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J a n a J u r á ň o v á : v tomto čís
le Aspektu, ale aj v iných číslach sa veľa 
ráz objavuje motív, že ak žena nie je taká, 
ako sa od nej očakáva, tak sa jej dá nálep
ka a tou nálepkou býva spravidla nejaká 
úchylka. O tom bolo číslo o mýte krásy, 
ale aj o materstve a o bosorkách, napokon 
aj o literúre a o moci. Keď žena nejde 
v „mainstreame", je „nenormálna". Môžu 
o nej povedať, že je lesba, lebo to sa chápe 
tiež ako nenormálne, alebo že je psychic
ky labilná. Toto číslo môže byť pre mno
hých ľudí zaujímavé aj tým — aspoň ja to 
tak vnímam —, že lesbické ženy dokázali 
analyzovať patriarchálny systém takým 
spôsobom, akým nie je schopný analyzo
vať ho nikto iný. Ony totiž o tomto systé
me môžu uvažovať ako niekto, kto síce 
v ňom žije, ale do veľkej miery je od neho 
vzťahovo oslobodený. Sama si nedokážem 
tieto veci sformulovať tak oslobodene. 
A aj keď si nemôžem vziať praktické pou
čenia, pretože nemôžem z toho systému 
vystúpiť do takej miery, ako z neho môžu 
vystúpiť lesbické ženy, môžem ho vidieť 
ich očami. 

Ale teraz otázka tebe: Čo to dalo tebe, 
keď si pripravovala toto číslo? 

A n n a D a u č í k o v á : Zo za
čiatku som bola z toho „rozdvojená", 
pretože číslo o lesbickej existencii bo
lo nasmerované na dve strany. Jedna 
vec je potreba zvýšiť toleranciu spoloč
nosti a obrátiť sa k heterosexuálnej 
časti obyvateľstva s apelom, že by urči
té veci artikulovalo a zaujalo k nim sta
novisko. Žijeme v spoločnosti, kde sa 
stále zmenšujú registre kultúrneho aj 
politického života a mizne tolerancia. 
Druhým dôvodom bolo, že som mala 
z lesbickej komunity veľmi smutný po
cit, a to, že takmer nič o sebe nevie
me. Tie ženy sú odkázané len na svoju 
skúsenostnú rovinu a nemajú o sebe 
nijaké informácie ako o reflektova
ných bytostiach. Každá je vydaná sama 

sebe napospas so svojím problémom a 
jej život, pokiaľ náhodou nežije v neja
kom šťastnom partnerstve, je takmer 
neznesiteľný. My lesby sme odkázané 
na ten najhorší druh osamotenosti 
v súkromí — bez pozitívnych identifi
kačných vzorov. Keď sa začali tie ma
teriály zhromažďovať, bola som pre
kvapená, čo všetko bolo na túto tému 
vo svete napísané a aká vysoká je úro
veň tejto reflexie. Navyše — všetko to 
má ohromný dopad na lesbickú exis
tenciu, na život ktorejkoľvek lesbickej 
ženy, ktorá je vo svojej inakosti vylúče
ná z kultúrneho bytia. Je to dopad, 
ktorý sa netýka len lesbického konti
nua, ale čo je pre mňa skutočne pre
kvapujúce, lesbický postoj prináša ur
čitú atraktivitu pre myslenie všeobec
ne. Názor, ktorý vychádza zo špecific
kého prežívania skutočnosti alebo 
z predpokladu tohto druhu inakosti, 
pôsobí subverzívne a vyvoláva otázky, 
ktoré sa možno nachádzali v určitom 
závoze. Myslím teraz konkrétne na Ju-
dith Buder. Ale teraz otázka pre teba: 
Myslím si, že vy dve — vzhľadom na to, 
že sa podieľate na koncepcii a tvorbe 
tohto čísla — prejavujete dosť veľkú 
odvahu. Keď vyjde číslo venované les
bickej existencii, automaticky sa vysta
víte spoločenskému podozreniu a vaša 
heterosexualita by mohla byť do istej 
miery spochybnená. 

JJ: My dve s Janou sme v rozdielnej spoločenskej situácii 
vzhľadom na to, čo nám môže hroziť. Iste — každej z nás v tejto 
slovenskej uzatvorenej spoločnosti niečo hrozí. Čo sa mňa týka, 
som už tak dlhodobo mimo istých spoločenských očakávaní, že 
sa nič nestane, možno si niektorí ľudia o mne potvrdia tie „naj
horšie" podozrenia. Nikto nemôže povedať, že mu je úplne jed
no, čo si o ňom druhí myslia, ani ja to nemôžem povedať. Žije
me v spoločnosti, ktorá chce dostávať o človeku čitateľné znaky. 
Takými spoločenskými znakmi sú rodinný stav, deti, vzťahy, čiže 
väzby, ktoré najmä ženu, ale aj muža veľmi presne zaraďujú a ur
čujú v patriarchálnej spoločnosti. Tým, že nemám tieto dotazní
kové alibi, možno budem predmetom rôznych domnienok. Ale 
musím povedať, že svoje zaradenie inými ľuďmi v spoločnosti už 
necítim ako dôležitý problém. Na otázku, prečo robím na Slo
vensku feministický časopis, občas s obľubou odpovedám, že je 
to pre mňa vnútorná emigrácia, teda geto, so všetkými príjem
nými aj nepríjemnými stránkami. Sú obdobia, keď nachádzam 
čoraz menej spoločných styčných plôch aj s ľuďmi, na ktorých 
mi záleží. Samozrejme, je mi to ľúto, ale myslím, si, že každé 
spoločenstvo ľudí je premenlivé vo svojich vzťahoch aj hodnote-
niach a možno tomu občas treba trochu aj pomôcť. 

AD: To znamená, že si rezignovala na porozumenie zo stra
ny okolia? 
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JJ: Možno som do značnej miery aj rezignovala — najmä 
na vnímavosť voči istým problémom. Aj tá časť spoločnosti, do 
ktorej si myslím, že ešte stále patrím, si totiž veľmi úzko vyme
dzila problémy — veľmi úzko politicky, možno niekedy až stra
nícky. Tým sa pre mňa do veľkej miery zužujú komunikačné ka
nály aj možnosti. Takže je to aj rezignácia, ale aj oslobodenie. 
Keď zistíš, že na mienke spoločnosti, v ktorej žiješ, ti už natoľko 
nezáleží, a keď zistíš, že autority prestali byť autoritami, pretože 
na to jednoducho nemajú, tak je to síce smutné, ale aj oslobo
dzujúce. Má to veľkú výhodu, že nemusím byť buričkou a búra-
teľkou autorít. Stačí sa nad nimi schuti zasmiať a som slobodná. 
Okrem toho, stále ešte dúfam, že tu niekde musia byť aj ľudia, 
ktorým sa tiež nepáči žiť v takom zúženom svete, ako je ten náš 
slovenský. Ale hovorila si o Judith Butler. Aj keby sme nerobili 
lesbické číslo, ona by v Aspekte určite raz figurovala. 

AD: Jej spôsob uvažovania — resp. ostrosť postojov, do kto
rých bola bytostne vohnaná v obkľúčení heterosexuálneho sve
ta, resp. stálym pocitom inakosti —jej dovolil zaoberať sa otáz
kou identity mimoriadne naliehavým spôsobom. Lesbické mys
lenie totiž má v sebe čosi výrazne naliehavé. 

JJ: Mňa zaujalo napríklad to, čo píše Marie Sichtermann 
o kultúre. Je pre mňa veľmi inšpiratívne to, čo hovorí — keď sa 
niekto necíti dobre v istej kultúre, môže sa pokúsiť vytvoriť si 
vlastnú kultúru. Ona to povedala — ako vravíš — veľmi nalieha
vo, pretože cítila, že jej život nezapadá do istého typu kultúry. Ja 
ako žena, ktorá funguje v heterosexuálnej a patriarchánej spo
ločnosti, som to uvítala, pretože aj keď sa tiež niekedy cítim 
v tejto kultúre veľmi zle, nikdy som nemala dôvod k takej nalie
havosti a obnaženosti, aby som tieto veci postavila takto ostro a 
jednoznačne. Ona je v tomto slobodnejšia než ja. Ja mám vždy 
zábranu, že keď veci nie sú také, aké by som ich chcela mať, je to 
aj preto, že zlyhávam, že neviem obstáť. Vždy som sama pre se
ba napadnuteľná, ked' je niečo zlé, aj na tom nesiem podiel viny. 
Fungujem, skrátka, v súkolí patriarchálnej spoločnosti. Lesbická 
žena funguje v tom súkolí len do tej miery, do akej chce a je vo 
svojom rozhodovaní slobodná. Môže samu seba vylúčiť so všet
kými dôsledkami, ale aj s celou tou slobodou formulovania si ve
cí. A v tom je pre mňa inšpiratívna. Investigatívna. Druhá vec je, 
či si naozaj môže svoju kultúru vytvoriť. Ale keď má niekto víziu 
alebo utópiu, aj keď si niečo len vymyslí ako sen, čo sa nikdy ne
uskutoční, je to možnosť a istý druh skutočnosti. V knihe Sur-
passing the Love of Men je jasne povedané, že takýmto spôsobom 
pravdepodobne v minulosti fungovali kláštory. Ženy mohli odísť 
do kláštora nielen na duchovnú výzvu, ale aj preto, že sa necítili 
dobre v spoločnosti, ktorá im dávala len možnosti vydať sa, ro
diť deti, ale už nie študovať, tvoriť. Myslím si, že pre patrairchál-
nu spoločnosť musí byť ohrozujúce, ak si ženy dokážu vytvoriť 
takú platformu, na ktorej sa cítia bezpečne. To vôbec nemusí 
znamenať, že vylúčia mužov zo svojho života, ale v niektorých 
oblastiach a na nejaký čas ich môžu vylúčiť. Tak ako je žena 
v niektorých oblastiach vylúčená z mužovho života. 

AD: Čo sa týka slobody rozhodovania u lesieb, bolo by vý
borné, keby... Ale naša nezávislosť je vytrucovaná a prináša so 
sebou vylúčenie. Možno sme nezávislejšie než vy v oblasti cito
vých väzieb. Všeobecne asi lepšie znášame nepochopenie, pre
tože skúsenosti s heterosexuálnou spoločnosťou nás dokonale 
zbavili ilúzií. Až na výnimočné separatistické modely si však les-
by nemyslia, že by mali vylúčiť mužskú časť obyvateľstva zo svojej 
existencie. Ony len chcú, aby boli ako plnoprávne bytosti akcep
tované so svojimi požiadavkami na spolužitie. To je prvoradé, 
lenže toto sa nedeje. Treba tiež povedať, že separovanie sa nie je 
len vôľa zostať vo svojej kultúre. Lesby sú k takémuto riešeniu 
tlačené zvonku. Ale vrátim sa k tomu, že lesbický pohľad má istú 
výhodu, pretože životné podmienky sú v tomto prípade priazni
vé radikálnemu spôsobu myslenia, kým vnútri heterosexuálne
ho kontextu sa musíš neustále sama seba pýtať, nakoľko si aj ty 
spolupáchateľkou toho, čo sa odohráva. Myslím si, že aj lesbické 
ženy sú spolupáchateľkami toho, ako dnes svet vyzerá, a možno 
práve svojím mlčaním. Nechcem moralizovať. Chcela by som 
len poznamenať, že výhoda pocitu vylúčenia a aj skutočného vy
lúčenia zo spoločenských právomocí môže mať za dôsledok jas
né, veľmi rozhodné a dôsledné myslenie. Ale táto výhoda je za
platená vysokou cenou samoty a premrhanej energie. Niekedy 
si s hrôzou pomyslím, koľko energie som strácala na kamufláž 
úplne normálnych základných ľudských potrieb a na prežitie 
v skrytosti. Pretože keby sme mali formulovať základnú ľudskú 
potrebu, je to potreba prejaviť radosť, keď sa mi niečo páči, a 
nechuť, keď sa mi niečo nepáči. Heterosexuálomje to umožne
né bez toho, aby si to uvedomovali. 

JJ: Aký vzťah majú lesbické ženy k patriarchátu, konkrét
ne v jeho podobe, akú zakúšame my tu na Slovensku, teda aký 
vzťah majú ku konkrétnemu mítingovému patriarchovi? Môže 
mať lesbická žena pozitívny vzťah k autoritárskemu režimu? 

AD: Myslím si, že to nie je vylúčené, pretože ak je niekto 
lesba, ešte neznamená, že jej názory sú v opozícii k danému mo
censkému systému. Jedna časť lesbickej komunity v bývalej Ju
hoslávii sa celkom proklamatívne prihlásila k chorvátskemu na
cionalizmu. Heidi Burmeister sa to v Ľubľane v roku 1994 na 
konferencii na tému Nacionalizmus a feminizmus pokúšala vysvet
liť potrebou patriarchálnych štruktúr, potrebou identifikovať sa 
s mocou. Domnievam sa, že na štadiónoch, s ktorými máme do
činenia u nás na Slovensku, vládne eufória maskulinizmu a 
patriarchálneho systému. Ženy, ktoré sa tohto zúčastňujú (ne
hovorím lesby, ale vôbec ženy), sa vlastne nevedomky inscenujú 
do mužských rol, preberajú touto inscenáciou všetky pocity isto
ty a sily. 

JJ: Ja som skôr mala pocit, že tam majú pocit bezpečia, 
lebo niekto iný preberá za ne zodpovednosť. Šokuje ma fakt, že 
lesbická žena je schopná podporovať autoritársky režim, preto
že si myslím, že vo svojej vnútornej existencii by nemala mať tú
to potrebu. 
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AD: Je to úplne absurdné. Lesbická žena, ktorá potrebuje 
mať ochranu vodcu a potrebuje sa identifikovať s vodcom, je 
v podstate niečo ako dystonická lesba, resp. latentne dystonická 
lesba. To znamená, že v skutočnosti nie je vyrovnaná so svojou 
lesbickou existenciou. Problém coming outu nespočíva len 
v tom, že zverejním svoju sexuálnu orientáciu a vydám sa na po-
spas kritike a očiam verejnosti. Je to aj uvedomovací proces, 
v ktorom bojujem proti svojej vlastnej homofóbii a v konečnom 
dôsledku sama seba akceptujem. Patriarchálna spoločnosť robí, 
resp. chce urobiť z homosexuálne orientovaných ľudí dystonic-
kých homosexuálov. Je nesmierne ťažké žiť v určitom kontexte a 
zároveň cítiť, že do toho kontextu nepatríš. Človek večne oscilu
je: okolie ho ustavične naleptáva zo všetkých strán. Je veľmi na
máhavé vnímať samu seba ako vylúčenú z kontextu a napriek to
mu sa stále domáhať prijatia. V určitom momente asi môže byť 
úľavou vykašľať sa na to. Potom je skutočne oddychom identifi
kovať sa so silným vodcom, s niekým, kto ťa ochráni. Zbaví zod
povednosti. Človek prestane klásť otázky, lebo otázky už kladie 
niekto iný a predžúva odpovede. Ale našťastie sú lesby v prevaž
nej väčšine vzdorné, takže nehrozí, že „zaplavia štadióny". 

JJ: Aká bola tvoja osobná skúsenosť so spoločnosťou, kto-
rá ťa ustavične naleptávala a naleptáva? 

AD: Najmä v puberte to boli tie najťažšie a najhlbšie stavy 
zúfalstva. Myslím, že viem veľmi dobre pochopiť percento poku
sov o samovraždu a bezvýchodiskových stavov, ktoré prežívajú 
mladí ľudia, pretože to zúfalstvo je nesmierne hlboké. Človek to
tiž musí prežiť to, že ho milujúca bytosť odmieta ako bytosť. Je 
mi ľúto dievčat, ktoré sú v puberte, pretože to poznám. Každej 
to vidieť na očiach — čo prežíva. Ale verejné neprijatie lesbizmu 
na všetkých úrovniach má odvrátenú stranu a tou je coming out 
pred priateľom, v rodine alebo úzkom kruhu. Tu je človek zvy
čajne bez problémov akceptovaný. Takmer vždy sa tu však vy
skytuje jeden veľmi čudný moment, že ten človek ťa síce akcep
tuje bez väčších ťažkostí, ale chce, aby si to potom ďalej nespo
mínala. Aj toto je istý druh homofóbie. Dáva sa mi na známosť, 
že čosi také môže existovať, ale nesmie to byť prítomné. Horšie 
to býva v momente, keď sa táto inakosť dostáva do styku s mo
censkými štruktúrami. Vtedy sa okamžite vytvára nátlak. Mocen
skou štruktúrou sú aj rodičia. Rodič si na dieťa osobuje právo a 
to právo dochádza tak ďaleko, že je schopný odmietnuť svoje 
dieťa ako bytosť. 

Anna F á b r y o v á : My sme 
sa v museione pokúšali komunikovať 
s dievčatami, ktoré sa na nás obrátili 
s tým, že majú veľké problémy, lenže 
ako združenie nemáme nijaký právny 
nárok kontaktovať sa s dievčatami, 
ktoré ešte nedosiahli pätnásť rokov, 
pretože by sme mohli byť podozrieva
né zo zneužívania maloletých. Konzul
tovali sme to aj s právnikmi a psycho
lógmi, ktorí nám odporúčali, že ak bu
deme mať pocit, že je veľmi zle a diev
ča ešte nedosiahlo pätnásť rokov, ne
máme sa s ňou kontaktovať priamo, 
ale skúsiť sa spojiť s psychológom ale
bo s rodičmi. Lenže to dievča sa pred

sa neobrátilo na rodičov, ale na mňa a 
asi na to malo dôvody. Mali sme dva
násťročné dievča, ktoré nám písalo, že 
sa cíti hrozne osamelé, že by si rado 
s niekým aspoň písalo. Definovalo svo
ju situáciu výrokom „veď mne nič nie 
je, som len lesba". Písalo nám iné dva
násťročné dievča, že „ja presne o sebe 
viem, že nie som teplá, ale často vi
dím, ako sa k vám gayom (neviem, či 
má brata) ľudia stavajú a kvôli tomu 
často v noci plačem". Ešte horšie sú 
samovražedné listy, keď dievča napíše 
„už nevládzem". A ja nemôžem nič ro
biť, lebo sa musím báť, že ma zavrú za 
zneužívanie detí. Jedno dievča, asi 15-
16 ročné z malej dediny z východného 
Slovenska, nám napísalo, že pociťuje 
ako strašnú tragédiu, že sa jej nepoda
rí spáchať samovraždu. Nedávno mi 
napísala, že komunikuje s psycholó
gom, ktorý sa s ňou o tomto problé
me vôbec nechce rozprávať, berie to 
ako mladícku pubertálnu nerozváž
nosť, ktorá ju určite prejde. Mňa ne
prešla. Dokonca som už dospela do 
štádia, že som na svoju homosexuálnu 
orientáciu hrdá. 

AD: To je stavovská hrdosť, prečo by ju práve lesby nemali 
mať? Naopak, myslím si, že jej ešte majú málo. Ale je príšerné, 
že úroveň psychologického poradenstva je taká, že môže viac 
poškodiť, než pomôcť. Každá psychologická poradňa by mala 
zamestnávať lesby a gayov aspoň ako konzultantov. Do značnej 
miery je to otázka štruktúr, ktoré by mali existovať. U nás ne
existujú. Museion je prvá organizácia, ktorá začína fungovať a 
ktorá, myslím si, zachránila niekoľko životov. Ďalšou stránkou 
lesbickej existencie v našich podmienkach je možnosť plného 
prežívania svojho života a k tomu potrebujeme ľudí, ktorí nám 
rozumejú a ktorí sú ochotný zdieľať s nami naše potreby. 

AF: Mojou súkromnou túžbou je komunikovať cez muse
ion s rodičmi. Rodičia homosexuálne orientovaných detí majú 
často väčší problém s tým, čo povedia susedia, než s tým, že by 
oni sami nevedeli svoje dieťa prijať také, aké je. Lenže zatiaľ sa 
mi tento kontakt vôbec nedarí. Je celkom bežné, že matka pustí 
svoju pätnásťročnú dcéru na víkend so mnou na chatu, keď ju 
vypýtam, prídem po ňu, dám matke telefónny kontakt, ale na 
druhej strane odmieta akýkoľvek dialóg na túto tému. Čiže dô
veruje mi, ale nie je ochotná prijať dialóg. 

JJ: Ale veď aj matky heterosexulánych detí sa veľmi neo
chotne rozprávajú o sexualite svojich detí. To je tabuizovaná té
ma. A v puberte a v dospievaní ide predsa o sex. „Nebezpečné 
obdobie." Pri heterosexuálnej orientácii ľudia aspoň vedia, čo 
odtabuizovávajú, vedia si aspoň približne predstaviť škálu od 
platonickej lásky až po sadomasochistické porno. Ale homose
xuálnu orientáciu vlastne nepoznáme. A čo nepoznáme, toho sa 
bojíme. V jednej televíznej relácii, v ktorej sa hovorilo o mužoch 
homosexuáloch, diváci (muži) reagovali na túto problematiku 
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tak, že oni sa boja homosexuálov preto, že ich môžu obťažovať 
na verejných záchodoch, alebo že im môže byť nepríjemné, ak 
im v nejakej spoločnosti muž homosexuál dáva najavo svoju ná
klonnosť. To boli dva záchytné body homofóbie. Jeden z psy
chológov im na to odpovedal, že tí, čo obťažujú na verejných zá
chodoch, môžu byť psychicky úchylní, a nemusí to mať nič spo
ločné s homosexualitou. Okrem toho fakt, že sa na takýchto 
miestach môžu prípadne homosexuáli aj stretávať, súvisí s tým, 
že ich spoločnosť vytesňuje práve do takýchto priestorov. A keď 
si ľudia dávajú v spoločnosti navzájom najavo svoju náklonnosť, 
to isté predsa robia aj heterosexuálne orientovaní ľudia — vedo
me alebo nevedome — a takisto nám to je niekedy nepríjemné a 
niekedy príjemné. 

AF: Je zaujímavé, že muž cíti prejav takejto náklonnosti 
ako obťažovanie, hoci si neuvedomuje, že to isté robí dosť často 
on ženám. 

AD: To si trafila klinec po hlavičke. Muži odmietajú femi
nistickú kritiku sexuálneho obťažovania: „Čo to je to harašenie?! 
Čo takého zlého vám robím?" A stačí, keď sa nejaký homosexuál 
na muža uprene pozerá, a už to považuje za obťažovanie. Takže 
treba to len skúsiť na vlastnej koži. 
Ono ale celkovo treba povedať, že v intelektuálnej spoločnosti 
sa na odlišnú sexuálnu orientáciu ľudia dívajú celkom inak, ove
ľa tolerantnejšie. Zato úplne iné je to napríklad niekde v cemen
tárni, kde na nejakom marginálnom pracovisku pracuje žena 
(často to, žiaľ, takto chodí) a má takúto sexuálnu orientáciu. Tá 
je v tom prostredí nevedomosti, neinformovanosti a celkovej 
úrovne správania odsúdená, aby bola psychicky ubitá. Ak nájde 
v sebe silu, aby sa verejne prejavila, vystavuje sa takému tlaku, že 
jej schopnosť obrniť sa musí byť nadštandardná. Takto vzniká 
obraz hrubej a necitlivej lesbičky, ale ona sa len bráni mocen
skému a často dosť rafinovanému mužskému nátlaku. Poznáme 
aj prípady fyzického napádania lesbických žien. Hovorím to pre
to, aby som vysvetlila to, čo sa lesbám často vyčíta, a síce nedos
tatok kultivácie vlastného tela. Lesbám sa mnohokrát vyčíta, že 
sú škaredé. Nemôžu chcieť byť „pekné", pretože byť „peknou" 
znamená byť v tejto spoločnosti oveľa viac atakovanou. Mužov 
bude vždy rozčuľovať, ak ich pekná žena nechce. Všimni si, že 
v tolerantnejších spoločnostiach na západe sa lesby neboja vyze
rať atraktívne. I nás ich „neženský" výzor môže byť tiež určitým 
obranným mechanizmom. Ale s tou neženskosťou to nie je také 
jednoduché. Naviac si musíme uvedomiť, že existujú len dva le
gitímne obrazy — feminínny a maskulínny. Nijaký tretí obraz, 
s ktorým by sa lesbická žena mohla identifikovať, nejestvuje. Je 
veľmi náročné vedome sa zaoberať možnosťami, ako vykĺznuť zo 
stereotypu mužské — ženské. Niektoré mladé lesby — na západe, 
musím podotknúť — sa o to pokúšajú viac-menej spontánne. Iné 
zasa naopak ironicky podčiarkujú model butch/femme. Zdá sa 
mi, že sa celá záležitosť stáva čoraz rôznorodejšou. Pod pokrýv
kou pohlavnej rovnakosti je iste nekonečné množstvo polôh, 
posunov a odtieňov. 

JJ: Rozmýšľala si niekedy v širších súvislostiach o príči
nách homofóbie v spoločnosti? 

AD: Je to nesmierne rozmanitý jav a pokiaľ si človek nie je 
vedomý, že také niečo existuje, je to ťažké rozpoznať. Človek si 
to o sebe nechce uvedomiť. Je to podobné ako rasistické zmýšľa
nie. Uvedomíme si ho, až keď nás pri ňom nachytajú. Neuvedo-
movanic si vlastnej homofóbie sa dá ilustrovať napríklad tým, 
ako sme žili v socializme. Veľa ľudí bolo schopných vyhlásiť, že 
veď to nebolo až také hrozné. Človek si nemôže aktuálne uve
domovať mieru svojho útlaku a redukuje sa, redukuje svoje 
možnosti a zároveň nie je schopný to vnímať len ako nárast dis-
komfortu. Podobne je to s homofóbiou. Ľudia si ju väčšinou ne
chcú priznať. Často možno pozorovať, ako niekto reaguje až 
exaltovaným spôsobom, keď sa o niekom dopočuje, že je homo
sexuál. Psychológovia vedia, že výnimočná dráždivosť na určitú 
tému znamená, že dotyčný má latentne prítomný nevyriešený 
problém vlastnej sexuality. Homofóbia nie je nasmerovaná len 
k niekomu, kto sa nachádza v mojom prostredí a je inak orien
tovaný, ale je to aj strach z možnej homosexuality vo mne. Agre
sívna reakcia heterosexuálov na homosexuálov je teda prízna
kom toho, že nemajú vyriešený problém so sebou a vlastne sa 
boja seba. Myslím si, že táto otázka sa musí rozšíriť aj o otázku 
xenofóbie a vôbec paranoidného myslenia. Mne sa páči článok 
Audre Lorde, ktorý je naplnený želaním otvárať, otvárať sa a 
otvárať problém. Ona otvára tieto veci cez koncept erosu, a aj 
keď ho vníma ako harmonizujúci prvok v chaose, eros je podľa 
nej otvorený systém. Vnútri takéhoto postoja tkvie hlboký pocit 
bezpečnosti —je to antiparanoidné myslenie. Paranoidné mysle
nie sa totiž často prebúdza v dôsledku obáv o hodnotu vlastné
ho „ja" resp. obáv, že nie som hodnotená tak, ako sa ja sama 
hodnotím. Antiparanoidný postoj je postojom veľmi hlbokej 
vnútornej istoty. 

JJ: Existujú zrejme rôzne stupne a druhy homofóbie. 
Niekto ťa môže ohroziť alebo hrubo uraziť. To je homofóbia 
prejavovaná v osobnom styku. Ja si skôr všímam homofóbiu, 
ktorá sa prejavuje nemiestnym žartovaním v spoločnosti bez to
ho, aby bola zameraná voči konkrétnemu homosexuálovi alebo 
lesbičke. Terčami takýchto žartov sú častejšie homosexuáli než 
lesby. Myslím si, že pre ľudí takto orientovaných musí byť dosť 
bolestné počúvať nejapné vtipy na túto tému napríklad v televí
zii. 

AD: To, o čom hovoríš — výsmech alebo parodovanie ho
mosexuálov v masmédiách s cieľom rozosmiať obecenstvo, to je 
kultivácia spoločenskej homofóbie, je to etablovaná homofóbia, 
ktorá zároveň funguje ako utvrdzovanie heterosexuálneho im
peratívu. Samozrejme, homofóbni sú aj samotní homosexuáli. 
Homofóbia je skrátka čosi, čo vládne v tejto spoločnosti, vlastne 
ju má do istej miery každý. Ľ ľudí s homosexuálnou orientáciou 
môže byť práve častou príčinou ťažkých psychických stavov. Me
dicína sa, bohužiaľ, ešte aj dnes pokúša liečiť samotnú homose
xuálnu orientáciu namiesto toho, aby liečila ťažké duševné krízy 
spôsobené tým, že homosexualita nie je v spoločnosti akcepto
vaná. Homofóbia teda môže byť zdrojom utrpenia. Niektoré les
by a homosexuáli majú neurotické problémy, pretože spoločen
ský tlak je taký silný, že sa títo ľudia pokúšajú — márne síce, ale 
predsa — potlačiť svoje pudy. Utiekajú sa k rôznym veciam, niek
to k joge, niekto k náboženským meditáciám, sú to pokusy o od-
telesnenosť. Človek jednoducho nie je schopný akceptovať sa 
v celej svojej ľudskosti. Celkovo však nieje medzi homosexuálmi 
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viac neurotikov než medzi heterosexuálmi. V lesbických vzťa
hoch je zasa známe, že v partnerskom živote existujú homofób-
ne momenty, ktoré prinášajú stavy depresie, najmä ak sa tieto 
ženy permanentne stretávajú s invektívami. Je jednoducho ne
možné sa napríklad večer po návrate z práce tváriť veselo a 
striasť to zo seba ako hus vodu. Feministická psychológia hovo
rí, že v mnohých prípadoch osobných, ale aj partnerských cito
vých kríz zohráva veľkú rolu homofóbia, pretože spoločenský 
tlak zalieza pod kožu. Nie je možné žiť mimo kontextu. V urči
tých krízových situáciách, ked' je spoločenského tlaku priveľa, sa 
môže prejaviť, že človek má rovnakú túžbu po otroctve ako po 
slobode. Všetci ľudia by chceli do značnej miery existovať tak 
ako všetci ostatní, teda byť vlastne otrokom existujúceho po
riadku. Rovnako však túžia po tom, aby sa vytrhli z podmienok, 
ktoré ich utláčajú. Homofóbia ako určitý druh otroctva, určitý 
druh prispôsobenia sa spoločenskej situácii je vlastne túžbou po 
šťastí „byť takou ako ostatní". Môže to dochádzať až do takých 
štádií, ako je úplná inhibícia sexuality. Naschvál to porovnávam 
s komunistickým režimom, v ktorom sme si absolútne neuvedo
movali, akí sme boli zredukovaní. 

JJ: Nie je možné predstaviť si coming out homosexuála 
alebo lesbickej ženy počas komunizmu. 

AD: Myslím si, že veľmi veľa homosexuálov za totality emig
rovalo kvôli svojej sexuálnej orientácii. Okrem toho existuje isté 
nikdy nevysvetlené percento samovrážd, keď nezostal nijaký list, 
nie je známa príčina a nikdy sa ani dodatočne nevyjasní. Nie
ktorí psychológovia sa domnievajú, že práve toto sú samovraždy 
kvôli homosexuálnej orientácii. 

JJ: Zaujímavé je, že ľudia sú ochotní odpustiť a tolerovať 
tie inakosti, za ktorými cítia utrpenie. Mne sa zdá, že keď niekto 
o sebe vyhlási, že je homosexuál alebo lesba, ľudia majú tenden
ciu najprv ho ľutovať, pretože za tým cítia samotu a problémy. 
Ale v momente, keď ten človek začne hovoriť o sexualite alebo 
o šťastnom partnerstve, teda o vzťahu, z ktorého môže mať po-
tešenie, a to aj telesné, nastáva obrat. Ľudia ho nemôžu ľutovať 
a nemajú základ, na ktorom by ho mohli prijať a vnímať jeho 
inakosť. 

AD: V akceptovaní týchto vecí pomocou ľútosti hrá veľkú 
úlohu predpoklad, že ten človek si to nezavinil sám. Vníma sa to 
ako nešťastie a s nešťastím sa človek musí zmieriť. Ale keď sa ľu
dia dozvedia, že táto forma života môže byť pozitívnym mode
lom, sú zmätení. Tu sa vynára pozadie onej ľútosti, pretože pri 
pozitívnom modeli absentuje moment nezavinenosti, prípadne 
viny. A navyše, ak spoločnosť označí ako choré a zvrátené sprá
vanie istej skupiny, ktorá nie je s ňou úplne identická, tak tým 
hovorí o sebe, že je zdravá, čiže sa pozitívne definuje cez nega
tívne hodnotenie niekoho iného. Považujem za veľmi nepatrič
né hľadanie odpovede na otázku, či je homosexualita geneticky 
daná, alebo nie. Myslím si, že toto genetické ospravedlnenie je 
na hranici fašistickej antropológie. 

JJ: Páčil sa mi výrok jednej ženy, keď sme boli v Moskve 
na konferencii Ženy a masmédiá. Pri obede sa spomenula aj téma 
lesbickej existencie a tá dotyčná povedala, že to súvisí s tým, že 
každý z nás je iný, iná. Myslím, že ona sama bola heterosexuálna 
a mala v sebe takú mieru tolerancie, že bola ochotná o homose
xualite uvažovať len na úrovni jendotlivca. 
Keď som rozmýšľala, čo všetko býva v našej spoločnosti terčom 
paródie, konkrétne z oblasti ľudského tela, a uvažovala som nad 
tým, prečo sú len ženy terčom výsmechu napríklad humoristov 
(bez ohľadu na vek, postavenie, rolu atď, stačí, ak sa humorista 
oblečie do ženských šiat), kým muži môžu byť terčom výsmechu 
a hlavnou postavou paródie iba ak sa vymykajú z bežného štan
dardu, napríklad to musí byť kňaz, opilec alebo homosexuál, tak 
som si uvedomila, že homosexuálni muži bývajú veľmi často ter
čom takýchto paródií. Tak ako žena je vždy potenciálnym zdro
jom paródie, tak lesba nikdy. A naopak, tak ako muž nie je ni
kdy alebo len málokedy potenciálnym zdrojom paródie, tak ho
mosexuál je ním vždy. Neviem, či je to tým, že sa v takomto zjed
nodušenom parodovanom modeli homosexuálom automaticky 
prisudzujú ženské vlastnosti, ktoré sú zdrojom smiechu, a les-
bám zasa mužské vlastnosti, ktoré nie sú zdrojom zábavy v tejto 
spoločnosti. 

AD: Je zrejmé, že komickosť ženy a jej znevažovanie je dôle
žitým prvkom humoru. Homosexuálny muž sa samozrejme pa
roduje ako zoženštený muž — je teda prostriedkom na ďalšie 
zneváženie ženy. Všimni si, že silné, rozhodné a razantné ženy 
sú väčšinou prijímané pozitívne. Ak nejde o to, aby sa takáto že
na eroticky a sexuálne podriadila mužovi, v ostatných životných 
situáciách je prijímaná kladne. Zato homosexuálom, ktorý pôso
bí jemne, sa pohŕda. Hlavná hodnota v tejto spoločnosti je totiž 
sila, rozhodnosť, razancia, schopnosť ovládnuť. „Ženským" vlast
nostiam sa dáva znamienko mínus. No a lesbická existencia sa 
v humore starostlivo obchádza. Napokon, lesby si tento druh 
humoru už začali tvoriť samy. Ale ty hovoríš o paródii. 

JJ: Vyzerá to tak, že spoločnosť paroduje čosi, čo je rolou, 
čo nie je prirodzené. Paroduje buď ženy, alebo zoženštených 
mužov, čiže len ženská rola je skutočne rolou. V skutočnosti te
da nie sú dve roly — mužská a ženská, ale jestvuje akési neut-
rum, čiže muž a — ženská rola. Len ženská rola sa dá parodovať. 
Neutrum nemožno parodovať a nie je na to ani dôvod. Spomí
nam si teraz na konkrétnu scénku v televízii, keď popredný čes
ký herec zabával publikum tým, že parodoval konkrétneho ho
mosexuála. Pritom v tej scénke sa nepopierala ľudskosť toho ho
mosexuála, ani jeho snaha pomôcť ľuďom, dokonca ani jeho ob-
ľúbenosť, ale zdroj masovej zábavy spočíval v tom, že ho ten he
rec vo svojom parodovaní zobrazil ako niekoho, kto je zamera
ný na seba, na svoj zovňajšok, na úsilie páčiť sa iným. Tým bol 
hrozne smiešny. Toto sú vlastnosti, ktoré patriarchálna spoloč
nosť tvrdej vyžaduje od žien. Aj ženy sa v takýchto scénkach zvyk
nú zobrazovať ako smiešne tým, že špúlia pery, krútia zadkom, 
chcú sa páčiť, a tým sú smiešne. Na týchto scénkach sa, pocho
piteľne, výborne bavia aj ženy, pretože ani jedna z nás v takej 
scénke nevidí samu seba, ale svoju sokyňu. A paradoxom je, že 
ak žena odmietne hrať túto hru, je mizogýnne odmietnutá a 
označí sa napríklad za lesbu. To však už nie je smešne, je to 
hrozba. Dalo by sa teda povedať, že patriarchálna spoločnosť je 
homofóbna a mizogýnna zároveň. Ale na druhej strane práve 
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lesbické ženy sú paradoxným spôsobom ušetrené parodického 
zobrazenia. Ako keby už boli za hranicami patriarchátu, mimo 
jeho medzí. Ony vlastne to neutrum muža nijako neohrozujú. 
Homosexuál má sexuálny vzťah s mužom, čiže mužov to má pre
čo zaujímať. Heterosexuálna žena má sexuálny vzťah s mužom, 
čiže aj ona je stredobodom záujmu muža. Ale lesbická žena je 
absolútne za hranicami týchto interakcií, môže byť maximálne 
dráždivou „podívanou'', 

AD: Ja pravda, že lesbické ženy sú vzdialenejšie patriarchá
tu než homosexuáni muži. Ako model existencie sú pre patriar
chálny model nezávislejšie, neuchopiteľnejšie a politicky aktív
nejšie. Hoci v poslednom čase niektoré feministky vyčítajú les-
bám ich apolitickosť. Vidia ju v tom, že sa nekriticky inscenujú 
do určitých situácií patriarchálneho systému, čím vlastne opúš
ťajú pole radikálneho politizovania svojho života a vytvárajú aký
si bizarný obraz prežívania lojality k patriarchátu. Týka sa to mo
delu butch/femme alebo štýlových a designových lesieb, ktoré 
dbajú na svoj zovňajšok a „štylizujú" sa do feminínnej roly, prí
padne vytvárajú zvláštne zmesi rol, spochybňujúce rodové 
stereotypy. Mne sa však zdá, že tu je možnosť uvedomiť si, že aj 
táto inscenácia je politikum. Ja by som na tom podčiarkla mož
nosť onoho posunu. Celá šťava tejto akcie spočíva v tom, že všet
ko na svete sa môže zmeniť. Zajtra môžem v sebe objaviť ešte 
jednu — ďalšiu polohu. Tým len tvrdím, že každá z týchto polôh 
má hodnotu a stojí za preskúmanie. Nehovorím o hľadaní neja
kej konkrétnej polohy, ktorá je mojou podstatou. Ale s tým sú
visí aj ďalšia otázka: Čo to je lesbická existencia, lesbická identi
ta? Zaujímavé pre mňa je to, že tieto designové lesby manifestu
jú svojím prístupom fakt, že celý tento heterosexuálny a patriar
chálny svet nemá nič spoločné s „prirodzeným poriadkom", ale 
je to inscenácia. Ďalší krok v tomto uvažovaní je, že ak táto in
scenácia prestane vyhovovať, alebo robí povážlivé kroky proti se
be samej, tak je zmeniteľná. Jednoducho sa dá inscenovať niečo 
iné. Toto preinscenovanie zasahuje potom všetky oblasti života, 
aj morálku. Pritom považujem za potrebné zdôrazniť, že zmena 
morálky neznamená absenciu morálky. Mne je myšlienka trans
formácie morálky veľmi blízka. Myslím, že v našom bytí je zakó
dovaná schopnosť vytvoriť vždy nový systém, takže strach z deš
trukcie, ktorý obyčajne sprevádza varovania moralistov, je pri
najmenšom nejednoznačný. 

JJ: Dostali sme sa k otázke morálky. V tomto čísle sa ho
vorí aj o špecifike lesbickej etiky. 

AD: Lesbizmus sa snaží o svoju etiku a pokúša sa vybudovať 
ju mimo rámca heterosexuálnych a patriarchálnych stereotypov. 
Myslím si, že najimpulzívnejším prvkom lesbickej etiky je určitá 
túžba po otvorenosti, snaha stretnúť sa zoči-voči s problémom a 
byť čestnou. Vyznieva to trochu smiešne (v rubrike Perly urnám 
sme uverejnili stanoviská výskumníkov tzv. sexuálnych deviácií, 
ktorí s údivom registrujú, že lesbické ženy majú v charaktere ur
čitý druh čestnosti). Je to, samozrejme, absurdné a netreba to 
vnímať tak, že sú zásadne a vo všetkých situáciách čestnejšie než 
iné ženy. Myslím si, že lesbické ženy dosť jasne preferujú hoci aj 
znevýhodnené postavenie, sú ochotné riskovať viac, pretože 
pravda tej situácie je pre ne vždy výhrou. Každá otvorenosť a 
každá pravda im vlastne prináša uľahčenie. 

JJ: Adjektívum čestný sa so ženou príliš nespája, resp, ne
spájalo. Kladná vlastnosť u ženy bola cnosť, čestnosť je mužská 
vlastnosť. Ľ ženy má česť podobu prechýlenia — cnostná, nie 
čestná a znamená čosi, čo je trpné. Kým muž je aktívne čestný, 
žena je pasívne cnostná. 

AD: Tí výskumníci to aj takto chápali a v tom je celá komic
kosť. Podstata čestnosti v lesbickej etike spočíva v tom, že lesby 
sú zainteresované na tom, aby sa úprimne povedalo, ako sa veci 
majú, chcú otvoriť problém a povedať nahlas — taká som, toto 
potrebujem, aby som bola šťastná. V momente, keď domyslíš 
akúkoľvek inú životnú situáciu v zmysle takého úprimného pri
znania stavu vecí, prináša to isté veľmi neobvyklé momenty, kto
ré nie sú bežne zaužívané. Týka sa to aj partnerského života a 
problematiky vzťahov. Povedzme, naplno sa prejaví — ako to 
opisuje napríklad Hoagland — nejednoznačnosť egoizmu ako 
negatívneho javu a nejednoznačnosť obete ako pozitívneho ja
vu. V tom vidím určitý potenciál lesbického videnia, ktoré sa 
snaží vyhnúť sa zabehaným heterosexuálnym stereotypom. 

JJ: V čom vidíš inú kvalitu lesbického spolužitia? V čom 
je podľa teba menej konfliktné alebo kvalitatívne iné? Pamätám 
sa, ako Janu Cvikovú a mňa podráždilo, keď jedna lesbická žena 
v Nemecku v istej chvíli povedala, že je na tom lepšie než hete-
rosexuálka, lebo keď príde domov, je tam niekto, kto jej rozu
mie. Ako keby len rovnakosť pohlavia bola podmienkou vzá
jomného porozumenia. Alebo ešte inak — banálnejšie —, ako sa 
lesbické spolužitie premieta do zdieľania spoločnej domácnosti, 
domácich prác, starostlivosti o druhých? 

AD: Či je lesbický vzťah lepšou alternatívou k heterosexuál-
nemu spolužitiu, je nesprávne položená otázka. Ale sú veci, 
o ktorých sa oplatí vážne porozmýšľať. Lesbický vzťah nie je iba 
nekonfliktný, a teda vhodnejší na spolužitie — ide tu skôr o iný 
druh vzájomnosti, o porozumenie iného druhu. Heterosexuálny 
pár predsa tiež môže žiť v porozumení. Začnem od zdanlivej ba
nality: práce v domácnosti. V lesbickom vzťahu nie je a priori 
dané, ktorá z partneriek „má" aké úlohy, ktoré výkony je „po
vinná" podávať. Pokiaľ viem, v praxi lesbického spolužitia sa ta
kéto rozdelenie nikdy ani striktne nekonštruuje. Oveľa viac verí 
sa však zároveň celkom vedome a nanovo postuluje, čiže tvorí. 
Mám pocit, že máme oveľa väčšmi v rukách to, čo so svojím ži
votom robíme. Akoby v tom bolo viac z mentality projektova
nia. Svojím spôsobom je lesbické partnerstvo náročnejšie. Často 
je vidieť rôzny a rozmanitý prístup v organizácii priestoru spolu
žitia (vrátane mentálneho priestoru) a z toho vyplývajúcich ma
teriálnych dôsledkov. Ale treba tiež povedať, že lesbické vzťahy 
existujú vnútri patriarchálnej organizácie života a v mnohom sa 
pohybujú vo vynútených situáciách. Legislatíva je voči homose
xuálom totálne zadĺžená. 

JJ: V čom spočíva prístup lesbických žien k starostlivosti 
o iných? Vieme, že ženám je prisudzovaná etika starostlivosti. 
Celým ženským životom sa tiahne starostlivosť o niekoho, kto to 
potrebuje: o deti, starých ľudí, chorých, slabších. Pritom aj žena 
sama by niekedy potrebovala starostlivosť, len ju nemá od koho 
dostať. Lesbická etika posúva tento model starostlivosti. Neod-
mieta ho, ale inak ho definuje. Ako? 
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AD: Lesby si všimli, že v mýte starostlivosti o druhého je ur
čitý druh pokrytectva a zneužívania starostlivosti. Prvým hrozi
vým symptómom je idealizácia obetavého typu ženy — ono ne
gatívne, málo viditeľné hrdinstvo. Kým vojnový hrdina je vypuk
lým reliéfom, opačný reliéf predstavuje každodenná neviditeľná 
obetavosť. Lesby často pracujú za minimálne peniaze, robia ve
ci, ktoré sa úplne jasne dajú definovať ako obeť. Sú však proti in
štitútu obete ako čohosi veľmi nepríjemného a záslužného záro
veň, proti ideologizovaniu toho činu. V obeti v kresťanskom 
zmysle je nutne prítomné utrpenie, utrpenie je spojené s vykú
pením a táto záležitosť ustavične zahmlieva to, kvôli komu sa 
vlastne obeť podstupuje. Poviem jeden príklad: Za komunizmu 
sme mali predsedu SZM, ktorý od nás chcel, aby sme si robili zá
väzky. My sme si nevedeli nijaký záväzok vymyslieť, tak sme na
koniec povedali, že budeme chodiť raz do týždňa plávať. On sa 
rozzúril a protestoval — ale to vám bude prijemné! Záväzok ne
môže byť príjemný. Ty nemôžeš byť šťastná! Ty musíš robiť čosi, 
čo ti je nepríjemné, a tým dať príklad všetkým ostatným, aby 
znášali celú nepríjemnosť toho boľševického marazmu ako čosi, 
čo je zmysluplné a veľkolepé. Tak je to aj s otázkou obete. 

JJ: Možno treba povedať aj to, že lesbické ženy najmä na 
západe sa často angažujú vo veciach, ktoré naozaj nechce nikto 
robiť. Spravujú napríklad azylové domy pre ženy, ktoré doma tr
peli násilím, azylové domy pre dievčatká alebo ženy, ktoré boli 
sexuálne zneužívané. Minimálne polovica personálu v takýchto 
zariadeniach sú lesbické ženy. Hoci teoreticky je to niečo, čo sa 
ich netýka. 

AD:. Domnievam sa, že z veľkej časti to robia preto, lebo 
majú v bežných zamestnaniach obrovské problémy, a to aj v slo
bodnejších spoločnostiach. Preto rady vyhľadávajú zamestnania, 
kde sú prítomné iba ženy. Hoci aj v takomto prípade im môžu 
hroziť nepríjemné situácie, mnohé ako dobré odborníčky v ta
kýchto zamestnaniach dobre zapadajú, a majú tam menej spolo-
čenských problémov, než by mali inde. 

JJ: V čom môže podľa teba spočívať konflikt medzi les-
bickými a heterosexuálnymi ženami? Neviem si to príliš dobre 
predstaviť, pretože nemám toľko skúseností, aby som ich mohla 
zovšeobecňovať. V Hamburgu napríklad som z lesbickej komu
nity nemala pocit, že to u mňa môže vyústiť do konfliktu, preto
že som s tými ženami prišla veľmi málo do styku, ale dráždilo 
ma, že dávali verejne najavo svoju sexuálnu orientáciu aj intím
nym správaním k svojej partnerke. To ma dráždi aj u heterose-
xuálnych párov, pretože si myslím, že tým môžu svoje okolie ob-
ťažovať. 

AD: Viem, v čom ten konflikt nie je. Nespočíva v prípad-
nom erotickom nedorozumení. Je známe, že lesby všeobecne 
nemajú vo svojej mentalite sexuálne obťažovanie a násilie. Na
pätie môže spočívať v tom, že vo feministických kruhoch sú vo 
väčšine prípadov lesbické feministky radikálnejšie. Zvyčajne ma-

jú eminentný záujem na tom, aby sa veci vyčírili, sú menej zdr-
žanlivé vo svojich požiadavkách, často aj prepínajú, lebo ich ži-
votná situácia je do istej miery v zmysle vzťahu k mužskému po-

hlaviu zbavená určitých komplikovaných vzťahov, a preto sa ľah-
šie ostávajú ku koreňu veci. Nemajú emocionálne bariéry po-
vedať určite veci nahlas. Sú teda radikálnejšie a môžu byť istým 

spôsobom denervujúcim prvkom. Každá žena prechádza vlast
ným vývojom — vzhľadom na svoje životné okolnosti —, z čoho 
iného má vychádzať? Čiže môže byť pomalšia alebo rýchlejšia 
ako tá druhá. To neznamená, že tá, čo je rýchlejšia, v danom prí
pade je to lesba, je v niečom lepšia alebo správnejšia. Takže les
by spôsobujú určité rozhorčenie, že večne prichádzajú s hotový
mi receptami, s nejakými rýchlymi riešeniami, ktoré môžu byť 
pre heterosexuálne ženy nepoužiteľné. A tak si heterosexuálne 
ženy uvedomujú, že ony si musia svoju situáciu riešiť samy. 
A majú pravdu. Heterosexuálne ženy sa cítia zatlačované a začí
najú protestovať proti prejavom lesieb, ktoré „oznamujú" na fe
ministických stretnutiach, ako ty hovoríš, svoju sexuálnu orien
táciu. Tebe sa to zdá zbytočné. Lenže heterosexuáli to nemusia 
robiť, lebo sa to samo sebou rozumie. Nemusia to podčiarkovať. 
Prevažná časť diskusií je tak či onak spojená s heterosexuálnymi 
vzťahmi. Lesbické ženy to dlho nerobili a rozhodli sa to robiť až 
po určitej dobe, pretože zistili, že keď to nerobia, prestávajú byť 
viditeľné a prítomné. Poznám niekoľko žien, ktorým nevyhovuje 
termín lesba, pretože nemajú pocit, že týmto slovom označili ce
lú svoju osobnosť a individualitu. Ony nie sú len lesby, sú ešte 
mnohým iným, čo toto slovo nevyjadruje. „Oznamovať sa" ako 
lesba má politický charakter a vytváranie tohto politika, dávanie 
samých seba najavo vnútri ženskej komunity je zámerné. V tom
to momente je to skutočne menšinový problém. Keď o sebe 
menšina prestane rozprávať, prestane v spoločnosti existovať. 
Keď sa hovorí o konflikte hetera versus lesba, vždy v lepšom 
svetle vychádzajú lesby. Ony sú tie, ktoré majú ťažší život, sú 
dvakrát zneuznané — ako ženy aj ako lesby, a tým ako keby mali 
väčšie zásluhy, že to prekonávajú. Heterosexuálne feministky 
potom vedľa nich vyznievajú ako tie „tandemové" ženy, ktoré se
dia na bicykli na druhom sedadle a menej ťahajú. Je pravda, že 
lesby priniesli isté impulzy na skúmanie povinnej heterosexuali-
ty. Položili niektoré veľmi kardinálne otázky. Ale neviem, či sa 
dá tak jednoducho povedať, že heterosexuálne ženy sú horšie. 

JJ: Vysvetlením môže byť aj to, že keď sa rozpráva o neja
kej menšine, tak sa jej a priori priznáva nejaká zásluha, a to aj 
v prípade, že je menšina veľmi problémová. Myslím si, že je to 
koloniálny pohľad väčšiny a pochybujem o tom, či je správny, 
pretože je skresľujúci. Je to pohľad niekoho, kto sa nemusí vy-
rovnávanie s problémami. 

AD: Ale chcela by som ešte podotknúť, že aj keď vzťah he-
terosexuálok k lesbám je problematický, zažívame to na vlastnej 
koži, existuje čosi, čo sa mi zasa nepáči vo vzťahu lesieb k hete-
rosexuálnym ženám. Je to zľahčovanie ich heterosexuálneho vý
beru, ktoré vyplýva z pochybnosti, že ide o skutočný výber. Aj 
keby to tak bolo, mali by sme sa pokúsiť vidieť sa navzájom dife
rencovanejšie a prejavovať si solidaritu. Každá sme svojím spô
sobom v stave ohrozenia, potrebujeme neustále znovu definovať 
samy seba, vytvárať a rúcať bariéry. Myslím, že bude užitočné ne
zabúdať, že eros je potenciálne polyvalentný. Potencionálne má 
človek rozmanité možnosti. To ale neznamená, že musí byť ich 
otrokom. Môj osobný postoj, ktorý nikomu nevnucujem je, že 
lesbická identita je otázkou rozhodnutia. To hovorím ja, ktorá 
o sebe zároveň tvrdím, že som rodená lesba. 
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