 
bojuješ. Podobno je bilo z lezbijkami. Nekatere so zago
varjale stališče, da je lezbičnost njihova zasebna stvar in 
da nočejo, da se kdo bojuje zanje. One pač živijo v 
prepričanju, da zaradi lezbičnega nagnjenja v družbi niso 
prav nič prikrajšane. Morda je to zato, ker v lezbištvu ne 
vidijo dosti več kot spolni stik z žensko. Najbrž zato, ker 
niso odraščale z informacijami o tem pojavu in preprosto 
ne vedo, da obstaja še vse kaj drugega kot samo poste
lja. Ne poznajo lezbične kulture ne boja za pravice. Odkri
to lezbično in gejevsko organizacijo so tako doživljale kot 
nekakšno grožnjo svojemu dvojnemu življenju. Bale so 
se, da bi jih sodelovanje v taki skupini še hitreje razkrilo v 
javnosti. 

Kakšni pa so bili takrat odnosi v tvoji družini? 

Starši so odobravali mojo odločitev za štUdij. Videli so 
pogovore v časopisih in tudi pri tem so me podprli. Le 
enkrat so omenili, naj se ne fotografiram preveč, da me 
ne bi kdo napadel. Všeč mi je, ker me družina razume. 
Ne bi mogla biti aktivistka, če bi se morala skrivati, tako 
pa mi ni mar za nikogar. Starši vedo, da je moj aktivizem 
resna stvar, da nekaj počnem, veliko potujem po Evropi 
... in to jim je všeč. 
Naša organizacija LlGMA se je številčno nekoliko 
povečala, ljudje so počdSi kapljali. Deklet je manj in 
zvečine so zelo mlade, Sama sicer nimam navade nago
varjati ljudi, naj se nam pridružijo in začnejo kaj početi. 
Mislim, da o tem vsakdo lahko in tudi mora sam odločati. 
Moram priznati, da mi grejo na živce te različne femi
nistične struje, ki se pojavljajo že od vsega začetka. Reci
mo v skupini Kareta (op. feministi čni časopis) so radi
kalne lezbijke, imajo svoje projekte, vendar z nami ne 
želijo imeti nobenih stikov. 

Kateri so razlogi za njihovo odklanjanje sodelovanja 
z vami? 

Prvi razlog je ta, ker mi delujemo javno, one pa ne želijo 
iti v javnost. Drugi razlog je pa njihova radikalnost in zato 
nočejo imeti opravka z geji. 

Kot vemo. v časopisu Kareta ni ničesar o lezbični 
tematiki? 

Ne, ampak one se v tujini predstavljajo kot lezbijke. Od 
nekih Kanadčank sem izvedela za še eno zagrebško stru
jo, ki ustanavlja žensko središče. Pobudnice te akcije nas 

prav tako niso obvestile o tem. Zadovoljna sem 
samo s sodelovanjem z ženskim lobijem. 



Sicer je tudi tam veliko lezbijk, ki se nočejo 
ukvarjati s tem vprašanjem, vendar nas podpirajo in 

ponudile so mi organizacijo lezbične podskupine. 
Upo~tevajo vse na~e informacije in obve~čajo tudi druge, 
ki jih to zanima. Obvestila o dejavnostih LlGME bodo ob
javljena tudi v njihovem biltenu. Dokumentacijsko sre
di~če bo namenjeno vsem ženskim skupinam: vse infor
macije o ženskih dejavnostih bodo zbrane na enem 
mestu in bodo vsem na voljo. Tako bomo manj razpr~ene. 

Koliko lezbijk pa je v LIGMI? 

Približno deset. Nekatere moti, ker se morajo najprej 
včlaniti v Transnacionalno stranko, če želijo postati člani
ce LIGME. Res je pa, da je v današnjem času marsikomu 
težko poravnati članarino, četudi znaša le 10 nemških 
mark na leto. Mnogi ljudje imajo predsodke do stranke ali 
pa do LIGME. Moti jih naše javno delovanje in mislijo, da 
bodo tudi oni izpostavljeni v javnosti, če se nam pridruži
jo. Najbrž bi prišlo več ljudi, če bi na~a skupina bila zaprt 
krog, ki bi se samo srečeval in se ne bi javno predstavljal. 
V današnjih političnih razmerah so vsi zelo prestrašeni in 
obenem zelo pasivni, skorajda nič jih več ne zanima. 
Večina se ukvarja z golim preživetjem in nima ne energije 
ne volje, da bi se bojevali za kakšne pravice. Tudi sama 
sem bila zelo razočarana nad institucijami, saj nas nikjer 
niso hoteli podpreti. 

Lahko podrobneje opišeš, kako ste ustanOVili 
LIGMO? 

Pobuda se je pojavila junija 1991. leta. Delati pa smo 
začeli ~ele septembra leta 1992. Najprej smo bili bolj 
politično usmerjeni, zanimalo nas je sodelovanje s 
strankami, njihovi statuti in podobno. Obenem smo imeli 
v mislih, kako javnost čim bolje obveščati o na~em ob
stoju. Ko se nam je pridruŽilo več ljudi, smo si razdelili 
naloge in se glede na vrsto aktivnosti - aids, kultura, poli
tika in sedaj ~e human aid - organizirali v nekakšne pod
sekcije. Potem smo ugotovili, da vsak projekt zahteva ve
liko dela in da ga ljudje sčasoma opustijo. Zato smo se 
odločili, da se ne bomo več delili na manjše skupine, v 
katerih ni dovolj ljudi, ki bi zdržali do konca, ampak bomo 
vsi skupaj izvajali akcijo za akcijo. Imamo dobro bazo po
datkov in tehnnično - birokratsko, če hočete - smo zelo 
dobro organizirani. Vso dokumentacijo imamo urejeno in 
je na voljo vsem, ki pridejo v skupino. Prav tako sproti 
urejamo arhiv. Mislim, da je vse to dober temelj za pri
hodnost. Ce bo skupina prišla v krizo, bodo ostali doku
menti, pričevanja. 
Seveda želimo veliko spremeniti v politični sferi. Vendar 
sta sedaj za nas primamega pomena vzpostavljanje 

gejevske in lezbične kulture ter boj proti mitom in 
predsodkom, ki so razširjeni o nas. Za zdaj se 

osredotočamo sami nase, nudimo pozitivne 
informacije in podporo istospolno usmerjenim lju

dem. Mislim pa, da tudi na političnem področju nismo 
tako ~ibki. Stranke in politični krogi so seznanjeni z 
našim obstOjem. Vendar ne želimo vlagati preveč energi
je v politične spremembe, ki gotovo ne bi prodrle, ker to v 
sedanjih razmerah preprosto ni realno. Dajemo sicer 
predloge za nekatere ustavne spremembe in radikali kot 
predstavniki svoje stranke v parlamentu zastopajo tudi 
na~e zahteve. 

Kašni so bil; odzivi po pogovorih v časopisih? So bili 
posamemi član/Ice ali skupina kakor koli napadeni? 

Javnost, razen novinarjev, se na na~o predstavitev v 
časopisih sploh ni odzvala. Mislim, da je ta molk, ta igno
ranca nekaj najhuj~ega. Preprosto so nas prezrli. Včasih 
se mi zdi, da bi bila bolj zadovoljna, če bi nas kdo na
padel, ker bi tako vsaj imeli dokaze o diskJiminaciji. Tako 
pa, kar se tiče zakona, je vse videti urejeno. Igra vlada
jočih struktur pa je recimo ta, da nam ne dajo prostorov, 
ne glede na to, kaj mi govorimo in pojasnjujemo. Seveda 
hočejo, da smo nevidni, vendar nas ne ovirajo pJi delo
vanju. Morda si nas ne upajo neposredno napadati, ker 
delujemo v okviru Transnacionalne stranke, ki ima med
naroden ugled. Ne vem, kako bi bilo, če bi bili sami. 

Rnančne podpore kakšnih institucij torej ne 
pričakujete? 

Ne, nikakor. To ni mogoče, ker v Hrvaški primanjkuje 
sredstev za najnujnejše stvari. Tudi Ministrstvo za zdravje 
nima denarja, da bi na primer natisnilo letake z informa
cijami o aidsu in preventivi. Nekajkrat smo se pogovarjali 
z nekom, ki je v Ministrstvu za zdravje zadolžen za aids. 
On sicer dobro pozna to problematiko, vendar sam ne 
more ničesar storiti. Povedal nam je tudi , da je v mi
nistrstvu veliko krščansko usmerjenih ljudi, ki o aidsu ne 
želijo govoriti. Zanje je Hrvaška moralna dežela. v kateri 
ni aidsa. Nedavno sem v katedrali na nekem cerkvenem 
letaku prebrala, da je možnost za okužbo z virusom HIV 
ista, če uporabljaš kondom ali pa ne. In v katedral o sedaj 
prihaja na tisoče ljudi ." Nihče ne uporablja kondomov. 
Tudi večina gejev meni, da jih ne potrebuje, čeprav jih 
delimo. Ker ni nobenih informacij, se ljudje ne zavedajo 
nevarnosti. 

Kakšno je številčno in delovno razmerje med ge;; in 
lezbijkami v LIGMI? 

Gejev je dva- do trikrat več, to pa še ne pomeni, da so tu
di dejavnejši. Trudimo pa se, da bi imeli enakopravne 
odnose, ne glede na spol. Močno si prizadevam za to. 

Mislim pa, da ženska na mojem mestu potrebuje 
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dobre živce in veliko vztrajnosti - nekateri geji 
si namreč bolj kot za skupino prizadevajo za položaj 

vodje. Vse te pojave znotraj skupine je treba uravnavati in 
tudi za to gre veliko energije. 

Se tj zdi tako početje smiselno? 

Mislim, da je sedaj, ko je treba zgraditi neko močnejšo 
bazo skupine, to smiselno. To še ni gibanje. In lezbijke še 
nimamo močnejše baze za gibanje. Deset žensk težko 
kaj naredi, zato smo preprosto močnejši, če smo skupaj -
geji in lezbijke. Mislim, da bi same bile deležne tudi manj 
medijske podpore. Vem, da nekateri mediji in javnost ze
lo napadajo feministke. Za lezbijke bi bilo še slabše. Ven
dar pa imamo ločene lezbične projekte tudi znotraj LlGME 
in imamo možnost, da se sestajamo same, tudi v okviru 
2enskega lobija. Za to pa je potrebno več aktivistk in 
ozaveščenih lezbijk. Sama vsega ne zmorem. 

Vemo, da ste v dobrih odnosi s slovensko lezbično in 
gejevsko sceno. Kakšni pa so vaši odnosi zlezbijka
mi iz bivše Jugoslavije. denimo z beograjsko sceno? 

Ko se srečamo na področju bivše Jugoslavije ali na kon
ferencah v tujini, se dobro razumemo, ni nobenih težav. 
Kar pa se tiče politike, vsi vemo, da je vojna, da so velike 
težave. Mislim, da LlGMI ni potrebna še ta oznaka, da 
smo projugoslovanski in podobno. Javnost gotovo ne bi 
razumela, zakaj komuniciramo z Beogradom, s tem bi 
nas takoj udarili po glavi, mi pa bi si nakopali še en pred
sodek več. Res je tudi, da težko komuniciramo z 
Beogradom, ker ni poštnih zvez. Osebni stiki pa so 
povsem normalni. 
Oglasila se nam je lezbijka iz Makedonije, ki želi tam us
tanoviti podobno skupino. Upam, da se bo lahko udeležila 
kakega dogodka ali srečanja v Zagrebu. V naši skupini pa 
imamo tudi tri dekleta iz Sarajeva. Kot begunke že tako 
živijo v slabih razmerah in se ne morejo prav dosti ukvar
jati še z lezbično dejavnostjo. Je pa to zanje prilOŽnost, 
da se v Zagrebu družijo z lezbijkami. 

Nataša S. Segan, Suzana Tratnik 
Ljubljana, jesen 1993 
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Pogovor z Iro Kormannshaus 
Ali morda veš. koliko /judi se le udeležilo letošnje 
parade Gav & Lesbian Pride v Berlinu? 

Domnevno od osem do dvanajst tisoč, ne vem natančno. 
Po mojem bi jih lahko bilo tudi petnajst tisoč. 

Ali ste na parado in spremljajoče dogodke povabili 
še kakšne skupine poleg naše, lezbične skuPine LL 
iz Uubfiane. ali pa so bili zvečine udeleženci navzoči 
individualno in samoiniciativno? 

Koncept je bil ta, da bi povabile lezbijke iz drugih držav, 
še posebno iz Vzhodne Evrope, in te naj bi predstavile nji
hove razmere. Prav tako smo razposlale ogromno pisem 
na naslove širom po svetu in obvestile tako skupine kot 
posameznice o tem, kakšni naj bi bili letošnja parada in 
vsi dogodki, povezani z njo, skratka, k sodelovanju smo 
hotele pritegniti čim več govornic od drugod, pa tudi tis
tih, ki bi sodelovale na drugačne načine, s kakšno razsta
vo na primer ali s čimerkoli. 

Ste Imele kakšne pokrovitelje. ki so krili vse te 
stroške? 

Na primer: predavanje Susie Bright smo finančno pokrile 
tako, da smo našle verig\; desetih poslovnih žensk, od 
katerih je vsaka prispevala po sto petdeset nemških 
mark. Nekaj denarja smo prav tako dobile od univerze, 
od študentskega odbora, potem od Netzwerk, organizaci
je, ki podpira manjše skupine s finančnimi težavami. 
Druga sredstva smo morale preprosto pridobiti tako, da 
smo pobirale vstopnino za koncerte in druge prireditve, ki 
smo jih organizirale v tednu pred parado. Vendar pa je 
obveljalo pravilo, da se plačujejo samo kulturne prire
ditve, ne pa tudi politične, kamor sodijo recimo preda
vanja, predstavitve, diskusije ... Kajti menile smo, da mo
ra biti vsa ta manifestacija, s parada vred, kar se da 
politično obarvana. 

All morda veš, koliko lezbijk je prišlo na te kulturne 
orireditve ? 

To je v tem trenutku še težko natančno reči. Na 
otvoritvenem žuru jih je bilo na primer osemsto, preda
vanja Susie Bright se je udeležilo približno tisoč žensk. To 
je bil zares uspeh. Ruske nOČi se je udeležilo štiristo, pet
sto žensk, petkovega koncerta okrog šeststo žensk. V 
soboto je bilo v Tempodromu približno šest tisoč ljudi, 

hkrati pa jih je bilo v Kultur Brauerei tri do štiri tisoč. 



Kultur Brauerei le videti kot nskakšna 
opuščena pivovarna. Kako vam le USPelo najeti 

tak prostor? 

To je v resnici nekoč bila pivovarna, vendar je že precej 
časa, kar so jo zaprli. Po padcu berlinskega zidu so si ra
zlične kulturne skupine iz nekdanjega Vzhodnega Berlina 
prizadevale pridobiti prostore v tej stari pivovarni za svoje 
dejavnosti in projekte. To jim je tudi uspelo in tako imajo 
sedaj na razpolago približno petnajst tisoč kvadratnih 
metrov prostorov, kjer organizirajo koncerte, literarne 
večere, razstave in podobno. Ker poznamo neko žensko, 
ki dela v Kultur Brauerei, nam je prek nje uspelo rezervi
rati prostor za naše prireditve v okviru letošnje vse
evropske gejevske in lezbične parade. 

Kaj pa ;e Tempodrom? 

Neka ženska, ki je podedovala zelo veliko dena~a , je 
želela ustvariti prostor, ne zgolj za kulturne prireditve, 
temveč tudi prostor, ki bi bil odprt za pobude manjšin, 
tudi marginalnih skupin, ki se ukva~ajo s kulturno 
dejavnosljo. Postavila je velikanski šotor, kjer potekajo 
večinoma koncerti. Morda je pri vsej stvari najbolj zani
mivo to, da je prav na tem prostoru, kjer sedaj stoji šotor, 
v dvajsetih letih Magnus Hirschfeld imel svoj Inštitut za 
seksologijo. 

Ali so ta Inštitut zaprli pred drugo svetovno volno? 

Ne vem natančno, kdaj so ga nacisti zaprli. No, Hirschfeld 
ni bil samo homoseksualec, bil je tudi Jud. Uspelo mu je 
pobegniti. Vendar pa naciste inštitut takšne vrste, se 
pravi, za raziskovanje spolnosti, tako in tako ni zanimal. 
Ne vem pa, kaj natanko se je zgodilo s stavbo, morda je 
bila uničena v bombnih napadih. Zanimivo je, da še celo 
danes ni takšnega inštituta v okviru nobene univerze. Ob
staja le majhna skupina znanstvenikov, ki samoinicia
tivno sledijo tradiciji Magnusa Hirschfelda in za svoje de
lo le včasih dobijo od države majhno denarno podporo, to 
pa seveda nikakor ni dovolj za zares kakovostno razisko
valno delo. 

Kako to. da sta hkrati potekali dve paradi - druga se 
je imenovala Europride - kako je s tem? 

Martin Freitag si je zamislil, da bi se letošnja parada 
imenovala Europride. Imenu Europride sem nasprotovala 
od začetka. Zveni namreč tako, kot da Euro pomeni pred
vsem Evropsko skupnost, to pa nehote izloča vse druge, 
to se je pravzaprav tudi zgodilo. Med lanskim Lezbitnim 
tednom smo sprejele resolucijo, v kateri se zavzemamo, 
naj bi bila parada mnogo bolj politično obarvana, kot je to 
bilo sprva mišljeno, naj bi na njej sodelovali tudi hendi
kepirani geji in lezbijke, potem predstavniki rasnih skupin 
in pa predstavniki iz Vzhodne Evrope. Združenje CSD kot 
krovni organizator letošnje parade se je na videz strinjalo 

z vsemi temi pobudami in nam prepustilo izvedbo 
le-teh, obenem pa ves čas spretno blokiralo 

naše zamisli. Tako smo na koncu sklenili, da 
preprosto ne moremo več sodelovati z njimi in da ne 

moremo sprejeti imena Europride za letošnjo protestno 
manifestacijo. Tako smo se januarja letos dokončno razšli 
in začeli samostojno pripravljati festival in demonstracije. 
Pravzaprav niti nismo želeli , da bi bila to izključno evrop
ska protestna manifestacija, ampak mednarodna v 
pravem pomenu te besede, zato smo predlagali naziv 
Mednarodne lezbitne in gejevske demonstracije. Tu bi še 
dodala, da ime Europride ni bilo sporno samo zato, ker je 
impliciralo zgolj na Evropo, temveč se je bilo treba 
vprašati tudi, kdo naj bi bil ponosen na kaj, saj iz imena 
ni bilo razvidno, da gre za lezbijke in geje, za lezbične in 
gejevske demonstracije. V imenu, za katero smo se od
ločili mi, je vse to razvidno, politični namen. ki smo ga 
hoteli izraziti, pa je bil predvsem v protestu proti rasizmu, 
seksizrnu, fašizmu in antisemitizmu, tega pa v priprav
ljalnem odboru demonstracij, v združenju CSD, niso nikoli 
imeli namena narediti. 

Torej ste pravzaprav bili s CSO ves ta čas v sporu. 

Pred nekaj meseci sem si prizadevala, da bi kljub vsemu 
imeli ene same, skupne demonstracije. Še tik pred du
najsko vzhodnoevropsko konferenco ILGE je bilo videti, 
da bomo imeli eno samo parado. Ko pa sem se vrnila z 
Dunaja, to je bilo konec aprila, sem izvedela, da bodo 
dvojne demonstracije. Pri CSD so se odločili , da hočejo 
imeti demonstracije na Kudammu, njihov temeljni kon
cept pa je bilo množično razkri~e . To seveda ni zadosti; 
vsa stvar mora imeti še kakšno drugo vsebino. 

Ali morda veš. koliko lezbijk in geiev se je udeležilo 
te druge. tako imenovane parade Europride? Me smo 
praV#Carizvedele. da je bila po slovenski TV parada 
omenjena. govorilo pa se je o približno petnajst tisoč 
udeležencih. Zanjmivo pa je. da so pokazali 
posnetek z naše in ne s parade Eurooride in sicer 
tistega oolega. modro pobarvanega geja. 

Težko rečem, koliko ljudi se je parade v resnici udeležilo, 
saj nisem bila na Kudammu. 

Kolikor vem. si že zelo dolgo ena najpomembneiših 
aktivistk na berlinski lezbični sceni. Kdaj si se zares 
začela ukvariati z aktivizmom? 

s političnim aktivizrnom sem začela, ko mi je bilo enajst 
let. V višjih razredih osnovne šole sem se začela zanimati 
za politiko, takrat sem nekaj delala za Komunistično 
stranko. Potem sem delovala v raz li čnih mladinskih sku
pinah, ki so se ukvarjale z izobraževalnim programom, 

pridrUŽila sem se mirovnemu gibanju, protijedr-
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skim pobudam, pa ženski mirovni iniciativi; 
končno pa sem se razkrila in se najprej pridružila 

ženskemu (feminističnemu) gibanju v Dusseldor1u, kjer 
sem tedaj živela; delala sem v ženskem središču in 
ženskem cafeju, pomagala pri organizaciji vsakoletnih 
demonstracij ob osmem marcu ... Ko sem pred desetimi 
leti prišla v Beriin, se mi je zdelo, da sem prišla v neke 
vrste nemško prestolnico lezbijk in gejev in sem se torej 
usmerila v izključno lezbični aktivizem. Kot novinarka de
lam za različne ženske časopise, manjše lezbične pub
likacije, v okviru Svobodne berlinske univerze, štiri leta 
sem delala na radijski postaji 100, tega se spominjam kot 
enega svojih najlepših obdobij. Resnično sem bila potrta, 
ko so to radijsko postajo zaprli zaradi pomanjkanja fi
nančnih sredstev. 

Ali nam lahko poveš kaj več o tei radijskI postaji? 

Ja, to je bila alternativna radijska postaja in vsi, ki smo 
delali tam, smo delali skorajda prostovoljno, iz veselja. 
Smo pa zato imeli precej proste roke. Nihče nam namreč 
ni predpisoval, kaj moramo narediti, ampak smo o pro
gramu odloča li vsi skupaj, se sproti dogovarjali o vsem. 
Zvečine so bile oddaje z žensko tematiko, nekaj prostora 
pa je bilo namenjenega tudi lezbični in gejevski prob
lematiki, no, od tega je bilo seveda osemdeset odstotkov 
oddaj z gejevsko tematiko. Zato sem raje sodelovala pri 
tako imenovanih ženskih oddajah in tam vključevala 
lezbične teme. Imele smo štiri oddaje na teden, trajale so 
po eno uro ali dve uri. V teh oddajah smo se ukva~ale 
tako s kulturo kot s politiko. Ob petkih smo po navadi 
imeli tako imenovani Weekly Magazine, nekakšno pre
gledno oddajo o celotedenskem dogajanju na sceni in 
napovednik dogodkov za konec tedna, to smo popestrili z 
aktualnimi pogovori. 

Ali si kdaj konkretno sodelovala pri organizaciji 
tradicionalneaa Lezbičneqa tedna? 

Seveda, bila sem celo ena izmed predlagateljic te prire
ditve. Kot sem že prej omenila, sem bila na univerzi de
javna v ženskem gibanju, med drugim smo pripravljale 
tudi tako imenovano Poletno univerzo. No, resnica je ta, 
da v ženskem gibanju lezbijke opravijo glavnino vsega 
dela, ostajajo pa nekako zamolčane. Zato so vedno bili 
med lezbijkami in drugimi ženskami spori. Leta 1984 je 
bilo več kot očitno, da ne bo zadosti žensk za organizaci
jo Poletne univerze. Predlagala sem, glede na to, da smo 
ostale v glavnem samo še lezbijke, ki smo bile priprav
ljene delati, da bi naredile za spremembo Lezbično polet
no univerza, pozneje je iz tega izšel Lesbenwoche. Tako 
smo imele prvi Lezbični teden v oktobru leta 1985, 
prireditve pa se je udeležilo najmanj dva tisoč lezbijk, 
nekaj jih je celo prišlo iz tujine, večina pa iz vse takratne 
Zahodne NemČije. Bilo je neverjetno, odlično ozračje, 
ogromno diskusij! 
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ln pozneJe, v naslednjih letih? 

Vedno so bile ženske, ki so izražale težnje po tem, da bi 
bilo političnih diskusij na tovrstnih prireditvah po mož
nosti čim manj, kaj šele, da bi si drznile govoriti o lezbični 
spolnosti. Tega mi je bilo počasi dovolj in tako sem na
zadnje sodelovala pri organizaciji te prireditve leta 1987 
ali 1988, ne vem več natančno. V tem času smo raz
mišljale, da bi ta teden poimenovale Srečanje lezbične
ga gibanja ali gibanj. Zdelo se je, da je nastopilo obdobje 
nekakšne stagnacije in hotele smo iniciirati nekatere za
misli , kako iti naprej, želele smo prek letakov pozvati in k 
sodelovanju pritegniti čim večje število leZbijk. To bi s se
boj gotovo prineslo nove, sveže ideje, skratka, nov zagon. 
Pojavila se je tudi dokaj močna struja, ki je hotela, da se 
že končno bolj decidirano govori o lezbični spolnosti, tudi 
o temah, kot so lezbična prostitucija ter lezbijke in aids, 
vendar je bila skupina tistih, ki so temu nasprotovale, 
močnejša in je te pobude onemogočila. 

Omenila si, da bi rada letos organizirala nekakšen 
kulturni festival, ki bi potekal vzporedno z Lezbičnlm 
tednom. Kako je s tem? 

V okviru Lezbičnega tedna je vedno potekal tudi filmski 
festival , vendar so se ponavljali isti stari filmi. No, enkrat 
se je pojavila še neka gledališka skupina, ki je igrala 
tako, kot da bo vsak hip konec sveta. Po nedvomnem us
pehu kulturnega festivala , ki je potekal v okviru pravkar 
končanih demonstracij, se mi je utrnila ideja, da bi bilo 
dobro, ko bi se kaj takega dogajalo tudi v času, ko bo 
potekal Lezbični teden, ko bi bila na vpogled širša in bolj 
sofisticirana ter angažirana ponudba lezbične kulture, 
katere obstoj se mi zdi izredno pomemben. 

Ali nam lahko predstaviš še lezbično TV-postajo 
v Berlinu? 

To je res hecno; najprej smo bili zaradi finančnih proble
mov prisiljeni zapreti našo radijsko postajo, to me je 
resnično potrlo. Kmalu zatem je na Berlinskem filmskem 
festivalu k meni pristopila Monika Treut in mi povedala, 
da Rosa von Praunheim išče lezbijke, ki bi bile priprav
ljene sodelovati pri oblikovanju lezbičnih televizijskih 
oddaj. Moje televizijske izkušnje so bile takrat skoraj 
nične, zato sem ji rekla, da je najbolje, da me Rosa po-

kliče, da se natančneje pogovoriva. Ko sva se sre
čala v cafeju, se je izkazalo, da ni imel name-



na vključiti lezbijk v gejevske oddaje, temveč 
naj bi lezbijke delale povsem samostojne oddaje. 

Tedaj sem si težko predstavljala, katere lezbijke in kako 
bi lahko izpeljale tako zahteven projekt. Vseeno sem po
klicala nekaj žensk in jih obvestila o ponudbi in dva tedna 
pozneje smo se skupaj s še dvema ženskama sešle z 
Roso in še nekaterimi, da bi skupaj zasnovali koncept 
TV-oddaj in se dogovorili za načine financiranja progra
ma, kajti TV-postaja nam finančnih sredstev za realizaci
jo programa ni mogla zagotoviti. Rosa je ponudil finančno 
pomoč za materialna sredstva, kot so videotrakovi, ka
mera in podobno za prve tri oddaje, tako rekoč za start. 
Treba je bilo tudi razmišljati o tem, da bi za oddaje prido
bile čim več žensk, ki obvladajo ta medij. Tu moram do
dati še, da je bil eden izmed večjih problemov ta, da Rosa 
ni ravno najbolj priljubljen na berlinski gejevski sceni in 
brž ko smo omenili njegovo ime, marsikateri gej ni hotel 
sodelovati. Bili smo torej pred zares veliko dilemo, kaj 
narediti. No, če smo resnično želeli delati te oddaje, smo 
seveda potrebovali vse te ljudi; torej nam ni preostalo nič 
drugega, kot da smo se odrekli sodelovanju z Roso. Tako 
smo seveda bili ob njegovo materialno pomoč; kamero 
smo si sposodili od nekih prijateljev, drugo pa financirali 
iz lastnih žepov. Takšen je torej bil začetek leta 1991 . 
Sodelovala sem približno pol leta in bilo je resnično 

izčrpujoče, kajti nihče med nami ni imel od prej prav 
nobenih izkušenj s TV-medijem. Bilo je mnogo naporneje 
kot delo na radiu, saj je potrebnih veliko sodelavcev, pa 
vsi ti pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kakovostno 
delo ... Po konferenci ILGE v Akapulku sem se dokončno 
odločila, da se s tem ne bom več ukvarjala, kajti bila sem 
resnično preveč utrujena in prezasedena s še številnimi 
drugimi stvarmi, ki sem jih počela in jih še počnem. 

Ali nam morda lahko podaš vsai približno oceno. 
koliko različnih lezbičnih skupin sedai deJa v Berlinu? 

Večina lezbijk v Berlinu je tako ali drugače dejavnih in 
sodelujejo pri različnih projektih. Tukaj je Lezbično sveto
valno središče, potem neke vrste dnevni center, ki je 
dostopen tudi hendikepiranim lezbijkam; tam organizirajo 
različne kulturne prireditve, jejo in kuhajo si skupaj, 
potem je na voljo tudi Lezbični arhiv, veliko je posamez
nih lezbičnih projektov, pri katerih se po interesih in 
potrebah združujejo lezbijke, nekaj je tudi skupin, ki 
delujejo izključno politično in obstajajo že leta, vendar jih 
ni zares veliko. Ena takih je na primer lezbična skupina 
znotraj Zelene stranke, ki sem jo sama ustanovila po 
lokalnih volitvah leta 1981, ko sta v mestni vladi dobili 
večino Socialdemokratska in Zelena stranka. Je pa tako, 
da se v Berlinu zvečine vse, ki smo kakor koli dejavne, 
vsaj na videz poznamo med seboj, in kadar koli se pojavi 
kaj novega, kak nov projekt, se po navadi iste ženske 
odzovemo in zberemo pri projektu, da bi ga uresničile. 

Kai pa je lezbični sceni v Berlinu prinesla 
vnovična združitev obeh Nemčij? 

S to združitvijo se je pojavilo veliko težav. Socialna nego
tovost gotovo ni porok za dobro razumevanje med ljudmi 
na vzhodu in zahodu; leta 1990 in 1991 je bilo precej 
ženskih konferenc s temo vzhod-zahod, ki so pokazale, 
da pravzaprav še "vedno živimo v dveh povsem različnih 
svetovih. Resda smo en narod, ali kako se že temu reče, 
vendar na temelju tega ne moremo preprosto ignorirati 
realnosti. Imam nekaj prijateljic z Vzhoda, ki mi pogosto 
pravijo, da je večina zahodnjakinj precej arogantna do 
njih, da jih niti ne vprašajo, kaj potrebujejo, ampak pre
prosto same sklepajo ali določajo, kaj naj bi to bilo. 

Ali je mogoče govoriti o tem. da lezbijke iz 
nekdanjega Vzhodnega Berlina enakopravno 
sodell,ljejo na berlinski sceni ali imajo povsem 
ločeno lezbično sceno? 

Ne moremo govoriti o tem, da so se povsem zaprle, ven
dar pa še zmeraj pri zahodnjakinjah obstaja precej igno
ran ce do njih; lahko bi se reklo, da imajo ločeno sceno. 
Na primer: v organizacijskem odboru za pripravo pravkar 
končanega festivala je bila samo ena ženska z Vzhoda in 
morda trije ali štirje geji. Marsikaj je tako bolj odvisno od 
medsebojnih osebnih stikov in ne od kakega formalnega 
in utečenega medsebojnega sodelovanja organiziranih 
skupin. 

Znan je primer Christine $chenk. ki je članica 
zvemega parlamenta in deklarirana lezbijka. 
Zanimivo je. da prihaja iz bivšega Vzhodnega 
Berlina. 

Ja, ona bi morala imeti govor neposredno pred letošnjimi 
demonstracijami, vendar ni prišla. Je članica Neodvisne
ga ženskega združenja, v katerem so večinoma ženske iz 
vse nekdanje Vzhodne Nemčije. Nimajo pa predstavnice 
zgolj v zveznem parlamentu, temveč tudi na lokalni ravni, 
se pravi, v berlinskem mestnem parlamentu in tudi dru
god. Na ta način si prizadevajo za svoj vpliv v družbi. 

Kako pa kaj sodelujete z drugimi lezbijkami in 
skupinami po Nemčiji? 

To je vedno predvsem odvisno od osebnih stikov. Zase 
lahko rečem, da vedno sodelujem s tistimi, ki želijo ostati 
v stiku z menoj. To ne pomeni, da smo v ne vem kako 
rednih stikih, izmenjujemo pa ideje med seboj, srečuje
mo se na konferencah in podobno. 
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Sandra Iz Lesbenringa nam je povedala, 
da boste bojkotirale letošnjo svetovno 

konferenco IWE v Barce/oni. Ali morda veš, 
zakaj so oarticipacije na konferencah tako visoke, 
da si le malokdo lahko privošči sodelovanje? 

Zato, ker jim tega očitno ni mar. Kolikor je meni znano, so 
v pripravljalnem odboru konference sami moški, tako kot 
lani za konferenco v Parizu. Nobena skrivnost tudi ni, da 
imajo moški po navadi več denarja kot ženske, in moje 
mnenje je, da jim preprosto ni mar za posledice tako vi· 
sokih cen. Verjetno je preprosteje organizirati konferenco 
tako, da se ti ni treba truditi z iskanjem pokroviteljev, 
cenejših možnosti nastanitve in podobno. 
Ne razumem, kako je mogoče, da nekateri sprejmejo 
takšno odgovornost, kot je priprava tako velike konfe
rence, pri tem pa pozabijo na to, da je treba znati zago
toviti primerno ozračje za njeno izvedbo, jo naredHi spre
jemljivo in dosegljivo čim večjemu številu ljudi. Povsem 
jasno je, da bo to predvsem moška konferenca, saj, kot 
rečeno, ženske po navadi nimamo toliko denarja kot 
moški , da ne omenjam predstavnikov iz na primer Južne 
Afrike, vzhodnoevropskih, španskoameriških in podobnih 
držav. 

Ste imele doslej kakšne konkretne težave z 
neonacisti? 

Ja, bili so napadi. Eno izmed žensk, ki je imela nastop v 
soboto, so pretepli trije skinheadi, na poti z demonstracij 
proti Kultuf Brauerei. Na neki način policija še zmeraj ni 
zares dojela, kaj se v resnici dogaja. To je zelo mila ocena 
njihovega dela. To žensko so ti trije zmerjali tako, da je 
bilo razvidno, da vedo, da je lezbijka. Ne vem sicer, kaj 
jim je odgovorila, oni so jo začeli brcati in pretepati. Ko so 
jo zbili na tla, so jo brcali v glavo. Zanimivo je, da je bilo 
doslej kar nekaj diskusij o nasilju nad geji, težko pa bi 
našli kakšno o nasilju nad lezbijkami. Mislim, da smo 
nazadnje govorili o tem pred dvema letoma v TV-oddaji, 
ki sem jo takrat pripravila. O tej temi je nasploh težko 
razpravljati, saj podatkov o nasilju nad lezbijkami ni. 
Lezbijke, kadar so napadene, po navadi sicer gredo na 
Svetovalno središ(:e, vendar zaradi stresa, ali depresije, 
ali občutkov sramu težko govorijo o teh negativnih in groz
ljivih izkušnjah, tako da imamo precej težav pri odkriva
nju ozadij teh napadov; sem je treba prišteti še dvom o 
tem, ali so bile napadene zato, ker so lezbijke, ali pre
prosto zato, ker so ženske. Vendar je nekaj povsem jasno 
- tudi če je bil napad usmerjen proti ženski, je bil usmer
jen proti neodvisni ženski, ženski, ki daje občutek eman-

cipiranosti, osvobojenosti. 
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Kaj pa vlada, ali ta finančno podpira 
lemično gibanje? 

Ne neposredno. Na primer, Zelena stranka nam da nekaj 
denarja, pa nekateri posamezniki, ki podpirajo naše 
pobude in projekte. Glede na načrte mestne vlade za pri
hodnje leto se zdi, da bodo zaprli Svetovalno središ(:e za 
lezbijke, to velja tudi za Feministi(:no središ(:e za pomo(:. 
Potrebovale bi denar za tri ženske, ki bi delale polovični 
delovni čas. Vse to smo ustvarjale dolga leta, zdaj pa je 
videti, kot da kmalu ne bo ničesar več. Delni razlog za to, 
da lezbično gibanje ni več tako močno, čeprav je tisti del, 
ki je deloval avtonomno, to nedvomno bil, je ta, da je ve
liko lezbijk vključenih v feministično gibanje, kjer pa ne
kako ostajajo nevidne. Mislim, da je bilo v poznih se
demdesetih in zgodnjih osemdesetih letih veliko pro
jektov, ki so ženskam pobrali precej energije, pa vse to 
večno iskanje denarja za te projekte, večna negotovost, 
ali jih bo sploh mogoče izpeljati in kontinuirano delovati 
naprej ... to so torej tisti razlogi , ki negativno vplivajo na 
razvoj gibanja. To, da so novi projekti nedvomno potrebni 
in zelo pomembni, je jasno, vendar se dogaja paradoks; z 
vsakim novim projektom se Zdi, da postaja gibanje 
šibkejše in ne nasprotno, kot bi to lahko pričakovali in kot 
bi moralo biti. O tem, kaj narediti, je bilo že mnogo 
razprav; upajmo, da nam bo uspelo najti sveže, nove us
meritve, ki bodo gibanju prinesle nov zagon. 

Tanja Kos, Nataša S. Segan 
Revolver, št. 9, september-november 1993 



Foto: A'llla.ills, Ljubljana 1988 

DialIlalIIla Galas je lII('dnaIodna vokalistka, skla
d:ddjiea in .Iirektoriea III/ema/ional Sound Operations s 

".1(,71;111 v New Yorku, 
Njeno delo je prvi leta 1979 na festivalu v Avignonu odkril 
avantgardni skladatelj Vinko Glolokar, Potem ko je videl 
videoposnetek njenega mstopa v lilllobolnici, jo je povabil 
na avignonski festival in ji ponudil glavno vlogo v svoji 
operi lini'llr comme lin mIlre, Odo je nastalo na podlagi 
dokumentacije Amnesty Intem:dional o Turkinji, ki so jo 
aretirali in mučili do smrti, Galasova se je mto vmila v 
Pariz s solo projektoma lVilrl IVomen Wtlh Slake Knines in 
Tragouthia apo lo Aima Ex,oIJu F O!IOS - Pesem. iz knJi umor
jmih v gledališču Gerra"l Phillippe Saint-Delll~' Ila lovabi
lo direktorja Reneja Gonzalesa, 
Sle(lili so evropski festivali Pro Musica N(lVa~ Inve1l.U:onen, 
Uiml/wle de Pans, Musica Oggi, Ars Electronica '" 
V 7,dmženih dr7,av:d. je samostojno nastopila na 
festivalu /lorizons v Newyorški fiUlannoniji, niz nastopov je 
imela v Brooklynski filhantloniji, pa v filhamlOniji v San 
Franciscu ... 
Poleg tega je ustvarila glasbo Zil film Dereka Januana 1he 

Ln,' of EnglwuJ, m film Wesa Cravena Kača in 
'1I1l1Jn:ca, pojavila se je v filmih Rose von 

Praunheima Positive Positive in 1i.iina = Smrt, 
njen glas pa je mogoče slišati tudi v Dmel/li F: E Col'

pole kot del z oskarjem nilj!;rajenih zvočnil. efektov, 
Začetek dela Diamande Galas pri trilogiji in 'liL,t"", !I1w
ka rdeče smrti sega v leto 19M v Hunter, PoilIt, indus
trijsko obm()(:je blizu San Francisca, Leta 198.5 se je pre
selila v London in Berlin, da bi razvila in posnela Masko za 
M ute Recorrls, 
Njeni drugi nosilci zvoka so 1he Singer (1992), Yon Mllst 
Be Certain of the Drwil (1988), Sai,Il of the Pit (1987), 1he 
Divine PUllishrnent (1986), The litallies of SaJan (vnovična 
izdaja 1(82). Diamamla Ga1as (1984) s skladbo Pwwp
tikon, posvečeno Jacku Henryju Ablottu, ter že umenjena 
Masql1e of the Red Death - trilogija (1989), V se je izdala 
glasbena založba Mu!.e Records, 
Njeni mjnovejši predstavi sta Venn C(wa in II/sekta, Vcna 
Cava raziskuje wličen je Ulila zaradi 1~)lezni, povezanih s 
klinično depresijo in zaradi aidsa, 

Tvoje delo je vedno povezano s politično dejavnostjo. 
vedno si na strani žrtve ter marginalnih skupin in 
diskriminiranih posamemikov. Leta 1984 si začela 
s trilogijo Maska rdeče smrti. potem s Kužno mašo 
in sedaj z najnovejšim nastopom Vena Cava. kjer se 
izrazito ukvariaš z epidemijo aidsa. Kje so glavni 
vzroki za to. da si večino svojega dela posvetila 
aidsu? 

Na to vprašanje je težko odgovoriti. Mislim pa, da z 
delom, povezanim z epidemijo aidsa, ne začneš leta 
1984 in ga potem enkrat kar končaš, saj epidemije ni 
konec, Razmere se še slabšajo, Še naprej se bom ukvar
jala s tem, dokler ne bo konec pogreba. In imam moža, ki 
mu pravim moj {jejevski mož; on je gej, s katerim sva si 
zelo blizu, Sedaj ima aids in skupaj greva skozi to, Imam 
veliko prijateljev, ki imajo aids - v New Yorku je stanje 
zares kritično, Ne morem si predstavljati, da se več ne bi 
ukvarjala s tem, ker sem obkrožena z zaves~o, razumete, 
z zaves~o o aidsu, ki obstaja v Združenih državah, Pa ne 
gre le za Združene države, Ne vem, kakšna je zavest 
tukaj, toda spominjam se, ko sem pred petimi leti 
nastopila v Ljubljani, je nekje na jugu nekdo zaradi aidsa 
moral v bolnišnico, osebje pa ga je vrglo ven in opralo ce
lo bolnišnico. Ali je to res? 

Res je. televizija je predvajala dokumentarec o tem 
dogodku. Bilo je grozljivo (op. to je dokumentarec 
o narkomanu z aidsom iz Kninal. 

Kako pa je danes? 

V naši skupnosti je nekaj gejev. ki so HIV pozitivni. 
To so prvi pozitivni. ki jih mi pomamo. Kar se tiče 
zavesti. je stanje zelo bedno. Eden izmed gejev želi 
organizirati servis za pomoč tem liudem. letos se je 
začel ukvarjati s tem projektom. 

To je krasno. 
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Šest mesecev je preživel v Londonu, 
kjer je delal tudi v Light House in tako hoče 

v Uub/jani odpreti Sun House (Sončno hišo), 
središče za pozitivne in za ljudi z aidsom, 

To je čudovito, zares čudovito. Ko sem bila v Grčiji , sem 
izvedela, da so se šele pred nekaj leti začeli organizirati. 
Organizacija je potrebna. Pričakovala sem namreč, da v 
Grčiji ne bo tako slabo, vendar seveda je. Nenavadno, 
glede na vse tiste knjige o Šparti ... (Smeh.) 

Ali ni bil vendarle poglavitni razlog za tvole proJekte, 
povezane z aidsom, smrt tvojega brata oziroma to, 
da le postal pozitiven? 

S tem sem se začela ukvarjati že dve leti prej, preden je 
umrl. Mislim, da je bil moj brat HIV pozitiven že leta 1960 
ali 62, ne vem natančno , in mislim, da tudi on ni vedel. 
Spominjam se, da se je nekaj spremenilo, zdravnik mu je 
povedal nekaj, vendar ne prav dosti in ni hotel razprav
ljati o tem. To je bilo v zgodnjih osemdesetih letih, ko 
večina zdravil, ki jih imamo danes, še ni bila dosegljiva. 
Zato so ljudje iz marginaliziranih skupnosti umirali hitreje 
in razmere so bile bolj grozljive kot danes. Moj brat je 
oslepel, umiral za pljučnico, umiral je za mnogimi bolez
nimi. Danes bi morda živel deset let dlje. Seveda je vse to 
vplivalo na moje delo, vendar sem začela že prej. 

Kaj meniš o položaju gejevske in lezbične skupnosti 
v družbi? 

V tem trenutku? Ce ne bi bilo gejevske in lezbične skup
nosti, bi ne bilo prav nobene zavesti o epidemiji aidsa, v 
smislu, kako se spoprijeti z epidemijo in kako skupnost 
seznaniti z dejstvi. Ce bi bilo poznavanje aidsa odvisno od 
heteroseksualne skupnosti, bi lahko na vse skupaj kar 
lepo pozabili. Gejevska in lezbična skupnost obvešča 
javnost o aidsu, pa ne samo ljudje kot Larry Kramer, ki ga 
pozna veliko ljudi. Poznam veliko žensk iz te skupnosti, ki 
so dejavne v boju proti aidsu, ne samo v skupini ACT-UP, 
ampak tudi v mnogih drugih organizacijah, kot pravnice 
in ustanoviteljice zavetišč in središč. In zaradi vsega tega 
so informacije dosegljive. Drugje pa so, čisto zares, 
razmere zelo čudne. Veliko manjšinskih skupnosti, črns
kih skupnosti ali pa portoriških skupnosti, ki so katoliške, 
noče priznati, da tudi v njihovi skupnosti obstaja aids. Za
to je za ljudi z aidsom v teh skupnostih zelo težko, ker na 
primer v Harlemu nočejo imeti bolnišnic za ljudi z 
aidsom, ravnokar so glasovali proti temu. Gre za delitev. 
Epidemija aidsa je razdelila veliko ljudi. Vem, da so v New 
Yorku ljudje, ki se, tako kot po vsem svetu, spoprijemajo 
z epidemijo, in so tisti, ki nočejo imeti opravka z njo in 
pravijo: "To je njihov problem." S tem seveda mislijo, da 
je to problem gejevske in lezbične skupnosti. In ljudje iz 
te skupnosti vedo, da to preprosto ni res. Aids res ni 
gejevska bolezen, vendar je gejevska bolezen v tem 
smislu, da sta gejevska in lezbična skupnost prevzeli 

nase vse breme. 
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Znano je, da sodeluješ z ACT-Ue 
aktivistično skupino, ki se bori za pravice 

pozjtivnih in /judi z aidsom ter je del gejevske 
skupnosti. Nekoč si rekla: "Nlsem lezbiika, vendar 
to ni pomembno. " Vendar so se tvoje fotografije 
pojavile v precej radikalni ameriški lezblčni erotični 
miii On Our Backs. Zakaj? 

Najprej moram povedati , da nisem rekla, da ni pomemb
no, da nisem lezbijka. Rekla sem, da je škoda. (Smeh.) 
Ker imam v političnem in čustvenem smislu veliko pri
jateljic, ne vem, ni pošteno ... No, On Our 8acks so me 
prosile, da bi se pojavila na naslovnici revije in povedala 
sem jim, da morajo vedeti, da nisem lezbijka, da ne bom 
rekla, da sem lezbijka samo zato, da bi lahko bila na 
naslovnici lezbične revije. Kljub temu so me prosile, da se 
pojavim na naslovnici, in jaz sem pristala. Tudi revija mi 
je bila že dolgo časa všeč. Toda tik pred objavo fotografij 
sem se sprla z eno izmed urednic in niso objavile pogo
vora z mano. Sprli sva se zaradi nekega vprašanja v po
govoru, potem sva se zmerjali in ona ni objavila pogovo
ra, ker je pač hotela pokazati svojo moč. Tako se sedaj 
zafrkavam o s prijateljicami, češ: Diamanda se je vrgla v 
pornografijo. (Smeh.) Z urednico sva se sprli, ker rne je 
vprašala nekaj zares neumnega, ne spominjam se več, 
kaj, bilo pa je neumno in žaljivo in ponorela sem. Kakor
koli že, moje fotografije v tej reviji so napaka. Moje 
lezbične prijateljice pravijo, da sem večja separatistka 
kot one same. (Smeh.) Kdo ve, mogoče se bom spreme
nila. Upam. 

Sporočj nam! 

Bom, bom! (Smeh.) 

Uudje te pač označujejo na več načinov. 
Bl se sama kakorkoli definirala? Je to mogoče? 

Ne vem. Ce mi ljudje rečejo , naj se opredelim, si mislim: 
"Mama mia!" Pogledaš se v ogledalo in dobiš neki vtis o 
sebi. Zjutraj se zbudiš z mačkom in dobiš drugačen vtis. 
ln včasih sem presenečena nad sabo, ko se zagledam v 
ogledalu: O, nisem vedela, da sem tudi to jaz. Ne vem, 
veliko obrazov imam. 

Kaj meniš. kakšen je pomen prolektov. kot so 
Red. Hot & Blue ali pa wemblevski koncert v spomin 
Freddie;u Mercurvju? Ali so med temi projekti 
kakšne razlike ali pa jih lahko enačimo. glede na to. 
da je njihov izkupiček namenjen za pomoč ljudem 
z aidsom? 

V grščini imamo izraz, ki pomeni nekaj takega: Kaj 
mislite, koliko še lahko prenesem? Torej, če je 



na odru Axl Rose, ki je totalen zajeban homo-
tob, total na retroverzija človeka, zastarel ... Res je 

smešno, da so številni moški, heteroseksualni moški, ki 
igrajo rokenrol, videti kot heteroseksualni transvestiti , 
vendar se tega ne zavedajo. Vsi so videti tako kampov
sko, vendar se tega niti ne zavedajo, zato so res 
patetični. Niso taki kot transvestiti , ki se zavestno pre
oblačijo v ženske in imajo slog, ampak so grdi heterosek
sualni transvestiti, grdi in neumni primeri, ki jih je čas 
povozil. 
Ce se torej Axl Rose ukvarja s pridobivanjem denarja v 
zvezi z aidsom, je takoj jasno, da je to sranje. Vsa stvar v 
tem primeru očitno nima nobene zveze z epidemijo. Ce bi 
ležala v bolnišnici z aidsom in bi mi kdo rekel, da ima Axl 
Rose denar zame, ne vem, nisem prepričana, da bi ga 
sprejela. Odvisno. Dobro, če bi bila neizobražena in ne bi 
ničesar vedela, bi ga najbrž sprejela. Pa ne gre le za to, 
da tipi kot Axl Rose igrajo pokroviteljsko vlogo, ampak je 
stvar v tem, da ti take stvari dajejo občutek nemoči. De
nimo, jaz imam že štiri leta hepatitis C, ker sem se nekoč 
fiksala. Če bi sprejela denar od takih tipov, bi to pomeni
lo, da me lahko vsak, ki mi da nekaj denarja, žali, jaz pa 
moram molčali in ga iz hvaležnosti kušniti v rit. Tega ne 
maram. Spominja me na prostitucijo. Ce bi bila v takem 
položaju, bi našla drug način za preživljanje. Nekateri pač 
mislijo, da je ljudem z aidsom vseeno in da se jim zato 
lahko odvzame dostojanstvo - dokler se jim daje denar. 
Toda velikokrat ljudje z aidsom nimajo ničesar razen 
prekletega dostojanstva - ne zdravja, ne denarja, ne živ
ljenjskega prostora, zato naj se jim ne jemlje še dosto
janstvo. 
Kar se tiče Red, Hat & Blue, prvič, večina izvajalcev ne 
zna peti Colea Porterja. Torej slabo izvajajo Colea Porterja 
in večina se v preteklosti ni posebej ukvarjala s krizo aid
sa. Gre zopet za male simpatične zgodbice. Bljek! Morda 
sem pri tem preveč neprizanesljiva, vendar me te stvari 
res jezijo. Vem pa, da je nekaj žensk v projektu delalo 
drugačne stvari, denimo k.d. lang, ona je drugačna. Ni mi 
pa všeč nosilna ideja projekta. Nekaj ljudi, politično de
javnih ljudi, kot je tudi David Wojnarowicz, je prav tako 
želelo sodelovati pri projektu, vendar so jih odrezali , ker 
so bili za njihov okus preveč radikalni. Fuck! Podobno se 
je zgodilo meni. Pred nekaj leti so Greatful Death imeli 
dobrodelni koncert za ljudi z aidsom v San Franciscu. 
Prosili so me za sodelovanje, vendar so si v zadnji minuti 
premislili, češ da je njihovo občinstvo prišlo poslušat 
ljubezenske pesmi in da nočejo zares govoriti o aidsu, 
ker bi to poslušalce odbijalo. Za tako sranje gre tukaj, 
češ: Zakaj ne olepšaš svojega sporočila in govoriš o čem 
drugem oziroma si sploh nekdo drug, saj te bodo potem 
ljudje morda sprejeli. Z drugimi besedami: ne omenjaj 
aidsa, najdi drug izraz za to. To je res smešno. 

Zakaj trilogiia Maska rdeče smrti 
sloni na besedj/jh Stare zaveze? 

Zakaj primeriaš svetnike z obole/jmi za aidsom? 

Uporabljam Staro zavezo, med drugim tudi zato, ker v 
Knjigi zakonov obsoja homoseksualnost. Leviticus pa 
kaže tudi na mentaliteto karantene - to je star način 
mišljenja, ki razlikuje čiste od nečistih . Cerkev rabi kot 
zatočišče čistih , kot, po mentaliteti Stare zaveze, 
zatočišče tistih, ki so na strani pravičništva, Čistosti , 
denarja. Na drugi strani pa so gobavci, ljudje, ki so vrženi 
na cesto, in pred takimi naj bi Cerkev ščitila tiste, ki so 
čisti . Koncept križanja, ki ga uporabljam, je koncept, ki se 
dogaja sedaj in ki se mu ni nihče uprl, dokler ni bilo pre
pozno. Tako namesto nostalgičnega zlatega križa opozar
jam na mučenika s krvavimi mišicami in kostmi, na 
nekoga, ki je umrl na najpočasnejši način, kar jih poz
namo. Kajti križanje je, dokler se ne zlomi hrtJtenica, 
eden izmed najokrutnejših, najpočasnejših načinov umi
ranja, zares nesrečna smrt. In to je podoba, ki jo uporab
ljam, da bi pokazala trpljenje sodobnih svetnikov, kot jaz 
pravim ljudem z aidsom. Zato pravim: "Si bil tam, ko so 
križali mojega Gospoda? si bil tam, ko so ga pribili na 
križ? Si bil tam, ko so ga zvlekli v grob?" Nekoliko sem 
spremenila besedila, da bi bila njihova sporočilnost bolj 
jasna in da bi odvrgla vsakršno nostalgičnost. 

v najnoveišem nastopu Vena Cava raziskUješ 
vzporednice med ekstremno k/jnično depresijo in 
demenco zaradi aidsa - torej konzervativni javnosti 
neizprosno razkrivaš boleče podrobnosti bolemi, ki 
lih le-ta najraje ne bi videla niti slišala, Kako te torel 
ta javnost sprejema? Bi lahko rekla. da ima Evropa 
več posluha za tvoje delo kot Amerika? 

To je dobro vprašanje. Mislim, da ima Evropa verjetno več 
razumevanja za delo, v formalnem in emocionalnem 
smislu, kajti ko si tukaj napaden politično, si napaden tu
di fizično. V Združenih državah pa vlada veliko straši, kaj 
vse naj bi se zgodilo, vendar nič ne kaže na to, da bi kdo 
napadel Združene države. Gre za zgodovinsko drugačno 
razumevanje naSilja. In mislim, da Evropa tudi zaradi ra
zličnih kultur bolje razume politične ideje ali delo na poli
tičnih temeljih, ki ni le ločena entiteta umetniškega pro
jekta, ampak obstaja neka povezava s stvarnostjo. Jaz že 
ne morem reči, da se moji projekti odslej ne bodo več 
navezovali na aids ali politiko, ampak bodo to le čiste 
slike nečesa. Tega si ne morem predstavljati, saj bi ne 
imelo prav nobenega smisla. To zame ni mogoče, Ne gre 
za to, da ne bi mogla odigrati malce glasbe, ki sicer ne 
govori o nobeni stvari posebej - ampak zame je vse 
povezano, Zato je verjetno v Evropi več razumevanja za 
emocionalni pomen, recimo temu, avantgardnih oziroma 
nasilnih oblik izražanja. Kar se tiče Združenih držav, me 
velikokrat sprašujejo, ali ne morem stvari nekoliko 
olepšati. Ne morem, ker so oblika in vsebina ter emo
cionalna ideja v ozadju, politična gestikulacija in čas, v 

katerem živimo, ista stvar, in tega se ne sme 
ločevati po delih. 
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Kako to. da si v zadniih petih letih Že 
druaič v Uubliani? Včerai je bUo občinstvo zelo 

navdušeno nad tvoOm koncerlom. Tvol včerajšnji 
nastop pa se močno razlikuje od tisteaa pred petimi 
leti. Zakaj si izbrala tak program? 

Ko bom prišla naslednjič v Ljubljano, bo nastop zopet ze
lo drugačen. Vedno bo zelo drugačen, ker želim zado
voljiti svoje umetniške interese in izraziti, kar trenutno 
razmišljam. 

Zanimivo je. kako svojo klasično glasbeno izobrazbo 
prenašaš v avantgardnl način izralanja. kler 
združuieš elem8l!te (ree jazza. bluesa in gospela 
ter grške kulture. Zakai uporabliaš grške elemente? 
Je to zaradi tvoOh arških korenin all česa drugega? 

že od majhnega poslušam glasbo, zato jo znam takoj za
peti. V Grčiji mi sploh ne morejo ve~eti, da živim v Ameri
ki, ker obvladam grški glasbeni slog brez težav. No, če 
imaš grškega očeta, nikoli ne pozabiš grščine: Kaj 
počneš? Zakaj greš ~a? Gotovo so tudi pri vas oče~e taki. 
Nekaj časa sem v Parizu živela pri jugoslovanski družini 
in mož je nenehno tulil nad ženo: Kaj počneš? Zakaj greš 
tja? Najbrž se nekako upiram temu, po drugi strani pa 
postajam podobna očetu - vedno gre za kombinacijo. Ne 
potrebujem Freuda, da bi mi to povedal. (Smeh.) 

Z albumom The Singer si se ball usmerila v blues. 
v tvojih besedilih pa je zamati obtožbo družbene 
pasivnosti v krizi aidsa. Pa ne gre le za besedila. 
Na ovitku plošče le tudi (otograma. /der lahko na 
tvoJih prstih vidimo tetovažo "Vslsmo HIV +". 
Zakaj si izbrala tako neposredno komunikacijo? 
Aji gre za novo obdobje v tvoJi ustvarialnosti? 

Tetovirala sem se v Brooklynu, pri leZbijkah, umetnicah, 
ki se ukvarjajo s tetoviranjem. Pravijo jim čarovnice, 

čeprav niso zares čarovnice. (Smeh.) Najbrž poznate Clit 
Club iz New Yorka? Te ženske prihajajo od tam. Ko sem 
nekoč doma priredila zabavo, so prišle tudi one, kot 
nekakšne častne gostje. Imele smo medsebojno inicia
cijo, izvedle smo simbolično kastracijo posiljevalcev in 
tako naprej. In takrat so me tetovirale, to sem si sicer že 
dolgo želela. Ideja napisa Vsi smo HIV pozitivni pravza
prav nasprotuje mentaliteti karantene. Je pa tudi izjava, 
izraz empatije, ki pomeni, da bo mojega dela konec, ko 
bo konec epidemije. Gre za tradicijo, ki jo poznamo tudi v 
drugih kulturah. Denimo francoski študenti iz odpor
niškega gibanja so med vojno imeli geslo Vsi smo Judje. 

Sicer nisem razmišljala o tem, ko sem se odločila za 
tetoviranje; jaz govorim o epidemiji aidsa in o 
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ničemer drugem, vendar je način komunikacije 
podoben nekaterim drugim primerom. Na žalost pa ti za
jebani kreteni iz Benettona ... Ali ste vipeli njihovo naj
novejšo reklamo? Skratka, oni me sovražijo in jaz 
sovražim njih in že leta jih napadam na svojih nastopih. 
Seznanjeni so z mojo tetovažo, ker se je lani o tem veliko 
pisalo v angleških glasilih. In sedaj se je pojavila ta rekIa
ma z golo ri~o, na kateri piše HIV pozitiven. To je res svi
njarija. Vsakomur, ki vidi to sranje, bi rekla , naj ga sežge, 
in res upam, da bo v New Yorku razbitih vsaj nekaj izložb 
Benettonovih trgovin. 

Tore;. kaj prayiš, kaj se bo zgodilo, ko bo zmanjkalo 
vstoonic za poareb? 

(Smeh.) To se bo zgodilo, ko bo konec epidemije. Ne 
vem, kdaj bo to in dvomim, da bom jaz to doživela. Pre
ostaneta nam samo upanje in volja, da živimo, dokler 
moremo. To moramo povedati vsem, ki imajo aids - naj 
živijo dobesedno za vsak dan posebej, dokler pač gre. To 
ne pomeni, naj bi nekdo, ki je bolan ali ima aids, vsak 
dan razmišljal o tem. Ljudje z aidsom, ki jih poznam, se 
zjutraj ne zbujajo z mislijo: O, danes sem vstal in danes 
imam aids. Seveda pomislijo na to, vendar jih čakajo pro
jekti, delo, ljudje, s katerimi se srečujejo ... Tako aids 
postane del življenja. življenje z boleznijo poznam tudi 
jaz. Imam težave z jetri, vendar ne morem nenehno raz
mišljati o tem, ker imam veliko dela. Seveda pa skrbim 
za svoje zdravje in pri tem mi pomagajo moji bližnji. Zato 
lahko še naprej nastopam in srečujem ljudi , kot ste vi. To 
je dobra motivacija. Če bi pa samo čepela v sobi in buljila 
televizijo, bi se lahko ustrelila. (Smeh.) Zares me je 
veselilo srečanje z vami. Upam, da mi boste poslali nekaj 
izvodov vaše revije. 

Seveda. Hvala za pogovor. 

Nataša S. Segan, Suzana Tratnik 
Revolver, št 10, december-februar 1994 
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Michele Condriu in Agnes 

Royon-Lemee, izvirni in angažirani 

glasbeni ustvarjalki iz Marseillesa, 
sta lani nastopili tudi v Roza disku 
in po nastopu spregovorili o svoji 

ustvarjalnosti, kompaktni plošči 
8elladonna 9 eH, feminizmu, 
lezbištvu, apokalipsi, aidsu, 

dadaizmu. 

Lahko oredstavita sebe in svoje delo? 

Najprej je to ljubezenska zgodba. Srečali sva se pred 
sedmimi leti in začeli skupaj pisati glasbo pred štirimi ali 
petimi leti. Najprej sva prirejali Toma Waitsa , Janis Japlin 
ipd., potem sva začeli pisati svoje skladbe. To sta dve 

plati pri najinem delu. Prva je kabaretna stran, ki ste 
jo videli na koncertu, bolj francoski tradi-

Futr): Frenk Fidler. J.juldjallll 1 f)().cl 

cionalni realistični šanson. Drugi glavni tok je 
bil najprej vrsta panka, ta se sedaj preusmerja v 

tehno. Oba toka je težko mešati, vendar je končni izid 
nekak kabaretski tehno. Belladonna je seveda ženska 
skupina, feministično-Iezbično usmerjena in nekatere 
pesmi so odkrito lezbične . Zvečine nastopava po Evropi , 
vendar ne toliko v Franciji, saj ta še vedno zaostaja za 
sodobnimi glasbenimi tokovi. Na severu in zahodu je 
nekoliko bolje, na jugu Francije pa še vedno najbolj 
poslušajo rokenrol. Nastopili sva v Berlinu, na Japon 
skem in v Tirani - tako sva tudi prvič potovali skozi Ljub
ljano. 

V Tirani? Lahko povesta kaj več o tem? 

Vsako leto tiranska TV povabi posebnega gosta iz Južne 
Evrope. Hoteli so koga iz Marseillesa in seveda sva spre
jeli povabilo ženske, ki naju je videla nastopati . Zanimala 
naju je ta Albanija, saj je tam drugačna kultura, drugačna 
dražljivost. In bilo je zelo lepo. Pred TV-kamerami sva 
nastopili v živo, v dvorani z osemsto gledalci. Najprej so 
bili zelo presenečeni , ker niso vajeni feministk in še 
posebno ne žensk, oblečenih kot sva medve. Potem pa 
so naju toplo sprejeli. Nastop je trajal le deset minut, ven
dar je bilo to vseeno šokantno doživetje. Najraje nastopa
va pred gejevskim in lezbičnim občinstvom ter se 

udeležujeva lezbičnih festivalov. 
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Kakšni so bili vzroki za vse te spremembe 
v glasben; usmeriM? 

Najina glasbena okusa sta različna, vendar sta nama 
obema všeč . Pred dvema letoma sva odkrili industrijsko 
glasbo, sicer pa gre za običajno evolucijo v glasbenem 
delu. Pomemben del ustvarjalnosti Belladonne je tudi 
igranje na starodavne in najnovejše glasbene instru
mente , torej kombinacija tradicionalnega in modernega. 
Uporabljava zelo različne zvoke. Najprej je bilo vse skupaj 
bolj dadaislično kot realistično, ker je bilo absurdno, ni se 
jemalo resno - ne jemljeva se resno - in gre tudi za kom
binacijo absurdnega, tragičnega, komičnega. To je zelo 
pomembno za naju. Tako namreč razumeva življenje, 
nočeva ga jemati preresno, se pa hkrati loliva stvari, ki so 
nama blizu. Prvi del šova govori o stvareh, ki so na naju 
vplivale v lanskem letu: Sarajevo, aids, ljubezenske 
zgodbe, ljubezen in nevarnost. To so osebne stvari. In 
meja med norosljo in nonmalnosljo je kot rezilo britvice. 

Kako je s skladbo o Sarajevu? sta jo napisali zato. 
ker pomata traaedijo tega mesta iz medijev ali 
morda koga od tam? Koliko vama je Sarajevo blizu? 

Ne poznam nikogar osebno, ker v Franciji ni veliko ljudi iz 
bivše Jugoslavije. 2e tri leta pa sva zelo podrobno 
seznanjeni s tragedijo v Sarajevu, zelo sva šokirani zaradi 
tamkajšnjih razmer. še posebno so naju prizadela 
ravnanje z ženskami in posilstva ter drugo nasilje. Be
sedilo sem napisala pred kakšnim letom. Zanj sva upora
bili drugačno glasbeno senzibilnost. Sarajevo je zame še 
posebno žalostno, ker gre za brutalne zločine nad poe
tiko, artizmom. To je res simbolika današnjega časa. 

Lahko bi rekli. da je vaijna poetjka po eni strani ze/o 
politiČno angažirana jn obenem zelo osebna. 
Govori o politiki. seksjzmu. rasizmu. homofobiji ". 

Da. Politična je tudi pesem v italijanščini Aqua in bocca, 
ki govori o fašizmu in seksizrnu. ljudem je zelo všeč, ker 
je v njej veliko jeze in hkrati ljubezni, govora o svobodi, o 
Jravici do izbire svojega življenja, to seveda vključuje tu
ji homoseksualce, feministke in vse, ki preprosto živijo 
)0 svoje. Gre za zelo angažirano anarhistično gibanje. 
leli ko sva nastopali po Italiji, v anarhističnih skvotih, v 
rurinu in drugje. Medve imava zeto neodvisno strukturo 
n skušava vztrajati na robu družbe, zvesti svojemu 
lrepričanju . Anarhizem nama je najbližji, čeprav ne pri
ladava nobeni politični stranki ali organizaciji. Nočeva 
biti del nikakršne politične organiziranosti, vendar je 

najina občutljivost usmerjena k osvobajanju ljudi. 
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Ne bojiva se oznake političnosti v tem smislu, 
ker sva angažirani glede nekaterih tem. Mislim, da 

je umetnost najboljši način govora o politiki, saj pre
maguje jezikovne pregrade. V Franciji se marsikdo boji 
politične oznake, ker ljudje ne znajo ločiti med idealno 
politiko in politiki. 

Kakšno je toreliama mnenje o vajini glasbi in 
besedilih? 

Po navadi imava zelo mešano občinstvo; starejše, mlajše, 
homoseksualce, heteroseksualce ... Mislim, da se veliko 
ljudi lahko prepozna v najinih temah, ker so jim blizu, so 
čutne in obenem tudi krute. Nekaterim najina glasba ni 
blizu, vendar imajo radi koncerte, ker govoriva iz srca, 
zelo odkrito in iskreno. 

All jih moti vajina odkritost glede spolne 
usmedenosti? 

Doživeli sva nekaj presenečenj. Morda ste na 
včerajšnjem koncertu v K4 opazili rahlo zmedenost 
občinstva po izvedbi erotične pesmi. Aplavz je bil neko
liko zadržan. 

Najbrž je treba upoštevati. da v nedeljski Roza disko 
prjhaja tudi veliko straight /judi, 

Zelo sva se zabavali. Nekateri so nama navdušeno 
ploskali in nekateri so bili rahlo šokirani. Radi šokirava 
občinstvo . Pravzaprav pa se ne deklarirava zelo javno kot 
lezbijki, ker je to razvidno iz pesmi. Ne maram izjav v 
slogu: medve sva lezbijki, bla, bla, bla. To naju ne zani
ma. Na odru se dobro vidi, da sva par, in vedno govoriva 
iskreno. V mnogih pesmih gc!oriva o ljubezni med žen
skami. 

Med včerajšnlim nastopom sta omenjali tudi aids. 
Pomata koga, ki ima aids. sta tudi tukaj angažirani, 
morda povezani z geievsklm ali gibanjem ACT-UP? 

Napisala sem pesem, hommage prijatelju, glasbeniku, ki 
je umrl za aidsom. Včasih moraš iz kričati te stvari , ker je 
res zelo boleče, je too much. Sodelovali sva z gibanjem 
ACT-UP v Marseillesu, ki je razmeroma novo. Nastopali 
sva 1. decembra,ki je mednarodni dan boja proti aidsu. 
Veliko sva nastopali tudi na festivalih, posvečenih boju 
proti aidsu. V Franciji je veliko aidsa, to je velik problem. 
Tudi v pesmi Deser1govoriva o tem: " ... ti si v žalosti mo
jih oči ... " Besedilo je zelo politično in tudi posvečeno pri
jatelju, ki je umrl pred šestimi meseci. Seveda poznava 
veliko pozitivnih in ljudi z aidsom. Vendar nisva hoteli, da 
bi pesem Elegy, ki sem jo omenila na začetku, govorila 
samo o žalosti. Prvi del omenja tudi deklaracijo pravic 
pozitivnih in obolelih za aidsom: ne glede na spol, spolno 
usmerjenost, narodnost ali vero itd. imaš pravico do svo
bode ... in enakih možnosti, če si seropozitiven ali imaš 

aids. 



Pomata Dlamando Galas. ki je prav tako 
zelo de;avna na tem področiu? 

Da, Diamanda je odlična. 

KakŠIlo je vaRno mnenJe o drugih vidikih ge;evskeaa 
~ 

Problem vidiva v nekaterih ekstremističnih gibanjih, kot 
so recimo radikalne lezbijke. Tovrstna gibanja se kaj hitro 
približajo fašizmu, ekskluzivnosti in to je nevarno. Pred 
takim občinstvom ne želiva nastopati. Včasih ima Agnes 
težave na srečanjih radikalnih lezbijk. ker mislijo, da je 
transseksualka. Prizadevava si za odprtost in neobre
menjenost, zato naju taki pojavi odbijajo, tudi v gejevski 
skupnosti. 

Da. to je problem. Nekatere lezbijke denimo ne 
spre/mejo žensk. lezbijk. ki so videti zelo običajne. 
jmajo dolge lase ipd. To le telesni fašizem. 

Tudi Tina je imela podobne težave v berlinskih lezbičnih 
klubih, ker so nekatere mislile, da je preveč ienstvena, 
da bi lahko bila lezbijka. To je res grozljivo. Prideš v 
lezbično ali gejevsko skupnost, ki je še manj strpna in 
bolj nepovezana. Tako se zgublja moč. To je totalno 
neumno. In v gibanju ACT-UP v Marseillesu mi je všeč 
prav to, da niso seksisti, ženske in moški ter homosek
sualci in heteroseksualci zelo dobro sodelujejo. No, seve
da je aids problem vseh. Mislim, da si v teh časih ne bi 
smeli privoščiti toliko notranjih nasprotij niti posiljevanja z 
eno samo resnico. Zato mi je zelo všeč mavrična zastava 
kot simbol gejevske skupnosti. 

KakŠIle nastope, glasbene ali še druge. pripravljata 
v prihodnosti? 

Šov, ki sva ga izvajali v Ljubljani, je precej nov, v letu 
1995 ga bova predstavili lezbični publiki v ŠviCi, Berlinu 
in morda na Dunaju. Do konca leta 1995 želiva izdati dru
go kompaktna ploščo . Mislim, da se bo glasbeni razvoj 
nadaljeval v smeri kabaretskega tehna. Vse bolj se nav
dušujeva tudi nad fotografijami, diasi in slikami. Pred
stavili sva jih tudi na koncertu v K4. Pripravljava pa tudi 
nekakšen apokaliptični šov. Mislim, da bova v prihodnje 
bolj nastopali za gejevsko občinstvo po vsej Evropi. V letu 
1995 nameravava nastopiti na amsterdamskem gejev
skem in lezbičnem filmskem festivalu. Leleli bi nastopiti 
tudi na ameriških lezbičnih festivalih, če niso preveč 
radikalno usmerjeni, vendar mislim, da bi jim lahko bil 
všeč najin šov. 

Omenili sta apokalipso. Kako tore! vldjta 
Prihodnost sveta? 

Mislim, da nimamo več dosti časa, če ne bomo 
vzpostavili strpnosti vseh barv in prepričanj. Mogoče je to 
zelo osebno mnenje, vendar mislim, da imajo lahko 
gejevski ljudje velik delež pri tem. Velikokrat so v 
težavah, izločeni, zato se lahko naučijo odprtosti in strp
nosti. Livijo drugačen, odprt življenjski slog. Mislim, da je 
sedaj, ko je konec z družino, to zelo pomembno. Ne 
moreš pa vedno čakati, da se ljudje spremenijo, včasih je 
treba biti neposreden in grobo opozarjati na težave - tudi 
zato mi je všeč delovanje skupine ACT-UP. Tudi to je 
anarhistična razmišljanje. 

Kako sta se počut;ll v Roza disku? 

Najprej se mi je občinstvo zdelo nekoliko zadržano, 
sramežljivo, vendar sva vajeni, da ljudje potrebujejo 
nekoliko časa, da se navadijo na šov. Potem je ozračje 
postalo precej toplo, nekateri so uživali med nastopom. 
Culila pa sem razliko - ko sem bila pred časom prvič 
tukaj, je bil to res gejevski disko. Kakor koli že, medve se 
nikoli ne prilagajava, ostajava provokativni, ne glede na 
vrsto občinstva. Agnes so sicer zelo motili ljudje, ki so 
med nastopom nenehno čvekali. Kljub različnim 
izkušnjam in odzivom občinstva seveda vedno igrava do 
konca, da bi dali, kar pač morava dati. To ni vedno lahko, 
je pa zanimivo, je izziv. 
Ce se povrnem k prejšnjemu vprašanju - ena izmed na
jinih sanj je igrati v A1modova~evem filmu. Dvakrat sva 
nastopali v Madridu, vendar ga nama ni uspelo srečati. 
Prvič je snemal v Barceloni. Drugič pa je imel premiero v 
gledališču in pustil nama je opravičilo, ker ni mogel priti 
na zmenek. Všeč mi je njegov slog; je provokativen in 
obenem nežen, krut in dadaističen " . 

tema Še kaj poudariti? 

Najin naslednji korak bo tudi priredba Božanske komedi
je. Raj in pekel v simbolizmu devetdesetih. Seveda pa 
bova morali imeti v mislih stvaritev, primerno za manjše 
prostore. 

romata Božansko komedIJo v Pandurievj režiji? 

Slišali sva o njej in zelo radi bi jo videli. - Rada bi še do
dala, da nama je v Ljubljani všeč . Všeč mi je kombinacija 
latinskega in vzhodnega duha v tem mestu, saj gre za 
kombinacijo, ki jo uporabljava v najinem ustvarjanju. Zelo 
podobno sva se počutili v Vzhodnem Berlinu in Italiji. 

Nataša S. Segan 
Revolver, št 14, december-februar 1995 
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VIII. EROTIKA 

Končno smo tudi pri nas doživeli tako rekoč premiero vpogleda v "ta mračni predmet poželenja". Knjiga avtorice Nancy 
Friday o ženskih seksualnih fantazijah je s "provokativno" vsebino dosegla svoj namen; dregnila je v nekatere tabuje in 
gotovo vzburila precejšen del domače javnosti. Problem tovrstnih vsebin je žal ta , da se lahko dokaj hitro izgubi kritična 
distanca do snovi, s tem pa tudi prepotrebna kritična presoja. za laičnega(o) bralca(ko) je poglavje o lezbičnih seksual
nih fantazijah verjetno nadvse zanimivo in "poučno" , zame pa povsem zgrešeno in nedopustno. Zakaj? Za odgovor naj 
rabi primerjava med doma zbranimi , avtentičnimi lezbičnimi fantazijami, za katere v naspro~u z zgoraj omenjeno knji
go, v kateri je avtorica zvečine zbirala pričevanja prek anonimnih pisem (kar štirje izmed petih prispevkov o lezbijkah in 
njihovih fantazijah so pisma), ni nobenega dvoma, da so jih izrekle ali zapisale lezbijke same. 
Sicer pa Nancy Friday ni edina ženska, ki si je drznila objaviti žensko seksualnost, to so pred njo storile vsaj še Erica 
Jong s svojimi značilnimi romani tipa Strah pred letenjem, pa razvpita pisateljica Anars Nin, mojstrica erotičnega pisa
nja (po njeni avtobiografski pripovedi je posnet film Henry in June). Z erotiko pa se niso ukva~ale samo pisateljice; Liliana 
Cavani, cenjena in uspešna italijanska režiserka filmov, kot so Notni portir, Koža in lezbično začinjena Berlinska afera, 
če poltene in ponorele seks pop ikone Madonne sploh ne omenjamo. Kaj imajo te ženske skupnega? Predvsem uspeh in 
seveda "največji kompliment", ki ga lahko doživi ženska - pohvalo moške kritike, ki jim izreka priznanje, češ da pišejo 
pravo moško literaturo, delajo prave moške filme ... Seveda pa to niso ne moške knjige ne moški filmi, saj so jih 
navsezadnje pisale in ustvarjale ženske s svojo domišljijo. 
Naše predstave nas zlahka pripeljejo tudi do seksualno obarvanih fantazij; v glavi si režiramo svoj film, kjer si kot glavne 
igralke privoščimo domala vse, kjer smo v zasebnosti lastne domišljije lahko zapeljane, surove ali posiljene, nežne, ne
nasitne, morda okrutne, celo dominantne, povsem nemočne in podrejene .. . skratka, moč fantazij je ravno v njihovi 
brezmejnosti in raznolikosti. Verjetno nas večina kdaj zavestno razmišlja o svoji seksualnosti, o svojih še tako skrivnih 
željah, hrepenenjih, fantazijah. Dobro bi bilo, ko bi si znali brez občutkov sramu priznati tudi spolnost, ki jo živimo v 
glavi, jo razumeti, sprejeti, saj gotovo precej določa naše spolne izkušnje, ki niso zgolj plod naključij, kot vse preradi 
mislimo in verjamemo. Prav erotične fantazije so pokazatelj naše naravnanosti, naših želj in čutnosti ... Fantazij pa ni 
moč enostavno pojasniti , še manj jih lahko umestimo v neko enolično celoto; lahko so zapletene, povezane z vrsto na
mišljenih situacij , ali preproste, oprte na stvarnejše, neposrednejše življenjske okoliŠČIne in osebe, ki so tako ali dru
gače z nami povezane. 
Fantazije so del najgloblje intime in često polje neizrekljivega. Ko fantaziramo, se nam Zdi, pravzaprav vemo, da popol
noma obvladujemo neki položaj. Omogočajo nam užitek ob predstavah o sebi in drugih, o tem, kako počenjamo stvari, 
ki bi nas v resnici zmedle, odbile ali celo prestraŠile. Recimo fantazije o posilstvu; zanimivo je, da prevladuje prepriča
nje (stereotip?), da so te fantazije dokaj pogoste, čeprav se zdijo ženskam, ki jih imajo, odvratne in šokantne. Če je to 
res, je treba vedeti , da je simboličen pomen pOSilstva v kontekstu seksualne fantazije nekaj popolnoma drugega kot 
resnično, telesno dejanje posilstva. Biti zunaj nadzora, biti v lasti .. . vse to so stanja zavesti, ki jih izmenično udejanjamo 
s seksom. Biti na primer zvezana, prisiljena k občevanju, biti drogirana, hipnotizirana ... to so zgolj metafore za pripravo 
nas samih do spolnega užitka. 
Mnogo je seksualnih tem, ki nas navdajajo z močnimi občutki krivde, sramu in zaskrbljenosti. Kako lahko kot lezbijke 
pomislimo na seks z moškim, kako nas lahko vzburja misel na skupinski seks, sadomazohistične igre .. . ? Tega si včasih 
preprosto ne znamo razložiti. V odgovor samo to - fantazij ni mogoče deliti na bolj ali manj dopustne ali jih celo označiti 
za nedopustne, nemoralne. Fantazije so take, kot so, so v naših glavah in ne morejo biti škodljive. Celo ženske, ki sicer 
nimajo občutkov krivde zaradi seksualnih fantazij med samozadovoljevanjem ali v neseksualnih položajih (pri delu, na 
avtobusu, v trgovini .. . ), lahko zaskrbijo fantazije, ki se jim morda porajajo med seksom s partnerko. Ali ni to prvo zna
menje, da svoje partnerke ne ljubijo več? Od takih dvomov do napetosti in nesoglasij v odnosu ni več daleč, zato ni 
odveč vedeti, da vsaka fantazija ni še nujno signal ali simptom, da je z odnosom nekaj narobe; uporaba fantazije je 
lahko le ena izmed poti do užitka. 
Za nekatere so fantazije integralni del njihovih spolnih izkušenj, za druge pa so povsem obrobnega pomena in se morda 
sprašujejo, ali ni z njimi kaj narobe. Prav nič ni narobe. Edino pravilo, ki tukaj velja, je, da tukaj pravil ni! 
Najbolj razburljive fantazije pa niso zmeraj lahkotne. Če je tudi partnerka nagnjena k močnim erotičn im fantazijam, res 
ni prav nobenih ovir, da ne bi danes skupaj služili v haremu, bili jutri morda učiteljica in učenka, kdaj drugič pa prosti
tutka in stranka, gospodarica in sužnja .. . Najpomembneje je, da si pustimo prostor za drugačno izražanje; to lahko zelo 
popestri odnos in pomaga razbijati največjo nevarnost, ki jo prinaša čas - enoličnost. 
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V družbi vlada miselnost moške vladajoče kulture, da je ženskam poglavitna zveza s kom, ne pa tudi spolnost. Po tej 
logiki se ženske ne odzivamo na neposredne vizuelne predstavitve spolnih dejavnosti, skratka, zavračamo pornografijo. 
To seveda ni res , čeprav na žalost mnogo žensk kar 
na pamet verjame, da ima eksplicitna erotika 
majhen, če ne celo nikakršen pomen za ženske. 
ln zakaj? Ker smo preprosto ženske. Res je, da 
nekaterih žensk ne vzburja in ne zanima 
gledanje erotičnih fotografij, filmov ... Moj na-
men seveda ni, da bi izničila njihove iz-
kušnje, vendar je prav tako res, da mnogo 
žensk verotiki uživa. Ni naključje, da ob-
staja na Zahodu kar lepo število specia-

Foto: JasnA. KlalIčišar, 199.'3 

liziranih časopisov, knjig in celo pomičev za ženske oziroma lezbijke. 
Namenoma uporabljam izraz erotika, ne zato, ker bi me izraz pomo

grafija motil, temveč zato, ker verjamem, da je v besedi erotika zajeta 
široka paleta spolnosti in čutnosti, izraz pornografija pa nas zlahka nape
lje na zoženo področje razumevanja spolnosti; na goli spolni akt. Med 
ženskami so se o razliki med tema pojmoma vnele ostre razprave, saj jih 

je mnogo prepričanih, da izraža beseda erotika nekatere estetske vred
note, ki so jih ustvarile ženske (?), medtem ko je izraz pornografija plod 
moškega pogleda in odseva seksistične predstave o spolnosti. 
Te definicije so predvsem zelo subjektivne in zato tudi povsem različne. 
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Mar bi potemtakem morali označiti na primer slikarstvo Toulousea Lautreca za pornografijo samo zato, ker njegove slike 
jasno sporočajo seksualno vsebino in ker je bil pač moški? 
Erotika (s pomografijo ali brez nje) ne nazadnje pomeni izziv naši kulturi, ki je še zmeraj močno prežeta s preživelimi 
moralističnimi predstavami, puritanstvom in katolištvom. Emtika ogroža tako ustanove kot tudi posameznike, ki hočejo, 
da je spolnost v službi države (polemike glede splava, ponekod celo kontracepcije ... ). Značilno je, da vsaka skupina, 
ustanova, ki želi izvajati fašistični nadzor nad človeškimi življenji, kar se da nadzira človekovo spolnost. Bistvo takega 
nadzora je zatiranje eksplicitnih seksualnih podob, saj le te postavljajo užitek nad konformizem ter taKo spodbujajo ra
zličnost in predvsem individualnost. Bolj ko se torej pomografija prilagaja liniji sprejemljivega (obvladljivega) spolnega 
obnašanja, bolj se jo trpi. Kako naj si sicer razlagamo cel kup revij s straight pornografsko vsebino, ki preplavljajo naše 
tržišče, in težave homoerotičnega časopisa Revolver, ki se mu je v mestni skupščini očitalo, da je pornografski? Pa še 
zdaleč ni pornografski, prinaša le subverzivno erotiko, tako, ki ni zlahka obvladljiva, je drugačna. In v čem je njena 
poglavitna nevarnost? Pripadnike spolnih manjšin mobilizira v subkulture; na tej točki ni več samo stvar posameznika, 
temveč dobi družben pomen. Za cenzuro gejevske publikacije je očitno, da je sklicevanje na boj proti pornografiji zgolj 
zaslon za homofobijo, ki prežema družbene strukture. To še posebno velja za konzervativne družbene skupine, ki 
nasprotujejo vsakršnemu prikazovanju človekove spolnosti, predvsem tiste, ki ogroža veljavni sistem vrednot in je lahko 
izvor družbenih sprememb. Desničarske stranke so seveda zagovornice kampanje za življenje, privržene so klasični 
družini kot osnovni celici narodnega ponosa, prepovedi splava, prizadevajo si povečati svoj vpliv pri vzgoji in izobraže
vanju ... Kaj reči ob vsem tem? Seksuaina revolucija, ki se je začela v šestdesetih letih, še zdaleč ni končana. Prihaja 
novo tisočletje, z njim pa morda tudi nova, drugačna pravila ... 

Nataša S. Segan 

Nimam v ce/oti izdelallih fantazij niti zgodb. V spomin si lahko prikli čem le odlomke . 
V mojih se ksualJlih falltazijah igram različne vloge - aktivJle in pasivne. 

Ni č posebnega, mje vidim , da se stvari zgodijo v resnici . 

Moja edina fantazija je, da se ljubim s prejšnjo partnerko. 
V fantaziji sva nežni in čutili ter vellomer ponavljava najini imeni. 
Zelo me vzburjajo tudi glasovi pri seksu, kot so vzdihi, kriki ... 

Opazujem ženski, ki se ljubita. To me močno vzburja. 

Da me e lla žellSka ljubi od zadaj. druga pa hkrati od spredaj. 

Da me prijateljica gleda. ko se samozadovoljujem. 

Kot naj stJlica sem večkrat salljarila, da stanujem v študentskem domu . Tam sem spoznala dekle 
z daljš imi svetlimi lasmi in v džinsu. Ona je bila že izkušella lezbijka, čeprav jaz tega ni sem vedela. 
Predlagala je. lIaj se preselilO v njeno sobo. 2e prvo noč sva se ljubili. Ona se je sle kla do pasli iII 
ostala v oprije t ih kavbojkah . Objemala mc je, jaz pa sem jo poljubljala in ji z.~kopala glavo med 
velikanske prs i. 

V mojih fantazijah običajno nastopa neznana že li ska. 
Ne sponlllim .se natalIčno nje Jlega oLraza, vem le, da ima neko "moč, izrazito osebnost, 
s katero lUe v hipu obvlada. Najpomembneje je , da sem zapeljalla in obvladalla. 
Takoj ko jo zagledam, se vzburim; ta vročični ohčutek se stopnjuje do vzneseno,;ti. 
Ona to ve in llIe ves ča;; ,lodatno spodbuja ti provokativnim plesanjem in gledanjem voči 
(po navadi se to dogaja v di skote ki), pri tem tudi SnIIla neizmerno ui iva . 
Približuje se mi počasi, vibracije med nama pa postajajo že skoraj ncznosnc. 
Želim si, da bi se lIle dotaknila kar tam, pred vse lili; ne zato, da bi drugi to videli, gre bolj za 
lleučakanos t, da se mora to zgoditi zdaj, takoj, da se ta neverjetno dražeči občutek ne bi izgubil. 
Ona se mi približa, me objame in začne strastno, počasi in nežno poljubljati. V glavi se mi vrti , 
glasba iII ljudje se oddaljujejo, z roko mi seže pod premočeno majico in počasi drsi po goli-:
potni koži, dokler se kunč no n', dotakne ruojih prsi. Nato odideva v tC111en kot in se stoje. ljubiva, 
ne dli bi se slekli; odpreva le zadrgi na najinih kavbojkah. 

Revolver, št. 6, december 1992 
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Ob pojmu lezbična pornografija nam pride na misel več stvari. 

Prva je prav gotovo ta, da obstajata heteroseksualna in 

gejevska pornografija, lezbične pa pravzaprav sploh ni. Naj-

bolj znan (predvsem moški) argument pa je, da je lezbična 

pornografija vendar široko razprostranjena, saj nas tako 

rekoč vabi z vseh kioskov. In kaj pravijo ženske, konkretneje, 

lezbijke? Seveda vedo, da ima lezbična pornografija le malo 

zveze s podobami ženskih parov, ki mrgolijo v ortodoksni hete-

roseksualni pornoproizvodnji. Nekatere pa ve~amejo, da eks-

plicitna erotika žensk sploh ne zanima, ali celo menijo, da jih 

ne bi smela zanimati ". 

Moški pogled 
Heteroseksualni pornografiji največkrat ne uspe prikazati ženskega 
užitka, ker ga razume kot moški konstrukt, kjer je mogoče doseči 
užitek edinole spenetracijo. Nepenetracijski prizori, denimo mastur
bacija, so namenjeni le uvajanju v "pravi" spolni akt, ki seveda vklju
čuje penis. Tako klasična pornografija poudarja erekcijo in masturba
cijo moškega gledalca ter vedno skuša za kriti (čeravno tako, da 
razkriva) upadanje oziroma diskontinuiteto moči falusa. V naslavlja
njulnagova~anju moškega porabnika je kinematografija in še posebno 
pornografija objektivizirala in degradirala žensko telo. 
Velik del feministične kritike filmske produkcije nasploh se osredotoča 
prav na strukturo moškega pogleda, znotraj katerega je moški subjekt, 
seksualizirano žensko telo pa objekt, kajti to odseva strukturo neso
razmerja moči med spoloma. Tako ima lezbična pornografija pravza
prav zagatno nalogo. Njen namen je prikazati žensko kot subjekt in kot 
gledaiko (voyeurko), ne da bi nadaljevala represivno identifikacijo z 
mainstream pornografijo (kinematografijo). Obenem pa naj bi zadovolji
la žensko željo po užitku. Večina feminističnih razprav je skorajda 
povsem ovrgla možnost vzpostavitve drugačnega , ženskega užitka. 
V nekaterih primerih je to pripeljalo do reakcionarne feministične 

ideologije, ki je deseksualizirala žensko telo in ga oropala užitka. 
Znotraj lezbične skupnosti je prišlo do ostre delitve na prosex oziroma 
seksualno pozitivni klan in antisex, protiseksualni lobi. Ta razkol na do
bra in slaba dekleta je silillezbijke, da se identificirajo z enim ali drugim 
kampom ter tako potisnejo dvom in zmedo o svoji identiteti. 
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Dobra in slaba dekleta 
Pomografija je lahko tako napredna kot nazadnjaška, zatiralska ali osvobajajoča. Diskusije 
so po navadi o njeni zatiralski naravi; mnoge radikalne feministke nas skušajo zavarovati 
pred njeno koruptivno močjo, ne da bi sploh razmišljale o možnostih ženskega užitka. 
Izražanje zanimanja za spolnost je bilo za ženske tabu. Podobno je del feminizma pred
pisoval nadaljnje tabuje, ki se jim reče "politično korektni" načini spolnega vzburjanja in 
užitka. Tako predpisana spolnost mora biti enakovredna, nežna, nepenetrativna in roman
tična. Gledanje pornografije ali celo uživanje v njej je podobno izdaji in kolaboraciji z naj
močnejšo komponento heteropatriarhata. 
Ker je pornografija vidna (vizibiIna) in eksplicitna, je seveda najprimernejša tarča, v katero 
je usmerjen boj proti seksizmu in moškemu nasilju. Proti pornografske kampanje so pogos
to povezovale seksualno eksplicitne podobe z neposrednim nasiljem nad ženskami, niso 
pa preučevale pornografije kot družbeno konstruiranega dela veliko večjega kompleksa -
družine, jezika, izobraževalnega sistema, zakonodajne in religiozne tradicije - ki ohranja 
zatiranje žensk. 
Ena izmed paradoksalnih posledic feministične protipornografske kampanje pa je ravno 
vznik odločnih in samozavestnih zahtev po seksualno eksplicitnem materialu, ki naj bi ga 
proizvajale ženske za ženske. Tako feministične kot lezbične pisateljice pornoliterature so 
se uveljavile ravno v obdobju, ko je bila pornografija najbolj žgoče vprašanje feministične
ga gibanja. Publiciteta je bila dobra, za večino avtoric pa so bile posledice neprijetne. Tako 
opisujeta svoje izkušnje "slabi dekleti" Joan Nestle v delu My History with Censorship (Mo
ja zgodovina s cenzuro, 1988) in Dorothy Allison v Public Silence, Private Terror (Javni 
molk, zasebni teror, 1984). 
Spor med WAP (Women Against Pornography - Ženske proti pornografiji) in Samois, 
skupino lezbičnih sadomazohistk, spominja na vojno med dvema klanoma, na nekak para
lelen monolog. Oba klana sta namreč prepričana, da krivda leži v nasprotni skupini, ki ne 
želi sodelovati niti v načelni diskusiji. Gayle Rubin , članica Samois, takole zatre sleherno 
možnost dialoga: "Iskanje srednje poti med skupinama WAP in Samois je podobno izjavi, 
da je resnica o homoseksualnosti nekje vmes, med stališči moralne večine in gejevskega 
gibanja." (1984) 

Lezbični pogled 
Kako lahko lezbična pomografija predstavi ženski užitek v lezbičnem 
kontekstu, kakšna je njena vloga? 
Študije pogleda in objekta so praviloma določene s heteroseks:Jalnos
tjo, saj izhajajo iz predpostavke, da sta tako pogled kot objekt določena 
s spolom, raso in spolno usmerjenost jo. Običajna je torej opozicija 
mOŠki-ženska, ki se ne komplicira z "muhavos~o" razlik. E. Ann Kaplan 
v delu Women and Film (Ženske in film, 1983) piše: "Pogled ni nUjno 
(dobesedno) moški, toda prisvajanje in aktiviranje pogleda, ki sta dani 
našemu jeziku in strukturi nezavednega, sta v 'maskulini' poziciji." 
Kaj se torej zgodi z ženskim objektom in moškim pogledom v lezbični 
pornografiji? Ali tudi v tem primeru velja predpostavka, da je gledaika 
bele kože? Je pogled črne lezbijke lociran v lezbični pornografiji? Je 
sploh mogoče ustvariti ženski heroični subjekt, ki ni žrtev? Je lezbična 
pornografija uspešna v prikazovanju ženskega užitka, kjer večina he
teroseksualne pornografije odpove? 
Običajno Oe) velja(lo), da je tako imenovana lezbična pornografija (torej 
pod narekovaji) seksualno eksplicitni material, prirejen za vzburjenje 
moških. Ko pa so lezbijke dobile dostop do svoje, čeprav skromne, 
pornoprodukcije, se je pojavil povsem nov tok. Joan Nestle pravi: "Tudi 
erotično pisanje je dokument, enakovreden biografijam." Erotične 
zgodbe namreč zapisujejo eno izmed poglavitnih dimenzij lezbične 
identitete in - zabavajo obenem. Lezbična spolnost je (bila) ves čas po
tlačena, družbeno nevidna oziroma je veljala za impotentno. Z gleda
njem lezbičnih porničev se tudi prepoznavama, branimo pravico do 
izražanja spolnosti in uveljavljamo spolno željo. Vse to lezbijkam 
omogoča vključitev v subkulturni sistem seksualnih slogov in gest ter 
potrjuje občutek pripadnosti. 



Viri : 

V osemdesetih so izšle prve zbirke lezbične erotične literature. Omeni
mo vsaj tri: Serious Pleasure (Resen užitek) avtorice Shebe s podna
slovom zbirka lezbit ne erotične proze in poezije; mogoče, nemogoce, 
izmišljeno in resnitno. Istega leta (1989) je izšlo tudi delo ARestricted 
Country (Omejena domovina) kontroverzne ameriške pisateljice in lez
bične aktivistke Joan Nest1e. V delu, ki je zmes avtobiografije, polemik, 
seksualnih pustolovščin in fikcije , Nestlova skuša rehabilitirati odnos 
butch-femme in hkrati opisuje razvoj največjega ameriškega lezbične
ga arhiva Lesbian Herstory Archive, ki ga je pomagala ustanoviti tudi 
sama. lady Winston pa je že dve leti prej uredila antologijo lezbičnega 
seksualnega leposlovja z naslovom The Leading Edge (Vodilna ostrina). 
Vsa našteta dela vodi rdeča nit: pisanje o spolnosti in spolni identiteti je 
že samo po sebi subverzivno dejanje. Spolnost per se je torej v lez
bištvu radikalna, celo mogoč izvor sprememb ter boja proti represiji in 
homofobiji. Toda nekatere menijo, da je ta tematika kontradiktorna, saj 
se pri INeIjavljanju lezbične zgodovine in identitete v svetu opira 
na prepovedano, torej na spolnost, ki je izolirana, ločena od emocional
nega in družbenega konteksta. Bolj skrajno stališče nekaterih (Iez
bitno-)feminističnih krogov pa je, da zapisovanje in raziskovanje lez
bične spolnosti nista le tratenje časa, temveč tudi odvračata od 
pravega političnega dela, ki edino vodi k pozitivnim in korenitim spre
membam. 
Poseben trn v peti pa je uporaba spolnih pripomočkov, kot je na primer 
dildo. Le-ti se v ameriški lezbični pornografiji pogosto pojavljajo, čeprav 
naj "prave" oziroma ozaveščene lezbijke tega ne bi počele. Gre za 
strah, da bi v odsotnosti penisa dildo prevzel osrednji pomen v lezbični 
spolnosti. V heteropornografiji je namreč penis edina (vidno) zadovolje
na genitalija, to je eksplicitno predstavljeno z ejakulacijo. V lezbo
pornografiji pa navzočnost dilda lahko subverzira potenco penisa in z 
nenehno "erekcijo" poudarja žensko spolno moč. Obenem dildo na 
drug način izpostavlja in smeši iluzornost razlike med človekoma, ki se 
ljubita. V tem primeru spol ni fiksno določen , medsebojna menjava dil
da med ženskama pa kaže tudi na možnost menjave vlog subjekta in 
objekta želje. 
Za konec omenimo še Pat Califio, ameriško avtorico odličnega spolne
ga priročnika za lezbijke z naslovom Sapphistry, the book of lesbian 
sexuality (The Naiad Press, 1983). Pat Califia se lezbične spolnosti lote
va odkrito in neposredno, ne da bi katero koli spolno tehniko (ali njeno 
odsotnost!) očrnila kot politično nekorektno, estetsko neustrezno ali 
moralno vprašljivo. Podobno neposredne so tudi njene izjave: " Če bo
mo ženske dovolj seksale, se bomo v svoji koži počutile bolje, imele več 
energije in bomo manj pripravljene požreti ves drek tega sveta. Spolno 
zadovoljena ženska ne vegetira, ona je Valkira .,. Spolno avtonomna 
ženska svojega življenja ne bo prebila v učenju. Verjetno bo počela kaj 
pametnejšega, kot pa se petkrat na teden udeleževala srečanj , kjer se 
razpravlja o osvoboditvi." 
Seveda tudi Califiji ne gre vzneseno prit~evati . Še tako močna seksual
nost namreč ne bo odpravila potrebe po srečanjih in razmišljanjih, 
kakršno je tudi pričujoče. 

1) Califia Pat, Sapphistry, the book of lesbian se:nw lity. TI, ,,, Naiad Press luc, Tallal.., ,,sc, Florida 1<)8.3. 
2) Dunn Sara, Voyages of the Valkyries: Recent Lesbian l'orrwgral'hic Writing. Feminis! Review. Perverse 1'0litic5: 

Lesbian ( SSII CS, No. :34. Ruutledge, London 19<)0. 
3) Smith Cherry, The Pleasu.re 17",,,/wid: 1.iIOkt:ng a l Lesh;an Pnn wgm p" y on film . Femini st Review, No. 34. 

Bojana Vesel 
Revolver, št. 3, september 1991 
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Roza tabor, Vogel avgust 1993 
Seksualne delavnice se je udeležilo šestnajst lezbijk. Vse so (anonimno) odgovorile na vprašalnik o spolnem živ
ljenju, nato je sledila diskusija o odgovorih na posamezna vprašanja, spolnih navadah, lezbični spolnosti in fan
tazijah. Udeleženke so si ogledale ludi angleški video o varnem seksu Well Sexy Wamen. 
V pričujočem poročilu objavljamo vprašanja, na katera so udeleženke pisno odgovarjale, in izide. Naj še 
pripišemo, da vse anketirane niso odgovorile na vsa vpra.~anja. 
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1. Naštej tri pogoje, pod katerimi bl se lahko odpovedala seksu. 
Tri anketirane bi se odpovedala seksu v imenu duhovnega razvoja, ena na 
partnerkino željo, tri bi prenehale seksati, če bi šlo za kakšno bolezen ali 
aids, in ena, "če bi to bilo nujno". Torej šest bi se jih lahko odpovedalo sek
su, šest pod nobenim pogojem, ena se ne bi mogla povsem odpovedati sek
SU, ena ni razumela vprašanja in ena ne ve odgovora. 

2. Najdaljše obdobje brez spolnega življenja v obdobju, ko si bila v zvezi. 
Povprečno obdobje brez spolnosti je en mesec, najmanj en teden in največ 
eno leto. 

3. Kako pogosto imaš spolne odnose? 
Povprečno imajo udeleženke spolne odnose dvakrat na teden, najmanj 
pogosto enkrat tedensko in najpogosteje vsak dan. 

4. Naštej tri stvari, ki jih najpogosteje počneš med seksom. 
Deset anketiranih omenja oralni seks, deset božanje in poljubljanje po vsem 
telesu, šest stimulacijo klitorisa s prsti, štiri tribadizem, dve vzajemno mas
turbacijo, dve položaj 69, dve penetracijo, dve poljubljanje dojk in ena drg
njenje. 

5. Ali pri skoku čez plot počneš v poste/ji druge stvari? 
Pet jih počne nekaj drugega, pet ne počne nič drugega, šest pa jih ne skače 
čez plot. 

6. Koliko časa je trajala tvoja najdaljša zveza z žensko? 
Povprečna dolžina zveze je 4,9 leta, najmanj eno leto in največ 13 let 

7. S koliko ženskami si imela spolne odnose? 
Povprečno število žensk je 7,5, najmanj ena in največ 23. 

8. Kdaj imaš po navadi spolne odnose? 
Sedem jih največkrat seksa pred spanjem, tri popoldne, dve zjutraj in tri 
menijo, da čas ni pomemben. 

9. Koliko povprečno traja tvoj spolni odnos? 
Povprečna dolžina spolnega odnosa je dve uri, najmanj pol ure in največ tri 
ure. 

10. Koliko časa je trajal najdaljši seks v tvojem življenju? 
Najmanj pet ur in največ nekaj dni z vmesnimi prekinitvami (?), povprečje en 
dan. 



11. Koliko si bila stara, ko si prvič spala z žensko? 
Najnižja starost je 14 let, najvišja 24 in povprečje 18,5 leta. 

12. Koliko si bila stara, ko si prvič spala z moškim? 
Najnižja starost je 13 let, najvišja 22, povprečno 17, ena pa ni nikoli spala z 
moškim. 

13. Ali si spala z moškimi tudi potem, ko SI že spala z žensko? 
Štirinajst jih je spala z moškim tudi po izkušnji z žensko, dve pa ne več . 

14. Koliko časa traja tvoja sedanja zveza z žensko? 
Najdaljša zveza traja 13 let, najkrajša en mesec, povprečje je 4,4 leta in ena 
ni v zvezi. 

15. Ali seksaš tudi zunaj postelje, in če, kje? 
Trinajst jih seksa tudi drugje, tri pa ne. Od tistih, ki seksajo zunaj postelje, jih 
osem seksa na tleh, štiri v avtu, tri stoje, dve na travniku, štiri pod prho ali v 
kopaini kadi, ena na balkonu in ena, kjer pride. 

16. a) Ali uporabljaš spolne pripomočke in katere? 
Osem spolnih pripomočkov ne uporablja, osem pa jih uporablja, od tega šest 
obojestransko, dve pa enostransko. od osmih, ki uporabljajo spolne pripo· 
močke, tri uporabljajo dildo, štiri vibrator in ena kitajske kroglice. 

b) Ali bl SI želela uporabljati spolne pripomočke ln katere? 
(Podvprašanje se nanaša na osem anketiranih, ki jih ne uporabljajo.) šest jih 
ne bi uporabljalo ničesar, dve pa bi želeli uporabiti vibrator in dildo. 

17. Ali masturbira§, tudi ko si v zvezi? 
Osem jih masturbira, tudi ko so v zvezi, osem pa ne. 

18. a) Ali med seksom fantaziraš? 
Enajst jih med seksom fantazira, pet pa ne. 

b) Na koga se nanašajo tvoje fantazije? 
Ove fantazirata o partnerki, tri nikoli o partnerki, štiri včasih o partnerki, 
vendar so vključene tudi druge osebe (skupinski seks). 

19. Ali kdaj hliniš orgazem in zakaj? 
Dvanajst anketiranih nikoli ne hlini orgazma, štiri pa občasno. Glavni vzrok 
za pretvarjanje je ta, da niso hotele razočarati partnerke. 

20. Ali misliš, da je orgazem nujen? 
Štirinajst misli, da orgazem ni nujen, in dve mislita, da je. 

21. Ali si že uporabljala pripomočke za vami seks? 
Štiri so že uporabile pripomočke za varni seks, dvanajst jih pa ni. 

22. Ali bi se odpovedala spolnosti z osebo, ki je HIV pozitivna? 
Osem bi se jih odpovedalo spolnosti s pozitivno osebo, ena ne ve, sedem se 
jih ne bi , s pripombo, če bi šlo za globoko ljubezen, ne pa za avanturo. 

Revolver, št. 9, september·november 1993 
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IX. IDENTITETA ... 

1. Definicija in proces razkritja 
Mnogo homoseksualnih ljudi se zaradi strahu pred okoljem in eventualnimi neprijetnimi 
posledicami odloči za skrivanje spolne usme~enosti . Nekateri jo skrivajo zavestno, drugi je 
ne priznajo niti sebi. Po vzponu gibanja homoseksualcev za civilne pravice, zlasti v 
sedemdesetih letih, naraščanju literature s pozitivnimi stališči do homoseksualnosti in vse 
večjem oblikovanju modelov vlog pa vse več homoseksualcev zavrača skrivanje za 
navideznim heteroseksualnim življenjem in se odloča za homoseksualni življenjski slog. 
Mnogi se odkrito identificirajo kot homoseksualci v družinskem krogu , med prijatelji, 
sodelavci in tudi v javnosti. Za to odkrito identifikacijo oziroma izstop iz anonimnosti se je 
na zahodu uveljavil pojem coming out of the c/oset ali krajše coming out, to pomeni stopiti 
iz zaprte sfere zasebnosti, postati viden oziroma izreči se za lezbijko ali geja (dobesedno: 
stopiti iz omare). Coming out je mogoče delno ustrezno prevesti tudi kot razkritje, razodet
je ali izrekanje za (Iezbijko ali geja). 

Susan Cavin definira eloset oziroma zaprto zasebno sfero kot: 

- skrivanje homoseksualne identitete pred heteroseksualnim svetom in tudi pred seboj; 
- metodo političnega zatiranja, s katero dominanIna kultura lezbijkam in gejem odreka civilne pravice. Potiskanje ho-

moseksualcev v zasebnost oziroma v anonimnost pomeni jedro njihovega zatiranja. 

Razkritje pa definira v tehle točkah: 

- življenjski proces priznavanja homoseksualne identitete sebi in drugim tako v zasebni sferi družine in prijateljev kot 
tudi v javni sferi; 

- najpomembnejši obred prehoda iz heteroseksualnega v homoseksualni svet; 
- strateško dejanje osvobajanja homoseksualcev, ki velja za najpomembnejše politično dejanje tako na individualnem 
kot na kolektivnem nivoju lezbičnega in gejevskega gibanja (Ca vin, 1985). 

Pojem razkriija ima torej več pomenov: prva spolna izkušnja, spoznanje o lezbičnem nagnjenju, sprejemanje oznake 
lezbiš1va, deklariranje sebe kot lezbijke ali kombinacija teh možnosti. Proces razkriija se razlikuje od posameznice do 
posameznice in lahko poteka v katerem koli življenjskem obdobju. Seveda vse lezbijke nimajo enakih možnosti. Njihova 
svoboda odločanja o razkriiju je močno odvisna od razredne, rasne ali kulturne pripadnosti, ekonomske varnosti, 
družinskih razmer, položaja na delovnem mestu in podobno. 
Obstaja veliko definicij in opisov razkriija, ki so se spreminjali s prebojem gejevskega gibanja in naraščanjem literature 
s to temo. 
V poznih šestdesetih letih je razkritje pomenilo predvsem osebni dogodek v posameznikovem življenju, prvo identifici
ranje sebe kot lezbijke ali geja drugi osebi. Razkritje je bilo definirano kot trenutek, ko posameznik vzpostavi stik s ho
moseksualno kulturo oziroma ko odkrije, da obstajajo še drugi homoseksualci, sami ali organizirani v skupinah. 
Sociologa J. H. Gagnon in W. Simon ugotavljata, da je posameznik sam sebi prvi poslušalec v procesu razkritja. Razkrit
je sta definirala kot trenutek, ko se posameznik sooči s svojim nagnjenjem in doživi prvo pomembno izkušnjo oziroma 
srečanje s s homoseksualno skupnosljo (Gramick, 1984). Druge raziskave pa ugotavljajo, da se razkritje ne zgodi nujno 
v kontekstu socializacije v lezbični ali gejevski skupnosti. &l posebno pri lezbijkah se samoidentifikacija in prepozna
vanje identitete pogosto pojavita še pred sodelovanjem v homoseksualnih skupinah. 
Novejši raziskovalci poudarjajo, da je razkrilje prej proces kot pa natančno določen trenutek. Opisujejo ga kot proces, v 
katerem homoseksualci "spoznajo oziroma si priznajo svoje nagnjenje in se odločijo za integracijo tega procesa v svoje 
osebno in družabno življenje". (Gramick, 1984) 
Vse omenjene raziskave poudarjajo osebne prvine v procesu razkriija, pri tem je družbeno ozadje sekundarno. 
V poznih sedemdesetih je J. A. Lee orisal celoten proces razkriija v treh kronoloških stopnjah: signifikacija ali oznatitev 
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sebe kot homoseksualca, izrekanje in javno anagažiranje. Vsako stopnjo je razdelil na več korakov, čeprav vsak 
posameznik nUjno ne prehodi vseh (Gramick, 1984). Vse Leejeve stopnje se ne morejo aplicirati na lezbijke. Tako pri 
prvi stopnji omenja tako imenovani "anonimni seks" v parkih, na postajah, v savnah in podobno. Ta pojav je pri žen
skah, tako heteroseksualnih kot homoseksualnih, skorajda popolnoma neznan. Večina lezbijk najprej razvije čustvene 
vezi še pred prvimi spolnimi izkušnjami. 
Druga stopnja oziroma razkriije po Leeju pomeni redno udeležbo v gejevski kulturi, sodelovanje v skupinah in obisko
vanje lokalov ter razkrivanje identitete heteroseksualnim prijateljem in sodelavcem. Zadnja stopnja pa vključuje izob
likovana ideološka in politična stališča, to se izraža z identifikacijo v javnih občilih in stalno javno artikulacijo lezbične in 
gejevske tematike. 
Kenneth Plummer je proces razkriija razdelil na štiri stopnje: občutenje, signifikacija, razkritje in stabilizacija (Plummer, 
1975). Prvi stopnji sta podobni Leejevi prvi stopnji. Tretja pomeni nekakšno novo rojstvo posameznika v homoseksualni 
skupnosti. Čeprav se posameznik lahko zaveda svoje identitete še pred stikom z gejevsko skupnostjo, je Plummer 
prepričan, da je interakcija z drugimi ozaveščenimi homoseksualci bistvenega pomena pri zagotavljanju mehanizmov 
posnemanja. To hitreje rešuje težave in konflikte, ki se pojavijo v prvih dveh stopnjah. 

2. Razvoj lezbične identitete 
Podobno kot razkritje je tudi razvoj lezbične identitete proces, ki poteka v več 
kronoloških stopnjah. Razvoj identitete se delno pokriva z razkritjem, vendar 
razkritje nastopi šele takrat, ko je posameznica že začela razvijati lezbično iden- , 
titeto. 
Posameznice različno opredeljujejo razvoj svoje lezbične identitete. Nekatere jo 
razumejo kot usodo, kot naraven proces, druge kot upor proti kulturnim tabujem 
in patriarhalnim vrednotam ali kot izbiro, na katero je morda vplivala tudi njihova 
dejavnost v feminističnih skupinah. 
Sprejemanje lezbične identitete je vedno povezano s sistematično homofobijo v 
družbi in s konkretnim življenjskim položajem. Proces realizacije identitete zato 
praviloma naleti na vrsto družbenih ovir. Najprej posameznica naleti na družbeni 
molk o lezbičnem življenjskem slogu. Največkrat so modeli lezbičnih vlog 
povsem neznani, prav tako ni informacij o obstoju in zgodovini lezbištva. Če je 
molk razbit ali če posameznici uspe priti do informacij, se najprej seznani s 
popačeno lezbično stvarnosijo, kakršno predstavljajo občila in kakršna je infiltri
rana v javnem mnenju. Torej so prve informacije praviloma negativne. Na tej 
točki se posameznica počuti izolirano in osamljeno. Čim bliže je lezbični identi
fikaciji, tem bolj se stopnjuje družbeno nasprotovanje. Kako posameznici kljub 
temu uspe razviti lezbično identiteto? 
Mnogi teoretiki še vedno iščejo le "vzroke" in "travme" lezbičnega nagnjenja, ne 
raZiskujejo pa vzročnih dogodkov, ki spodbujajo razvoj homoseksualnosti ali 
heteroseksualnosti pri ženskah, in seveda pojasnjujejo le izbiro lezbištva, nikoli 
heteroseksualnosti. (Gramick, 1984) 

2.1. Model razvoja lezbične identitete Jeannine Gramick 
Gramickova meni, da tako zgodnje kot tudi sodobne raziskave kažejo dva kritična teoretična deficita. Prvič, 
mnoge študije so omejile definicijo homoseksualne usmerjenosti le na homoseksualno obnašanje. V resnici 
spolno obnašanje pri večini ljudi variira na kontinuumu od istega do drugega spola. za statistične raziskave pa 
je nujno opredeliti razliko med homoseksualno in heteroseksualno usmerjenost jo. 
Drugič, v znanstvenih raziskavah o homoseksualnosti je vzorčenje vedno problematično, ker je nemogoče 
natančno identificirati celotno homoseksualno populacijo. Mnoge lezbijke in geji namreč skrivajo svoje nag
njenje ali pa odklanjajo sodelovanje pri raziskavah. 
Jeannine Gramick je leta 1979 opravila raziskavo, s katero je skušala odpraviti zgoraj omenjene pomanj
kljivosti. Intervjuvala je 118 žensk na območju Baltimore-Washington D. C. v Združenih državah Amerike. 97 
lezbijk je odgovorilo na vsa vprašanja, ki so se nanašala na zavedanje o homoseksualnem nagnjenju in na is
tospolne socializacijske vzorce. Na podlagi teh podatkov je Gramickova zasnovala koncept razvoja lezbične 
identitete z zaporednimi stopnjami v erotični in emocionalni biografiji ženske. Nekatera zaporedja stopenj 
variirajo, vendar obstaja splošen vzorec zaporedja med dejavniki. Ti se nanašajo tako na notranje občutke 
posameznice (erotični občutki), drugi so bolj zunanji in vključujejo interakcijo z drugimi (spolno obnašanje). 
Vendar socialni interakcionisti trdijo, da tudi individualni dejavniki zahtevajo družbeno interakcijo, še preden 
posameznica ponotranji ali prevede te informacije v seksualne termine. 
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Gramickova je orisala osem dejavnikov oziroma indikatorjev mogoče lezbične usmerjenosti. Upoštevala je 
starost intervjuvank na vsaki razvojni stopnji. Tako je vsaka intervjuvanka dobila vprašanja, na kateri stopnji je 
prvič: 

1) začutila svojo ,irugačnos t ali domnevala, da je lezbijka (občILtenje dntgačnosti); 
2) spoznala, da obstajajo druge lezbijke (kognitivno zavedanje); 
3) s rečala drugo lezbijko (lezbično ZIWnstvO); 

4) začutila močno čustveno privlač nost do druge ženske (čustvena privlačnost); 
5) začutila močno telesno privlačnost do dntge ženske (telesna privlačnost); 
6) imela telesni stik z žensko, ki gaje označ ila kot lezbično izkušnjo (telesni stik); 
7) imela lezbično zvezo vsaj šest mesecev (lezbična zveza); 
8) priznala sebi, da je lezbijka (samopriznalIje). 

Potem je Gramickova določila povprečno starost za vsakega izmed osmih dejavnikov in jih preuredila v tole 
kronološko zaporedje: čustvena privlačnost (14,5 leta), občutenje drugačnosti (15,8 leta), kognitivno zaveda
nje (16 let), telesna privlačnost(17,4 leta), lezbično znanstvo (20,6 leta), telesni stik (20,7 leta), lezbična zveza 
(23,2 leta) in samopriznanje (23,8 leta). 
Lezbično nagnjenje si je priznalo enako število žensk, mlajših od 21 ,5 in starejših od 21,5 leta. To je tako 
imenovani stage-sequential model, model posledičnih stopenj, kjer je vsaka stopnja definirana kot obdobje 
med nastopom enega dejavnika in pojavom drugega. Če je posameznica prvič začutila čustveno privlačnost 
do ženske pri desetih letih in se prvič počutila drugačno od vrstnic pri trinajs.tih letih, potem je obdobje med 
desetim in trinajstim letom obdobje občutenja drugačnosti. 
Gramickova je sklepala, da imata le telesni stik in daljša lezbična zveza neposreden vpliv na priznanje 
lezbične identitete, to pomeni, da lezbično obnašanje in zveza stabilizirata potencialno lezbično identiteto. Ti 
izidi podpirajo interakcionistično tezo, ki pravi, da imajo družbene interakcije primarni pomen pri oblikovanju 
lezbične identitete. Homoseksualni pomeni se dajejo, šele ko posameznica stopa v družbene interakcije z 
drugimi. 
Pomembno je ločiti med ponovitvami in relativno pogostos~o pri lezbičnem spolnem obnašanju. Sama 
ponovitev še ne zadostuje za definiranje ženske kot lezbijke.Če pa je takšno obnašanje razmeroma pogosto, 
je lahko pomemben in neposreden dokaz za lezbično identiteto. Drugi dejavniki pomenijo le prehoone faze in 
"he vplivajo neposredno na razvoj identiiete. Samo če take izkušnje kulminirajo v pogosto lezbično obnašanje, 
prispevajo k lezbični identifikaciji. Socioseksualna identifikacija s pomembnimi drugimi potrjuje potencialno 
lezbično obnašanje. 
Pilotska študija Gramickove je obenem nakazala, da vloga homoseksualne skupnosti morda le ni tako 
pomembna za razvoj lezbične identitete, kot trdi večina raziskav. Več kot tri petine intervjuvan~ je .~~i,šlo do 
lezbične signifikacije še pred vstopom v lezbično ali gejevsko skupn'Ost Homoseksualna skupnost očitno ni v 
vselr,mmerllT"poi1lilniben dejavnik za razvoj lezbične zavesti. To se verjetno razlikuje od socializacijskega 
konteksta razvoja identitete pri mOŠkih homoseksualcih. Mnogi dejavniki v razvoju homoseksualne identitete 
pri ženskah in moških so lahko skupni, njihove posledice in relativna pomembnost pa se razlikujejo. Velja že 
skoraj splošna ugotovitev, da ženske zač utijo lezbično nagnjenje in čustveno privlačnost do žensk še pred 
spolnimi izkušnjami. Pri moških je po navadi nasprotno. Ponotranjeni drUŽbeni dejavniki, kot sta družinska in 
izobraževalna struktura, bolj kot moške omejujejo ženske, tako da zavirajo njihovo spolno zavedanje in tudi 
spolno obnašanje. Omenjene razlike med spoloma so posledica socializacije ženskih in moških spolnih vlog. 

2.2. Model razvoja stigmatizirane identitete Vivienne Cass 
Mnogi avtorji so primerjali razvoj pozitivne homoseksualne identitete z razvojem prav tako stigmatizirane identitete pri
padnikov etničnih in rasnih skupnosti. Iz te primerjave je izhajala tudi Vivienne Cass (Cass, 1979). Naštela je šest 
stopenj, ki jih mora prehoditi posameznik, da bi pridobil integrativno homoseksualno identiteto. 

1) Zmedena identitetn. Posameznica spozna, da se obi': lItki, mi sli in obnašanje lahko definirajo kot homoseksual
ni. To spoznanje vnese element neskladnosti v prejšnji stabilni položaj, v katerem se je predpostavljala he
teroseksualnost. Nastopi nekakšna osebna k riza identitete, ko se posamezni ca sprašuje, kdo pravzaprav je. 

2) Stopnjevanje idenlitcte. Posameznica sk uša premagati družbeno alienacijo, ki se stopnjuje. 
3) Tolera.nca identitete. Stopnjuje se homoseksuaina samopredstava. Vzpostavljanje stikov z drugimi homosek

sualci je nujno za zmanjševanje izolacije in ali enac ije. Na tej stopnji posameznica bolj tolerira kot sprejema 
homosek sualno ide nt iteto. 

4) Sprejema.nje identitete. Posameznica ima kontinllirane in vse pogostejše st ike z drngimi homoseksualci. Ho
moseksualna skupnost namreč ceni in "normali zira" hOllloseksualno identiteto in nač in življenja . Sedaj 
posamezni ca bolj sprejema kot tolerira homoseksllalno identiteto. 
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S) Ponos identitete. To stopnjo označuje neskladnost med konceptom sebe kot popolnoma sprejemljive iII med 
družbenim odklanjalIjcIII tega koncepta. Da bi posameznica zmanjšala ali odpravila to inkollgn", ,, ,,o, želi 
razvrednotiti tako heteroseksualnost kot heteroseksualne ljudi . Razvije se kombinac ija jeze in po,,,,sa, ki 
lahko vodi v neposredno konfrontacijo z okoljem. Vse več strategij, ki so prej rabile skrivanju hOlllos0ksualne
ga nagnjenja, se namenoma opušča. 

6) Sinjeza identitete . Posameznica se zave, da prejšnja lilozolija "",i in oni" , po kateri so vs i hete roseksualci slabi 
in vsi homoseksualci dobri, ne drži več . Osebna in družbena spolna identiteta se povežeta v enotno l~"lobo in 
posalllcznica jo sprejme kot svojo. Homoseksualna identiteta se več ne r:,zume kot identiteta, temveč dobi sta
tllS enega im,ed vidikov osebnosti. 

Te stopnje orisujejo proces sprejemanja negativne ali stigmatizirane identitete. Značilno je, da stopnji intenzivne zme
denosti identitete sledi vsaj ena stopnja separatizma in popolnega zavračanja vseh predstavnikov dominantne skupine. 
Končna stopnja je sprejemanje identitete, izoblikovan o nasprotujoče stališče do zatiranja ter sposobnost sinteze naj
boljših vrednot obeh perspektiv in komunikacije s člani dominantne skupine. 

2.3. Plummerjeva razlaga lezbične signifikacije 
Prvi korak v razvoju lezbične signifikacije ali identitete je preučevanje prvih zavestnih trenutkov, v katerih 
začne ženska razpoznavati svoje lezbično nagnjenje. V poznejši percepciji posameznica rekonstruira seksual
ni pomen pri razlagi dogodkov ali občutkov, ki so bili brez seksualne vsebine takrat, ko so se pojavili. lenska 
po navadi ne ve intuitivno ali avtomatično, da je istospolno usmerjena, temveč se naslanja na post hoc inter
pretacijo minulih dogodkov. Plummer analizira pomen družbenega položaja, v katerem je posameznica pri
pisala seksualni pomen prejšnjim izkušnjam. 
Močna čustvena nagnjenost do istega spola, pogoste erotične fantazije ali intenzivna čustvena in telesna 
privlačnost so lahko temelj za poznejšo refleksijo razvoja lezbičnega nagnjenja. Vsekakor pa takim izkušnjam 
ni takOj pripisan homoseksualni pomen. Pomeni se kontinuirano modificirajo in rekonstruirajo. 
Sprva ženske ne vidijo znakov lezbištva v intenzivnih čustvenih zvezah z drugimi ženskami, zgodnjih željah po 
ženski družbi in "toplih čustvih", ki spremljajo ženska prijateljstva. Nekatera dekleta sanjarijo, kako bi prince
so rešila pred zmajem, čeprav večina njihovih vrstnic zbira slike zvezdnikov. Postopoma se dekle prek interak
cij z vrstniki, odraslimi in z družbenim okoljem začne zavedati svoje drugačnosti. PO televiziji , iz knjig, 
časopisov ali morda iz pogovorov z vrstniki izve, da lezbištvo obstaja. Čeprav lahko kognitivno razume naravo 
homoseksualnosti, še vedno ne pripisuje homoseksualnega pomena svojim prvim dognanjem. 
V adolescenci se privlačnost do istega spola začne izražati bolj manifestno. Dekle se zaljublja v ženske, ven
dar brez poskušanja, da bi uresničila svoje želje. Ker je tudi sama socializira na v heteroseksualne družbene 
vloge in obnašanje z močnim poudarkom na heteroseksualni romanci v tem obdobju, je lezbična identifikacija 
nejasna ali odložena. Represija ali celo zanikanje lezbičnih čustev sta lahko posledica družbenih pričakovanj -
še posebej družinskih in vrstniških - o heteroseksualnih vzorcih obnašanja. Ker posameznica živi primarno v 
heteroseksualnem in heterosocialnem svetu, ki vztraja pri tem, da je spolna zadovoljitev ženske odvisna od 
moškega, ne prepozna svoje homoseksualnosti. Če pa na tej stopnji naleti na druge lezbijke, postane poten
cialna lezbična identifikacija jasnejša. 
Interakcije, ki so po svoji naravi eksplicitno erotične, najbolj neposredno vplivajo na homoseksualno samozaz
navanje. 
Poglavitna je identifikacija s pomembnimi drugimi, ki posameznici omogoča, da svoj lezbični potencial nev
tralizira ali pa ga okrepi. Moč nagnjenja je manj pomembna v primerjavi z dostopom do drugih, ki dajejo pod
poro, poudarja Plummer. 
Dostop do drugih lahko, ni pa nujno, vključuje tudi dejavno sodelovanje v homoseksualni subkulturi, ki je zelo 
pomembno za stabilizacijo lezbične identitete. V nasprotju z moškimi tako lezbijke kot heteroseksualne 
ženske težijo k družabnosti v majhnih zasebnih krogih. 
Lezbično obnašanje se največkrat pojavi še pred sodelovanjem v homoseksualni skupnosti, to pomeni, da 
posameznica spoznava svoje partnerke v nehomoseksualnih okoliščinah. 
Na celotni prvi stopnji razkri1ja pestijo večino lezbijk družbeni problemi osamitve in osamljenosti. Brez pred
nosti stikov z referenčno skupino, ki daje podporo in priložnost za komunikacijo ter diskusije o podobnih 
težavah, je razvoj identitete lahko zelo upočasnjen. Kljub temu pa se večina lezbijk še pred stiki s homosek
sualno skupnostjo dobro zaveda svojega socioseksualnega razvoja. 
Po več letih vse pogostejših domnevo lezbičnosti, ki so povezane z dvomi , zanikanjem in represijo, je ženska 
pripravljena, da se deklarira kot lezbijka. Seveda ne gre za bliskovito odkri1je, temveč za postopno zavedanje 
in končno priznanje. Posameznica spozna, da jo odnosi z moškimi manj zadovoljujejo v primerjavi z ženskami. 
Vendar priznanje lezbične identitete še ne pomeni, da je ženska tudi popolnoma sprejela svoje nagnjenje. To je 
največkrat konfliktno obdobje, v katerem se občutki sreče prepletajo s strahom pred prihodnostjo. Občutki 
krivde sicer niso tako običajen pojav, vendar posameznica tudi pri končni realizaciji lezbičnega nagnjenja ne 
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doseže takoj popolnega osebnega miru in občutka ponosa na svojo identiteto. 
Pomembna Plummerjeva ugotovitev je, da se proces razvoja lezbične identitete v družbenih odnosih nenehno 
modificira, potrjuje in zanika. Vloge, ki jih odigrajo tisti, ki dajejo podporo, pomembno prispevajo k integraciji 
lezbične identitete. Podobno priložnostne ali dalj~e lezbične zveze oblikujejo družbeni kontekst, v katerem se 
razvija lezbična signifikacija. 

3. Razll~n.oJlt ln .spr.eruenlHvost 
v spolni Identlt~tI zenSk 

Mnoge raziskave ugotavljajo, da obstajata velika različnost in spremenljivost v 
spolni identiteti. S tega stali~ča je tudi definicija lezbijk težavna. Mnoge lezbične 
in feministične teoretičarke so sku~ale najti ustrezno definicijo lezbištva, ki naj bi 
zajela čim več vidikov tega pojava in ga obenem bistveno razmejila od drugih 
kategorij. 

3.1. Definicija lezbične identitete 
Adrienne Rich je zavmila pojem lezbištva, ker naj bi imel kliničen in pejorativen prizvok. Predlaga alternativen 
pojem lezbitni kontinuum. V zgodovini in mnogih kulturah so se mnoge ženske primarno posvečale ženskam. 
Lezbični kontinuum naj bi zajel vse te žensko identificirane izkušnje. Spolni odnosi so samo en vidik teh 
izkušenj in niso pogoj za uvrstitev v kategorijo intenzivnih odnosov med ženskami (Rich, 1980). 
Leta 1970 so se Radicalesbians v besedilu Ženske, ki se identificirajo z ženskami osredotoči le na politično 
naravo lezbištva, ki je po njihovi definiCiji "bes vseh žensk, zgo~čen do točke eksplozije". (Hoaghiand, Pene
lope, 1988) 
Blanche Wiesen Cook definira lezbijke kot "ženske, ki ljubijo ženske in izbirajo ženske za življenjske tovari~ice 
ter z njimi ustvarjajo skupno bivalno okolje, v katerem živijo ustvarjalno in neodvisno, ne glede na to, ali njihovi 
odnosi vključujejo seksualni vidik". (Golden, 1987) 
Zgoraj naštete definicije pojasnjujejo pojav lezbi~tva predvsem s politično izbiro. Definicije, ki zanemarjajo 
pomen spolnega obnašanja, so nekoliko kontraverzne, saj sugerirajo, da spolno obna~anje ni pomembno in da 
je lezbijka lahko tudi ženska, ki zavestno ne razmi~lja o tem. Treba je pa upo~tevati tudi to, da lezbijke svoje
ga nagnjenja ne doživljajo nujno kot politično odločitev ali kot dejanje upora v patriarhalnem svetu. 
Ann Ferguson nasprotuje definicijam, ki nekorektno zanema~ajo pomen spolnega obnašanja oziroma zanikajo 
lezbično spolnost, ki je vsekakor signifikantna razlika. Fergusonava prav tako meni, da nima pomena žensko 
identificirati kot lezbijko, če sama tega ne sprejema. Ponuja tole alternativno definicijo lezbištva oziroma lez
bijk: "Lezbijka je ženska, ki ima spolne, erotične in čustvene vezi predvsem z ženskami ali ki sodeluje v skup
nosti deklariran ih leZbijk, ki imajo spolne, erotične in čustvene vezi predvsem z ženskami, in ki se sama iden
tificira kot lezbijka." (Golden 1989) Ta definicija ne zanika pomena spolnega obnašanja in poleg lezbijk zajema 
tudi biseksualne in aseksualne ženske, če se identificirajo kot lezbijke. 
Nekatere avtorice nasprotujejo definicijam, ki delijo ženske na lezbijke in na tiste, ki to niso. Menijo namreč, 
da takšne definicije ločujejo ženske med seboj. Vendar pa je za mnoge skupine potrebno, da se same defini
rajo, ne pa da jih definira le dominantna skupina. Za spolno marginalizirane skupine je spolna idenmeta goto
vo temeljen koncept, ki daje občutek kohezivnosti , pozitivne skupinske identitete, občutek družbene lokacije 
in včasih celo politične pripadnosti. Postaviti definicijo pomeni določiti niz kriterijev, ki jim lahko posameznica 
ustreza ali pa od njih odstopa. Ker so definicije lezbištva konceptualizirane s primarno referenco na spolne 
občutke in obnašanje, je težko določiti nevpra~ljive kriterije, ki bi zajeli kompleksne življenjske izkušnje 
posameznice. 

3.2. Raziskava lezbične identitete Carle Go/den 
Carla Golden je v drugi polovici osemdesetih let opravila nekaj raziskav med lezbijkami na ameriških univerzah 
(Golden 1989). Pomembna razlika med intervjuvanimi lezbijkami je bila tale: nekatere so bile prepričane, da je nji
hovo nagnjenje zunaj njihovega nadzora, druge pa so govorile o zavestni izbiri. Prve so čutile, da so se nekako že 
"rodile" kot lezbijke. Goldnova jih imenuje primarne lezbijke, to pomeni, da so se že v otroštvu zavedale svoje dru
gačnosti, a je niso sk~ale pojasniti z zavestno odločitvijo . Drugo skupino je označila za efektivne fezbijke, ki svojo 
identiteto razumejo kot zavestno izbiro. To ni le politična izbira, pri večini gre tudi za erotično izbiro. Te ženske se v 
zgodnjih letih niso zavedale svoje drugačnosti. Podobno kot pri primarnih pa je tudi pri elektivnih lezbijkah zavest o 
spolni identiteti neodvisna od njihove spolne zgodovine .. 

Goldnova je elektivne lezbijke razdelila na dve podskupini. Prve so doživljale lezbičnost kot osrednji in nespremenljiv 
vidik svoje identitete. Prejšnjo heteroseksualno identiteto in obna~anje so označile za nekonsistentno. Heteroseksualno 
preteklost so opisovale kot nepomembno in "neresnično" ter sku~ale svojo preteklost reinterpretirati, tako da bi lahko 
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nakazavala kontinuiteto med prejšnjim in poznejšim zavedanjem o spolni identiteti. Druga podskupina elektivnih lezbijk 
pa svoje lezbičnosti ni interpretirala kot bistven in trajen vidik s'-'oje identitete. Niso pokazale nobene potrebe po reinter
pretaciji preteklosti in niso izkusile kontradiktornosti pri opisovanju sebe kot lezbijke s heteroseksualno preteklostjo. 
Bile so celo prepričane, da pojasnjevanje prejšnje heteroseksualnosti sploh ni potrebno. 
Temeljna razlika med primarnimi in elektivnimi lezbijkami je torej v razumevanju spolnega nagnje
nja. Primarne lezbijke razumejo sebe kot "rojene", "prave" lezbijke in nekatere izmed njih menijo, 
da se elektivne le prenarejajo ali pa imajo težave z razkriijem in ponotranjeno hornofobijo, ker se 
nočejo odpovedati privilegijem, ki jih prinaša heteroseksualnost Značilno je, da mnoge lezbične 
skupnosti laže sprejemajo celibat in spolno neizk~ene ženske, ki se identificirajo kot lezbijke, kot 
pa biseksualne ženske, ki se primarno identificirajo kot lezbijke. Pogosto pri določanju lezbične 
identitete ni toliko pomembno, ali ima ženska spolne odnose z ženskami ali ne, temveč je važen mo
ment to, ali jih ima z moškimi. 
Raziskava je pokazala, da se spolna identiteta in spolno obnašanje v stvarnem življenju močno pre
pletata in izmikata strogim definicijam. Med ženskami, ki se identificirajo kot lezbijke, je mogoče 
opaziti več načinov spolnega obnašanja. Nekatere se obnašajo biseksualno, druge celo izključno 
heteroseksualno ali pa so spolno neizkušene, vendar se opisujejo kot "politične lezbijke". To 
pomeni, da sicer spolno ne živijo z ženskami, vendar pa vso svojo psihično, erotično itd. energijo da
jejo ženskam, ne moškim. Tako se med lezbijkami kaže velik razpon spolnega obnašanja. Način, 
kako ženske definirajo svojo seksualnost, pa se vedno ne ujema z njihovimi resničnimi izkušnjami. 
Podobne variacije v spolnem obnašanju veljajo tudi za ženske, ki se identificirajo kot biseksualne ali 
heteroseksualne. 
Iz opisanih kombinacij identitet in obnašanja je razvidno, da spolne identitete ni mogoče vedno do
ločiti samo na temelju spolnega obnašanja. Večina ljudi si prizadeva doseči skladnost med seksual
nimi občutki, obnašanjem in identiteto. Ta skladnost ni nikoli zagotOVljena in morda permanentna 
skladnost sploh ni dosegljiva. Wilson je to nezmožnost izrazil takole: "Spolna identiteta in spolne že
lje niso definirane in nespremenljive. Sami si ustvarjamo identitete in meje, da bi obdržali tisto, kar 
bi nam sicer grozilo, da se bo pogreznilo v brezobličnost." (Weeks, 1987) 
Proces samodefinicije poteka tako v kontekstu vladajoče kulture kot tudi znotraj manjŠinske skup
nosti. Osrednja značilnost lezbične skupnosti je prav gotovo tudi variabilnost. Odnosi v tej skupnosti 
so namreč veliko bolj prepustni in spremenljivi kot pa v drugih manjšinskih ali tudi marginaliziranih 
skupinah. V nasprotju z biološkim spolom ali rasno pripadnost jo, ko gre za vidno in nespremenljivo 
lastnost, je spolnost manj vidna in manj statična. Tako je proces oblikovanja lezbične identitete kom
pleksen ne le zaradi homofabije, temveč tudi zaradi same narave spolnosti. 
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... V ŽiVO 

Kdaj si prvič začutila. da si morda jstospolno 
usmerjena? Si imela ob tem spomanju teiave - pri 
sebi ali zaradi druaih? 

Začelo se je dokaj zgodaj. Mislim, da sem hodila vtrelji 
razred gimnazije. Glede tega pa si nisem delala kakih 
posebnih problemov. Zaradi sebe nisem imela težav. 
Zame je bilo vse normalno, čeprav sem seveda vedela, 
da drugi ne mislijo tako. Tako se mi je zdelo povsem lo
gično, da ostanem v "ilegali". Moja prva ljubezen je bila 
sooolka, s katero sem imela zelo nežno in platonsko 
razme~e, ki mi je takrat povsem zadoščala . Sicer mi je 
bilo že takrat jasno, da me pravzaprav privlačijo ženske. 
Da pa ne bi česa "zamudila" ali "obžalovala", sem 
poskusila tudi s fanti, ki pa me čustveno niso vznemi~ali, 
so me pa delno telesno privlačili. Moje izkušnje, tako ene 
kot druge, niso bile dramatične ali travmatične. Skratka, 
reke so mirno tekle. 

Se lahko spomniŠo s kom si se prvič pogovarjala o 
svojem naao/enju? si spomala sekl podobne ljudi? 
Kako so se odzivali prijate";' manci ali sodelavci na 
tvolo druaačt!ost? 

Moram priznati, da sem se prvič neposredno o tem pogo
varjala z eno izmed svojih partnerk. Stara pa sem bila 
petindvajset let. Njej sem zaupala. Potrebo po pogovoru 
pa je bolj čutila ona kot jaz. SO stvari, ki ne potrebujejo 
govoranc, in sama sem zelo introvertirana oseba ter 
hkrati tudi zelo nezaupljiva. Nekako nagonsko pa sem 
vedela, s kom se lahko odkrito menim in s kom ne. Sebi 
podobne ljudi sem srečevala na potovanjih, seminarjih, 
nekajkrat tudi prek malih oglasov. Prijatelji, znanci , 
sodelavci so se odzivali normalno - ker okolje, v katerem 
sem živela, o mojem nagnjenju ni vedelo ničesar. Obstaja 
pa možnost, da so nekateri kaj slutili - če je ženska v 
~Iavnem sama ali v ženski drUŽbi, postane sčasoma 
~ekoliko "sumljiva". Ker znam biti tudi strupena in nes
'amna, če je potrebno, me ljudje niso kaj dosti spraševali, 
;ploh pa ne naravnost. Z okoljem skratka ni bilo težav, 
(er sem vedno pazila na primerno distanco. 

"ako pa je bilo s starši. sorodniki? Si jim kdaj 
rauoala ali pa imajo kakšne slutnle? 

Isa moja ožja in širša žlahta o tem ne ve ničesar. Morda 
(aj slutijo. So pa previdno tiho in meni je tako prav. Vem, 
la tega ne bi sprejeli in zato tudi nočejo vedeti. O neka
erih stvareh se nisem pripravljena z nikomer pogova~ati . 

(ako si oredstav/jaš odnos med dvema ienskama? 
'a lahko kakorkoli orimer/aš s heteroseksuaino 
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zvezo? Kaj meniš o igraniu vlog? 

Lezbično ali gejevsl<o zvezo lahko primerjam s hete
roseksualno. Mislim, da ni pomembne razlike niti po 
duhovni niti seksualni plati, razen da istospolna zveza ne 
more nadaljevati vrste, to pa se mi zdi v teh neperspek -
tivnih časih zanemarljivo. Gre skratka za psihično in 
fizično usklajenost dveh ljudi ne glede na spol, za to, ko
liko imata dva človeka skupnega, koliko se znata medse
bojno prilagoditi. Skratka, gre za vse tiste stvari, ki naj bi 
ljudi družile in povezovale ne glede na vrsto skupnosti , v 
kateri živijo. 
Igranje vlog se mi ne zdi pristno, je še vedno samo 
igranje. Zato je najbolj idealno, če se najdeta aktivna in 
paSivna partnerka. V končni fazi se vse spremeni v pri
jateljstvo in nežnost, in če že v začetku ni pogojev za to, 
jih najverjetneje tudi pozneje ne bo. Najpomembnejše se 
mi zdi videti in imeti rad človeka v človeku, Kako je to pri 
drugih, pa težko rečem, saj lezbičnih ali gejevskih parov 
ne poznam, vsaj takih ne, ki bi dalj časa živeli skupaj, 

Kako so se ienske srečevale in spomavale v času. 
ko si tj odkrivala svoje nagnjenJe? Kakšna se ti zdi 
današnja gejevska scena. kolikor jo poznaš? 
Kai najbolj pogrešaš? 

V mojih časih smo se ženske spoznavale povsem po 
naključju ali prek oglasov. Uradno pa smo bile prijateljice. 
Gejevske in lezbične scene v Ljubljani ali drugod ne poz
nam. Moji vrstniki in vrstnice na to sceno ne prihajajo -
morda obstajajo izjeme, venaM jih jaz ne poznam, te bi 
bila dvajset let mlajša, bi se tudi sama želela udeleževati 
dogajanja. Skratka, sceno premalo poznam, da bi lahko 
kaj pogrešala ali imela kakšne kritike, pripombe. Morda 
bi lahko ustanovili seniorski klub za lezbijke in geje? 

Kdaj si pri sebi uootovjla lezbIčno naanjenje in 
kakŠni so bill tvoji prvotni občutki ob sprejemanju 
tovrstne identitete? 

Ko sem prvič zavestno stopila v odnos z žensko, mi je bi
lo jasno vse, kar se je dogajalo, hkrati pa mi ni nič bilo 
jasno. Nisem pa imela ne moralnih dilem ne občutkov 
tesnobe. Takrat sem bila stara 24 ali 25 let Ne bi rekla, 
da je bil to začetek moje lezbične identitete, ampak pač 
prvi tovrstni odnos, v katerega sem zavestno stopila. 
Potem sem premlela dosti stvari iz svoje preteklosti in 
ugotovila, da se mi je to že prej dogajalo. Zavestno pa 
tega nisem vedela, ker se je zakrivalo s prijateljstvom. Ali 
pa sem mogoče lahko bila zaljubljena, vendar si nekate-



rih čustev nisem dopuščala oziroma jih nisem prepoz
nala. Vedno sem imela zelo močne povezave z ženskami 
in globoke prijateljske vezi. Ko so se te prijateljske vezi 
pretrgale, sem doživljala velike krize, veliko večje kot pa 
takrat, ko sem se razhajala z moškimi, s katerimi sem bi
la v zvezi. 2enska prijateljstva so se mi zdela pomemb
nejša in bolj fatalna v mojem življenju, čeprav tega nisem 
tako artikulirala. In ko sem potem pri štiriindvajsetih prvič 
bila z žensko, je to bilo nekako normalno in se je povsem 
vklopila v to, kar se mi je dogajalo v preteklosti. Imelo je 
zvezo z mojim življenjem, ni bilo presenetljivo. 

56 lahko spomniš prvih informacii. ki si jih dobila o 
lezbijkah? Si se kakorkoli počutila povezano z njimi? 

Slišala sem nekaj, vendar se zavestno nisem ustavljala 
ob tem. Nisem si rekla, da je to nekaj, kar ima zvezo z 
mojim življenjem. Ko pa sem razmišljala za nazaj, sem 
ugotovila, da pa so me take informacije dostikrat vzne
mirjale. Tudi z eno izmed zelo dobrih prijateljic v pretek
losti sva slišali o lezbištvu in se o tem tudi pogovarjali, 
vendar me je to nekako potihoma vznemirjalo - mogoče 
premalo. In ker sem imela kakšne zveze tudi z moškimi, 
sem si pač mislila, da živim povsem običajno. Takrat se 
nisem spraševala, ali je mogoče živeti tudi drugače. 
Pravzaprav sem v preteklosti zelo malo brala ali slišala o 
lezbijkah. 

Ko SI bila prvič v zvezi z žensko. si se začela 
drugače ozirati v svojo preteklost. Ali si imela 
občutek. da si stopila v novo življenjsko obdobje. 
'Rf/Znala drugačno ljubezen? Kako si si potem 
"zložila odnose z moškimi? 

Pri prvem vprašanju sem malo preskočila dejstvo, da 
sem še pred prvim intimnim odnosom z žensko živela v 
lenski sceni - reči hočem, da je vse nekako sovpadalo. 
Prek leministične scene sem seveda reflektirala v novi 
luči tudi to, kaj meni osebno ni bilo všeč pri moških in v 
ndnosih z njimi. Ne mislim reČi, da je moja lezbičnost 10-
ulčna posledica tega, da sem predhodno odkrila temi
ni/em. Rada bi povedala, da sem se bolj usmerila v 
1onske, veliko stvari me je močno zanimalo, brala sem 
nnkatere feministične kritike družbe, ki so se mi zdele 
wecej briljantne. Skratka, veliko ženskih tem sem 
pnvllzala S svojo pretek/ostjo. In tako je moj prvi intimni 
mlnns dobil svoje mesto tudi v tem širšem ženskem kon
luks lu. 2ivela sem tudi v ženski sostanovalski skupnosti, 
v klIleri so bile feministke in lezbijke. Veliko smo se 
pnllnvarjale o tem; zavest ter dojemanje sveta se ti 
flnčllsi spreminjata. Tako so v trenutku prvega intimnega 
mlrlnS!I 1 žensko vse te različne niti nekako stekle sku
Pil/. SIl povezale in zli le. 

PrIl,I Om!H1l1a. da sama s sabo nisi imela 
probltlmov zaradi spolne usmerjenosti. Kako pa je 
bilo "'tld prijatelji. v šoli ali v službi? Ali drugi vedo, 
da ,lItIzbUka? Si jim to sama povedala ali si se kdaj 
ultvudllfll z vprašanjem. ali naj o tem drugim poveš 

ali ne? Koliko se ti zdi pomembno razkritje? 

S sabo res nisem imela problemov, bolj sem jih imela 
zaradi bližnjih - s starši jih imam še sedaj, v smislu 
nekega skrivanja. Nikoli se nismo pogovarjali o kakšnih 
intimnih scenah in jima zato ne morem kar na lepem 
reči: "Jaz sem pa lezbijka." 
Pravzaprav pa mi je to vprašanje povzročalo nekaj tes
nobe, še posebej ko sem prvič stopila v lezbično zvezo. 
Tista zveza je bila precej nestabilna in ni mi nudila dovolj 
varnosti. Ko sem v nekem obdobju ostala sama, mi je to 
skrivanje povzročalo tesnobo. Zdelo se mi je, da mi starši 
vse berejo z obraza; spraševala sem se, ali vedo ali ne. 
Skratka, neke igrice, ki se jih igraš sam s sabo, in te 
pripeljejo v stisko. Mislim pa, da sem potem pri sebi dosti 
naredila zavestno, na neki ravni pač. Odločila sem se, da 
staršem pač ne bom povedala, ker me tudi sami ne 
vprašajo, čeprav je že dovolj indikatorjev, da bi izvedeli, 
kako je z mano - če bi seveda hoteli. Nimam pa več 
občutkov tesnobe v zvezi s tem. Mislim pač, da bodo že 
izvedeli, ko bo čas za to. Zame je družina tista točka, ki 
me v zvezi z mojim nagnjenjem najbolj teži. Zdi se mi, da 
bi mi bilo laže, če bi lahko enkrat nastopila tako odkrito. 
Veliko laže je s prijatelji. Sašalcem sem lahko precej zau
pala, tudi tistim, ki niso s te scene. Sicer pa imam veliko 
prijateljic, ki so tudi same lezbijke. Večina me je dobro 
sprejela. Nikoli nisem imela težav, ko sem to komu po
vedala, in lahko sem odkrito živela kot lezbijka. Mogoče 
je za nekatere bil problem, ko so recimo spoznali mojo 
prijateljico, meni osebno pa to ni povzročalo težav. 

Imaš kakšne predstave o zvezi med dvema 
ženskama. ali jo lahko primerjaš s heteroseksualnim 
odnosom. denimo tudi z igranjem vlog? 

To je zelo kompleksno vprašanje. Zelo težko rečem, kaj 
natančno si predstavljam zase. Dolgo časa sem si želela 
spoznati eno žensko za vse življenje, tako kot si verjetno 
predstavljaš v heteroseksualnem odnosu, da boš koga 
spoznal in ostal z njim ali njo do konca življenja. To se 
spreminja. Še vedno pa je zame enako pomembna, in to 
se ne spreminja, prijateljska naveza. Seveda je zraven 
tudi vse drugo, ampak to se mi zdi najpomembnejše - če 
bi recimo morala izluščiti neko bistvo. Očitno je zame 
pomembno biti z nekom, ki mi je izjemno blizu. Vem pa 
ne, kako bom živela; to puščam odprto. Glede na po
membnost prijateljske naveze si seveda težko predstav
ljam skupno življenje v igranju moško-ženskih vlog. No, 
seveda poznam feminizem, ampak tudi drugače se mi 
zdi tovrstno igranje vlog zelo zgrešeno in osebno mi ne 
ustreza. Sorodne duše pač ne morem videti v nekih od 
zunaj postavljenih vlogah. 

Sama precej dobro pomaš žensko, feministično. 
lezbično in gejevsko sceno pri nas. Kakšen je tvoj 
odnos do te scene, jo lahko primerjaš s podobnimi 
pojavi v tujini? Kaj pogrešaš na naši sceni? 

Vprašanje je, ali si sploh želim kakšno sceno. Hkrati pa je 
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normalno, da sanjam o .njej, ker sem v tujini pač videla 
toliko različnih scen in tam se zagotovo kje najde~ . V tuji
ni imaš na razpolago ženske diskoteke, lezbične disko
teke, časopise ... kar hočeš. V tem smislu se mi n~a 
scena zdi majhna, na neki način pa zelo pomembna. Ce 
greš v tujino, vidiš stvari iz neke druge perspektive in 
hkrati spoznaš, kako pomembna je naša scena. Ce jo 
opazuješ iz tujine, se zdi pomembnejša, kot pa če res živiš 
tukaj. Po svoje mi je všeč tudi to, da se naša scena kljub 
majhnosti počasi diferencira, to ima dobre in slabe plati. 
V tujini mi je recimo šlo zelo na živce, da se ti skozi vse te 
diferencirane scene življenje tako razparcelizira: imaš 
recimo social groups za one z velikimi in pa za tiste z 
majhnimi peni si - kar se tiče gejevske scene, potem imaš 
skupine za take in drugačne lezbijke, za biseksualke ... 
Zdi se mi, da to tako razparcelizira človekovo življenje, 
čeprav se pa hkrati ljudje lahko združujejo po specifičnih 
interesih. Nekdo, ki pride tja od tod, pa se tam pravza
prav izgubi. Mi nismo vajeni take perspektive. Pri nas je 
dolgo časa bila scena zelo homogena. Recimo, bila je 
feministična scena, iz katere se je diferencirala lezbična 
in se potem povezala z geji, iz nje pa so se spet diferenci
rale feministične lezbijke. V tem smislu se mi zdi dobro, 
čeprav je navzoča nevarnost totalne diferenciacije. Ce bo 
obstajala taka potreba, bo razvoj seveda šel v tej smeri. 
Ne vem, kaj naj bi pogrešala, ker se mi včasih zdi, kot da 
ni ničesar. Ne vem čisto dobro, zakaj pri nas aktivizem in 
druge zadeve okoli scene tako slabo funkcionirajo. Morda 
nas je premalo. Ce bi fantazirala, bi rekla , da zelo 
pogrešam diskoteko samo za ženske, dobro žensko revi
jo .. . Težko rečem , kaj pravzaprav manjka ali zakaj jaz ne 
začnem tega delati. Pri nas je vse tako majhno, da ne 
moreš začutiti neke scene, ljudi, recimo žensk za sabo. 

Kdaj SI se začela zavedati istospolneaa naan/enja? 

Rahlo pozno. Zdi se mi čudno, da tega nisem ugotovila v 
puberteti, ko se začnemo zaljubljati in podobno. Res pa 
je, da se nikoli nisem mogla zaljubiti v fanta. Zato sem se 
sicer sama sebi zdela nekoliko čudna, ~e posebno, ker so 
se moje sošolke že veselo zaljubljale. Potem sem se pre
prosto odločila, da bom tudi sama imela fanta. Moja od
ločitev je bila zelo racionaina, saj sem si izbrala fanta, ki 
se mi je zdel nekoliko drugačen ; v družbi ni bil nas
topaški, tako kot so fantje pri teh letih, ampak je bil pre
cej neopazen. Skratka, bil je povsem drugačen od moje
ga očeta in to je bilo tudi moje temeljno vodilo. Tako sem 
si pač kar izmislila, da mi je všeč, in ostala sva skupaj 
vso srednjo ~oIo in še na fakulteti. Meni pa seveda ni 
prišlo na misel, da me privlačijo ženske. Ce se sedaj 
ozrem nazaj, se mi Zdi, da ta odnos ni imel nobene zveze 
z ljubeznijo. 

All sI bila zadovoljna v zvezi s fantom? si mislila. da 
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je ljubezen pač taka alj sile kaj pogrešala? 

Ko sva pri petnajstih začela hoditi , sem seveda imela ro
mantične predstave o ljubezni, predvsem pa vcepljene 
moralne norme. Zvestoba je bila zame zelo visoka kva
liteta, zato se mi je zdelo tako romantično, ker mi je bil 
fant zvest. Najprej sva hodila leto dni, ne da bi se sploh 
poljubila. Tudi to se mi je zdelo romantično, saj sem nje
govo sramežljivost razumela kot posebno kvaliteto, 
čeprav se je pozneje pokazalo, da ta sramežljivost nika
kor ni bila odsev njegove človečnosti. Oba sva nekako 
skupaj odraščala in drug drugemu bila prva tovrstna 
izkušnja, obenem pa sva se v tistih letih, kot se je pozne
je pokazalo, oblikovala v dva zelo različna človeka. Pri 
osemnajstih letih so se začela prva nesoglasja, trenja in 
začutila sem, da nekaj ni v redu. V bistvu nikoli nisva bila 
prijatelja - nikoli se nisva pogovarjala o osebnih stvareh , 
ampak sva komunicirala prek zunanjega sveta; prek 
tega, kar naju je obdajalo, prek zunanjih dogodkov ... 
Nikoli nisva načrtovala ali sanjari la o skupni prihodnosti , 
ničesar zares skupnega nisva imela. Ko sva nekje pri 
osemnajstih začela živeti tudi spolno, se je najina zveza 
zelo poslabšala. Dokler je šlo samo za doti ke , nežnosti, 
sem bila kar zadovoljna in se mi ni zdelo, da karkoli 
pogrešam. Pozneje pa sem vedela, da pogrešam nekaj, 
čeprav nisem vedela, kaj. Predvsem sem pa vsako leto 
bolj čutila , da si postajava tuja in da verjetno nikoli ne bo
va našla skupnega jezika. 

Kaj se ti je zgodilo na fakulteti, da si začela 
razmišljati o zvezi z žensko? 

No, čutila sem, da se s fantom razhajava. Nekaj časa sem 
mislila, da bom mogoče našla drugega, v resnici pa me ni 
nobeden zanimal. Ne veni, prijatelji so me celo opozarjali , 
da imam ciničen odnos do fantov. Mogoče je to bilo celo 
res, saj so me fanlje rahlo dolgočasili , zdeli so se mi zelo 
prozomi in včasih komi čni pri osvajanju. Sploh jih nisem 
mogla jemati resno. No, lepega dne pa sem se zaljubila v 
svojo najboljšo prijateljico. Ko sem potem razmišljala o 
najinem odnosu, mi je bilo jasno, da mi je ona že precej 
časa skušala pokazati naklonjenost. Spoznala sem jo na 
fakulteti, v prvem letniku. Moram priznati, da mi najprej ni 
bila niti malo všeč . Tudi sicer se z ženskami prej nikoli 
nisem ukvarjala, ona pa je preprosto pritegnila mojo po
zornost, čeprav ne vem natančno , zakaj. Potem ko sva se 
spoznali, sem se je le nekako navadila in začeli sva skupaj 
hoditi na koncerte, načrtovali sva skupna potovanja in 
sanjarili, kot se pač sanjari pri devetnajstih ali dvajsetih. 
Nekoč mi je povedala, da je bila radovedna in si je želela 
istospolne izkušnje, zato je celo razmišljala, da bi odgovo
rila na kakšen tovrsten mali oglas. Vprašala me je, ali sem 

. tudi jaz kdaj razmišljala o tem. Bilo je smešno, ker najprej 
nisem niti dojela, zakaj me sprašuje take stvari. Odgovo
rila sem ji, da pač nisem nikoli razmišljala o tem. šele 
pozneje sem ugotovila, da mi je prek te zgodbe z oglasi 
hotela povedati, da sem ji všeč. Ko smo kakšno leto 
pozneje bili na njeni zabavi, sem preprosto začutila , da 
sem zaljubljena vanjo in da so čustva obojestranska. 



sta si povedall. da sta si všeč? Sta bili potem v 
Intjmnem odnosu? 

Mislim. da je bil velik problem v tem, da najbrž jaz nisem 
znala biti v intimnem odnosu z nekom. Morda tudi ona 
tega ni zmogla ali pa sem jaz tako zapletla stvari - tega 
ne morem vedeti . Bili sva res dobri prijateljici , očitno pa 
se je zopet zataknilo na tisti globalni osebni ravni , saj se 
o nekaterih stvareh nisva mogli pogovoriti. Verjetno sva 
se zbali tega, kar se je začelo napletati med nama. Mene 
je gotovo bilo strah, saj sem naletela na nekaj novega, 
neznanega in v tistem obdobju sem bila zelo zmedena. 
Ko sem bila v njeni bližini, mi je bilo vseeno za cel svet in 
želela sem si , da bi se kaj zgodilo. Ko pa sem bila sama, 
so me začeli obhajati dvomi in samo sebe sem obsojala. 
Začela sem se zavedati, da mogoče ne hrepenim samo 
po njej, ampak po spolnosti z žensko. In to spoznanje mi 
je kakšno leto povzročalo veliko težav. 

ln kako le bilo naprei? S fantom si se očitno razšla. 
med prilatellico ln tabo se ni zgodilo nič, Soomala 
si neke nove razsežnosti in kako si se. qfede na te 
vllke sDff!Qlembe. spet postavila na noge? 

V trenutku obupa sem skušala svoje težave zaupati sestri. 
Sicer ni reagirala zelo odklonilno, vendar mi je priporOČila 
obisk pri psihiatru, ki naj bi pomagal ukrotiti mojo domišlji
jo. Fanta sem seveda zapustila, saj sem bila z mislimi ne
nehno pri svoji prijateljici. Preveč sem bila zaljubljena in pre
več sem hrepenela, da bi še lahko ostala z njim. Ne maram 
dvojnega življenja, zato sem hotela sama pri sebi razčistiti. 
Mislila sem že celo narediti tisti odlOČilni korak in ji pove
dati, da sem zaljubljena vanjo, toda ravno takrat je začela 
resno hoditi s fantom. Tako so stvari ostale neizrečene. 

Ostala sem nekako sama, zmedena in izgubljena. Hotela 
sem ugotoviti, kako je z mojo identiteto in odpravila sem 
se v feministično skupino Lilit Zdelo se mi je, da če so v 
Ljubljani kake lezbijke, potem jih je gotovo nekaj v Lilit. 
Mislila sem, da se lahko o svoji lezbični identiti najbolje 
prepričam tako, da spoznam druge lezbijke oziroma da 
se znova zaljubim v žensko, če je z mano res tako. Po 
prihodu v Ulit se mi pol leta ni zgodilo nič. Nekoliko sem 
se že uravnotežila in začela sem pozabljati tisto prijatelji
co. Potem je naneslo, da nas je nekaj žensk iz Ulit odpo
tovalo na lezbični in gejevski Pride Festival na Nizozem
sko. Takrat sem bila prvič na tako veliki lezbični in gejev
ski prireditvi. Tisto obdobje je pomenilo prelomnico zame; 
vedela sem, da sem tudi sama lezbijka, saj se mi je zdelo, 
kot da sem prišla domov. Od takrat sama pri sebi nisem 
več komplicirala in sem se tudi odločila, da bom nekaj 
naredila za to sceno. TIsto jesen se je pripravljala lez
bična priloga za Mladino - takrat je nastala tudi lezbična 
skupina LL - in zdelo se mi je, da je sodelovanje pri tem 
projektu moja dolžnost, celo nekakšna moralna dolžnost. 

SIpo"'" na scen/le spoznala kakšno žensko in bila 
z n10 v Intfmnem razmeriu? ln koliko si bUa stara? 

Zanimivo je bilo tudi to, da se je po naši vrnitvi z nizo-

zemskega festivala tudi v skupini Lilit odprla tema lez
bištva. Prej smo bile glede tega precej nesproščene in 
smo se izogibale neposrednim pogovorom, čeprav je bilo 
vse skupaj nekako v zraku. Skratka, tisto pole~e, po vr
nitvi iz Nizozemske, sem nepričakovano imela kar dve 
enonočni izkušnji z ženskama. Obakrat nisem ničesar 

načrtovala. Kljub presenečenju pa sem obakrat kar 
zdrvela v to izkušnjo. Ko se je to zgodilo prvič, se mi je 
zdelo, da kaj tako čudovitega v spolnosti še nisem do
živela, čeprav v tisto žensko nisem bila zaljubljena in če
prav nisva zares spali skupaj. Tudi z drugo žensko nisva 
šli do konca, kot se temu reče , vendar je bilo zopet sanj
sko doživetje. 
No, ko smo začele pripravljati prilogo za Mladino, se nam 
je pridružila ženska, o kateri sem že prej slišala, da je 
lezbična aktivistka. Takrat sem se drugič zaljubila in 
danes sva skupaj že šest let. Tedaj sem bila stara petin
dvajset let. 

Ali je v vajinem razmerju navzoče kakršnokoli 
igranje vlog? Nekaterilezblčni pari igmio aktivne 
in pasivne vloge. pa tudi sicer velia prePričanje. 
da dve ženski, ki Živita skuoal, morata igrati 
nekakšne vloge. 

Pri nama ne gre za razdelitev na moško in žensko vlogo. 
Najin odnos je enakovredno zasnovan, tako v vsakda
njem življenju kot v spolnosti. Mislim, da je zelo pomem
bno, da imava veliko skupnih interesov, da veliko stvari 
počneva skupaj. Zgradili sva zelo globoko prijateljsko vez 
in to je tisto, k čemur sem vedno težila. Vedno sem mis
lila - najbrž nekoliko poenostavljam - da igranje vlog pri 
lezbičnih parih sodi nekako v preteklost oziroma v tradi
cionalne, nerazvite dežele, kjer je lezbično in gejevsko 
gibanje še v povojih. Mislim, da na zahodu tega ni več 
veliko; morda gre bolj za neko karikiranje tradicionalnih 
vlog, to pa je že povsem druga zgodba. Opažam, da je pri 
nas tega precej in se mi nekako potrjuje teza, da je to 
posledica nerazvitega lezbičnega gibanja. V našem disku 
opažam več žensk, ki igrajo vloge, kot pa v kakšni berlin
ski lezbični diskoteki. Menim, da je igranje vlog vsaj del
no posledica neozaveščenosti , saj me spominja na pos
nemanje tradicionalnih heteroseksualnih vlog. Mogoče 
gre celo za podzavestno željo, da bi se prek posnemanja 
vlog izkazovala neka "normalnost", tako da bi bile bolj 
sprejemljive za družbo. Ne trdim, da je res tako, saj gre 
za zelo kompleksno vprašanje. Clovekova spolnost je 
preveč zapletena, da bi jo lahko tako poenostavljali. V 
mnogih primerih pa sem prepričana, da gre za nekakšno 
težnjo k tako imenovani normalnosti, to je sicer značilno 
za zgodnje obdobje lezbičnega gibanja. 

Torej intearirala si se v lezbično skUDOost, postala 
aktivistka, imela si DrVe spolne izkušnje in sedaj 
živiš v stalni zvezi. Zanima me. all si po vsem tem še 
imela kakšne težave z identiteto? 

Nekaj časa se mi je zdelo, da nimam več težav z identite
to. Ko pa sem začela resno hoditi s prijateljico. sem se 
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zavedela, da težave še niso povsem izginile. Temu bi jaz 
rekla drugi val težav z identiteto. Najprej imaš težave 
sama pri Sebi, ko sama razčiščuješ zadeve in veš, da 
razen tebe nihče tega ne ve. Mislila sem, da sem vse 
težave rešila. Ko pa sem šla korak naprej, torej v zvezo, 
so se zapletle še druge stvari. Odselila sem se od doma, 
ker sva s prijateljico začeli živeti skupaj. Najino zvezo 
sem seveda skrivala pred domačimi in na žalost jo skri
vam še danes. Počutila sem se zelo razdvojeno; ko sem 
šla na obisk k staršem, se mi je zdelo, da grem dejansko 
v neki drug svet. V začetku sem bila zelo obremenjena in 
homofabična, mislila sem, da mi doma lahko kar na čelu 
preberejo, kaj se dogaja. Kakšno leto sem se počutila ze
lo slabo zaradi vseh laži, ki sem si jih izmišljala doma. 

Praviš. da na Žalost to zvezo še danes skrivaš pred 
starši. All si maa oče Želiš o tem govoriti z nlimi. 
pa teoa ne zmareš? Prav tako me zanima. all SI 
prijatelJem ali sodelavcem povedala. da si lezbijka? 
ln koliko SI se sploh pripravliena razkrivati prlld 
drugimi. pred svetom? 

Zakaj tega ne morem doma povedati, je temeljno 
vprašanje, ki si ga kar naprej zastavljam. Mislim, da če bi 
povedala doma, potem se mi več ne bi zdelo težko ko
murkoli drugemu na svetu to povedati. Nekdanji krog 
heteroseksualnih prijateljev sem nekako zapustila, ker je 
bil povezan z žensko, v katero sem se prvič zaljubila in z 
njo sem zavestno pretrgala vse stike. Trenutno se preživ
ljam s honorarnim delom in mislim, da me heterosek
sualci, s katerimi imam poslovne stike, prav dobro spre· 
jemajo - nisem doživela nikakršnega posmeha ali žalitev. 
No, seveda pa ne vem, kaj se dogaja za mojim hrbtom, in 
tega niti nočem vedeti. Ce bi šla pa v klasično službo, si 
nikakor ne morem predstavljati, da bi sodelavcem kar 
tako naravnost povedala, kako je z mano. Tudi če bi 
želela komu zaupati, bi tak človek najprej moral biti moj 
prijatelj . Ker pa imam nekaj prijateljev, ki so pač vsi ho
moseksualci, tako ženske kot moški, niti ne čutim 
nobene potrebe po navezovanju globljih stikov z drugimi. 

ZdI se. kot da. razen doma. nimaš nobenih težav z 
razkritjem. Imam pa občutek. da živiš v nekakšnem 
getu. kjer pravzaprav razkritle sploh ni potrebno. 
Ti ustreza takšno živtjenje ali bi le Želela kdai pa 
kdaj stopitI v tisti drugi. heteroseksualni svet? 

Odkrito rečeno : geto mi zelo ustreza. Preprosto si ne že
lim problemov z drugimi, problemov, ki bi se lahko poja
vili po javnem razkri~u. Morda zveni neobičajno, vendar 
me heteroseksualni svet dolgočasi. Ne zanimajo me 
osebni stiki s heteroseksualci, in brž ko nimam osebnih 
stikov z ljudmi, me sploh ne zanimajo. Zaradi eksistence 
sem seveda primorana komunicirati z vsemi ljudmi. 
Osebno bi najraje živela v velikem lezbičnem in gejev
skem getu, kjer bi delala in živela in drugih sploh ne bi 
pogrešala. Tak geto se mi zdi ta gejevska skupnost v San 
Franciscu. 
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Uubljana je neka; povsem drugeoa v Primerjavi s 
San Franciscom. Verietno tUkal pogrešaš precej 
stvari? 

Pravzaprav pogrešam vse. Imamo sicer lezbični in gejevs
ki disko, to je glede na preteklost velik korak naprej, ven
dar to še zdaleč ni dovolj. Pogrešam lezbični bar, pravza
prav celotno infrastrukturo, kamor sodijo knjižnice, knji
game, svetovalno središče , samostojna lezbična revija, in 
sploh pogrešam živahnejšo lezbično sceno. Prva stvar, ki 
jo pogrešam, je večja ozaveščenost lezbične scene, to je 
prvi pogoj za razvoj scene, šele potem pride denar. 

Zate torej ni pomembno le to. da le scena 
komercialno zastavlfena. 
Kako pa si razlagaš ozaveščenost lezbijk? 

Res je, ne zanima me toliko komercialnost, ampak delo
vanje celotne infrastrukture, za to je potrebno veliko oza
veščenih žensk. Ozaveščena lezbijka se zaveda svoje 
identitete, in ni le pasivna porabnica, temveč želi tudi kaj 
narediti za lezbično skupnost. Taka ženska naj bi imela 
temeljno feministično zavest, kritičen odnos do položaja 
žensk v družbi. Sama sem vedno želela biti taka in želim, 
da bi bilo pri nas čim več takšnih leZbijk, saj prav to 
močno pogrešam. 

Kdaj si začela odkrivati svoje lezbično nagnjenje? 
si zaradi tega spomanja imela tllžave sama s sabo? 

Pravzaprav so najprej drugi ugotovili, da sem lezbijka. 
Moja zgodba je klasična; v osnovni šoli, v šestem ali sed
mem razredu, sem imela zelo rada učiteljico telesne 
vzgoje. To sem zaupala neki sošolki in ta mi je rekla: "Veš 
kaj, ti si pa lezbijka." Potem sem si razbijala glavo, kaj to 
vendar je. V srednji šoli pa mi je bila zelo pri srcu profe
sorica matematike, ki je bila tudi bolj športen tip - take 
ženske so mi namreč bile že od nekdaj všeč. 

Da sem zares lezbijka, pa sem ugotovila takrat, ko sem 
imela prvo izkušnjo z žensko. Šele takrat ti je povsem 
jasno, da znaš ljubiti žensko telo, da ga ceniš in hočeš, 
da je izkušnja lepa. To izkušnjo sem imela zelo pozno, 
pred kakima dvema letoma. No, od takrat pa vem, da ne 
morem biti nič drugega kot lezbijka. 

V bistvu si že zoodaj sooma/a. da so tj všeč ženske. 
Pa vendarle je med tem spomanjem in prvo spolno 
izkušnjo preteklo preceišnje število let. Kje so bili 
vzroki za to? Ali nisi povezovala telesne ljubezni s 
svojimi občutil. je morda vzrok za to okolje. v 
katerem si živela? Si se v času. ko še nisi imela 
spolne izkušnje z Žensko, Identificirala kot lezbijka? 

Da, mislim, da sem se identificirala kot lezbijka. In kot 
feministka, zato, ker mi je bilo žal žensk, ki se ne znajo 



spoštovati in nimajo rade same sebe. Telesna ljubezen mi 
ni tako nujno potrebna niti pomemb na. Vem pa. da imam 
lahko rada samo žensko. Preprosto je tako. Moje ljubezni 
so bile v bistvu bolj platonske. ampak mi ni žal. 

Ko tj le sošO/ka prvič rekla. da si lezblllca. SPloh nisi 
vedela. IcaIle to. Kako se ie potem oblikovalo tvole 
v8den/e o tem pojavu? 

Bila sem celo v življenjski fazi. ko bi se bila skoraj 
poročila. Mislila sem kreniti po klasični poti in si po študi
ju ustvariti družino. S tistim moškim sem šla celo v 
posteljo. Mislila sem pač. da mogoče pa je kaj v tem. 
hotela sem tudi to preveriti. Potem sem se prepričala. da 
mi taki odnosi nič ne pomenijo in da mi tovrstni način 
življenja ni pisan na kožo. 
Ne spomnim se natančno. kako sem izvedela. kaj je to -
homoseksualnost Verjetno sčasoma zbereš te informaci
je. In mene je ta tema vedno zanimala. Enkrat sem po
gledala tudi v slovar tujk. v katerem sem seveda našla 
katastrofalno definicijo. Veliko informacij o homoseksual
nosti sem našla tudi v raznih knjigah s psihološkimi 
temami. seveda v poglavju o deviacijah. Vendar sama 
svoje homoseksualnosti nikoli nisem dojema la kot prob
lem. Spomnim se. da sem brala v časopisih o tem. da se 
homoseksualnost da zdraviti. Pomislila sem. da četudi je 
to mogoče. je vendar krivično do vsakogar. ki bi pristal na 
tako zdravljenje. 

Omenila sl. da si se enkrat skoraj poročila. ij le 
ootem še kdaf prišlo na misel. da bi bila z moškIm? 

Z moškimi sem v tem smislu opravila. Z njimi lahko kras
no prijateljujem in to je vse. (;e se mi kakšen preveč prib
liža. mu pač povem. da me to ne zanima. ker ljubim 
ženske. Moram povedati. da so se mnogi moški odzvali 
pozitivno. Cenili so mojo poštenost in odkritosrčnost ter 
mi tudi povedali. da me zato še bolj spoštujejo. Z mnogi
mi sem potem razvila še globlje prijateljstvo. ki ni več 
obremenjeno s telesnost jo niti s kakšnimi tovrstnimi 
pričakovanji. Razbremenjena sem bila jaz. ker se mi več 
ni bilo treba braniti. in pa moški. ki mu več ni bilo treba 
izkazovati svoje možatosti in igrati vloge osvajalca. (;e so 
ti odnosi razčiščeni. je mogoče razviti globlje prijateljstvo. 
(;e pa se prijateljski odnos zaradi moje lezbičnosti ne 
more nadaljevati. potem pa že tako ni nobene škode. 

se morda soomnjš. s kom si se najprej pogovarlala 
o svo/em nagnjenJu oziroma kdaj si se razlerila? 
SO tvo/i sošolci vedeli. da si drugačna? 
ln kako le s sodelavci? 

V tem trenutku sem se spomnila. da sem pred kakimi 
petimi ali šestimi leti povedala o tem neki svoji prijateljici. 
Bila je moja sodelavka. Njo in njeno hčerko sem peljala 
na mo~e. bila je zgolj "taksistična" usluga. Ker sem bila 
takrat v emocionalni krizi. sem se ji izpovedala. Razu
mela me je in ostali sva dobri prijateljici. Od takrat naprej 
od tega več nisem mogla odstopiti - ne želim se več skri-

vati. Še marsikomu sem povedala. da sem lezbijka. 
Sploh se ne morem spomniti. da bi me zato - med moški
mi ali ženskami - kdo odklonil. Usoda je pač taka; jaz lju
bim ženske. oni so pa heteroseksualni. Vemo eni za dru
ge in to je vse. nobenih težav ni zato. Rekla bom še to -
če me kdo dalj časa opazuje in mu kljub temu ne pride na 
misel. da sem lezbijka . je preprosto bedak. 

Kaj pa tvoji staršj? 

Ne bom rekla. da je ravno problem z njimi. Pred kakšnimi 
sedmimi leti mi je mama rekla. da je slišala. da sem 
lezbijka. Predtem mi ni nikoli nič rekla. ker je imela 
občutek. da si bom že uredila klasično življenje. Mislim. 
da jo je nekdo poklical po telefonu in ji povedal zame. Ko 
sem prišla domov. me je zgroženo vprašala. ali sem res 
lezbijka. Kar radikalno sem ji odgovorila, da je pravzaprav 
nič ne briga. koga jaz ljubim in s kom jaz spim. Ravno v 
tistem času je bila zelo aktualna izjava Svetlane Maka
rovič . ko je zabrusila. da nikogar nič ne briga. četudi sek
sa s stensko uro. Prav ta izjava mi je vlila več samoza
vesti. Sem si pa še jaz mislila. če so ljudje tako zabiti. da 
resno vzamejo seks z uro in analiZirajo. kako naj bi to bi
lo. pa jim bodi tako. 
(;e bi starši danes vprašali . ali sem lezbijka. bi jim rekla. 
da sem. Ne vem. zakaj bi molčala . Večkrat imam 
občutek. da mnoge ženske starejše generacije nekako 
jezi večja svobodomiselnost mlajših žensk. Ve~etno tudi 
mnoge starejše ženske niso mogle izživeti svoje homo
erotičnosti in to je ostal njihov problem vse do danes. 
Mislim. da mi tudi moja mama nekako zavida. ker si 
upam živeti tako. kot hočem. Podobno čutim tudi glede 
nekaterih prijateljic. vrstnic. ki imajo urejeno zakonsko 
življenje. moža. otroke. pa jim vendar nekaj manjka. niso 
imele poguma za kaj drugega. 
Precej je pa tudi žensk. ki bi želele imeti istospolno 
izkušnjo. Za tovrstne eksperimente pa nikoli nisem na 
voljo. Moje mnenje je. naj vsak živi to. kar je. in take 
ženske naj si poiščejo sebi primerno prijateljico. ki bi tudi 
samo malo poskusila z žensko. (;e se jaz deklariram kot 
lezbijka. je seveda to najbolj enostavno za tiste. ki iščejo 
neke lezbične izkušnje. Po tovrstni izkušnji bi jaz ostala 
sama. Ženska. ki si je privoščila samo lezbični izlet. pa bi 
se vmila k družini ali partnerju. Zato se moram znati 
zavarovati. Zame lezbičnost ni poskušanje. ampak naČin 
življenja. 

Kako pa si pravzaprav oredstavliaš odnos med 
lezbijkama? Ga vidiš po vzoru hereroseksualneaa 
odnosa kot igranje nekih dogovorienih vlog ali kako 
drugače? 

livim bolj ali manj sama. In tudi hočem vedeti. da znam 
živeti sama. To pomeni. da znam narediti vse tisto. kar 
velja kot žensko in kot moško delo. (;e bi živela v skup
nosti z žensko. me delitev vlog ne bi zanimala. Zanimala 
bi me predvsem partnerstvo in medsebojno zaupanje. (;e 
to ne uspe. potem sploh nima smisla biti s kom skupaj. 
Prav tako se mi ne zdi nujno. da bi s partnerko živela v 
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stanovanjski skupnosti. Vedno si pač mislim, da mora 
vsak človek imeti svoj kot, v katerem je lahko sam, in 
verjetno si vsak tudi želi imeti svoj mir. Rečem lahko, da 
me klasična delitev vlog gotovo ne zanima. V partnerstvu 
dajem prednost poštenemu dogovoru, medsebojnemu 
spoštovanju in nekim skupnim interesom. Ni mi tako 
pomembno vsak dan, od jutra do večera, gledati svojo 
partnerko. Zame je važno, da ko jo vidim, čutim, da ji za
upam. To je zame najpomembnejše - in tudi najtežje. 

Kakšna pa se ti zdi aejevska scena pri nas? 
Kako SI izvedela zamo jn kaj nalboli poarešaš alede 
na to. da ne ŽMš v Uubljani? 

Ja: glede na to, da ne živim v Ljubljani, scene ne poznam 
preveč dobro. SliŠim, da so pri nas v Mariboru lokali, kjer 
se zbira naša populacija. Vendar pa ni moj način, da bi 
iskala družbo po lokalih. Veliko več mi pomeni, če se kaj 
dogaja v kulturni sferi. Scena živi toliko, kolikor so živi 
ljudje in kolikor so se pripravljeni izpostavljati za neko 
idejo. 

Za zdal se večina stvari dogaja v Uubljani. 
Kaj bi si ti Želela - govoriva o kulturni produkciji -
imeti v Mariboru? 

Meni bi zelo dosti pomenilo, če bi pri nas bilo več pre
vodov tuje literature z lezbično tematiko. Ker pa je tega 
zelo malo, grem včasih tudi v Gradec in si pač kupim 
knjige v nemščini. Mislim, da bi se lahko vsakoletni dnevi 
gejevskega in lezbičnega filma brez večjih težav 
odvrteli tudi v Mariboru, čeprav bi bil obisk manjši kot v 
Ljubljani. 
V knjigarnah in knjižnicah s temo homoseksualnosti naj
deš silno malo. ~e dobro, da Revolver dobimo v kioskih. 
ln tiste, ki smo članice LL, dobivamo po pošti tudi Pan
dora. Res je pa tudi, da je homoseksualna populacija, 
tista, ki je na sceni, pri nas precej manjša. Zato je težko 
pričakovati, da se bo ne vem kaj dogajalo zaradi nekaj 
odstotkov ljudi, ki povrh vsega še nečimrn o pričakujejo, 
da bo to zanje kdo počel. Tudi sama pravzaprav nič ne 
naredim. Zato se mi ne zdi pošteno pričakovati, da bo 
kdo poskrbel za moje dobro počulje zato, ker sem pač 
spolno drugače usme~ena . 

Kako si zaČela ugotavljati da te privlačijo Ženske. 
koliko si bila stara ln kako se spominjaš začetkov? 

Pri osemnajstih ali devetnajstih letih, ko sem hodila v 
srednjo šolo, sem ugotovila, da so mi všeč sošolke. Ena 
mi je bila še posebno pri srcu. Pravzaprav sem želela biti 
z žensko in to se mi je uresničilo pri devetnajstih. 

Kako si dojemala uaotovltev. da te privlačijo Ženske? 
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Si razmišljala. ali si morda lezbijka? 

Ni šlo za duševno privlačnost Bilo mi je jasno, da me 
ženske privlačijo telesno. lenske so se mi zdele nežne in 
še kaj ... Takrat sem hotela poskusiti z žensko. Z moškim 
še nisem spala. 

SI se s kom Dogovariala o svojih Željah? 
Se morda spominjaš. komu si prviČ zaupala in 
kako so te sprejemali drual? 

V srednji šoli nisem imela ne prijateljic ne prijateljev, 
razen ene sošolke, ki sem ji zaupala. Njej sem povedala, 
kako je z mano. Sprejela me je in pozneje sva tudi imeli 
nekaj med sabo. Ko sem po srednji šoli spoznala prvo 
punco, so stvari stekle same od sebe. Drugače pa nisem 
govorila o tem, ker sem se zavedala, da ne bi nihče tega 
sprejel. 

SI imela kakšne raz/oge za nezauoanje? 

Ja. Ko smo se doma pogovarjali o homoseksualnosti, 
recimo ob kakšni oddaji na televiziji, so starši zelo nas
protovali. Nekoč sem jim povedala, da imam prijatelja, ki 
je gej. Zato je nastal doma velik problem in cel teden sem 
jih morala poslušati. Ker sem imela to negativno 
izkušnjo, sem se odločila , da ne bom več nikomur govo
rila o tem. 

So te starši kdaj samj vprašali o tvo/em nagnjenju? 
Bi jim zaupala. če bi vedela. da homoseksualnost 
sprejemajo? 

Včasih sem si želela, da bi oni vedeli, kaj sploh jaz 
počnem v življenju, kaj mc zanima. Potem sem spoznala , 
da to preprosto ne gre. Ne vem, mogoče gre za prepad 
med generacijami - jaz živim v čisto drugem svetu. Mor
da pa smo se po eni strani malce pogovarjali o tej temi. 
Nekoč me je mama vprašala, zakaj imam samo ženske 
za prijateljice. Rekla sem ji, da tako pač je. No, imam pa 
tudi kakšnega prijatelja. Zato se mi je včasih zdelo, da je 
mama kaj posumila, vendar ji nisem ničesar razlagala. Po 
eni strani bi ji povedala, ampak moje upanje, da bi me 
razumela, je uničeno . Zato pač molčim . Konkretno pa me 
nikoli niso vprašali. To temo so vedno načeli posredno, 
prek drugih stvari. 

Si kdaj Primeriala lezb{čno jn heteroseksualno 
zvezo? Vidiš kake pomembne razlike ali podobnosti? 
ln kako bl v to orimedavo uvrstila lezbični odnos 
butch in femme? 

Meni je lezbična zveza na splošno bolj simpatična kot 
heteroseksualna. Zdi se mi, da med moškim in žensko ne 
more biti takega razumevanja. Moški hoče vedno prevla
dati nad žensko in ona nikoli ne more zadihati. Zato gre 
vedno za nasprotje, za plus in minus, in tehtnica se nikoli 
ne uravnovesi, ker ženska vedno naredi več. Ce bi jaz 
živela z žensko, si predstavljam, da se stvari preprosto 



razdelijo na pol, da sta razumevanje in vlaganje v zvezo 
obojestranski. Nobena ne bi smela biti prikrajšana. Govo
rim o enakopravni zvezi, ki sploh ni neiZVedljiva - sama 
imam nekaj takih izkušenj. 
Kar se tiče butch in femme, bi pa rekla, da je včasih mor
da dobro, da ena bolj skrbi za drugo. Sploh takrat, kadar 
je v zvezi ena ženska močnejša. Mogoče se zdi, da ima 
taka ženska pokroviteljski odnos do partnerke, ampak 
mislim, da je to povsem drugače, lepše. Tak par lahko tu
di zelo dobro funkcionira. 

Kdaj SI Prišla na ljubljansko gejevsko SCMO? 
Kakšna se ti zdi in kal Doqrešaš? 

Pri devetnajstih sem bila s prvo žensko in tako se je 
začela moja pot na sceno, sprva zunaj dogajanja v Klubu 
K4. Zatem sem bila z nekaj moškimi. Pristala pa sem 
zvečine z ženskami, čeprav se danes identificiram kot 
biseksualka. Včasih sem šla v nedeljski K4. V začetku 
sem imela probleme. Znanci, ki so izvedeli, kam zaha
jam, so me ogovarjali in zme~ali. Lelela sem spoznati so
mišljenice. Med drugim sem hotela vrteti glasbo. Tako 
sem tudi prek tega spoznala ljudi z gejevske scene. Pred 
Roza diskom pa sem poznala zelo malo lezbijk in gejev. 
Hodila sem tudi v tujino, med drugim sem tam razstav
ljala, in spoznala čisto drugačno sceno. Tam se ljudje 
medsebojno bolje spoznavajo. Če primerjam z našo sce
no, mislim, da mnogi istospolni enostavno ne pridejo, ker 
je še toliko strahu. Zato je vse tako pasivno, nič se ne 
premika naprej, včasih celo nazaj ali pa kvečjemu obsta
ne. V tujini je veliko centrov, kjer se ljudje srečujejo - mo
goče nam manjka prav to. V tak center pač prideš, sedeš, 
se srečaš in pogovarjaš z drugimi, ne glede na to, ali 
poteka kak tematski večer. Mogoče so ljudje v tujini zato 
malce bolj odprti kot mi. Vsaj jaz sem jih tako doživljala. 

BI centri alj lokalj lahko bistveno prispeyall k 
razvolu slovenske scene? 

To je relativno. Četudi bi se odprlo več centrov, bi ostal 
problem, kako privabiti ljudi. Mislim, da bi srečanja 
morala potekati inkognito, diskretno in temeljiti na zau
panju. Zato ne bi smeli biti navzoči novinarji in mediji. 
Morda bi prišlo več ljudi, ki v Roza disko ne pridejo. Sicer 
Je pa že v Ljubljani problem, ker je tako majhna, kaj šele 
drugod po Sloveniji. Ne vem, kako bi se to izvedlo drugje. 
Mogoče bi se ljubljanska scena morala bolj angažirati. 
Zdi se mi pa smešno, da je tako malo ljudi na sceni. Če 
samo odpreš Salomonov oglasnik, vidiš veliko oglasov za 
geje in lezbijke. Teh ljudi je precej. Očitno si prek oglasov 
bolj upajo vzpostavljati stike, saj je diskretnost večja. 

Morda bl Sli qBillvski ljudje bolj množično 
ud'letevall diskretnih srečanj. večina med nllml pa 
" nikoli nil bl Izpostavila z aktivizmom. Kako bi 
potem to lahko pripomoglo k razvoju gBievs!ce 
GIIBl 

Težko je delovati globalno, ker v javnem mnenju še vedno 

prevladuje homoseksualnim ljudem škodljivo prepričanje. 
Vpliv medijev je tako močan , da se je negativno stališče 
preprosto zasidralo v glavah nekaterih gejevskih ljudi in ti 
se ne bodo izpostavili. Težko je najprej doseči , da bi jav
nost to bolj sprejemala, pravzaprav nemogoče. Dobro bi 
bilo, če bi bilo ozračje vsaj toliko strpno, da se človek ne 
bi počutil tako ogroženo, ko bi stopil s svoje sence. 

Se ti kdaj počutiš oaroženo - na sceni ali drugod? 

Ogroženost od družbe je zame postranska zadeva. Ve
likokrat pa sem se počutila ogroženo na gejevski sceni, 
od posameznikov, ki ti hočejo škodovati. Ne vem, kako bi 
rekla, občutek imam, da ti tudi na gejevski sceni enos
tavno ne pustijo dihati, biti tak, kakršen pač si, biti indivi
dualec. Včasih vidim veliko pregrad, za katere se mi zdi , 
da jih ne bom mogla nikoli preplezati. Na neki način si 
ujet na sceni. Stran ne moreš, ker gre vse za tabo. če os
taneš na sceni, pa se tudi mučiš, ker pravzaprav ostajaš 
skrit, omejen na geto. V vsakdanjem življenju pač ne mo
reš sproščeno pokazati ljubezni do svoje partnerke. Če si 
to dovoliš, si takoj nakoplješ težave v tistem drugem, he
teroseksualnem svetu. Te stvari me zelo jezijo. Vendar si 
sama v zadnjem času dovolim vse, kar se mi zazdi. Rekla 
sem si pač, da se živi samo enkrat in da je strahovom 
treba narediti konec. Sprostila sem se in zdaj mi je 
vseeno, kaj bo kdo videl ali rekel. 

Kdaj si ugotovila, da te privlačijo ženske? 

Pri trinajstih. Moški se mi niso zde Ji zanimivi. Ko sem se v 
osnovni šoli zaljubila v sošolko, sem mislila, da sem ena 
izmed redkih s takim nagnjenjem, saj o istospolni ljubez
ni nisem kaj dosti slišala; o tem se ni govorilo. Sama sem 
se tega zavedela tik pred prvo spolno izkušnjo pri štiri
najstih. Mislila pa sem, da to ni normalno oziroma da je 
to zgolj ena mojih pubertetniških muh. Moji občutki so bili 
mešani; če sem se poglobila vase, sem se počutila do
bro, če pa sem razmišljala o okolju, mi je bilo neprijetno, 
nelagodno. 

AJi si mislila, da je to treba skrivati pred starši ali 
pa da vendarle lahko komu zaupaš? ln kdaj si sploh 
svoje lezbično nagnjenJe sprejela kot neka;' kar pač 
obstaja in je normalno? 

Takrat sploh nisem imela občutka, da bi lahko komu zau
pala, najmanj pa staršem - zato, ker so mi bili najbliže in 
če bi se oni odzvali odklonilno, bi bilo za vse zelo boleče. 
Če te zavržejo prijatelji, si lahko poiščeš druge, staršev 
pa ne moreš zamenjati. Trajalo je kar nekaj let, preden 
sem se v srednji šoli prvič zaupala prijateljici , ki je bila 
prav tako lezbijka. Ona tega sploh ni skrivala, jaz pa sem 
rabila še pol leta, da sem spregovorila. Okrog osemnaj
stega leta sem začela sprejemati svoje nagnjenje kot 
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nekaj normalnega in pri dvajsetih sem bila že povsem 
prepričana, da sem lezbijka. 

Si imela takrat tudi izkušnje s fanti in kakšne so bile 
v PrimerjavI z ženskami? 

Ja, imela sem izkušnje s fanti, ker sem se hotela 
prepričati, ali sem res lezbijka. Toda bolj sem se trudila 
biti z njimi, bolj so me odbijali in nazadnje z njimi nisem 
mogla imeti nič več, razen prijateljstva. Moj feeling do 
žensk je bil povsem drugačen; z njimi sem uživala, 
medtem ko sem se v odnose s fanti prisiljevala. 

Kakšne so bl/e torel tvoje DrVe Izkušnie z ženskami? 

Prvo izkušnjo sem imela pri štirinajstih, zveza je trajala 
leto in pol. Pozneje se eno leto ni zgodilo nič . Več 

izkušenj sem imela v obdobju od šestnajstega do dvaj
setega leta, sedaj jih imam manj, tudi zato, ker sem 
postala izbirčnejša. 

Kakšen odnos je Imela tvoja Prijateljica do lezbištva? 
AJi sta bill prestrašeni. sta se SPlOh pogovarjali o tem? 

Prijateljica je bila leto mlajša od mene. Pravzaprav sem 
jaz dala pobudo - pričakovala sem, da me bo zavrnila, 
vendar se to ni zgodilo. Bila sem zelo presenečena, ker je 
staršem povedala, da je bila z ženskami. Njeni starši so 
menili, da je to le pubertetniška muha in da tako obna
šanje ni najbolj zdravo. O naravi najinega odnosa nisva 
kaj dosti govorili, pravzaprav so govorili oči in čustva . Bili 
sva na skoraj isti valovni dolžini, tako da so bile besede 
odveč. 

Kakšen je bl/ vajin odnos. sta si morda nekako 
razdelili vlogi na žensko in moško ali se na to nista 
ozirali? 

Vloge so bile takoj razdeljene: jaz sem bila aktivna, ona 
pasivna. To je obema ustrezalo. Moram pa dodati, da ta 
porazdelitev vlog ni bila vidna navzven, saj se je nanašala 
le na seks. Pozneje sem zaradi porazdelitve vlog imela 
težave, ker sem v seksu vedno igrala aktivno vlogo. Mis
lila sem sicer, da to pri partnerstvu ne bi smelo biti mo
teče, toda dogajalo se je, da sem zvezo morala pretrgati, 
če je tudi partnerka hotela prevzeti aktivno vlogo - meni 
to namreč nikakor ne ustreza. 

KJe si spoznala prvo Prijateljico ln zakal sta po letu 
in pol pretrgali stike? 

Spoznala sem jo v vzgojnem zavodu. To je bil zavod samo 
za osnovno šolo, kjer so bile gojenke s socialnimi proble
mi in podobno. Jaz sem bila starejša, prej sem zapustila 
zavod in odšla v LjUbljano. Najprej sva se še shajali ob 
vikendih, ko pa je ona odšla domov, je bilo zaradi preve
like razdalje to nemogoče. Včasih sva si še dopisovali. 
Zadnjič sem jo videla pred tremi leti. Zelo se je spremeni
la; sedaj je poročena in ima hčerko. 
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Če se sedaj poskušava še malo oueti po letih. ki sI 
/jh preživela v vzgo/nem zavodu. Zanima me 
oredvsem. glede na to. da vlada nekakšno sPlošno 
pcpprjčan/e. da je v spolno segregiranih ustanovah. 
kot so zapod. internati. vzgojnovarstven/ zavodi ln 
podobno. Do/aVOV homoseksualneqa obnašanja več. 
kot le to običajno. all ti meniŠ. da je to res tako? 

Sprva sem bila prepričana, da sem edina lezbijka v tem 
zavodu. No, potem sem imela zvezo s svojo prijateljico, in 
ko sva se nekoč malo ostreje sporekli, sem bila s še neko 
drugo punco. V moji skupini je bilo vsega skupaj štirinajst 
ali šestnajst punc, in to v starostnem razdobju med petim 
in osmim razredom osnovne šole; no, med temi smo bile 
štiri, ki smo imele istospolne, ne zgolj priložnostne, iz
kušnje. Vendar, kolikor mi je znano, je ena izmed teh 
danes poročena in ima otroka. Sploh menim, da so bile 
zvečine v obdobju nekakšnega iskanja; hotele so pač 
poskusiti oboje, tako z moškimi kot tudi z ženskami, 
nazadnje pa so se, razen mene, očitno odločile za moške. 
Je pa zanimivo, da je bilo v internatu v našem nadstropju 
deset sob, v vsaki so bila po štiri dekleta, se pravi, da nas 
je bilo približno štirideset, od tega pa vem za deset dek
let, ki so imele lezbične izkušnje. Koliko jih danes tako 
živi, če še sploh katera, ne vem, vendar takrat to ni bila 
ne vem kakšna posebnost. 

AJi si po tei prvi. leto ln pol tralajoči izkušnji še ;mela 
kakšno resneišo zvezo z žensko? 

želela sem si resne zveze, vendar mojih poznejših stikov 
z ženskami ne bi mogla označiti drugače kot avanture, ki 
so trajale največ nekaj mesecev. No, tu se je pojavil še 
problem, ki sem ga prej omenila, namreč neusklajenost 
pri seksu. Večino avan!tr sem imela s heteroseksualnimi 
ženskami, ki niso imele tovrstnih izkušenj od prej; pri 
lezbijkah, s katerimi sem bila. pa se je prav zaradi 
vprašanja seksa in vlog pri tem zalomilo še hitreje, saj so 
tudi same hotele imeti pobudo v postelji. Imam pa še ta 
problem, da se mi večina lezbijk ne zdi ne vem kako 
privlačnih, ker se mi zdijo preveč moške. Tako je v mo
jem primeru res težko pričakovati, da bom zlahka našla 
partnerko za daljšo in resno zvezo. 

po tistem. ko si odšla iz zavoda. si bila v Uubljani 
v lntematu. Takrat sl. kot sama praviš. tudi Imela 
največ istospolnih avantur. v tem času pa si tudi 
nekako ozavestila svojo sPO/no identiteto. Ali si 
te tedaj morda slišala za Roza disko v K4. pa za 
lezbjčno skupino LL skratka. ali ti je bilo mano. da 
obstaja pri nas organizirana homoseksuaIna scena? 

Ja, slišala sem za sestanke lezbične skupine, dvakrat 
sem bila celo že pred vrati pisarne, vendar mi ni uspelo 
zbrati dovolj mOČi in poguma, da bi vstopila in se včlanila 
v LL. No, potem me je prijateljica, ki je prav tako lezbijka, 
le prepričala in skupaj sva neko nedeljo šli v K4; povedati 
moram, da sem se prvič počutila v disku skrajno 
nelagodno, saj se mi je zdelo, da mi na čelu piše, kaj 



sem. Nisem si upala gledati naokoli, celo na stranišče si 
nisem upala iti sama. Iluzije, da bi lahko v disku spoznala 
žensko za resno zvezo, so se mi kaj kmalu razblinile. 

Kaj pa oglasi? si kdaJ pomislIla. da bl si stalno 
prijatelUca poskusila poiskati prek malega og/asa? 

Ja, ko sem bila še v internatu, pozneje ne več. Enostavno 
sem prišla do spoznanja, da lahko do tega pridem prek 
prijateljstva, nikakor pa ne kar tako na pamet in na hitro, 
najsibo to prek oglasa ali v disku, je čisto vseeno; po mo
jem je predpogoj za kaj takega neki vzajemen odnos, 
neko prijateljstvo. Za nekoga, ki ga srečaš na primer prek 
oglasa, ne moreš vedeti, ne kakšen je njegov značaj ne 
kakšni so njegovi interesi. 

Kal pa misliš olede organizirane lezbiČlle scene, 
glede delavnosti. s katerimi se ukvarja lezblČlla sek
clia U? Se ti morda zdi, da bl tukaj bilo mogoče najti 
prijateljice, morda celo kakšno resnelšo partnerko? 

Predvsem si predstavljam, da bi si lahko v okviru orga
nizirane lezbične scene ustvarila prijateljski krog s sebi 
podobnimi ženskami, upanje na resno zvezo pa sem 
nekako opustila. Poskušam se čim manj obremenjevati s 
tem, kakšno bo moje življenje v prihodnje. Ni mi sicer 
čisto vseeno, vendar sem se v sebi pripravila tudi na to, 
da bom morebiti vse življenje preživela sama. Ukva~ati 
sem se začela z nekaterimi stvarmi, ki so mi v veselje, in 
to mi pomaga, da čim manj razmišljam o bolečih plateh 
življenja. 

Kaj je tisto. kar na organiziranllezbiČIII sceni nalbol; 
pogrešaš? 

Mislim, da bi nujno morale imeti kak svoj lokal, družabni 
prostor, kjer bi se spoznavale in srečevale. Morda bi 
lahko imele še več izletov v naravo. 

All fe morda še kaj takega. kar bl rada dodala. kar se 
ti zdi pomembno povedati? 

o tem sicer težko govorim, vendar bi rada povedala, da 
sem bila v življenju dvakrat posiljena; prvič se mi je to 
zgodilo pri osmih letih, drugič pa pri dvajsetih. Ce sem 
nekoč še imela vsaj minimalno pozitiven odnos do 
mOŠkih, lahko rečem sedaj, da sem naredila križ čeznje 
in do njih ne gojim več nikakršnih občutkov usmiljenja ali 
kaj podobnega. Tega moškega, ki me je posilil v otroštvu, 
sem poznala in niti v sanjah ne bi pomislila, da bi mi 
lahko storil kaj žalega. Ko se je to zgodilo, sem grozljivo 
trpela, še tem bolj, ker si tega nisem upala nikomur 
povedati. Prvič sem to zaupala svoji prijateljici tam pri 
šestnajstih, sedemnajstih letih. Rečem lahko samo to, da 
česa takega ne bi privoščila niti najhujšemu sovražniku. 

KaJ pa drugo pas/Is tvo. ki si ga dojivela pri 
dvalset;h? si se takrat komu ZauPala? Pa še to: 
au misliš, da je posilstvo kakorkoli vollvala na tvoJe 

lezblčno naanJenie? V drutbl namreč mvladuje 
zelo močan Ster80tio. da so lezbijke Ženske, 
/CI so razočarane nad mošlc/roj oziroma so Imele 
zBlo neoatirne Izkušnje z nIlroj, 

Zaupala sem le prijateljicam, doma tega nisem povedala. 
To se mi je zgodilo na štopu. Tip je zapeljal s ceste v 
gmajno, me udaril in mi grozil s pištolo. Takrat sem prvič 
v žMjenju spoznala, kaj pomeni, če te v resnici oblije 
mrzel pot. Mislim, da sem precej uravnotežen človek, 
vendar če bi tega tipa še kdaj v življenju srečala, sem 
prepričana, da bi naredila tak masaker, da ga noben 
kirurg ne bi več sestavil. Kar se tiče drugega, je pa stvar 
pač taka, da lahko pri seksu uživam samo z žensko in ne 
z moškim. Pa tudi občudujem samo ženske, odkar pom
nim. Mislim, da ti posilstvi pri tem ne igrata pomembne 
vloge; če že, potem kvečjemu prvo, pa še to po mojem 
bolj malo, drugo pa zagotovo ne, ker sem se svoje 
lezbične identitete zavedela že dolgo predtem. Navse
zadnje sem v puberteti imela izkušnje tudi s fanti, pa sem 
se vendarle zavestno odločila za ženske. 

Kal bl rekla, glede na to, da sj ena redkIh aktivistk 
na slovenski lezbiČlli sceni, fe teŽko postati 
9Z8V8ščena lezbllka? 

Rekla bi, da je to odvisno od več dejavnikov; pri nas je to 
zelo odvisno od okolja, od tega, kako močan je ta motiv, 
ta želja v tebi, predvsem pa je to odvisno od človeka 
samega. Zase lahko rečem, da sem si s svojo identiteto 
na jasnem že zelo dolgo, že od osnovne šole; vem, da 
sem že takrat razmišljala o lezbijkah in sploh ne vem, kje 
sem to pobrala. Sem si pa zapomnila vse knjige in vse 
filme s to temo. Takrat se sicer še nisem spraševala, ali 
sem tudi sama lezbijka ali ne, zdelo pa se mi je, da to so
di nekako k meni. Sem pa rabila zelo dolgo, da sem 
pomislila, da je to mogoče živeti v takšni družbi, kot je 
naša. Ena mojih zanimivejših izkušenj je na primer ta, da 
sem si v srednji šoli dopisovala z neko žensko iz Belgije, 
za katero se je čez čas izkazalo, da je lezbijka, da živi s 
svojo prijateljico ... Skratka, v pismih sem jo spraševala o 
tem in se tako seznanjala s tovrstnim načinom življenja. 
Pisala mi je recimo, da pri njih obstajajo lezbični klubi, 
kjer se lezbijke spoznavajo med seboj, in meni se je to 
zdelo nekaj povsem novega. Tako sem izvedela, da 
lezbištvo obstaja, da je v nekih drugih državah nekaj 
povsem normalnega in da mora biti ogromno ljudi, ki 
tako živijo. 

All mIsliš, da bl- če bl se scena tukaj prt nas 
kontinuirano razvijala - vse več lezbijk s ponosom 
ln zavestno stopalo nanjo? 

Gotovo. Ce bi tu obstajala neka scena, ki je po mojem še 
vedno ni - pri nas ni skorajda ničesar - bi bilo drugače. 
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Seveda obstaja ogromno žensk, ki živijo lezbično življe
nje, vendar niso seznanjene z obstojem te na~e skupne 
gejevske scene; preprosto ne vedo, kam bi se obmile, pa 
si morda želijo navezati stike. Mislim, da če si lezbijka v 
naši družbi, je zelo veliko stvari odvisnih od naključij . To 
je ta problem. 

PravIš. da SI v bistvu Že zelo zaodaj ugotovila. 
da te privlaČ/lo Ženske. pa me zanima. kako le 
potekal [mol identitete ori tebi. 

Šele po dvajsetem letu starosti, ko mi je bilo jasno, kako 
je z mano, sem si začela nekatere stvari interpretirati za 
nazaj, za obdobje, ko sem to ugotavljala in se megleno 
zavedala, vendar ne na zavestni ravni. Začela sem se 
spominjati tudi nekaterih svojih zaljubljenosti iz osnovne 
šole; ko sem hodila v tretji razred osnovne šole, mi je bila 
strašno všeč neka punca iz prvega razreda. Pravzaprav 
sem bila čisto nora nanjo in sem bila strašno prizadeta, 
če se na primer ni hotela pogova~ati z mano ali se je 
skregala zaradi čisto otroČjih razlogov. Skratka, vseskoz 
sem se ukva~ala s tem, da morava na vsak način biti pri
jateljiCi, dala sem ji vse, kar sem imela, na primer ba
na ne, jabolka ... Zanimivo je, da so to sčasoma opazili 
sašalke in sošolei v razredu; čudili so se, da sem tako 
"neumna" , da ji vse dajem, neka sošoika pa me je celo 
vprašala, ali sem zatreskana v njo, vendar se zato nisem 
posebno vznemirjala, ker sem si mislila, da tega tako ni 
in me ne morejo ničesar obtožiti. Spomnim se, da sem 
imela prav glede te punce zanimive sanje. Sanjala sem, 
kako oblečeni v dres nekje hodiva in pleševa balet ali 
nekaj podobnega. Take dogodke iz otro~tva sem začela 
razpoznavati in povezovati šele mnogo pozneje, prej mi 
to ni bilo toliko jasno. Mislim, da je na razvoj moje iden
titete zelo vplival aktivizem; to se začne tako, da se naj
prej srečaš s sebi podobnimi, podobno mislečimi ženska
mi, naletiš na lezbično literaturo, skratka, na to kulturo. 
Brez vseh teh informacij pa je zelo težko razviti pozitivno 
lezbično identiteto. 

Kaj pa tvoje prve spolne izkušnje z Ž6Uskami? 

Reči moram, da sem imela v osnovni, pa tudi srednji šoli 
vseskoz zelo močna ženska prijateljstva, tak buddy fee
ling, kot se temu reče. S tremi prijateljicami sem tudi 
spala Tega si takrat nismo razlagale kot lezbištvo, vsaj 
za te ženske lahko rečem, da si tega niso tako interpreti
rale , zase pa sem vedela, da gre pri vsem skupaj za 
nekaj več . O tem se nismo nikoli pogovarjale, ni nam pa 
to pomenilo nikakršnih težav, še naprej smo ostale pri
jateljice. Prvič pa sem se v žensko zaljubila zares tam 
okoli dvaindvajsetega, triindvajsetega leta starosti, ko 
sem svojo identiteto že ozavestila pri sebi. Ni šlo več zgolj 
za spolne izkušnje, ampak za nekaj več; to je bilo 
povezano že z mojo zavestno željo. 
Kot rečeno, ni šlo več zgolj za seks, ampak za precej več, 
za povsem celovit odnos do te ženske v nekem global
nem smislu. Sicer sem si pa že prej želela, da to ne bi bil 
samo seks, le da nisem imela prave priložnosti , da bi to 
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svojo željo lahko tudi uresničila. Skratka, že prej sem si 
želela spoznati žensko, ki bi hotela še kaj drugega kot 
samo spati z mano, ki bi o tem želela vsaj spregovoriti, 
če že ne kaj več , vzeti to vsaj malo bolj resno. Prvo 
resnejšo zvezo sem imela s prijateljico iz Nizozemske, 
vendar je razdalja opravila svoje in je bilo nemogoče, da 
bi ta najin odnos obdržali. To je bila pravzaprav moja prva 
celovita izkušnja, moj prvi zares pravi odnos z žensko, 
tako v čustvenem kot duhovnem smislu. Od takrat naprej 
sem tudi zatrdno vedela, kaj iščem in da to niso samo 
avanture. Predtem, ko sem bila že na fakulteti, sem 
imela zares tesen odnos s takrat svojo najboljšo prijatelji
co, vendar nama je manjkala pomembna komponenta, to 
je seksuaina izkušnja. Bili sva res močno povezani, pisali 
sva si ljubezenska pisma in tako naprej, vendar si enos
tavno nisem upala prestopiti meje, bala sem se, da bi jo 
prizadela in s tem tudi izgubila; ona pa si prav tako ni 
upala prestopiti te meje med platonskim in seksualnim 
odnosom. Nekako si tega nisva upali narediti, jaz sem 
celo mislila, da si ona morda tega ne želi na ta način kot 
jaz, vendar se je dolga leta zatem, ko sva se nekoč pogo
varjali, izkazalo, da se je tudi ona bala in je ves ta čas 
pričakovala pobudo z moje strani. Vendar, čeprav ni bilo 
spolnosti med nama, sva imeli zares močan, lahko rečem 
zelo kompleksen odnos, zelo sva se čutili med seboj. Bila 
mi je več kot samo prijateljica. 

ln kako Živiš danes. imaš morda sta/no prijateliico 
ali bolj priložnostne odnose z ženskami? 

Danes živim s prijateljico že šesto leto, živiva skupaj in 
lahko rečem, da je to nekaj, kar sem si vedno želela. 

Kaj pa izkušnje s fanti V Preteklosti? Kakšen je bil 
pravzaprav soloh tvoj odnos do moških? 

Izkušnje s fanti sem imela, v srednji šoli bolj, kot se temu 
reče, mečkanja. Včasih se mi je zdelo, da to počnem 
nekako pod pritiskom okolja, zato, ker so vsi to počeli. 
Sem se pa potem tem fantom vedno izmaknila. Enos
tavno jih po tistem, ko se je to zgodilo, nisem več hotela 
videti. Mislim, da sem imela med fanti veliko prijateljev, 
tam konec osnovne šole, pa v srednji šoli; mislim, da 
smo imeli precej skupnega, poleg tega so bile te fantov
ske druščine dosti bolj zanimive zame, nismo zgolj čve
kali, hodili smo okoli, tudi na piknike in podobno, skratka, 
z malo katero žensko se mi je bilo tako zanimivo družiti 
kot z njimi. Nikoli pa nisem imela zares dolge zveze z 
moškim; ko sem že študirala, sem živela z nekim fantom 
dva meseca in pol in to je tudi moja najdaljša izkušnja z 
moškim. Moram reči, da dalj nisem vzdržala. Potem sem 
ugotovila, da si tega res ne želim. 

Glede na to. da se ti le fantovska druŽba zdela v 
mladosti bol; zanimiva kot oriiatellevanje z 
Ž6Uskami. me zanima. ali si si kdaJ želela biti raje 
fant? ln kaj m6Ujš ° delitvi vlog med lezbijkami? 

Ne, mislim, da ne, sploh ne. Pravzaprav sem zelo zado-



voljna, da sem ženska, v svoji koži se dobro počutim . 
Govorim samo o tem, kaj so fanlje počeli, o nFhovih in
teresih. Zanimale so me podobne reči kot njih, vendar 
sem vse to želela početi kot ženska, kot to , kar pač sem; 
skratka, nikoli se mi ni zdelo, da naj bi bili interesi ali 
privilegiji in podobno lastni samo enemu spolu oziroma 
deljeni po spolu. O delitvi vlog v lezbičnem paru pa nisem 
nikoli razmišljala. Nikoli mi ni prišlo niti na misel, da bi 
bila ena izmed naju, govorim o sebi in svoji prijateljici, 
bodisi aktivna bodisi pasivna; najini vlogi sta enakopravni 
in enakovredni v vseh pogledih. To vprašanje zame tudi 
prej ni bilo aktualno; pri vseh mojih dosedanjih spolnih 
izkušnjah z ženskami je šlo za popolno vzajemnost O de
litvi vlog med ženskami sem se "poučila" šele iz lezbične 
teorije in pozneje sem na sceni tudi naletela na ženske, ki 
v resnici igrajo te vloge. Sama pač nikoli nisem razumela, 
zakaj bi ženski morali posnemati heteroseksualne 
vzorce, in še danes tega ne razumem prav dobro. 

Kal najbolj pogrešaš na /ezbični sceni pri nas? 

Na kratko lahko rečem, da pogrešam vse. Zdi se mi, da 
bolj kot se sama ukvarjaš s temi stvarmi, tem večje so 
tvoje potrebe. Precej sem bila v tujini in najbolj me moti 
pravzaprav to, da v Sloveniji ni niti enega zares ženskega 
prostora; po svoje je to logično, saj ni niti gejevskih barov, 
še neformalnih ne, tako je konec koncev v vseh državah 
vzhodne Evrope; upam si trditi, da ni niti moške scene, 
kaj šele vse drugo, vemo pa, da se je skorajda povsod 
pred lezbično sceno izoblikovala vsaj neformalna moška 
scena. 

Kako pa je s tvojim razkritjem pred starši, prijatelji 
ln drogimi? 

Kar se tiče staršev, sem se o tem pogovarjala z mamo, in 
to dvakrat v življenju. Prvič sem ji povedala sama, pa me 
ni vzela resno oziroma si je mislila, da me bo to sčasoma 
minilo. Takrat sem bila po svoje zelo jezna, ker me sploh 
ni hotela poslušati. Drugič pa me je vprašala sama in to 
takrat, ko je ugotovila, da je to res. Takrat sva se o tem 
pogovorili, rekla sem ji, da sem res lezbijka in da tako 
pač je. In moram reči, da se je odzvala dobro, razume 
sicer najbrž ne, ji je težko sprejeti, ampak to tolerira. Od 
takrat se sicer o tem nisva več pogovarjali, ampak mi tu
di ne dela težav. 

Kal Da prijatelji. recimo straight prijatelji? 

Aha, ta moja lezbična identiteta; ne morem locirati 
trenutka in reči, takrat sem se razkrila, točno takrat sem 
se začela zavedati; to je enostavno raslo z mano, se raz
vijalo skupaj z mojim značajem in drugimi osebnostnimi 
lastnostmi. In, jasno, tudi skupaj oziroma ob prijateljih, ki 
sem jih imela. Zdaj ne vem, a sem imela srečo ali sem 
Izbrala take ljudi, mislim, pred leti, ko sem imela še pre
cej heteroseksualnih prijateljev, ki so to vedeli , ki so 
videli mojo tedanjo prijateljico in so to sprejemali. Nikoli 
ni bilo vprašanj, zakaj tako živim. Edino, kar sem slišala, 

so bila kakšna obrekovanja, za hrbtom, seveda. Vem, ko 
se je to začelo recimo po faksu širiti, vendar sem se 
takrat po svoje počutila močno, zato ker sem vedela, da 
če mi tega ne upajo reči v faco, sem jaz vseeno na 
boljšem in je moja pOZicija močnejša. 

Postavila ti bom ma/ce hipotetično vprašanjej 
če bl imela motnost Izbire med lezbičnim getom 
ln IMienjem v običajnem, klasičnem svetu. 
kal bi izbrala in zakaj? 

Ja, absolutno geto. Izhajajoč iz svojih aktivističnih izku
šenj, trdim, da v tako kratkem času, kot traja povprečno 
človekovo življenje, ni mogoče v zavesti ljudi ničesar 

zares občutno spremeniti. Na neki način smo vseskoz na 
isti točki; večno razlagati, da to ni bolezen in podobno, 
vse to te počasi utrudi in s tega stališča je geto idealna 
rešitev, saj v njem ne prihaja do teh absurdnih situacij, 
tam je to povsem normalno in ni nikakršne potrebe, da bi 
se govorilo o tem. Kar se pa tiče nekaterih stvari iz tega 
geta, na primer ustva~alnosti, nekaterih oblik umetnosti 
in podobno, se mi pa vseeno zdi vredno, da gre to ven, v 
širši drUŽbeni in kunurni prostor. V takem primeru sem se 
pripravljena soočati s straight svetom. Drugače pa me sti
ki s straight svetom ne zanimajo. Če bi po naključju spoz
nala hetero ljudi na temelju poslovnosti ali kaj in bi se 
mogoče zaštekali, ne bi bilo nič narobe, iščem jih pa ne. 

Glede na to, da si dobra pomavaIka lezbične scene 
na Zahodu. ki ima na;mani petdesetletno tradiciio, 
me zanima. ali je na tel razviti lezbičnj sceni kaj 
takega, za kar si ne IeliŠ. da bi kdaj Prišlo v naš 
prostor? 

Mislim, da ni mogoče razmišljati na ta način. Razvoj 
vsake scene prinaša s seboj tudi negativne ali nezažele
ne stvari. Mislim, da me vzhodnjakinje vidimo v tem blaz
no romantiko. Lezbištvo pomeni pri nas skrite zveze, ve
liko hrepenenje, veliko ljubezen, večjo kot pri heterosek
sualcih; na zahodu pa je to postalo normalno. Tam je na 
stotisoče, milijone takih žensk in ni nobene romantike, 
ostanejo le še vsakdanji problemi, ki jih imajo vsi, ne 
glede na spolno usmerjenost. Ta zahodna scena vsebuje 
kup nekih stvari, tudi nekatere skrajnosti, kot je SIM (sa
do-mazohistična smer), tudi igranje vlog znajo na primer 
prignati do skrajnosti in podobno. Vendar mislim, da ni s 
tem nič narobe, vse stvari se pač razvijajo na različne 
načine , pojavljajo se nove smeri, stare propadajo in prav
zaprav se mi ne zdi prav, da bi rekli - to pa to hočemo 
imeti, to pa to je pa vprašljivo, tega pa ne bomo imeli - ali 
celo - to pa bomo zatirali oziroma preganjali. 

Kdaj si prvič odkrUa prt sebi. da te privlačijo Ženske? 

Ne bosta verjeli, ampak že pri sedmih letih. Všeč mi je bila 
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natakarica v baru v bližini frizerskega salona, kjer je de
lala moja mama. Vsak dan sem mami morala prinesti 
kavico iz tega bara in tako sem se zaljubila, saj me je ves 
čas vleklo v njeno bližino. Lepega dne sem ji to povedala 
in od sramu pobegnila domov. To je bila moja prva lju
bezen do ženske. Kaj sploh pomeni biti zaljubljen, sem 
zvedela od starejših prijateljev na dvorišču, ki so se vsi 
povprek zaljubljali v svoje sošolke. 
Drugič se je zgodilo v športnem klubu. Stara sem bila 
enajst let, moja prijateljica pa štirinajst Ona s tem do 
takrat ni imela nikakršnih izkušenj. Ko smo se nekoč z 
vlakom vračali z neke tekme, sva se strašansko napili. 
Skupaj sva odšli na we, in še preden sva se prav 
zavedeli , kaj se dogaja, sva se začeli poljubljati. Ceprav 
sem stanovala zunaj Ljubljane, ona pa je bila lJub
ljančanka, sva bili vsak dan skupaj. To je trajalo kakšno 
leto. Ves ta čas sva se samo poljubljali, kaj več si nisva 
drznili. Ko pa sem se pri dvanajstih letih, kolikor sem jih 
tedaj štela, želela nekoč dotakniti njenih prsi, je bilo 
vsega nenadoma konec, saj se je ona tega preveč pre
strašila in se me je začela izogibali. 
V osmem razredu sem imela nato nekaj bežnih avantur, 
eno celo s štiriintridesetletno očetovo prijateljico. Ker 
sem odraščala tako rekoč na ulici in se družila zvečine s 
pet, šest let starejšimi fanti, sem tudi hitreje od večine 
svojih vrstnikov dozorela. Tam sem tudi prvič slišala za 
homoseksualnost, iz nje so se večinoma norčevali. Izraza 
peder in lezba sta mi zvenela kot psovki. 

TorBi si se zavedala. da je tvoie nagnjenje drugačno? 

Ja, vedela sem, da moram to skrivati, če sem se hotela 
izogniti posmehu. Prijatelji so to zvedeli, šele ko sem 
enemu prevzela punco. pa ne, da bi sama dala pobudo, 
saj si nikoli nisem drznila narediti prvega koraka, da ne bi 
zato izgubila kakšne prijateljice. Ona me je prva prijela za 
roko in mi pokazala, da sem ji všeč. 
Vendar je pri vseh teh mojih številnih zapletih z ženskami 
bilo zanimivo to, da nikoli nisem pustila, da bi me oti
pavale. Jaz sem to počela njim, one so me pa lahko le 
poljubljale in nič več. Šele pri dvaindvajsetih letih,ko sem 
spoznala svojo sedanjo prijateljico, in se vanjo zaljubila, 
sem prvič pustila, da se me je dotikala in me ljubila. 

Kaj Da v osnovni šolJ? So sošolci vedeli za tvojo 
spolno usmerlenost? 

Konec sedmega razreda so vsi v razredu vedeli, da sem 
lezbijka. To pa zato, ker sem od petega razreda dalje, tu
di s pestmi, če je bilo treba, branila nekega fanta v razre
du, iz katerega so se vsi norčevali in ga poniževali, on se 
jim pa ni znal postaviti po robu. To me je bolelo, saj takš
nih grdobij in krivic ne prenesem. Tako sem se zato več
krat stepla s kom, oni pa so pričeli govoriti , da sem kot 
kak fant. Potem sem nekaterim fantom v razredu kar po
vedala, kako je z mano, vendar se ni nobeden upal nor
čevati iz mene, ker so vedeli, da jo lahko skupijo. S pest
mi sem si tako nekako izborila spoštovanje in mir. 
V drugem letniku srednje šole sem odšla v intemat, tam 
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je bilo super, povsod same ženske, nikjer nobenega tipa. 
Tam sem imela veliko, res veliko, avantur s prijateljicami, 
ki so bile sicer zvečine vse heteroseksualno usmerjene, 
vendar nič resnega. 

Izkušnje z moškim torBi nimaš? 

V tretjem letniku srednje šole sem spoznala nekoga. Všeč 
mi je bil, treniral je body building, vendar je bil zelo po
zoren in niti najmanj ošaben, kot so to pogosto moški. 
Nisem bila v resnici zaljubljena vanj, so mi pa prijale 
nežnosti med nama, čeprav zaresnih spolnih odnosov 
nisem z njim imela nikdar, nisem hotela, da bi se to 
zgodilo. Ko me je nekoč vprašal, kaj je narobe z mano, 
sem mu povedala za svoje nagnjenje do žensk. 
No, po končani srednji šoli sem se vseh teh številnih 
avantur nekako naveličala, hotela sem nekaj več kot to, 
hotela sem resno zvezo. Takrat sem se zaljubila v neko 
svojo prijateljico, ki pa je imela tipa. Nekaj časa je bila z 
obema, načrtovala je celo, da bi tipa zapustila, vendar so 
se stvari obrnile pač tako, da sem se zaljubila v svojo 
sedanjo partnerko in je bilo tiste zveze konec. 

SI zaradi sVole sedanie partnerke z8ČBla 
premišljevati o sprW""bi spola? 

S partnerko imava veliko težav zaradi okolja, zaradi 
drugih. Njenim starnem ne smem pred oči, tudi pred pri
jatelji in prijateljicami morava biti previdni. Včasih sva 
zaradi vsega tega skrivanja že povsem izčrpani, ne veva 
več, kaj storiti, saj svojega stanovanja nimava. Premišlje
vali sva, kako bi bilo vse laže, če bi jaz bila moški. Njeni 
starši bi naju takoj sprejeli in nama pomagali materialno. 
Nihče več ne bi vohljal po najini zvezi, vse bi bilo veliko 
bolj preprosto. Zato sem začela premišljevati o spre
membi spola; samo zaradi drugih, ne zaradi sebe. Sama 
si tega ne želim, ker nimam pojma, kaj bi se zgodilo 
potem. Ce bi si potem moja partnerka našla drugega 
moškega, le kaj bi bilo z mano? 

All bi lahko rekla. da sta s P8rtnerko nekako Privzel; 
moško oziroma Žensko vloao? 

Ja, najini vlogi sta nekako razdeljeni. Jaz recimo bolj skr
bim za denar. No, kar se pa tiče kuhanja in pospravljanja, 
tu sva pa povsem enakopravni. Najin odnos, kar se tiče 
moškosti in ženskosti, je nekako v razmerju 70 : 30. 
Rekla bi, da imam jaz nekako 70 odstotkov moških last
nosti. Vem, da so lezbični pari zelo različni, saj se pri 
nekaterih sploh ne da ugotoviti, katera je bolj moška 
oziroma ženska. Pri nama pa je to pač bolj določeno. Ne 
vem, meni se je vedno zdelo, da mora ena biti bolj moška, 
druga pa bolj ženska, da pašeta skupaj. Jaz o vsem tem 
nisem brala v nobenih knjigah, že od malega pač vem, 
kam sodim, vem, da me privlačijo bolj ženstvene ženske, 
mojo sedanjo partnerko pa bolj možate. 

V/ezbičnl skupnosti le veliko razpravofaranju vloa. 
Igranle moške {butch} oziroma Ženske (femme) 



vloae je bilo najbolj razširieno v petdesetih letih 
v ameriški lezbični skupnosti. seveda pa še prei ln 
tudi druaie po svetu. Zanimivo pa je. da razdelitev 
vloa obstala še danes. ko je lezllištro Že nekoliko 
bolj družbeno spreiemlijyo. 

Seveda to še danes obstaja. Sama se zelo dolgo nobeni 
nisem pustila dotakniti. Ne vem natančno, zakaj. Morda 
zaradi grenke izkušnje s tisto prijateljico, ki je pobegnila, 
ko sem jo začela otipavati. Morda je vzrok za to tudi v 
družbenih okoliŠČinah, vendar mislim, da ni edini. Prej 
sem se vedno samo jaz dotikala drugih, sama si njihovih 
nežnosti nisem želela, saj se mi je zdelo, da to ne sodi k 
meni, zdelo se mi je ponižujoče. Šele pri sedanji partner
ki sem se omehčala in na njeno vztrajanje pristala na 
njene nežnosti. Bilo je lepo in grozljivo obenem. Bila sem 
v dvomih, vsiljeval se mi je občutek , da se je prisilila v to, 
da bi še meni bilo lepo. Nisem ji verjela, da si to iskreno 
želi, zato sem naredila poskus. Lepega dne sem ji rekla, 
da se me ne sme več dotakniti. Zagrozila sem ji, da jo 
bom zapustila, če ne bo upoštevala moje želje. Hotela 
sem vedeti, ali si me resnično želi, ne pa da me ponižu
je. Po tem poskusu sem se prepričala, da je njeno hrepe
nenje iskreno. Tudi sama sem se spremenila, se sprosti
la, saj od takrat nimam več nobenih zadržkov. 

Kdaj si začela ugotavIlati. da si lezllijka? Kakšne so 
bile troje prve informacije? 

Svoje drugačnosti sem se začela zavedati v sedmem ali 
osmem razredu osnovne šole, ko sem se močno zaljubila 
v sošoiko. V naslednjih letih pa sem se zaljubila kar v tri. 
Vse informacije, ki sem jih imela, so bile samo negativne. 
V roke so mi prišle knjige, izšle pri Mohorjevi družbi, v 
katerih je bila homoseksualnost prikazana kot bolezen in 
pohabljenost. Take informacije so mi ostale skoraj do 
pred nekaj let nazaj. 

SI verjela v to. kar si prebrala? 

Seveda. Prepričana sem bila, da je homoseksualnost 
bolezen. Dolgo časa sem mislila, da je hiba, ki se jo da 
odpraviti. Včasih sem celo verjela, da jo bom pri sebi 
odpravila, ampak seveda ni šlo. 

SI hotela to hibo odprayjtl tudi s ooroko. 
z "normalnim" Življenjem? 

Seveda. Najbolj sem se zanaša la prav na poroko, ker 
nisem imela ne korajže ne veselja, da bi šla k psihiatru. 
Mislila sem celo, da mi bo uspelo z nekim fantom. Opazi 
la sem namreč, da kadar sem bila trezna, so me zani
male ženske, ko sem bila pijana, pa moški. 

S kom si se prvič poaovarjala o homoseksualnosti? 

Si lahko komu zaupala? Kdaj in kako si spomala 
sebi podobne ljudi? 

o tem sem se pogova~ala že od vsega začetka s 
sošolkami. Posebno negativnih odzivov ni bilo ali pa jih 
jaz nisem opazila. Imela sem sošoiko, ki sem ji lahko za
upala, mislim pa, da sem imela tudi srečo, ker me ni 
preveč zavzeto poslušala. Podobno je bilo tudi na fakul
teti. Poznala pa sem že svojo dolgoletno ljubezen iz Srbi
je, iz muslimanskega, zelo nazadnjaškega okolja. Bili sva 
skupaj. vendar se sploh nisva zavedali, da gre za 
lezbične odnose. Takrat sem bila v trelji gimnaziji, stara 
sedemnajst ali osemnajst let Bili sva tako srečni, da je 
bilo vse drugo nepomembno. Staršem tega seveda nisva 
povedali. Sama sem živela z dvema tetama. Nekoč sta 
dobili anonimen klic, da sem jaz lezbijka. Ko me je teta 
vprašala, ali je to res. sem vse absolutno zanikala. Ni mi 
bilo lahko tajiti, bila sem razočarana nad sabo in se 
sramovala. Cez nekaj let sem teti napisala pismo, v 
katerem sem ji priznala, da sem lezbijka in zatrdila, da 
bom naredila vse, da se to neha - če ne bom mogla uka
zovali svojim čustvam, pa pač ne bom tako živela. Kot 
dokaz za to sem prenehala piti. Pismo sem pisala iz Švice 
ali Anglije, leta 1969 ali 1970, to pomeni, da sem bila 
stara približno sedemindvajset let 

Kako pa je bilo v tistem obdob{u y tujini. kler si 
živela? Si spomala kakšne sebi podobne ljudi? 

Najprej sem spoznala v Švici neko žensko in nanjo sem 
se zelo navezala. Bili sva skupaj v nekem gibanju, ki je 
bilo zasnovano precej versko, moralno. Ona mi je želela 
pomagati tako, da je o mojem nagnjenju povedala neki 
drugi gospe, ki se je, skupaj z drugimi Svicarji , ukva~ala 
prav z meni podobnimi primeri. Pomagala mi je tako, da 
od takrat nisem želela imeti nobenega stika z lezbištvom 
- niti ne s sabo kot lezbijko niti z drugimi. To obdobje je 
trajalo kakšnih petnajst ali dvajset let. 

Si zdržala? 

Ne, nisem. Z dobro prijateljico, ki je šla zaradi mene v 
Anglijo, sem še lahko prekinila. Ko sem se nekako očisti
la same sebe, sem šla v Anglijo in se tam takoj zagledala 
v sodelavko iz Venezuele, in to tako, da je ona to opazila. 
Na obojestransko presenečenje se je tudi ona zaljubila 
vame. V začetku sva bili tako srečni, da se z normami 
nisva nič ukvarjali. Potem pa so zopet sledili notranji boji. 

Kako pa si zamišljaš odnos med dvema ženskama? 
Kako je to bilo v preteklosti? Imaš kak komentar na 
odnose. v katerih igra ena ženska moško. druga pa 
žensko vlogo? 

Težko govorim o tem, ker izhajam iz kmečkega. provin
ciainega okolja, kjer je, kot sem že omenila, lezbištvo ve
ljalo za bolezen. Kar se tiče igranja moške ali ženske 
vloge v partnerstvu, se to zgodi spontano in jaz se s tem 
kaj posebej ne bi niti ukvarjala. V skladu z značajem in pa 
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predvsem, če se imata dve ženski radi , se to samo po se
bi uredi. To lahko rečem tudi iz svojih izkušenj. Jaz sem 
bila vedno tista bolj ležerna, rada vidim, da me strežejo, 
in običajno se je tako tudi dogajalo v zvezah. Sicer se mi 
te stvari nikoli niso postavljale kot vprašanje in v tem ne 
vidim nobenega problema. 

Kako si semanila - ker pač ne iMš v Liubljani - z 
gejevskim gibanjem. lezbično skuPino LL z našimi 
publikael/ami ". ? Koliko pomaš to sceno. česa sj se 
udelei/la? Se ti zdi. da kaj pomembnega man/ka na 
tem področju vSlovenlii? 

Če se dobro spomnim, sem prvič naletela na naslov klu
ba LL v Mladini. Pozanimala sem se tudi po S~S-tele
fonu, tam so me seznanile s feminističnim taborom v 
Beli krajini. To je bilo prvo srečanje , ki sem se ga udeleži
la na tem prostoru. 
Kaj mi manjka? Ker sem stara že več kot štirideset let, mi 
seveda manjkajo srečanja s starostno sebi podobnimi. To 
zelo pogrešam. Ko sem recimo prišla v Munchen, teh 
težav ni bilo. Prepričana sem, da v kakem velemestu ne 
bi bila osamljena, ne verjamem pa, da bi v Ljubljani lahko 
srečala ženske, s katerimi bi se lahko intenzivno pogo
varjala in družila. 

V mladosti si imela velikokrat notranje boje zaradi 
svoje spolne usmerienosti. Kako 51 potem rešeyala 
to dilemo? Si se kdal pomirila s sabo. se spreJela 
tako. kot si? 

Marsikaj je bilo odvisno od osebe, v katero sem se zalju
bila. Če so bila čustva močna, nisem bila obremenjena s 
predsodki. Skrbelo me je le zaradi mojih tet, za druge mi 
sploh ni bilo kaj preveč mar. Nikakor pa nisem hotela, da 
bi bili moji teti potrti ali razočarani zaradi mene. 
Mislim, da tega najbrž še zdaj nisem uredila pri sebi. Naj
bolj mirna sern bila v obdobju, ko sem živela sama. V 
resnici se nisem zadrževala, ampak preprosto dolgo ni
sem srečala nikogar, ki bi me pritegnil. Če bi me kdo pri
vlačil, bi moja moralna načela takoj popustila - doslej je 
bilo vedno tako. Nazadnje sem spoznala neko tujko, ki mi 
je bila zelo blizu, vendar sem se je otepala toliko časa, da 
si je našla partnerko, s katero sedaj živi. Jaz pa se ne 
morem sprijazniti s tem. Partnerstvo si želim, vendar ga 
ne najdem. Tako še vedno nisem pomirjena. 

pri kateri starosti si začela UQotavliati. da si lezbijka. 
in kal te le navedlo k temu? 

V drugem ali tretjem letniku srednje šole, ko sem imela 
šestnajst ali sedemnajst let, sem se začela spraševati, ali 
sem morda lezbijka. Prvič sem na to pomisiila pri petnaj
stih, ko sem na morju spoznala nekega Nizozemca. Zelo 
dobro sva se razumela. Ker se nisem odzvala na njegovo 
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osvajanje, mi je čisto prijateljsko namignil, da sem 
mogoče lezbijka. Takrat nisem vedela, ali sem ali ne, 
sem pa začela o tem razmišljati. Iz osnovne šole ali celo 
otroštva se ne spominjam ničesar posebnega. Mnoge 
lezbijke so v tistem obdobju bile zaljubijene v učiteljice ali 
sošolke - pri meni tega ni bilo. &lIe v srednji šoli sem se 
zagledala v sošolko. Ob srečanju z njo me je kar stisnilo v 
želodcu. 
Včasih mi je hecno poslušati druge, kako so ugotavljali, a 
so ali niso istospoino usme~eni . Jaz sem si takrat pač 
rekla , da mogoče pa sem lezbijka, nisem se pa ubadala s 
tem. Kakšni so mi sicer svetovali, naj poskusim še s fan 
tom, da bom vedela, pri čem sem. Vendar me moški niso 
nikoli spolno privlaČi Ii. 

Iz otroštva in osnovne šole se ne spom/nlaŠ ničesar 
posebileoa. Sj morda le kai slišala o lezbjštyu? Ali si 
v obdobju. ko si zaČela UQotavliati svoje ;Stospolno 
naanjenje. iskala kakŠne informacije o tem? 

Iz osnovne šole se spomnim zmerljivk peder in lezbijka, 
to je sicer že od vekomaj. Omenila bi še nekaj, čeprav to 
še ni znak lezbištva. Kot otrok sem se rada družila s fanti, 
plezala po drevesih in podobno. Mnogi so me zafrkavali, 
da sem taka kot fant, in na ulici sem večkrat slišala 
opazke, češ. a to je pa baba. 
V spominu pa mi je ostal smešen pogovor z nekim pri
jateljem na morju. On je stanoval na Gornjem trgu, v 
času, ko je bil odprt disko Amerikanec z gejevsko kliente
lo. Povedal mi je, da je v njegovi ulici klub, kjer se zbirajo 
pedri , in da jih je nekoč zalila voda. Če se prav spomnim, 
je bila menda poplava. 
V srednji šoli sem imela še srečo, saj so moji sošolci bili 
zvečine bolj dovzetni za te stvari. Na kakšni drugi šoli go
tovo ne bi bilo tako. Sošo;ke so se zanimale za različne 
stvari in ena mi je povedala, da obstaja bilten Lesbozine. 
Prvo številko sem dobila za prebrati, drugo pa sem po 
naključju našla v Galeriji Skuc. Potem me je začelo zani
mati, kje je sedež Lezbične sekcije LL. V disku K4 so me 
pomotoma poslali na sestanek feministične sekcije Lilit. 
Tam sem bila dvakrat, sicer bolj ob strani, vendar sem 
ugotovila, da to ni to, kar sem iskala. Potem sem pa leta 
1990 prišla na Roza klub. Feministke so se na sestankih 
pogova~ale o različnih stvareh in mislila sem, da bo na 
Roza klubu podobno. Vendar so bila srečanja gejev in 
lezbijk bolj aktivistično usmerjena Roza klub je bil takrat 
še precej nova organizacija, začel se je delati Revolver. 
pripravljala se je oddaja na radiu in še kaj. Vse teme so 
bile resne in nobeden se ni imel časa ukvarjati z mano. 
Kljub temu sem redno hodila na sestanke, čeprav mi še 
zdaj ni jasno, kje sem jemala vztrajnost Najprej sem 
samo sedela in poslušala - to tudi ni slabo - potem pa 
sem le počasi navezala pristnejše stike. 

S kom si se najprej poaovadala o svojem nagnjenju? 
Si Čutila potrebo govoriti o tem? 

Seveda sem se želela pogova~ati s kom, ker je šlo za 
pomembno stvar. Mislim, da nisem dosti oklevala. Sošol-



ki , s katero sva bili zelo dobri prijateljici , sem se zaupala. 
Sprejela me je brez zadržkov in veliko sva se pogovarjali 
o tem. Najprej sem povedala samo njej. Potem pa se mi 
je zdelo najbolje, da s svojim nagnjenjem seznanim tudi 
druge prijateljice, da pozneje ne bi bilo nobene zadrege 
glede tega. Tako sem povedala še trem sošolkam, ki so 
me prav tako sprejele, tako rekoč brez kakršnegakoli 
odziva. Naslednji korak pa je bil pogovor z bratova ženo, 
s katero sva se precej dobro razumeli. Preprosto sem 
čutila potrebo komu povedati in slišati kaj o tem od 
drugih. Najprej je bila šokirana in mi rekla, da je vzrok za 
to v mojih najstniških letih in da še marsičesa nisem 
poskusila. Potem pa ji je le postala jasno, da ne gre za 
kakšno pubertetniško muho, temveč povsem resno zade
vo. Pozneje sva imeli nekaj dobrih pogovorov s to temo. 

Si kdaj pomisli/a, da bl se pOQovorila tudi s staršI? 

Moji starši ne vedo ničesar. Pri nas je tako, da se še o 
običajnih stvareh bolj malo pogovarjamo, zato sem misel 
na izpovedovanje svojega nagnjenja povsem opustila. 
Razmišljala sem sicer, da bi se potem mogoče bolje 
razumeli - po obveznem začetnem šoku. Zdi se mi, da 
mama sumi - enkrat sem našla vse svoje lezbične in 
gejevske časopise na mizi. Rekla sicer ni nič, ker me tudi 
drugače nikoli ne sprašuje o stvareh, če jih sama ne 
načnem. Mislim pa, da bi najprej povedala bratu. 

Bi iim morda laže povedala kdaj pozneje. recimo če 
ne bl več živela zniimi? 

Mogoče je laže potem, ko odideš, čeprav je to bedarija -
vem, da me ne bi vrgli iz hiše. KolikOf sebe poznam, 
gotovo ne bi izbrala lažje poti, ampak najtežjo, in jim, na 
primer, povedala, da sem lezbijka, ko bi še živela z njimi. 
Najprej sem jim mislila povedati, šele ko bi bila v zvezi z 
žensko. Sedaj sem v zvezi , vendar pa mislim, da jim bom 
povedala takrat, ko se bom odselila. Skratka, vedno se 
najde izgovor za odlašanje. 

Se tvoje predstave. če Ph imaš izdelane. 
o lezbičnj zvezi bistveno razlilwjeio 
od heteroseksualnih? 
ln kam bl postaVila vzorce lezbičnih zvez, 
kotle denimo igranje aktivno-pasivne vtoge 
oziroma butch ln femme? 

o butch in femme sem izvedela iz lezbične literature in 
tudi od drugod. Mislila sem, da v realnem življenju že ne 
more biti tako, saj je igranje nasprotnih vlog za dve žens
ki nesmiselno. Potem sem le začela ugotavljati, da so ta
ki pojavi tudi v realnosti , čeprav ne vedno tako izraziti. 
Tega, da neka ženska - ne vem, ali zaradi osebnostnih 
lastnosti ali načina razmišljanja ali česa - razmišlja in 
postopa nekako bolj po moško, kot klasičen heterosek
suaini moški, si nikakor nisem mogla predstavljati. Sedaj 
sicer vem, da tudi to obstaja, zase pa si nikoli nisem 
predstavljala kaj podobnega. Nisem ne butc!l ne femme, 
ampak nekaj povprečnega. Cetudi bi bil" outeh, si ne 

predstavljam, da recimo ne bi smela pomivati posode. O 
vlogah v lezbičnih odnosih v bistvu nikoli ne razmišljam, 
ne zdi se mi pomembno. 
Kar se tiče lezbičnih zvez na splošno, pa imam eno 
vprašanje, na katero sem morda že našla odgovor. Zme
raj se je govorilo, da homoseksualne zveze niso obstajne, 
to naj bi še posebno veljalo za geje. Vzroki za to naj bi bili 
ti, da se ne moremo poročiti , ustvariti klasične družine in 
podobno. Vendar sem ugotovila, da sploh ne gre za to. 
Heteroseksualne zveze niso prav nič drugačne in spra
šujem se, zakaj se tako poudarja kratkotrajnost le pri ho
moseksualnih zvezah. Edina razlika je verjetno v tem , da 
si heteroseksualni pari po večini prikrivajo skoke čez plot, 
lezbični oziroma gejevski pari pa svojih ljubimk oziroma 
ljubimcev ne skrivajo tako zelo oziroma si to povejo. 

Se ti zdi. da se je. odkar si tudi sama 
postala deiavna soustvarjaika 
gejevske scene. kai bistveno spremenilo? 
Kakšen je tvoj občutek glede naše scene 
in česa primanjkl!ie? 

Stvari se premikajo, o tem ni dvoma. Po lastnem okusu bi 
sicer bila najraje nekaj let starejša, tako da bi prišla na 
sceno nekje leta 1985, ko je bil drugačen folk oziroma 
drug feeling. Kaj posebnega ne pogrešam. Včasih mi kaj 
pride na misel, vendar ni tako življenjsko nujno. Od bolj 
stvarnih reči pogrešam kak lokal, pa morda še kako 
diskoteko. 
V vsakdanjem življenju me moti, ker se ne moreš v LJub
ljani sredi belega dne sprehajati z roko v roki ali poljub
ljati s svojo partnerko. Saj lahko to narediš, ampak takoj 
nehote vzbujaš pozornost Sicer pa te stvari najbrž nikjer 
na svetu niso povsem neopazne, vsakdanje. 
Kar se tiče publikacij , mislim, da jih seveda nimamo 
dovolj, vendar pa sem vesela, da jih sploh imamo. 
Na sami sceni pa, imam občutek , nastaja več skupin in 
smo premalo povezani. To velja tako za lezbijke kot geje. 
Ljudje pridejo na sceno, potem se skregajo ali razidejo in 
obtičijo v nekih ločenih skupinicah. Tako se folk pOfazgu
bi. Nekatere združbe so na Kersnikovi, mnoge še marsik
je drugje .. , Povezanosti ni. 

Ka;' po tvojem mnenju. botruje takemu stanJu? 

To gotovo ni posebnost slovenske scene in tudi ne bi 
želela preveč posploševati. Najbrž gre za različne in
terese. Ker nas je v bistvu zelo malo, medsebojno pa smo 
si zelo različni , so osebna trenja zelo pogosta. Zdi se mi, 
da je tega vse več ali pa jaz prej nisem bila tako pozorna. 
Zdajle mi je prišlo na misel še nekaj. Vsa ta velika 
skupina lezbijk in gejev mogoče sama sebe pretirano 
razume kot nekakšno družino, ki naj bi kot taka 
funkcionirala. V resnici pa stvari niso čisto take - tudi 
heteroseksualci ne predstavljajo neke velike družine v 
tem smislu. 

Kako pa vidiš različne lezbične in gejevske družabne 
kroge na naši sceni? Misliš, da imajo kakšne 
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posebne mač/lnost/ al/ so to bol/ naklJučna 
prijatelJeran/a? 

To stanje me nekoliko spominja na srednjo šolo, ko smo 
se razdeljevali v manjše prijateljske skupine, zvečine 

predvsem po interesih, recimo, kakšno glasbo poslušaš, 
se zakajaš ali ne, piješ ali ne, žuriraš vsako noč ali se 
pridno učiš ... Na gejevski sceni so sicer navzoče tudi 
druge stvari , vendar ne vem natančno, katere. Najbrž so 
pomembne tudi interesne razlike - nekatere na · sceni 
zanima le zabava, druge kaj drugega - pa tudi razlike v 
življenjskem slogu. Posebno vlogo igrajo gotovo tudi sta
tusni simboli ali situiranost, čeprav ne toliko - vsaj pri 
lezbijkah to ni tako izrazito. Zdi pa se mi tudi, da se med
sebojno raje družijo tisti, ki so bolj nagnjeni k stalnejšim 
zvezam, oziroma pari - ampak tudi to je povsem 
razumljivo. 

KdaJ si ugotovila. da si /ezbijka? 

Ne gre toliko za vprašanje, kdaj sem začela ugotavljati , 
da sem lezbijka , temveč je zanimivo to, da se mi je samo 
enkrat v življenju zdelo, da to nisem - v šestem razredu 
osnovne šole. 
že nekako od tretjega leta starosti sem vedela, da me 
privlačijo ženske, ker sem že takrat čutila nekakšen 
naval čustev do svoje tete. To se je ponovilo pri šestih 
letih v vrtcu, pa spet v prvem razredu osnovne šole; 
skratka, zaljubljenost v ženske se je ponavljala in pravza
prav sem s tem odraščala in to sprejela kot del sebe. 
Zato tukaj nisem imela nikoli težav - svoje tovrstne 
identitete se zavedam, odkar se zavedam sebe. 

Kako to. da si v šestem razredu osnovne šole 
vSeeno pomisli/a, da morda nisi /ezbl/ka? 

To je bilo takrat, ko je vladala množična evforija zaradi 
nekega sošolca. Mnoge sošolke so bile namreč zaljub
Ijene vanj in tudi meni se je za hip zazdelo, da se mi do
gaja podobno. 

si se morda te takrat srečala s pOjmom lezbjjka. 
si poznala nlegov pomen? 

Ne vem, kako, vendar sem nekako vedela, kaj to pomeni, 
čeprav ni bilo o tem nobenih pravih informacij. Ce sem 
slišala žaljivki peder ali lezbijka, sem se ob tem počutila 
razkrita; zdelo se mi je, da letita opazki predvsem name. 

Kdaj pa si dobila prve ustreme informacije 
o lezbIštvu? 

Tudi to se je zgodilo že v osnovni šoli, saj so se tedaj 
začeli pojavljati članki s tovrstno vsebino v raznih 
časopisih - v Jani, Anteni ... Vse to sem prebirala, si 
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članke izrezovala; to so bile moje prve informacije. Zdelo 
se mi je, da bi o tem morali še več pisati , zato sem tudi 
sama poslala nekaj dopisov z izmišljenim problemom s to 
temo v Zaupne besede in rubriko Prostovoljno pred poro
ta in bili so tudi objavljeni. 

Kako /e bilo s tvojjm razkritjem spolne identitete 
staršem. oriiateljem. mancem? 

Pred starši klasično razkritje sploh ni bilo potrebno; moje 
otroške in mladostniške zaljubljenosti so bile dokaj po
goste in običajno nesrečne. Pred mamo in očetom nisem 
skrivala vzrokov za svojo potrtost, saj smo doma imeli 
zmeraj izjemno odkrite odnose. Tako so starši pravzaprav 
odraščali z mano in mojim lezbištvom. 

Kaj pa drugi - oriiatel;;, sošolci u ' ? 

Zaupala sem le resničnim prijateljem. Zdelo se mi je, da 
prijateljstvo zahteva medsebojno odkritost, zato nisem 
želela skrivati tega dela svoje osebnosti. Po navadi so 
ljudje cenili mojo iskrenost; odnosi so se po razkri~u še 
poglobili. Zvečine imam dobre izkušnje z razkritjem. 

Imaš sploh kakšno negativno izkušnjo glede 
razkrivanja svoje identitete? 

Sanio eno. Nekemu sošolcu na faksu sem zelo zaupala, 
saj je bil moj najboljši prijatelj in sem mu nekoč povedala, 
kako je z mano. Cez nekaj časa so, žal, prek njega to 
izvedeli skoraj vsi profesorji in precej kolegov na fakul
teti. Trdil je, da je o tem govoril zato, ker se tega ne bi 
smeli sramovati in je treba ljudi ozaveščati v tej smeri. 
Vendar pa miSlim, da je v resnici šlo za nekak senza
cionalizem. 

Se morda spominjaš trenutka. ko si se prvič 
resnično soočila s svojo spolno usmerlenostjo ? 

Ne. Mislim, da sem to že zelo natančno vedela približno 
pri sedmih letih, dokončno pa pri dvanajstih. Jasno mi je 
bilo, da se to nikdar ne bo spremenilo. 

ln kdaj si začela svoja občutia do žensk prvič 
po vezo vati z erotiko? 

V osnovni šoli ni šlo ravno za erotiko; v fantazijah sem se 
ustavila pri poljubljanju. Dlje sem šla v tretjem letniku 
srednje šole ... 

Se je odnos s starši zaradi tega kaj 
spremenil - bodisi na boljše bodisi na slabše? 

Kot rečeno - starša sta sprejela mojo erotično usmeritev 
kot del mene in tukaj ni bilo nikoli težav. Doma se o tem 
pogova~amo odkrito in večinoma zelo sproščeno . To se 
mi je vselej zdelo povsem samoumevno, kako pa je 
dragoceno, sem spoznala šele tedaj, ko sem slišala o 
tovrstnih izkušnjah mnogih drugih lezbijk, ki pred 



domačimi ta del svojega življenja bodisi prikrivajo bodisi 
imajo slabe izkušnje z razkritjem. 

Kako vidiš oartnersko zvezo med ženskama? 

Najprej bi rekla, da je izjemna razlika med stanjem 
neuslišane zaljubljenosti, ko sanjariš in vse vidiš idealno, 
in stvarnim življenjem s partnerko. Poglavitna razlika je 
ta, da ti je oseba, v katero si zaljubljena, lahko že v 
naslednjem trenutku - recimo v tistem, ko uvidiš, da se 
njena podoba ne ujema z umišljeno - popolna tujka; ose
bo, s katero dlje časa živiš, pa vzljubiš mnogo globlje, za
to ostaja povezanost - četudi se intimno partnerstvo raz
dre - pogosto vse življenje. 
V zvezi pričakujem predvsem ujemanje; to ni nujno uje
manje interesov, temveč mislim na neko enotnost, po
dobnost mišljenja in čustvovanja; skratka, nekaj, čemur 
pravimo "podobna valovna dolžina". To so subtilne, 
človeške podobnosti, ki morajo biti; šele na drugo mesto 
uvrščam podobnost interesov, izobrazbe ... Predpogoja 
za dobro zvezo sta po mojem popolna odkritost in zau
panje. Največja nevarnost v dolgoletnih zvezah je 
možnost zameglitve lastne identitete; ne govorim o po
polni izgubi le-te, temveč o morebitnem prevelikem prila
gajanju, ko lahko kaj hitro pozabimo na svoje lastne želje, 
na svoja lastna hotenja. Potemtakem bi morali partnerki 
natančno vedeti, kdo sta sami zase, neodvisno druga od 
druge, in te avtonomije ne bi smeli izgubiti. Seveda nujno 
prihaja v dolgoletnih zvezah do otopitve prvotnih strasti -
rešitev je odvisna od odločitev posameznic ... nekaterim 
je pomembnejše hlastanje po novih razburljivih izkuš
njah, druge dajajo prednost vzdrževanju ustaljene, glo
boke zveze, tretje se odločijo za tak ali drugačen kom
promis. 

Kam bi umestila. če sploh. igranje vlog v /ezbičnlh 
WlMil11 

Teoretično ne nasprotujem temu, osebno pa mi je ta stvar 
tuja: resnica je, da kot ženska želim ljubiti žensko. Poleg 
tega menim, da predvsem igranje moške vloge podpira 
splošno uveljavljene stereotipe o lezbijkah kot možačah , 

ki naj bi bile seveda neprivlačne, da ne rečem , grde 
ženske; v širšem družbenem kontekstu se igranje vlog ne 
razume pozitivno, to na žalost samo krepi predsodke do 
lezbijk na sploh. 

Kakšne so po tvojem mnenju podobnosti ln raz/lke 
medhetero-In homoseksualnimi odnosi? 

Mislim, da jaz kot lezbijka ne morem o tem nepristransko 
soditi, ker nisem nikdar imela prave heteroseksualne 
zveze - še tistih nekaj bežnih stikov z moškimi je bilo 
zaradi moje čustvene nesposobnosti do nasprotnega 
spola povsem poraznih, brez vsebine. Podam lahko zgolj 
subjektivno mnenje, ker objektivnega kot lezbijka sploh 
ne morem dati. Menim, da sta si ženski duhovno bližji in 
zato lahko vzpostavita globlji medsebojni stik kot osebi 
različnega spola; vendar še enkrat pouda~am , da lahko 

neka heteroseksualna ženska kadarkoli ovrže moje sta
lišče, saj podobno kot jaz izhaja iz svojih izkušenj in 
občutkov, ki so povsem drugačni od mojih. 

Kakšno le tvoje mnenje o našl ge(evski in lezbični 
sceni? Kaj n;ybolj pogrešaš? 

Mislim, da je največja težava naše scene predvsem njena 
majhnost Ta majhnost pa ima dve posledici - prva je ta, 
da je izjemno malo dejavno angažiranih ljudi, in če se ti 
prenasičijo delovanja, je praznina oziroma luknja v akti
vizmu zelo očitna, saj to vpliva na celotno dogajanje. Vse 
se lahko zelo hitro ustavi, ker ni pravega zaledja ljudi, ki 
bi nemoteno nadaljevali izvedbo projektov. Zdajšnje sta
nje je po mojem zelo slabo, vse stagnira ravno zato, ker so 
se "goniIne sile" ravno sedaj nekoliko umaknile s scene. 
Druga slabost pa je ta - govorim samo o ženskah, o moš
kih ne morem - da je na tej zares zelo majhni sceni iz
jemno težko srečati pravo partnerko zase. Jasno je, nikar 
se ne slepimo, da ni prav iskanje partnerke temeljni raz
log za večino lezbijk, da sploh pridejo na sceno; tistih, ki 
jih zanima še kaj drugega, je, kot rečeno, zelo malo. Maj
hnost scene žal povzroča vsiljeno iskanje partnerke -
prave partnerke ni in zato prihaja v intimnih odnosih do 
prepogoste menjave oseb; skratka, banalno rečeno, izbira 
ni velika. Potem iščeš in iščeš znotraj te majhne mno
žice, čeprav že vnaprej veš, da ni pravega človeka zate, 
pa se vseeno ne želiš odreči slepilu, da se vendal1e motiš. 
Na sceni pogrešam predvsem ljudi, ki bi jim lahko zau
pala, ki bi mi bili resnični prijatelji. Zdi se, da je glede pri
jateljstva stanje podobno kot pri partnerstvu; Želimo si 
ga, skorajda nasilno ga iščemo, stvarne možnosti zanj pa 
so skromne, ker je krog ljudi preozek. Vsekakor pogre
šam iskrenejše, bolj doživete, pristnejše medčloveške 
stike med lezbijkami na sceni. 

pri kateri starosti si uootovUa. da te prMačijo 
ženske? 

To sem začela ugotavljati v šestem razredu osnovne šole. 
Nisem vedela, za kaj gre. Bolj sem se drUŽila s fanti. Oni 
so gledali punce, pa sem si mislila, zakaj jih ne bi še jaz. 

si imela kakšne infOrmacije o lezbištvu? 
Kako si se poČUtila? 

Prav nič nisem vedela o lezbijkah. Počutila sem se 
povsem običajno, gledala sem punce tako kot fantje in 
nič se mi ni zdelo nenavadno. 

si bila takrat kdaj zalJubljena v dekle? 

Prvič sem se zaljubila v prijateljico, ko sem bila v osmem 
razredu, vendar ji tega nisem nikoli povedala. 
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SI komu zaUPala o svojih ČUstvih? 

Ja, šele pozneje sem to povedala prijateljici. Razumela 
me je, ker je tudi sama imela tako nagnjenje. 

SI bi/a takrat ie boli seznanjena 
z lezbištvom? 

Potem sem po naključju šla v Roza disko. Nisem vedela, 
kaj se tam dogaja, vendar sem postala redna obiskoval
ka. Zahajati sem začela tudi na Metelkova. 

Tako si se torel seznanila z dogalanJem. 
BI se danes deklarirala kot lezbijka? 

Ne, ker še vedno ne vem, ali sem. Raje bi se opredelila 
kot biseksualka, čeprav dajem prednost ženskam. Z 
moškim sem včasih tudi zato, da skrijem svoje nagnjenje 
pred starši in okolico. Sicer nisem tako zagreta za moške 
in resno zvezo si laže predstavljam z žensko. Ne vem pa, 
kaj bo, ker bom morda razočarana. 

So tvoji DrijateUlln Prijateljice sedal boli seznanjeni 
s tvojim naan/enlem? 

Da. Nisem imela problemov z njimi, nekateri so šli z mano 
tudi v K4. 

Kako pa ie s starši? 

Imajo me malce na sumu, vendar se nismo nikoli odkrito 
pogovarjali o tem. Našli so mi neko razglednico in take 
neprijetnosti. O homoseksualnosti imajo zelo grdo mne
nje. 

Kakšna Da se tj zdi zveza med dvema iensf<ama? 

Nad tako zvezo sem bolj navdušena kot nad heterosek
sualno. Mislim, da se tudi sicer ženske bolj razumejo in si 
medsebojno zaupajo kot pa ženska in moški. Razlika je 
pa v tem, da dve ženski nimata take svobode kot recimo 
ženska in moški v zvezi. 

Kaj omejuje svobodo nekemu IezblČnemuparu? 

Na primer na cesti se ne moreta svobodno obnašati. V 
življenju se moraš skrivati oziroma zaupaš lahko samo 
tistim, ki so tudi sami podobno usmerjeni. 

SI kdal slišala g laranlu oziroma delitvi rlog med 
lezbijkami? 

Tega pojava prav dobro ne poznam. Lezbično zvezo si 
predstavljam enakopravno. Vendar pa se mi ne zdi nič 
narobe, če dve ženski igrata različni vlogi; recimo da ena 
bolj kuha in pospravlja ali pa da se oblačita različno; ena 
bolj v moške, druga pa v ženske obleke. 

Koliko časa SI ie na ge/erski sC8llI? Kal te je 
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navdušilo. da SI ostala. In česa ne maraš? 

Na sceni sem dve leti in pol. Zdi se mi dobro, da imamo 
svoje prostore, kot sta Roza disko in Metelkova. Imela pa 
sem občutek, da je na sceni veliko nesoglasij, da se ljud
je ne razumejo najbolje. Škoda je, ker nastaja toliko spo
rov zaradi nepomembnih vzrokov. To slabo vpliva tudi na 
tiste, ki niso na sceni. 

Kateri pa so. PO tvolem. vzroki za nesoq[asia? 

Ne vem, verjetno tudi ljubezenske zadeve. Pogrešam 
ravno pogovore, srečanja, vsaj enkrat na mesec, ko bi 
žurirali in se zmenili o vsem. Prav tako bi bilo dobro 
nekako vključiti vse, ki so šele začeli prihajati na sceno. 
Mnogi namreč potrebujejo pogovore in informacije o do
gajanju na sceni. 

Kdal sI zaČela ugotarlIati. da sllezbilka? 

O tem sem se dolgo spraševala, razjasnilo pa se mi je 
šele pri dvajsetih. Še danes ne razumem, zakaj ne že 
prej, čeprav sem bila seznanjena z lezbiš!vom. Sicer se 
sedaj več ne sprašujem o vzrokih - imam dovolj drugih 
težav. Tako pač je in vesela sem, da sem to spoznala. Bi
la sem iskrena do sebe in nikoli nisem mislila, da moram 
karkoli" popraviti". 

Morebitne neaatlvne Informacije niso vplivale nate? 

O homoseksualnosti je vedno zelo veliko negativnih infor
macij - pedrski vici, razne opazke na račun možatih 
žensk in podobno. Mislim, da v otroštvu in puberteti te 
stvari nekako subtilno zlezejo vate. In tako ti pač ne pride 
na misel, da bi tudi sam lahko bil istospolno usmerjen. 
Mene je ta tema vedno privlačila, ampak mi dolgo ni 
prišlo na misel. zakaj. 

All si Dri dvajsetIh. ko SI spoznala. da sllezbijka. 
srečala sebi podoba' /ludi? Si se o tem pogovarjala 
s sošolci ali Mjatelil? 77 je kdo stal ob strani? 

Na faksu sem spoznala prijateljico, ki je imela razmerje z 
žensko in mi je veliko pripovedovala o sebi. Ko sem tudi 
sama spoznala, da sem lezbijka, pa sem molčala. S sabo 
sem se sprijaznila, odzivov drugih pa me je bilo groza. 
Nisem si predstavljala, da lahko komu zaupam. 

So starši seznanieni s tvojim nagnJenlem? 
SI jim sama povedala? 

Zelo dolgo sem se ubadala s tem, kako naj bi jim to 
povedala. Odločila sem se, da se ne bom ukvarjala s tem, 
dokler ne bom v zvezi z žensko. In ko sem imela lezbično 



razmerje, me je bilo še vedno strah. Imela pa sem več 
moči in razlogov za boj. Domnevala sem, da bom imela 
težave. Mislila sem, da me bo oče, glede na homofobična 
stališča iz preteklosti , težko sprejel. Mama je kazala več 
razumevanja. Ko sva gledali oddajo Pro et contra, kjer je 
bil omenjen primer šestnajstletnega geja, ki so ga starši 
vrgli na cesto, je pripomnila, da ona tega ne bi nikoli 
naredila. 
Ko sem neko obdobje delala v Nemčiji , sem spoznala pri
jateljico. Povabila sem jo na obisk in zdelo se mi je, da se 
mojim staršem svita, da sva v zvezi. Glede očeta me niti 
ni tako skrbelo, ker se nerad pogova~a . Slutila pa sem, 
da bi mamini odzivi lahko bili bolj čustveni in da se bom 
morala pogovarjati. Tudi za štiri leta starejšo sestro sem 
bila prepričana, da pozna resnico. Pozneje me je prav 
ona najbolj razočarala, saj me je povsem odrezala. Zani
mivo je, da je izmed vseh prvi pomislil na lezbično raz
merje samo sestrin mož. Ko je bila prijateljica na obisku, 
ni bilo ne časa ne priložnosti za odkrit pogovor z do
mačimi . Zato sem razčiščevanje prestavila na poznejši 
čas, po moji dokončni vrnitvi v Ljubljano. S prijateljico sva 
odpotovali v Nemčijo , tam sem delala še nekaj tednov. 
Toda po enem tednu me je poklicala mama in me vpra
šala, ali sem lezbijka. Bila sem zelo presenečena, ker 
sem mislila, da so to že ugotovili. Odgovorila sem, da 
sem. Kljub vsemu resnice ni hotela slišati. Telefonski po
govor je bil kratek, vendar mi je mama povedala dovolj, 
da me je postalo strah. Potem me je poklicala še sestra, 
češ kako grozno je doma, in mi pravzaprav povedala, da 
me po vrnitvi čaka pekel. Tik pred vrnitvijo me je mama 
znova poklicala in mi povedala, da noče, da pridem do
mav, čeprav oče ni bil tega mnenja. Ko je bilo moje 
službe konec, sem še kak mesec živela pri prijateljici, 
potem pa sem se le vrnila v Ljubljano, med drugim tudi 
zaradi izpitov na faksu. Pričakovala sem štirinajst hudih 
dni, nisem si pa mislila, da bodo šle stvari tako daleč . 
Upala sem, da bo po očitkih napočil čas za pogovor. Am
pak to se ni zgodilo. Če prav razumem, me je mama 
hotela kaznovati in mi dokazati, da so ona, družina in 
dom zame najpomembnejši. Ker jaz tega še nisem spoz
nala in torej izbrala nekaj drugega namesto nje, se bom 
pa morala vrniti pozneje, seveda vsa skesana, in priznati, 
da sem se zmotila. Njena finta ni uspela, našla sem 
stanovanje pri prijateljici in preživela. Mama vztraja pri 
svoji drži, češ da bi se jaz že morala ukloniti, če bi 
povsem propadla brez staršev. Seveda pri tem pozablja, 
da se nikoli nisem odločala med njo in kom drugim. Tukaj 
vendar sploh ne gre za izbiro. 
PO mojem odhodu nekaj časa nismo imeli stikov. Nisem 
imela dovolj moči za soočanje z družino, ker sem bila 
deležna samo nizkih udarcev. Mama me niti malo ni 
skušala razumeti. Nikoli ni šlo za pogovor, ampak samo 
za očitke in napade. Sama udarcev nikoli nisem vračala. 
Čez nekaj časa sem poskusila znova vzpostaviti stike. 
Tako sedaj grem včasih domov, ampak nikoli nepovablje
na. Nekoč sem prišla nenapovedana, pa je bilo vse 
narobe. Starši so imeli obiske in vsi so me ignorirali. 
Sedaj se mi Zdi, da je moja mati .še vedno polna ljubezni, 
ampak tudi sovraštva. Nikoli ne vem, katero plat mi bo 

pokazala, zato se ne znajdem. Najprej sem z veseljem 
hodila domov, sedaj pa me je vedno groza, ker ne vem, 
kaj me čaka . 

KI/ub velikim težavam in nerazumevaniu družine še 
vzdržqješ stike. Imaš upanje. da bo enkrat le bolje 
allpa da se bo stanje vsainekoliko pomirila? 
Bl se še vmila domovali pa si si začela urwat; 
tMienle pors"'" neodvisno od staršev? 

Očitno še imam upanje. Tak mazohist pa le nisem, da bi 
brez razlogov hodila po klofute. Vem pa, da več nikoli ne 
bo po starem. Tik pred tem velikim razkolom sva se z 
mamo izjemno dobro razumeli , zato je vse skupaj še to
liko huje. Mislim, da sva sedaj obe tako prizadeti, da niti 
daljše časovno obdobje tega več ne bo prekrilo. Tudi 
sama več nisem pripravljena na kak globalen pogovor. 
Mislim, da je mama zapravila možnost, ko bi me lahko 
vprašala karkoli o moji intimi. Po vsem, kar sem doživela, 
ne morem več tega razlagati. 2elim si le, da se očitanja 
nehajo in da začnemo znova graditi medsebojne odnose, 
četudi manj osebne, ki pa so lahko še vedno pristni. Mis
lim pa, da se ne bi več vrnila dornov. Vse druge možnosti 
bom prej izčrpala, ker si življenja s starŠi več ne pred
stavljam. Ker veljam za glavnega krivca, bi bila doma 
stalno pod nadzorom in nikoli deležna razumevanja. Tega 
pritiska več ne morem in nočem prenašati. Obstaja neka 
meja, ko se moram zavarovati. 

Imaš kakšne Izdelane predstave o razmeou med 
dvema ženskama? teprav je vprašanje sPlošno. gre 
pri lezbičnih razmeriih vendarle za neko posebnost -
denimo igranie vloa butch in femme. vpliy okolja ... 

Na to vprašanje bi vsakokrat drugače odgovorila. Igranje 
vlog že ni zame. Četudi kakšnemu paru ustreza, se meni 
to zdi le ponavljanje heteroseksualnega klišeja. Lezbično 
zvezo razumem preprosto kot zvezo dveh oseb, ki se 
sprejemata, se imata radi, se razumeta ." Če primerjam 
izkušnje s fanti, je lezbični odnos zame nekaj povsem 
drugega. Ne pravim, da je to pravilo ali kakšna edina 
zveličavna resnica, ampak jaz se v heteroseksualnem 
odnosu pač nisem našla. Tudi v življenju nasploh se z 
ženskami razumem veliko bolje kot z moškimi. Tudi pri 
najboljših prijateljih sem nekaj pogrešala. Tako pač je in 
niti ni pomembno, zakaj. 
Mislim, da ima okolje, žal, zelo velik vpliv na lezbična 

razmerja. Po mojih izkušnjah zvečine obremenjuje 
odnose. Če ima neki par težave, je odnos okolja lahko še 
dodatna teža. Dve lezbijki ne moreta neobremenjeno 
razpravljati v lokalu - veliko stvari, ki so za heterosek
suaine pare same po sebi razumljive, v lezbičnem odno
su odpade. Dokler si zaljubljena, še ni tako opazno, 
pozneje pa se vpliv okolja lahko poveča . Škoda, da je 
tako, da je toliko minusov od zunaj. 

AJI misliš. da ti lahko lezblčna scena pri tem daje 
podporo? Te zavest da obstalaio še drual podobno 
usmerien;. kr8Pl? Kakšno le sploh tvoje mnenje o 
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naši sceni. če bl jo recimo primerlala s tu/o? 
All kal poarešaš? 

Kar se tiče scene in podpore oziroma ohranjanja odnosov, 
gre za dvorezen meč. Sprašujem se, zakaj je to tako. 
Scena je podpora posamezniku, ni pa podpora zvezi. Tebi 
sami je lahko na sceni prijetno, ker ti ni treba ničesar po
jasnjevati in sprejemanje drugačnosti tukaj ni vprašljivo. 
Imam pa občutek, da scena nekako razdiralno vpliva na 
zveze. Po mojem je veliko ljudi nesrečnih. Ce prav tudi sa
mi niso zadovoljni z odnosi na sceni, pa vendarle drugim 
ne privoščijo sreče. To je zelo groba teorija, a se bojim, 
da ni daleč od resnice. 
Naša scena se mi zdi majhna in kljub večim dejavnostim 
neopazna. Morda tudi živimo v obdobju, ko take stvari ne 
uspevajo najbolje. želim si drugačno sceno in pogrešam 
močnejšo žensko sceno. Ne mislim obtoževati drugih 
lezbijk, saj tudi sama ne naredim dovolj. Kritika leti na 
nas vse. Trenutno najbolj pogrešam neke strukture pod
pore. Zame, ki sem jih nedavno zelo potrebovala, bi 
morale biti že izdelane. Pogrešala sem skupino samopo
moči ali pa posameznico, morda psihologinjo, ki je tudi 
sama lezbijka. Seveda sem se pogovarjala z drugimi, 
ampak včasih to ne zadostuje in potrebuješ strokovno 
pomoč. 

Pogrešam pa tudi večjo razgibanost. Trenutno ni razen 
nedeljskega diska K4 ničesar drugega. Ni niti kaliča, kjer 
bi se ženske srečevale vsaj enkrat na teden. Imamo 
Metelkovo, vendar pogrešam prostor, kjer bi se kdaj pa 
kdaj zbirale samo ženske. Drugače nimam nič proti 
gejem oziroma moškim. Ne gre za to, da si proti nečemu, 
ampak za to, da si za nekaj. V Nemčiji sem živela v kraju, 
ki je bil za polovico manjši od Ljubljane, ampak ženska 
scena obstaja. Tam se lezbijke dobivajo v velikem številu 
vsako soboto. Skratka, v Ljubljani si želim več druženja in 
več dogajanja. 

KdaJ si prvič pomislila. da te privlačijo ženske? 

Prvič sem to ugotovila pri osemnajstih letih, ko sem 
prišla v Roza disko. Sicer sem že prej razmišljala o tem, 
vendar me ni toliko zanimalo, da bi si želela poskusiti z 
žensko. Za sabo sem imela le nekaj bežnih poljubljanj. 

Si kdal orej razmišljala o svojem nagnienlu? 
Se ti je zdelo. da si kal drugačna od vrstnikov? 

Nikoli nisem misli'la, da je kaj na tem. Ko sem prišla v K4, 
sem se napila in zapleUa z žensko. Potem mi je počasi 
postalo všeč. 

Kako te je pot zanesla v Roza disko? 
Si vedela. kdo se tam zbira? 

Z nedeljskimi večeri sem bila seznanjena, čeprav smo se 
tam znašle bolj po naključju, na prijateljičin predlog. Ko 

156 

sem bila prvič v Roza disku, sem samo mirno sedela in 
opazovala. Potem pa sem se navadila in začela redno 
hoditi. 

Potem si spomala prvo Intimno prl/ate/j/co? 

Da, v K4 me je ogovorila ženska, ki se me je spomnila že 
od prej. Sli sva na pijačo, pogovarjali sva se in potem tudi 
spali skupaj. Ona me je vsak dan klicala, jaz sem se pa v 
začetku počutila malo čudno . Bili sva kar nekaj mesecev 
skupaj, čeprav je ona živela z drugo žensko - ampak to 
me ni motilo. 

Kar na lepem sf bila v zvezi z žensko. Kako SI se 
počutila v tel koiI. si kdal pomislila. da si lezbijka? 

Ko je po najinem zbližanju prvič prišla k meni, sem se 
počutila zelo nelagodno. Bila sem trezna, nisem vedela, 
kako naj se obnašam in najraje bi se pogreznila v zemljo. 
Potem sem povedala sestri, in ko me je prijateljica kli
cala, me je sestra zafrkavala, češ da me kliče "žena". Po 
kakšnih dveh mesecih sem se navadila in začetna 
zadrega je minila. Nisem pa vedela, ali sem nagnjena k 
moškim ali ženskam. Tega pravzaprav še danes ne vem. 
Oboje mi je všeč . 

Se nisi nič obotavtiala povedati sestri. 
v kakšnem razmerlu si? 

Ne, prav nič. Nisem se obremenjevala s tem. Sestra se je 
samo smejala, nikoli se ni zgražala ali me kaj posebej 
spraševala. Tudi sicer me ne briga, kaj kdo ve ali ne ve o 
meni. Okolje, v katerem se gibljem, si lahko misli, kako je 
z mano. Vendar me to ne skrbi. Sem, kar sem. 

Očitno te ni nič strah. če bl starši kal izvedeli. 
So te morda kdsj konkretno VPrašali. sli si lezbiiks? 

O tem se nismo nikoli pogova~ali. Mama je samo enkrat 
rekla za neko mojo prijateljico, ki je pogosto pri meni, ali 
je tako zaljubljena, da ne more biti brez mene, O žen
skah, ki prespijo pri meni, pa nič ne sprašujejo. Ce bi me 
za katero vprašali , ali sem z njo, bi rekla, da še ne. Ce pa 
bi me konkretno vprašali, ali sem lezbijka, bi rekla kaj 
takega, da me ženske privlačijo, vendar ne želim biti z 
njimi. Seveda pa ne morem z gotovosljo nič reči. IJe vem 
točno , kako bi se odzvala, če bi me starši odkrito 
vprašali. 

S kom pa si se Pf'Iič poaovariala o lezb/mu ln 
svofih jzkuŠIIlah? 

S prijateljico, s katero si vse zaupava. Drugače pa sem 
povedala samo sestri. Ce se v družbi kaj pogovarjamo o 
lezbijkah, jim jaz vse razložim, kako je s tem, čeprav se 
sama ne deklariram. Ker imam prijatelje tudi med moški
mi, nihče ne pomisli kar tako, da sem drugače usme~ena. 
Do sedaj me nihče od prijateljev ali znancev ni nel,osred
no vprašal, ali sem lezbijka. Ce bi me kdo vpntšal, bi 



rekla, da imam take želje, vendar jim še nisem pripravlje
na slediti. Drugače pa z okoljem nikoli nisem imela težav. 

ij si zaposlena - kako je s sodelavci? 

Nimam nobenih težav. Ker me velikokrat kličejo tudi 
moški ali me čakajo po službi, nihče nič ne pomisli. 

SI si kdaj Dredstavlla/a zvezo z žensko? 
VidiŠ kakšne pomembne razlike med lezbično 
ja heteroselcsua/no zvezo? 

Ne vidim nobenih razlik. Tudi sebe si ne predstavljam v 
kakšni določeni vlogi. Tista, ki ima čas , se pač loti 
določenega opravila. Mislim, da je tako prav v lezbični ali 
heteroseksualni zvezi - tista ali tisti , ki ima čas, pač 
skuha kosilo. Sploh ne gre za to, kaj bi kdo moral delati, 
ampak zgolj za to, kdo ima čas. 

Kako pa naj bl bila /ezbiČfla zveza na nma/? 
Ce se ti nagibaŠ boli k moŠki vlogi, 
kakŠna naj bi bila potem tvoja partnerica? 

. Nič posebnega si ne predstavljam. Vseeno mi je, kakšna 
naj bi bila videti ali kako naj bi se obnašala. Ce imaš koga 
rad, ni pomembno, kaj in kdo je. Ce bi me kaj motilo, bi ji 
že povedala, sicer pa dopuščam, da je taka, kot je. 

PreI si omenila, da Še nisi odločena, kako boŠ živela, 
Kako pa si predstav/laŠ zvezo z mOŠkim? 

Z moškim sem v preteklosti že živela in je bilo povsem 
normalno - delo sva si delila, tisti, ki se je recimo prej 
zbudil , je pripravil zajtrk in podobno. Zame je to čisto 
enako kot življenje z žensko. 

SI kdaj razmišljala. kako bi se ooredell/a po spolnem 
nagnlenju? Kam se nagibaŠ? 

Tega še danes ne vem in o tem niti nočem razmišljati. 
Sem pač, kakršn'a sem, in ne morem se spremeniti. 
živela bom tako, kot bo naneslo in mi ustrezalo. Ne mis
lim pa se nič pretvarjati, se delati fino ali igrati v javnosti 
eno, doma pa drugo vlogo. 

te dve leti sj na lezbični in gejevskI Sceni, 
Kako se POčutiŠ, kal te je pritegni/o, da si ostala? 
All kdaj kal poqreŠaš? 

Všeč mi je, ker je v Roza disku dober žur. V nobenem 
drugem diskaču se ne morem tako sprostiti kot v K4. Saj 
se tudi drugje zabavam, ampak ni isto. Pomembna razlika 
je ta, da v Roza disku nisi tako pod lupo, prideš lahko, 
kakršen hočeš. V drugih diskotekah so vsi pozomejši na 
tvojo obleko in obnašanje, takoj si te zapomnijo in te 
potem vlačijo po zobeh. V Roza disku pa je scena bolj do
mača, ljudje se poznajo med sabo, bolj skupaj držijo. Sce
na mi je všeč taka, kot je. Sama nič ne pogrešam. Ce pa 
komu kaj ni všeč, naj si izmisli kaj drugega. 
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1985 
3. april 
večer Ulit v klubu K4 samo za ženske (diskusija o ženski 
seksualnosti , ženska glasba, akvareli Nives Palm ic, 
razstava tujih ženskih časopisov) 

13.-25. maj 
Magnus 1985 (filmi novega ženskega vala, srečanje z 
organizacijo HomosexuelIe Initiative Wien - predstavitev 
lezbične in gejevske scene na Dunaju, večer Ulit) 

30. maj 
prvi in zadnji sestanek skupine za lezbištvo v okviru Ulit 
(program: razmnoževanje prevodov, zbiranje tujih 
lezbičnih časopisov, izid lezbičnega biltena) 

1986 
19. april 
Ulit v Galeriji Skuc: video Rana in predstavitev Skupine 
neoblikovane prisotnosti (Darja Prelec), poročilo z 8. 
lezbične konference luS v tenevi (Suzana Tratnik) in 
predstavitev lezbičnega in gejevskega gibanja na 
Nizozemskem (Anja Koornstra iz Utrechta) 
26. april 
Ulit v Galeriji Skuc: tenska scena v Berlinu 
(gos~a Barbara Martin) 

9.-4. junij 
Magnus 1986 (razstava fotografij Obscene ženske Kriste 
Beinstein z Dunaja, lezbični filmi) 

1987 
junij 
udeležba lezbičnih članic Lilit na Gay Prideu 
v Enschedeju (Nizozemska) in na 9. svetovni 
konferenci ILGA v Kiilnu ter včlanitev Lilit v ILGO 

3. -10. oktober 
udeležba na 3. berlinskem lezbičnem tednu (filmi, 
predavanja, delavnice, demonstracija) 
30. oktober 
priloga o lezbištvu Ljubimo ženske v Mladini in 
ustanovitev lezbične skupine LL (Lezbična Lilit) v okviru 
sekcije Ulit 
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7. -8. november 
udeležba predstavnic LL na 1. neuradni konferenci ILGA 
za vzhodno Evropo v Budimpešti 
14. november 
ženski plesni večer v Klubu mariborskih študentov 

1988 
januar 
skupina LL pri Ulit se osamosvoji v samostojno Lezbično 
sekcijo LL pri Skuc-Forumu 

6. februar 
odprto pismo sekcij LL in Magnus Jožetu Smoletu 
(RK SZDL) v Delu, Smole ne odgovori 

marec 
prva številka biltena Lesbozine (informacije, preVOdi , 
filmi, literami prispevki) 
19. marec 
literarni večer LL v Galeriji Skuc (pesnica Zdena Gajser iz 
Maribora) 

11. april 
predavanje Barbare Martin iz Berlina na Sociološkem 
inštitutu: predstavitev švicarske lezbične pisateljice in 
novinarke Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), 
avtorice romanov in potopisov (v organizaciji LL in 
Zenske sekcije pri Sociološkem drušlvu) 

11 . junij 
ženski plesni večer v lokalu Stara cerkev 

10.-24. avgust 
Mednarodni lezbični tabor na Rabu z udeleženkami iz 
Jugoslavije, Nemčije , Italije, Anglije, Irske, Avstrije, 
Portugalske in Nizozemske 

december 
Prvo jugoslovansko feministično srečanje (predavanje o 
lezbični literaturi Dežela brez jezika Slada ne Markovic iz 
Beograda, predstavitev sekcije LL, diskusija o lezbišlvu 
ter o razmerju feminizem - lezbištvo; udeleženke iz 
Ljubljane, Zagreba, Beograda, Skopja, Prištine, Sarajeva) 
10.-18. december 
Teden lezbičnega filma v Galeriji Skuc (video projekcije 
Desert Hearts, Olivia, Lianna, Anne Trister, Vprašanje 
ljubezni, Drugi način, Mona Uza, Kot strela z jasnega, 
Berlinska afera, November Moon, CIa use 28, 17 Rooms 
or What Do Lesbians Do ln Bed, She Must Be Seeing 
Things, A Commedy ln Six Unnatural Acts, Home Movie, 
Just Because Of Who We Are) 
december 
trije mešani klubski večer Pri Zaga~u 



31. december 
silvestrovanje LL in Magnusa v Galeriji Škuc 

1989 
9. januar 
sekciji li in Magnus obnovita pobudo, naslovljeno na 
RK ZSMS 

februar 
izid druge številke biltena Lesbozine 

8. maj 
priloga LL in Magnusa v Tribuni 
28. maj 
začetek diska v K4 (sprva je nedeljski disko razdeljen 
na Magnus in LL večere, avgusta pa sekciji združita 
večere v Disko lezbijk in gejev, ki se nato preimenuje 
v Roza disko) 

16.-22. julij 
sodelovanje LL in Magnusa na 11. svetovni konferenci 
ILGA na Dunaju 

september 
sodelovanje LL in Magnusa na prireditvi Europe Against 
The Curent v Amsterdamu 

oktober 
sodelovanje LL na 5. berlinskem lezbičnem tednu 

1990 
25. januar 
začetek Gay strani v Telexu (izide deset številk, do 29.3., 
ko je Telex ukinjen) 

17. marec 
celodnevna oddaja o homoseksualnosti na Radiu glas 
Ljubljane (voditeljica Alenka Sivka) 

pomlad 90 
sodelovanje na volitvah v okviru neodvisne liste novih 
družbenih gibanj (NOG) 

23. junij 
člani(ce) LL in Magnusa ustanovijo 
Roza klub - samostojno politično združenje 
za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije 
zaradi spolne usmerjenosti ter za uveljavitev načela 
enakopravnosti na vseh ravneh zasebnega 
in javnega življenja 

jesen 90 
sredstvom javnega obveščanja, kot tudi drugim 
političnim organizacijam in strankam, je bilo poslano 
sporoč ilo za javnost Pobude proti diskriminaciji 

november 
založba Škuc - zbirka Lambda: Modra 
svet/oba - homoerotična ljubezen v slovenski literaturi 

8. november 
začetek oddaje Roza val , Val 202, Radio Slovenija 
(do junija 1991) 

december 
izid prve številke Revolverja (revije za kulturna in 
politična vprašanja) - revije s homoerotičnim nabojem 

1991 
19.-21. april 
sodelovanje na 5. konferenci ILGA za vzhodno 
in jugovzhodno Evropo, Praga 

4.-8. september 
1. roza tabor v Ankaranu 

1.-22. december 
GO-GAY filmi (Dnevi gejevskega in lezbičnega filma) 
v Cankarjevem domu in Roza disku (Novembermoon, 
Na slraži, Noetume, Zakon že/je) 

1992 
januar-marec 
obratujeta privatna lokala, disko Joy Club in restavracija 
Flamingo 

julij 
sodelovanje LL na srečanju Lezbijke in Evropska 
skupnost, Munchen 

26.-30. avgust 
2. roza tabor v Grožnjanu 

november 
vzgojno-informativni projekt Homoseksualnost, kaj je to? 
(zloženka, priloga v Revolverju, oglas vAnteni) 

december 
vzgojno-informativni projekt Spolnost in aids (plakat 
Varno v meni, zloženka, oglas vAnteni) 
6. -13. december 
8. dnevi gejevskega in lezbičnega filma (video projekcije 
v Kapelici na Kersnikovi : Kamikaze Hearts, Pomaranče 
niso edini sadež ... ) 
sekcija LL obudi svoje delovanje 
31 . december 
silvestrovanje v Kapelici na Kersnikovi 

1993 
marec 
izid biltena Pandora 

15.-18. april 
sodelovanje na 7. konferenci ILGA za vzhodno 
in jugovzhodno Evropo, Dunaj 

17.-22. maj 
3. ŠOU kulturni festival, okrogla miza Gay in lezbična 
kultura (20.5.), Križanke 
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julij 
izid druge številke Pandore 
11 .-17. julij 
sodelovanje na 15. svetovni konferenci ILGA. Barcelona 

23.-29. avgust 
3. roza tabor in tabor Body Positive, Vogel (Bohinj) 

september 
zasedba vojašnice na Metelkovi in pridobitev prvih 
klubskih prostorov za LL, Magnus in Roza klub 

oktober 
izid tretje številke Pandore 

5.-12. december 
9. dnevi gejevskega in lezbičnega filma v Kinoteki in 
Kapelici (Claire of the Moon, Female Misbehaviour, My 
Father Is Coming, Salmonberries, Forbbiden Love) 
27.-31 . december 
sodelovanje na Evropski konferenci ILGA, London 
31 . december 

. silvestrovanje na Metelkovi 

1994 
marec 
izid četrte številke Pandore 

22.-24. april 
sodelovanje na 8. konferenci ILGA za vzhodno in 
jugovzhodno Evropo, Palanga, Utva 

27. maj 
okrogla miza ob desetletnici gejevskega in lezbičnega 
aktivizma v Kapelici na Kersnikovi; slavnostno prireditev 
na Ljubljanskem gradu je mesto Ljubljana preprečilo 

29. maj 
peta obletnica Roza diska 

20. junij - 10. julij 
1. delovni tabor na Metelkovi (obnavljanje prostorov Il. -
klub Monokel, Magnusa in Roza kluba) 

julij 
sodelovanje na 16. svetovni konferenci ILGA, New York 

1. -6. avgust 
sodelovanje na 11. konferenci IGLYO (Mednarodna 
mladinska lezbična in gejevska organizacija). Dublin 
21.-27. avgust 
4. roza tabor v Kopru (Iezbična seksualnost, aids, razkrit
je) 

7.-9. oktober 
sodelovanje na srečanju mladinskih organizacij v 
Bratislavi (v organizaciji Urada za mladino) 

160 

30. oktober 
nastop lezbičnega dueta Belladonna iz Marseillesa v 
Roza disku 

4.-11. december 
10. dnevi gejevskega in lezbičnega filma v Kinoteki 
(Goreta ušesa, Virgin Machine, Tri zaljubljena srca) 
3.-11. december 
razstava ob desetletnici gejevskega in lezbičnega 
gibanja Tu smo (fotografije, časopisi, predstavitev knjig 
zbirke Lambda: Granatno jabolko Rite Mae Brown in 
Abonma Nataše Velikonja) 
27.-31. december 
sodelovanje na Evropski konferenci ILGA, Helsinki 

1995 
januar 
izid pete številke Pandore 

15. februar 
predstavitev dejavnosti LL, Magnusa in Roza kluba v 
mariborski galeriji Nox 

24.-27. maj 
sodelovanje na 9. konferenci ILGA za vzhodno in 
jugovzhodno Evropo (uradno razveljavljeni) , Kijev, 
Ukrajina 

1.-14. julij 
delovni tabor na Metelkovi (obnavljanje 
prostorov LL - klub Monokel, Magnusa in Roza kluba) 

31 . julij-6. avgust 
sodelovanje na 12. konferenci IGLYO, Manchester, 
Anglija 

23.-24. avgust 
LL in Magnus organizirata mednarodni posvet 
o homoseksualnosti v Ljubljani s tujimi gosti 
(homoseksualnost in politika, aids in .diskriminacija, 
istospolna partnerstva, sodelovanje lezbijk in gejev itd.) 

23. november 
predstavitev dejavnosti LL, Magnusa in Roza kluba v 
Klubu MKC Maribor 

1. december 
- začetek GALfona, telefonske linije za lezbijke in geje; 

vsak dan od 19.-22. ure; tel. (061) 1324-089 
- predstavitev dejavnosti LL. Magnusa in Roza kluba v 

Klubu MKC Koper 
3.-10. december 
11. dnevi gejevskega in lezbičnega filma v Kinoteki 
(Tanek led, Prošnja za preživelje, Nitrate Kisses, Lesbian 
Videos, Zapeljevanje: Kruta ženska, Čist odštekani) 
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Summary 
The anthology covers the period of the organized lesbian movement in Slovenia (and 
forrner Yugoslavia) between 1984 and 1995. The editors have briefly touched upon 
particular explanations conceming lesbianism as well as, in the chapter titled Oc
curence, research and interviews that look place before 1984. Using various theoreti
cal approaches, the first chapter entitled Definition attempts to answer the question of 
what lesbianism is. Action contains texts testifying to the organized movement in 
Slovenia lead by the lesbian group LL The opening text briefly outlines the history of 
lesbian movement in Slovenia. Desire refiects relations within lesbian community. The 
chapter entitled Production talks about lesbian politics, culture and art in Slovenia as 
well as ab road. Author presents some famous lesbian artists who made their name in 
various fields of artistic creativity. Testimony brings together interviews with profiled 
women artists and activists; some of whom are lesbians others aren'!, some come 
from near, others create in areas far away; however, they all relate their creativity, 
(political) stance and life experience through the articulation of lesbianism. The chapter 
titled Erotica is devoted to lesbian fantasies, lesbian erotic productions and the results 
of a survey on sexuality among Slovene lesbians. This chapter also attempts to pene
trate the field of lesbian sexuality "from within". ldentity, the last of the chapters, in
cludes texts concerning the development of lesbian identity and its variety as far as 
coming-out is concemed. It is followed by interviews with Slovene lesbians that bring 
to light their lesbian experiences, coming-out, as well as their views on the Slovene 
lesbian movement and scene. Yearbook depicts the history of the organized lesbian 
movement in Slovenia over the years, and !ists in detail the projects, events and acti
viti es. 
The anthology is comprised of texts published previously in lesbian and gay magazines 
as well as, as yet, unpublished magnetograms and interviews. 
The anthology also includes photographs by established lesbian authors from Slovenia. 
The publication of this book was facilitated with the help of The Global Fund for Wo
men organization, California, USA, and the Open Society Institute - Slovenia 
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Homoseksualnost 

žen 

lezbijk v kontekstu definicije o drugačni spolni usmerjenosti 

nekoliko pozablja ali prizanesljivo potiska v ozadje. 

Lezbijke tako zvečine niso tarča napadov nestrpne 

heteroseksualne večine kot so to geji, pa se jim zato ne godi prav nič bolje. 

Nasprotno - represija tolerance je pravzaprav 

najbolj ciničen posmeh za tako marginaino skupino, kot 

so lezbijke. Res je, deležne so tolikšne strpnosti, da se 

jih preprosto pozablja opaziti, kaj šele razumeti. 

Tako ostaja lezbičnost nekaj znosnega, vendar tudi nejasnega, 

neopredeljenega, nekaj, kar se lahko označi, če sploh, samo 

negativno: tiste, ki ne marajo moških, ali tiste, ki bi 

želele biti moški. Pričujoči zbornik je namenjen razbijanju 

bizarnih stereotipov, ki iz lezbijk ustvarjajo fantomski 

tretji spol. V njem najdemo poskuse strokovnih razlag lezbištva skozi 

tradicionalne, feministične, interakcionistične idr. pristope; 

dokumente o lezbičnem gibanju, življenjskem slogu in kulturi na 

Slovenskem; in ne nazadnje, pogovore z lezbijkami različnih 

starostnih in družbenih skupin, ki so skoz svoje izkušnje spregovorile 

o drugačnosti in problemih, ki jih prinaša življenje na robu 

družbene sprejemljivosti. 


