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САМООПРЕСИЈА

Ултимативниот успех на сите форми на опресија е нашата 
самоопресија. Самоопресијата се постигнува кога геј 
личноста ја присвојува и повнатрешнува дефиницијата 
на стрејт луѓето за тоа што е добро и лошо.

Со овие зборови почнува делот за самоопресија содржан 
во Манифестот на Лондонскиот фронт за геј ослобо-
дување. За нас, тоа значи сумирање на сè што е ново и 
важно во Геј ослободувањето - согледбата дека онолку 
колку што сме самите агенти на сопствената опресија, 
толку имаме и моќ да ја надминеме. 

Овој памфлет цели кон истражување на некои од овие 
идеи и објаснување за тоа како, преку самоопресирање, 
ѝ дозволуваме на хомосексуалната опресија да го одржи 
својот огромен успех. Започнува онаму каде што психи-
јатријата и хомосексуалноста застанаа, и не се обидува 
да ги открие причините за хомосексуалната опресија, туку 
средствата со кои таа се служи. Напишан е од гејови, за да 
биде читан од гејови, со избор на тема кој значи дека ќе 
биде критичен во целост. И покрај тоа, се надеваме дека 
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едно нешто ќе продре низ критиката кон нашите другари 
хомосексуалци: имајќи предвид дека  самоoпресијата е 
створ на опресијата, нашата критика може да биде само 
бледа сенка на гневот што го чувствуваме спрема оние 
кои нè наместија да им ја завршиме работата.
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СЕ ИЗВИНУВАМЕ ШТО СМЕ ЖИВИ

Пред да објасниме како хомосексуалците се опресираат 
себеси, првин треба да објасниме зошто го прават тоа: 
бидејќи учиме да ја презираме хомосексуалноста пред 
да стане неопходно да си ја признаеме сопствената, како 
деца и млади луѓе кои никогаш не слушаат ништо добро 
за геј животот, туку само сведочат како се третира со 
исмевање, одвратност или сожалување. Згора на тоа, гејо-
вите, како клукајдрвци, се одгледувани во туѓи, хетеро-
сексуални гнезда, и дури и дома пораката е иста. Бидејќи 
никогаш не ни биле понудени позитивни сфаќања за 
хомосексуалноста, ние неизбежно ги присвојуваме не-
гативните, и од нив ги црпиме своите вредности. 

САМООМРАЗА

Нè научиле да се мразиме - и тоа колку добро ја имаме 
научено лекцијата. Некои гејови намерно одбегнуваат да 
бидат наставници, само за да не бидат штетно влијание. 
Други, со исклучок на кратки и површни сексуални сред-
би, свесно го избегнуваат присуството на геј луѓе бидејќи 
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не можат да поднесат да ја препознаат сопствената хомо-
сексуалност во туѓата. Типично е нашата самоомраза 
да е несвесна, а нашата самоопресија махинална. Без 
размислување ја прифаќаме тезата дека жалбите се не-
пожелни и нашите замерки на законот ги сведуваме само 
на критика на тактиките што полицијата ги употребува 
за да го спроведе, или на неправедните казни изречени 
на оние кои се осудени. 

Нашата претпоставка дека сме второкласни е толку вкоре-
нета, што не успеваме да забележиме дури ни надворешна 
опресија, освен ако не направиме видна усилба за да ја 
откорениме. Во либералната рака што нè води ретко ја 
препознаваме тупаницата што нè гмечи. „Како сте сигурен 
дека сте хомосексуалец?“- прашува психијатарот. Кога ќе 
им го постави обратното прашање на хетеросексуалците? 
Оваа замена на хомо- со хетеро- сексуалецот е сигурен 
тест и за гејовите и за самоопресијата. Друг тест е кога 
се споредуваме со другите малцинства кои се оправдано 
огорчени и се бунат за нештата кои ние ги толерираме. 
Геј луѓето велат дека се плашат дека ќе ги изгубат прија-
телите кои не се геј ако си ја откријат хомосексуалноста. 
Кој Евреин би го ценел пријателството со антисемитот? 
Некогаш црнците се подложувале на болната операција 
на исправање на косата во напор да заличат на белите 
господари. Овој проѕирен чин на самоопресија денес се 
отфрла со секоја афрофризура. Кога само би можело 
некое геј движење во надоаѓање да се побунтува и да 
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ги збрише бескрајните и бесцелни напори на геј луѓето 
да си ги пострејтат животите!

ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ

Кога веќе не можат да си ја негираат хомосексуалноста, 
гејовите наоѓаат начин да избегнат да се соочат со фактот 
дека тие самите се луѓето што ги мразат. Не е лесно да 
се живее со сурова, концентрирана самоомраза. За да 
се помират со мислата дека тие се она кое биле научени 
да го мразат, геј луѓето се служат со средства што се 
настрани и сложени.

Манифестот на ФГО  1 оправдано ја идентификува по-
следната фаза на самоопресијата со самото кажување 
и верување во фразата- „Јас не сум под опресија“. Како 
може геј човек да каже такво нешто кога во секој момент 
е свесен дека е за потсмев и сожалување и постојано 
изнаoѓа начини да ги потисне доказите за неговата хомо-
сексуалност? Ама, кажува. Кампањата за хомосексуална 
еднаквост постојано прима писма со молби да стави крај 
на активностите на радикалните членови. „Ние не сме 
под опресија“, велат испраќачите, „па ве молиме да не 
им дозволите да дотураат масло во огнот“. Иронично, 

1 Фронтот за хомосексуално ослободување (заб. на прев.).
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метафората прецизно ја изразува опасноста и несигур-
носта на нашата опресирана ситуација.

Се разбира, истиот оној успех со кој геј луѓето си го 
прикриваат идентитетот им овозможува да ја занемарат 
нивната опресија. Секако, за гејовите е возможно, со неги-
рање на нивната хомосексуалност во секоја општественa 
ситуација, да замислат дека го делат истиот статус со 
луѓето кои не се геј. Самозалажувањето оди и подлабоко: 
тие одат и дотаму што ги присвојуваат гледиштата на 
нивните угнетувачи - дури и логиката и јазикот на луѓето 
кои не се геј, а со кои тие се идентификуваат. Таквите 
„добро прилагодени“ хомосексуалци во реалноста ни-
когаш не се прилагодиле на нивната хомосексуалност, 
само на бруталното потиснување. Тие никогаш нема да 
ги препознаат доживотното потчинување и неискренос-
та. „Добро прилагодените“ хомосексуалци попрво би 
ја однеле својата опресија в гроб, отколку да признаат 
дека постои.

ДВА ТИПИЧНИ СЛУЧАЈА

Соочувајќи се со надмената насмевка на психијатарот 
кој е геј, а кој станал богат и почитуван со пишување и 
држење предавања за „проблемот“ на хомосексуалноста 
и кој препорачува психотерапија за „овие луѓе“, или клап-
натите очи на академикот кој е геј и кој се спротивставува 
на секое тврдење за сеприсутноста на опресијата со, да 
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речеме, пример на некоја вулгарност од осумнаесеттиот 
век - човек согледува дека моќни непријатели се кријат 
и во нашите редови. Тие секогаш го побиваат генерал-
ното со тривијалното. Притиснати и предизвикани да 
ја симнат маската, овие „чичко Томовци“ се повлеку-
ваат зад димна завеса од божемна објективност. „Ако 
постои парада на гордоста“, прашуваат тие, „зошто да 
не постои и парада на хомофобите?“ Колку се помазо-
хистички нивните изјави, толку тие стануваат погорди 
на нивната непристрасност. Товарот да ја оправдаме 
валидноста на нашето сексуално задоволство секогаш 
паѓа на наш грб, а никогаш на грбот на гонителите, да 
оправдаат зошто ни ја прекршуваат слободата. „Збору-
вате за Утопија“, извикуваат тие ако некој се осмели да 
укаже дека општеството мора да се прилагоди на нас, 
а не ние на него. Човек копнее таквите луѓе да покажат 
искрена емоција, да крикнат против изобличеноста на 
нивниот живот; да признаат дека нивниот општествен 
статус е платен со безброј ситни измами и со смртта на 
секоја спонтаност, пред сè да согледаат дека нивниот 
очевиден конформизам на кој се толку горди им ги за-
кржлавил и лажирал сите врски.

Размерот на нашата самоопресија се покажува со фак-
тот дека од милиони геј луѓе во Британија, само околу 
илјада се активно поврзани со геј движењето, а од овие 
малку само мал број се навистина решени да одат до крај 
со нивните барања кон општеството што ги прогонува 
и ги исмева. Мнозинството хомосексуалци, како слабо 
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платените, но префинети службеници, одбиваат да се 
приклучат во синдикат. Тие го претпочитаат замислениот 
статус што доаѓа од идентификувањето со раководството.

ЗБОРОВИ

Јазикот сам по себе е инструмент на самоопресија. Ние го 
користиме терминот „хомосексуалец“ бидејќи е вреднос-
но неутрален, не по сопствена волја - зборот е медицинска 
дефиниција од деветнаесеттиот век. Хетеро сексуалците 
нè прекоруваат што употребуваме збор што тие го сме-
таат за еуфемизам, но не може да постои еуфемизам за 
„хомосексуалец“, бидејќи еуфемизмот по дефиниција 
заменува навредлив збор. 

Човек не би го погодил ова од аргументот во полза на 
„хомофил“, кој вели дека „хомосексуалец“ потенцира 
секс. Ако замената на благиот суфикс -фил, (како во 
„англофил“) воопшто значи нешто, тоа е дека хомофил 
е некој кој се чувстува удобно со лица од истиот пол - 
она што порано било познато како „a man’s man“.  2 Но 
сериозната анализа му ласка на зборот. „Хомофил“ е 
просто избегнување на фактот дека она што ги дефи-
нира хомосексуалците е сексуалната љубов; избегну-
вањето на овој факт е оддавање на сексуалната вина 

2 Маж што сака да се дружи со мажи (заб. на прев.).
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која ја продлабочува и одржува нашата опресија. Колку 
јасно се открива нашата самоомраза во зборовите кои 
ги употребуваме. Колку лесно „транс“ станува израз на 
злоупотреба: „транџа,“ велиме. Дури и оние жени кои 
покажуваат наклонетост за дружење со геј мажи ги ома-
ловажуваме со имиња како „fag hag“.  3 До неодамна „квир“ 
беше збор кој го употребуваа сите геј луѓе. Бевме толку 
истренирани да веруваме во сопствената настраност што 
никогаш не се посомневавме дека зборот нè дефинирал 
како болни и настрани. 

ФАКТОРИ НА КОМПЕНЗАЦИЈА

Дури и позитивните тврдења кои ги искажуваме служат 
за да ги маскираат негативните ставови. За нас е при-
мамливо да компензираме за нашата угнетена состојба 
преку измислување на исклучителни особини и претставу-
вање на хомосексуалноста со божемен гламур. Научени 
дека сме ништо, џган на општеството, во самоодбрана 
возвраќаме преку набројување на познати гејови. „Исус 
бил геј,“ тврдиме горделиво (вртејќи го погледот од два 
милениуми стариот христијански прогон). „Гејовите се 
толку креативни“. „Баш сме забавни,“ извикуваме. Некои 
од нас се однесуваат кон животот како кон непрекината 
реклама - ревносно продавајќи ги, не нашите вистински 

3 (англ.) faggot - педер; hag - вештерка (заб. на прев.).
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предности, туку кои било добра за кои замислуваме дека 
има пазар. 

Ако за миг погледнеме наназад, кон геј елитата од раниот 
19 век, ќе видиме дека ги дели бајроновските, „развратни“ 
гледишта за хомосексуалноста. Последните децении на 
векот сведочат дека тие се сметале себеси за идеолози 
на Естетичкото движење. Сигурно ова било тоа што ја 
донело на свет идејата дека геј луѓето се „артистични“ 
и „чувствителни“. В. Ш. Гилберт го исмевал овa сфаќање 
во „Трпение“:

Минеш ли по Пикадили со булки или лилии
...ќе рече стар и млад
Ко што одиш со цвет по пат…
О, многу стокмен млад ерген 
Овој млад ерген да ти бил!

Во дваесеттиот век гејовите се трансформираа од осо-
бени естети во огорчени софистицирани интелектуалци. 
Замисливме дека нашите погани усти се напаст на секоја 
забава. Во социјален контекст, 70-тите беа време кога 
привилегираната геј елита радо ја прифати улогата на 
шлајм на општеството. Верувавме дека без напор од 
наша страна, просто преку самиот чин на постоење, ги 
субверзираме општествените и економски структури. 
Толку сме склони да веруваме дека поседуваме нешто 
повеќе за да компензираме за нашата хомосексуалност, 
што исклучително лесно скокаме од заклучокот дека сме 
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отуѓени од семејното јадро поради самата наша природа, 
на верувањето дека поседуваме некаква исклучителна 
моќ за да го уништиме. Колку и да ни е добредојдена 
пропаста на таа институција која нè вкалапува и се са-
моперпетуира, сепак идејата дека ќе го предизвикаме 
нејзиниот пад се чини не помалку вообразена од капри-
циозната идеја дека сме одговорни за пропаста и падот 
на Римското царство. 

Oвој додатен слој кој геј луѓето се чувствуват обврзани 
да им го нанесат на своите животи е, се разбира, крајно 
непотребен: во нивната хомосексуалност нема ништо за 
кое треба да компензираат. Кога искрено ќе поверуваме 
во ова и ќе ја прифатиме нашата хомосексуалност како 
природна, каква што и е, и ќе ги гледаме хомосексуал-
ците како различни, но бездруго обични, какви што и 
се, тогаш конечно ќе почнеме да се ослободуваме од 
нашата самоопресија.



Оваа страница намерно е оставена празна
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ПОД ЗЕЛЕНОТО ДРВО

Јавните говорници кои што се хомосексуалци се соочува-
ат со три противаргументи кои се провлекуваат со моно-
тона редовност. Неизбежни се обвинувањата маскирани 
во прашања дека геј мажите се културни и феминизирани, 
дека злоупотребуваат деца и дека се оддаваат на без-
умен животински промискуитет кој ги спречува да одр-
жуваат долготрајни врски. „Одговорните“ геј активисти 
на првите две обвиненија одговараат во соодветниот 
апологетски, самоопресивен манир, истакнувајќи дека 
не мора да значи дека хомосексуалците изгледаат жен-
ствено, ниту лезбејките мажествено, и дека мал број од 
геј мажите се заинтересирани за многу помлади од нив, 
но веројатно никој не тврди дека „само малкумина од 
нив се промискуитетни“.

Нашите гласноговорници обично истакнуваат дека пос-
тојат многу среќни хомосексуални парови чии животи 
поминати во тивка верност остануваат незабележани 
и со право нагласуваат дека ваквите трајни хомосек-
суални врски не добиваат ни малку од одобрувањето и 
поддршката од семејството и општествените институции 
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кои венчаните парови ги земаат здраво за готово. За жал, 
овие факти пречесто се употребуваат како изговори, прет-
поставката дека промискуитетот е нужно лош останува 
неоспорена и на крај ние се соочуваме со идеал кон кој 
треба да се стремиме и со стандард според кој нè мерат. 

ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИ МАНЕРИЗМИ 

Да се прифатат хетеросексуалните конвенции како кри-
териуми дадени од Бога според кои на геј луѓето треба 
да им се суди е основна грешка. Наместо тоа, треба да 
ги употребиме увидувањата што сме ги стекнале како 
хомосексуалци за да го критикуваме сексистичкото и 
лицемерно општество. Пример за ваков неуспех е кога 
фактот дека геј паровите се бездетни се претставува 
како изговор за крајот на нивните врски; и нашите гласно-
говорници не успеваат да истакнат дека ако венчаните 
парови остануваат заедно само за доброто на нивните 
деца, тоа не ги прави пример за постојаност, туку за изви-
топерена непостојаност. Наместо да правиме споредби 
кои одат во полза на ваквите заедници, хомосексуалците 
треба да ги сожалуваат хетеросексуалците кои се заробе-
ни во несреќни бракови и да ѝ се радуваат на слободата 
на својата хомосексуалност.

Геј луѓето немаат причина да ѝ завидуваат на инсти-
туционализираната сексуалност достапна за хетеро-
сексуалците, обременета со церемонии на додвору-
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вање и венчавање и затруена со поделба на улоги кои 
го осудуваат мажот да доминира, а жената да се потчини. 
„Фаќањето“ кај хетеросексуалците е полно со импли-
кации - мажот освојува, а жената се предава; малку е 
веројатно дека тие ќе го уживаат истиот заемен договор 
кој го уживаат хомосексуалците. Заради оваа причина, 
на хомосексуалците им е полесно да остварат сексуални 
контакти, и кога веќе еднаш ги оствариле, нема мачен 
процес на убедување - нема потреба од ритуализирано 
зголемување на интимноста пред да се оствари сексу-
алното задоволство. 

ТРОЈЦА НЕ СЕ ГУЖВА

Кога апологетите на геј движењето ја споменуваат, а 
потоа ја минимизираат достапноста на геј сексот, тие 
покажуваат наивна верба дека хетеросексуалците се 
водат според вредностите на моногамијата и на дело, 
а не само на збор. Хетеросексуалците радо би уживале 
во достапноста на посакувани тела и топлото споделу-
вање на задоволство во кое геј луѓето уживаат. Хетеро-
сексуалниот свет нема еквивалент за геј сауна! Нашите 
критичари-хетеросексуалци го издаваат својот ограничен 
поглед со погрешната претпоставка дека промискуите-
тот и долготрајните врски заемно се исклучуваат. Хомо-
сексуалците имаат среќа да ги уживаат и двете одеднаш. 
Двајца хомосексуалци во пар може да се загледаат во ист 
човек на улица и да го коментираат; во хетеро сексуалниот 
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модел како таков е несоодветено да се разговара за так-
во нешто. За нив е совршено природно да уживаат во 
обостраната љубов и истовремено да уживаат во сек-
сот со други, и поединечно и заедно. Овие работи се 
можни само затоа што хомосексуалците можат да се 
идентификуваат со сексуалните желби на саканите, на 
начин кој е логички невозможен за луѓето кои не се геј. 
Заради ова, геј партнерството може лесно да премине 
во несексуална врска во која геј партнерите се сакаат, а 
сексуално се задоволуваат надвор од врската, наспроти 
многу хетеросексуални бракови кои се претвораат во 
досаден огорчен заеднички живот во кој сексуалната 
привлечност одамна исчезнала, но верноста сѐ уште 
ригидно се наметнува.

Моделот на хетеросексуален брак всушност често ги 
одвлекува геј луѓето од влегување во каков било вид на 
долготрајна врска, бидејќи немаат желба да ја прифа-
тат ексклузивноста која замислуваат дека таква врска 
подразбира; а оние кои сепак влегуваат во врска често 
раскинуваат зашто едниот партнер мисли дека треба да 
биде љубоморен или другиот е непотребно таинствен 
или се чувстува виновно за „вонбрачни“ афери. Она што 
предизвикува проблем не е хомосексуалната природа на 
таквите врски, туку отровното влијание на хетеросексуал-
ниот модел. Би го потсетиле геј апологетот на иронијата 
дека за хетеросексуалците не постои ништо покомично 
од замислата на двајца мажи кои готват и пеглаат заедно 
и ништо попатетично од две жени кои попусто се трудат 
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да сменат гума - ова се истите вредности на кои одго-
ворните хомофили им се потчинуваат во надеж дека ќе 
бидат прифатени во општеството.

ПРИДОБИВКИ

Бидејќи се толку решени да ги занемарат придобивките 
кои геј луѓето ги уживаат, нашите критичари ја игнорираат 
вредноста и значењето кое промискуитетните, слободни 
хомосексуалци му го придаваат на пријателството, кое за 
нив има далеку поголемо значење отколку за повеќето 
венчани парови кои ја ограничуваат нивната љубов и 
грижа во тесните рамки на семејниот круг. Многу хомо-
сексуалци имаат блиски пријатели на кои им се обраќаат 
за дружење и поддршка, додека сексуалното задовол-
ство го пронаоѓаат надвор од овој круг. Способноста на 
геј луѓето да создаваат длабоки и трајни пријателства 
покажува дека идејата за неизбежната осамена старост 
е лага. Логично, обратното е точно, освен ако не го од-
берат вистинското време, неизбежно е едниот партнер 
од бракот, дури и тоа да е среќен брак, да биде оставен 
да се соочува со иднината без својата „друга половина“ 
кон која развил целосна зависност. Како и да е, зошто да 
се негира еротизмот на новото во полза на репресивната 
догма дека сексот е задоволителен само со еден доживо-
тен партнер? Нема ли автентичен идеал во способноста на 
геј луѓето да добиваат моментална доверба и сексуално 
задоволство со луѓе од целиот свет? Во овој поглед, било 
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кој писател на геј порно приказна нуди поголем увид 
во нашите срца отколку досадните дрдорењa на аполо-
гетите на хомосексуалноста, кои обично изоставаат да 
споменат што било од физичката реалност на нашите 
сексуални животи, оставајќи ги нивните збунети слуша-
тели да создадат слика на несреќни геј врски, базирани 
на хетеросексуалниот модел на дозволена моногамија 
и забранет промискуитет. 

Пуританството лежи во сржта на недовербата во про-
мискуитетот. Пуританството се развива врз основа на 
универзалниот страв дека некој добива нешто за ништо. 
Ако задоволството не е исплатено со пари, луѓето чув-
ствуваат дека сепак на некој начин мора да го платат: 
обврзување, одговорност, дури и цел живот поминат 
во заемна некомпатибилност не се смета за преголема 
цена за ретки моменти на сексуално задоволство. Дури 
и членовите на Фронтот за геј ослободување некогаш 
зборуваат како нивната сексуалност да морала да биде 
платена со рушење на сексуалните улоги или поткупување 
на капитализмот. Геј сексот, неоптоварен, каков што е, 
со прокреација и контрацепција, може да биде исто дос-
тапен и слободен како светлината и воздухот, а сепак нѐ 
охрабруваат да ги отфрлиме овие придобивки во полза 
на сомнителната почит, стекната преку имитирање на 
површните форми на семеен живот. 
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ИРОНИИ

Секој што гледа на геј движењето со незаинтересираност 
ќе наиде на иронија на секое ќоше. Една од нив е фактот 
дека иако движењето настана само заради потребата за 
флуидност и брза општествена промена, нашите хомо-
филни гласноговорници не можат да смислат што би 
правеле со оваа нова слобода на мислата, освен да ги 
поттикнат геј луѓето да ги прифатат клаустрофобичните 
ограничувања на доживотната заедница. Тие посветено 
нѐ туркаат во затворoт од кои интелигентните хетеро-
сексуалци се обидуваат да избегаат. Предвидуваме дека 
идните антрополози ќе се свртат кон партнерството на 
дискретните хомосексуалци како единствен преостанат 
начин на преиспитување на долго нефункционалната 
институција на бракот.

Геј активистите треба да се заземат за разноликоста и 
слободата во сексуалноста која можат да ја уживаат, а 
сепак толку често читаме статии во геј медиумите кои 
содржат порака во стилот „ние нема да го заслужиме 
нашето ослободување ако не престанеме да бидеме 
толку промискуитетни“. Ваквите фрази изложуваат два 
аспекта на самоопресијата. Не само што нашите морални 
стандарди се мерат со оние на нашите хетеросексуални 
угнетувачи, туку и на ослободувањето се гледа како на 
нешто кое мора да биде заслужено, а не како на основ-
но право од кое сме лишени. Поблиску до вистината би 
било да се каже дека никогаш нема да го заслужиме 
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нашето ослободување, сѐ додека им се додворуваме на 
хетеросексуалците преку преземање на стандардите на 
хетеросексуалниот свет.
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ПЕРЧЕЊЕ

Изразот „аутирање“ што го употребуваат геј луѓето има 
три значења: да се признае сопствената хомосексуалност 
пред себе, да им се открие на други геј луѓе, и последно, 
да се декларира пред целиот свет. 

За разлика од другите опресирани групи, хомосексуалците 
се разликуваат по тоа што нивниот идентитет е речиси се-
когаш невидлив за другите. Тие дури можат и да го скријат 
сопствениот идентитет од самите себе - толку е голема 
одвратноста која се поврзува со зборот „хомосексуалец“ 
што многу луѓе кои имаат потреба од хомосексуални иску-
ства никогаш не си признаваат, а некогаш, дури и оние 
кои често посегнуваат по таквите искуства, успеваат да се 
убедат себеси дека тие не се „дел од нив“. Позади многу 
од она што било истакнато во геј движењето лежи свеста 
дека постојат луѓе што се толку опресирани што се немаат 
„аутирано“ дури ни во првата смисла, на „признавање“ на 
сопствените геј чувства. Многумина се венчани и имаат 
деца и низ целиот живот не си дозволувале никакво сек-
суално задоволство. Тие не се бунтуваат против ваквото 
лишување зашто не можат да си признаат дека постои, 
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и луѓето кои се отворено геј не можат да допрат до нив, 
бидејќи отвореноста е тоа од што се плашат. Постојат и 
среќни исклучоци: со основањето на организации што 
нудат советување за хомосексуалци, како „Ајсбрејкерс“ 
или „Френд“, многу од овие луѓе се охрабриле да ја скршат 
доживотната тишина - средовечни мажи кои велат дека 
никогаш свесно не зборувале со хомосексуалец, но дека 
секогаш фантазираат за други мажи додека си ги ебат 
жените; жени кои сфаќаат дека отсекогаш сакале да љубат 
други жени откако нивните деца пораснале. Постојат многу 
организации кои се обидуваат да стават крај на изола-
цијата на ваквите луѓе, но толку длабока самоопресија 
е невозможно да се искорени со неколку телефонски 
разговори или со аргументите од овој памфлет. Овој есеј 
е наменет само за оние кои се идентификуваат како геј 
пред геј луѓе, но не се аутираат пред надворешниот свет. 

СКРИЕНИ НА ВИДЕЛИНА

Кога ќе ги прашате, прикриените хомосексуалци често 
велат „не трубам на сите страни за тоа“, нивните пријатели 
знаат, а нивните родители „сигурно сфатиле досега“, 
но „никогаш не ме прашале, така што никогаш не сум 
почнал муабет“. Кога ќе ги притиснете, додаваат „не 
гледам поента да им кажам на луѓето на работа“, како и 
„тоа што правам во кревет е моја работа, а можам и да ја 
изгубам работата“. Некои хомосексуалци одат дотаму што 
лажираат хетеросексуален имиџ, измислуваат приказни 
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за соодветни вереници во странство, даваат позитивни 
или негативни коментари за жени (или мажи) и од сѐ срце 
се смеат на типичните шеги за хомосексуалците.

Всушност, ваквите стратегии се непотребни, бидејќи ако 
не постои некаква причина да се верува во обратното, 
секогаш се зема здраво за готово дека луѓето се хетеро-
сексуални. Измамата не мора да биде проактивен чин, 
може да се мами и без да се сака. На работа, шегите за 
двоцевки нема да покажат дека некој е геј; тие ќе бидат 
прифатени само како шеги, додека еден бакнеж на ново-
годишната забава ќе биде доволен за да го прикаже она 
што сите суптилни шеги и инсинуации не успеале. 

Стравот од загрозување на работното место често намер-
но го преувеличуваат оние на кои им е потребен убедлив 
изговор за тајност. Кога тие навистина би сакале да се 
аутираат, а биле спречени само од заканата од економска 
депривација, тогаш би биле огорчени и лути на таквата 
дискриминација, наместо, како обично, пасивно да ја 
прифаќаат како неизбежна. Повеќето хомосексуалци 
би претрпеле само мала материјална загуба ако се аути-
раат. Загубата на нивниот заштитен оклоп е вистинската 
бариера.

Хомосексуалците го потврдуваат фактот дека само бараат 
изговори за да останат прикриени кога ги наведуваат 
нивните чисто доброволни активности како причини за 
тајност. Кога велат дека кога би се аутирале не би можеле 
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да продолжат да волонтираат во црква или младински ор-
ганизации, човек само се запрашува колку вредат ваквите 
обврски кои подразбираат поддржување на очигледно 
хомофобични организации. Повистинито би било да се 
каже дека нивната самоомраза е толку длабока, што тие 
не пропуштаат ниту една шанса да ја прикријат нивната 
вистинска природа.

ПРИВИЛЕГИРАНИ ГЕЈОВИ

Многу обични гејови реагираат на опресијата преку гра-
витирање кон работни места каде би можеле да бидат 
доста отворени со луѓето со кои работат. За жените тоа 
може да значи да работат како возачи во прва помош 
или да се приклучат во армијата, a за мажите работа како 
болничари, телефонски оператори, во туристички агенции 
или продавници. Прифатеноста во ограничената работна 
средина можеби е самоопресивна, но колку е непосредна 
и искрена во однос на мрежата на лаги исткаена од оние 
чија работа ги става во позиција на општествен престиж.

По игра на случајот, еден од авторите на овој есеј во две 
различни прилики бил под нега на лекари кои биле хомо-
сексуалци. Во ниедна прилика не бил свесен за ова, доде-
ка не дознал од трето лице. Во двата случаја, не криејќи 
ја својата хомосексуалност, им дал совршена можност 
на лекарите да бидат искрени и отворени, но и двајцата 
продолжиле да се однесуваат како хомо сексуалноста да 
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е некоја абнормалност која ја имаат сретнато во учеб-
ниците по медицина.,Да се види хомосексуалец како се 
обидува да влезе во улогата на хетеросексуален советник, 
потврдувајќи го авторитетот што претпоставува дека би 
му следувал кога би бил „нормален“ маж, кој му се обраќа 
од високо на некој што е „квир“, е едно забавно, но и 
тажно искуство. Ако ги занемариме ужасните негативни 
ставови што овие лекари несомнено ги имаат за својата 
хомосексуалност, сфаќаме дека пропуштаме неброени 
можности да им се помогне на збунетите и анксиозни 
геј луѓе. Лекарите имаат престижна позиција во нашето 
општество и за секој млад геј човек би било од помош 
ако сфати дека неговиот лекар лесно и отворено зборува 
за неговата хомосексуалност.

Решителната тајност на привилегираните хомосексуалци 
предизвикува ситуации на чиста фарса. Денес, додека 
либералните христијани свечено дискутираат за мож-
ното причестување на хомосексуалците, а училишните 
раководства размислуваат дали да прифатат геј луѓе за 
наставници, многумина од свештениците од англикански-
от врв ги водат нивните цркви и теолошки училишта како 
своевидни геј клубови  4, а државниот училиштен систем 
би колабирал кога би ги изгубил своите геј наставници. 

4  Со запрепастувачка невиност, весникот на Англиканската 
црква, во секцијата „За младите читатели“, еднаш објави ста-
тија за мачките во храмот на Велсингемската дама со имиња 
Педерче и Лезбача.
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САМООПРЕСИЈА ИЛИ ИНТЕРЕС?

Да се преправаш дека си хетеросексуалец не е во никој 
случај приватна работа, бидејќи една самоопресивна 
измама раѓа илјадници други. Пријателите и љубовниците 
се исто вклучени со тоа што им се кажува што смеат да 
кажат на телефон или како да се однесуваат на улица. 
Себичноста на оние кои имаат привилегирани позиции 
што треба да ги штитат продира низ целата геј заедница, 
а деморализирачката порака што се праќа се пренесува 
на голем број обични геј мажи кои немаат никакви при-
вилегии што треба да ги штитат.

Хомосексуалците кои имаат пристап до медиумите и 
одбиваат да се аутираат им дозволуваат на оние кои нѐ 
осудуваат и сожалуваат да доминираат на сцената. Кога 
реакционерот Сирил Озборн се обидуваше да го турне 
предлог-законот од 1967 година за реформа на Законот 
за хомосексуалци, ги базираше своите аргументи на веру-
вањето дека нема хомосексуални членови на Долниот 
дом. Геј пратениците кои останаа безгласни се заслужни 
за тоа што неговите глупави тврдења држеа вода.
 
Не станува збор за тоа дека луѓето со општествен статус 
треба да се аутираат со цел да направат пропаганда за 
тоа колку геј луѓето се важни или талентирани. Еднос-
тавно, гејовите кои се во окото на јавноста се наоѓаат во 
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идеална положба за да му дадат на општеството вистинит 
поглед за неговата хомосексуална компонента.

Привилегираните прикриени гејови се предавници на геј 
каузата, но сѐ уште никогаш не биле сметани за такви. 
Толку ни недостасува чувство за заеднички идентитет што 
идејата за предавство е едвај оформена. Тоа е речиси 
како нашата горка опресија да е само замрсена игра на 
преправање, а победници се оние кои ќе ги перпетуираат 
најитрите измами.

УКРАДЕНИ ПЕРДУВИ

Геј луѓето кои позираат како хетеросексуалци не ги мамат 
само другите, туку, ако се гордеат со љубов или почит 
условена од нивната хетеросексуална маска, се мамат 
и себеси. Само самоопресијата би ни дозволила да го 
цениме пријателството со оние кои, ако ги отвориме 
картите, би ни станале непријатели. Одговорот на сето 
ова веројатно би бил „Но сексуалниот живот ми е толку 
неважен, зошто да правам проблем од него?“ Ако е толку 
неважен, зошто да се прави лага од него? „Подобро да 
бидеш мразен за она што си,“ рекол Андре Жид, „отколку 
сакан за она што не си“.

Понатаму кога за нашата хомосексуалност никогаш не 
дискутираме со хетеросексуалните пријатели коишто 
знаат дека сме геј, правиме повеќе штета отколку кога 
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ги мамиме да нѐ прифатат како хетеросексуалци. Да се 
сподели сознанието за сопствената хомосексуалност 
со луѓе кои не се геј, но никогаш да не се зборува за 
тоа, значи премолчено согласување дека, како лош здив, 
хомосексуалноста е нешто засрамувачко што е подобро 
да остане некажано. Зошто би дискутирале за хетеро-
сексуалните врски со пријатели кои не се геј, додека 
дозволуваме да се премине преку нашите лични љубови 
и фантазии како непогодни за разговор?

СПРОТИВНО ОД ПРИНЦИПИТЕ

Експлицитно да тврдиш дека си хомосексуалец е нешто 
кое се коси со сѐ на што си бил научен во животот. Срамот 
кој нѐ научиле да го чувствуваме е длабок и вистински. 
Зборовите „Јас сум хомосексуалец“ се како грутка во 
грлото. Но аутирањето е суштествено. Сѐ додека голем 
број од геј луѓето продолжуваат да ја кријат својата 
„срамна“ тајна, достигнувањата на геј движењето ќе 
останат несуштински. Ако хомосексуалците во политич-
ката, медицинската и образовната сфера не ја одиграат 
својата улога, лобирањето во овие сфери на крајот само 
ќе ја потврди сликата за хомосексуалноста како нешто 
далечно од секојдневната реалност, а за гејовите како 
луѓе некаде далеку. Кога луѓето просто би можеле да нѐ 
видат во целата наша разноликост, не би било можно да 
се даде изобличена слика за гејовите. Сѐ додека повеќето 
педери го кријат својот идентитет, поголеми ќе бидат 



35

проблемите на оние кои се аутирале, биле издадени, 
или врз основа на нивните очигледни хомосексуални 
особини секогаш биле препознавани. Колку често дис-
кретните хомо сексуалци стојат отстрана, додека нив-
ните поочигледни браќа и сестри се мета на потсмев на 
хетеросексуалците.

Сѐ што кажавме ја одразува идејата за создавање чув-
ство за заедница. Аутирањето е дури и позначајно сега 
кога постоењето на геј движењето ни дозволува да раз-
мислуваме во рамки на заедничко аутирање. Бранувања 
на самооткривање се сплотуваат во еден голем бран на 
општествена промена. Заедница може единствено да 
постои кога се препознаваме во потребите на другиот. 
Често препознавањето е чисто негативно, гејовите не 
можат да се здружат со оние кои се одраз на она што го 
мразат во себе, плашејќи се од аутирање не сакаат да им 
се придружат на оние кои имаат моќ да ги откријат. Кога 
некој ќе почне да гледа на другите луѓе како на дел од 
автентична заедница која бара поддршка, аутирањето 
станува значаен начин да се даде таа поддршка.

Кога се аутираат пред луѓе кои ги знаат, геј луѓето можат 
да покажат дека хомосексуалците се вистински луѓе на 
чии животи не треба да се гази. Ова го доловува ефек-
тот на „Ние сме луѓето на кои нѐ предупредивте“. Ако 
можат да разговараат за нивните чувства и љубовници 
кога хетеросексуалците разговараат за нивните, тоа има 
далеку поголем ефект од колкава било пропаганда за 
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„валидноста“ на хомосексуалните врски. Со апсолутно 
аутирање (со носење беџ, на пример), гејовите ги обврзу-
ваат сите да видат дека постојат луѓе кои не чувствуваат 
срам ако се знае дека се хомосексуалци. „Парада на 
гордоста“ е концептот создаден како спротивност на 
срамот што сите геј луѓе се воспитувани да го чувствуваат, 
срам кој општеството го бара како услов за неговата 
ограничена толеранција: да се негира овој срам значи 
да се побара безусловно прифаќање. Залудно е да се 
ограничи аутирањето само пред „оние кои ќе разберат“; 
овој срам може да се побие само преку јавно, апсолутно, 
недискретно самооткривање.

ЗАГОВОР НА ТИШИНАТА

Дури и во геј движењето промената е бавна и колеблива. 
Многу од предавачите и професорите во неговите рамки 
потклекнале пред потребата за тајност, а никој не се 
сомнева во вредноста на образовна кариера зависна од 
неискреност. Најверојатно, генералната претпоставка 
е дека во случај на самооткривање на наставник, брзо 
и сигурно следува отказ, а се разбира дека наставници 
и билe отпуштани или губеле шанси за унапредување 
откако биле „откриени“. Но,познати се и голем број на-
ставници чии кариери не станале, барем досега, предмет 
на предрасуди поради фактот дека ја откриле нивната 
хомосексуалност, а еден - Роберт Стери, од училиштето 
во Сомерсет, Тотенхем - бил особено отворен со тоа што 
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му објаснил на својот клас како запознава други хомосек-
суалци и ги повикал неговите пријатели да присуствуваат 
на училишната претстава во „дрег“. Не паднало небото!

Би помислиле дека добри вести како оваа би се рашириле 
низ геј заедницата со брзина на светлината; мрзливото 
ширење може да се објасни само преку претпоставката 
дека ваквите примери за искреност фрлаат силно свет-
ло врз валканите лаги и измами на оние кои можат да 
бидат клучни за ширење на вестите. Да се зборува за 
отвореноста значи да се порекне потребата за тајност. 

Типот на вести што се шири брзо е дека таа и таа ѕвезда 
- поп пејач/пратеник/познат тенисер - е хомосексуалец. 
Дека ова сознание треба да се задржи во рамките на 
геј светот упатува на фактот дека ваквата тајност не е 
само избор на поединецот, туку и на геј светот. Ниеден 
хомосексуалец не може да остане во тајност без да биде 
во целибат; фактот дека вистинската природа на таквите 
луѓе не ѝ е позната на широката популација се должи на 
тоа што гејовите меѓусебно си ги чуваат „валканите“ тајни, 
за да не ризикуваат да ги откријат своитe. Помошта во 
меѓусебните измами е речиси единственото нешто што 
хомосексуалците го подразбираат под геј заедница. Но, 
иронично, оваа лажна поддршка ја спречува заедницата 
да делува како таква и да уживаат какво било чувство за 
вистинска меѓусебна поддршка. Толку често страдањето 
на оние кои се аутираат во тешки околности е просто 
прифатено од другите педери како неизбежна награда 
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за „егзибиционизмот“. „Што можат да очекуваат,“ велат, 
„кога мораат да се перчат?“
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ЕДЕН ПРИМЕР

Многу од она што го дискутиравме во претходниот есеј 
може да се илустрира преку животот на писателот Е. 
М. Форстер. Го бираме Форстер како пример на јавна 
личност која не се аутирала, а не еднакво неискрените 
геј романописци како Сомерсет Могем, Хенри Џејмс и Хју 
Волпол, бидејќи Форстер никогаш не се сметал себеси 
само за комерцијален писател, туку и се здобил со пого-
лема репутација како моралист и општествен коментатор. 
Во неговите романи, како и во многу од неговите есеи и 
публикации, суптилно ги подбоцнувал конзервативни-
те институции и религиозни верувања, и наместо тоа ја 
проповедал вредноста на слободата, индивидуалната 
посветеност и пред сѐ, личната искреност. Но неговата 
искреност никогаш не подразбирала јавно признавање 
на фактот дека е хомосексуалец, што го држел во тајност 
низ целиот живот.

Можеби најпознатата изрека на Форстер е онаа дека кога 
би бил присилен да одбере дали да ја предаде таткови-
ната или да ги предаде пријателите, се надева дека би 
имал храброст да ја предаде татковината. Бидејќи било 
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малку веројатно дека некогаш ќе дојде до избирање, да се 
тврди ова би било леснo, иако невообичаено. Вистинскиот 
избор на Форстер бил меѓу тоа да ѝ наштети на својата 
репутација и да ги предаде хомосексуалците. За жал, си 
ја заштитил репутацијата, а ги предал гејовите.

СЕГА МЕ ГЛЕДАШ, СЕГА НЕ

Вториот роман на Форстер, Најдолгото патување, содр-
жи еден остар опис на заглавеноста на еден младич во 
брак чија емоционална празнина е спротивставена и со 
машките другарства во кои уживал како студент, и со 
виталноста на Стивен, млад селанец кој го соочува со 
веста дека се полубраќа. Тој го остава бракот со помош 
на Стивен и умира спасувајќи му го животот. Форстер 
сигурно почувствувал дека приказната открива прем-
ногу, зашто во неговите подоцнежни дела оставил само 
неколку ситни инциденти (како мажите што се бањаат 
заедно во Соба со поглед) да зборуваат за неговите вис-
тински чувства. Во неговите објавени дела, постоењето 
на гејовите е внимателно прикриено.  5 Во неговиот роман 

5 Изгледа дека Форстер бил решен да не ја прикрие само негова-
та, туку и хомосексуалноста на неговите пријатели. Во неговата 
биографија за Лоуз Дикинсон, во најголем дел извлечена од 
необјавените дела на Дикинсон, тој внимателно ги изоставил 
јасните описи на неговите фрустрирани хомосексуални љу-
бовни афери.
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Пат за Индија, Филдинг, неженет учител во своите рани 
четириесетти, лесно би можел да се смета за репресиран 
или „дискретен“ хомосексуалец ако авторот внимателно 
не му дал една младешка хетеросексуална романса, и ако 
(по цена на веродостојноста) кон крајот на приказната 
не го оженел. Можеби Форстер посакал да ја истакне 
хетеросексуалноста на ликот, бидејќи, поради тоа што 
во извесна смисла тој го одразува личниот став на Фор-
стер за Индија, на Филдинг може да се гледа како на 
автопортрет.

По 1926 г., Форстер завршил со пишување романи, а во 
1946 г. се препуштил на удобната сигурност што му ја ну-
делa доживотната стипендија на Кингс колеџ во Кембриџ, 
каде што живеел до својата смрт во 1970 година. Набрзо 
по неговата смрт, отворено почнало цени и да се зборува 
за еден негов необјавен роман, напишан во 1914 г., што 
не само што имал хомосексуална тема, туку и среќен 
крај. Оваа книга, Морис, била објавена во 1971 година.

МОРИС

Возможно е во 1914 г., ваков роман да бил само тајно 
издаден, но од дваесеттите навака - по Бунарот на Осаме-
носта и откако се појавиле подоцнежните продолженија 
на Во потрага по загубеното време - ова најверојатно се 
сменило. Во секој случај, за време на 30-тите и 40-тите се 
појавиле многу книги кои обработувале хомосексуални 
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теми. Форстер еднаш го прашале зошто никогаш не го 
издал Морис, туку се задоволил со тоа што го покажал 
на неколку одбрани, дискретни пријатели. Тој одговорил 
дека неговото издавање би значело и уништување на 
јавната слика која ја создале неговите други дела. Толку 
вистинито - а сепак неговата огромна репутација ќе мо-
жела да помогне романот да добие сериозно внимание и 
широка публика. Но далеку од тоа дека го експлоатирал 
својот престиж, Форстер го криел постоењето на овој 
роман во текот на целиот живот, наредувајќи да биде 
единствено објавен постхумно. Многу подоцна, тој на 
ракописот ќе напише: „Може да се издаде, но дали вре-
ди?“. Секако дека вредело, но многу помалку во 1971 г., 
отколку во периодот меѓу војните, кога само богаташи-
те со хромиран порцелан и интелектуалните елити од 
Кембриџ и Блумзбери успеале да ја победат порозноста 
на самоомразата која доаѓа со интернализирањето на 
aпсолутниот презир кој повеќето луѓе го чувствувале за 
хомосексуалноста. Вo овие години сѐ уште се чувствувале 
последиците на Вајлдовите судења - кога геј луѓето не 
биле веќе игнорирани, туку активно прогонувани. 
 
Пишувајќи го ова, не сакаме да се навраќаме на книжевни 
контроверзии. Издавањето на Морис можело да биде 
вистинска практична помош за безброј геј луѓе. Читајќи 
ја неодамна, еден пријател кој има 60-тина година ко-
ментираше: „Каква разлика можеше ова да направи во 
мојот живот ако го имав прочитано кога имав дваесет.“ 
И ќе направеше. 
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Геј заедницата е толку подготвена да прифати дека хомо-
сексуалноста е тајна и индивидуална работа што Форстер 
зел здраво за готово дека неговиот привилегиран статус 
на Велик стар (хетеросексуален) образован човек никогаш 
нема да биде под закана на јавно уништување од страна 
на кој било од геј луѓето кои знаеле за книгата во доверба. 
Иако во следните десет години, неколку последователни 
влади нема да успеат да ги имплементираат оскудните 
препораки на Волфенденовиот извештај, кога на јавното 
мислење му требало насока, одбрал да молчи, претпочи-
тајќи ладнокрвно да ја гледа претставата од зад кулисите, 
наместо да го заземе своето место на сцената. Да бил 
подготвен да се аутира, би било можно толку престижна 
фигура да влијае врз унапредувањето на реформата на 
Законот за хомосексуалци. Отворената хомосексуалност 
на една толку почитувана фигура сигурно ќе ни влееше 
доверба кога се стаписувавме пред триумфалните из-
вештаи за хомосексуалните ловови на вештерки кои беа 
секојдневие во раните шеесетти. 

Пред некое време, авторите на овој памфлет мислеа дека 
треба да има награда - „Прикриена кралица на годината“. 
Тоа би можело да биде мала гипсена статуета на Давид. 
За Форстер, кој сигурно го заслужува називот „Прикриена 
кралица на векот“, би била позлатена. Следните дваесет и 
пет години тешко дека ќе произведат подобар кандидат.
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КРИТИЧКА РЕАКЦИЈА

Приемот што Морис на крај го доби од критиката е совр-
шен пример за неуспехот на хомосексуалците да се видат 
себеси како дел од заедница способна за предавство. Го-
лем дел од осудувачките и негативните осврти што книгата 
ги доби беа напишани од критичари-хомосексуалци кои, 
иако желни да истакнат дека лично биле привилегирани 
да го прочитаат ракописот децении пред тоа, никогаш не 
ја почувстувале потребата да изразат незадоволство за 
тоа дека Форстер ја криел Морис речиси шеесет години, а 
во меѓувреме станувал сѐ повеќе почитуван како апостол 
на искреноста, јасноста и хуманоста. Поради тоа што 
овие геј критичари ја експлоатираа хомосексуалната 
содржина на книгата само како средство за да покажат 
незаинтересирана префинетост и да одглумат одвоеност 
од нивната лична хомосексуалност, сите тие не успеаја 
да посочат на простиот факт дека со тоа што ги чувал 
книгата и неговата хомосексуалност во тајност, Форстер 
помагал да се одржи безмилосната опресија на хомо-
сексуалноста, која е вистинскиот предмет на романот. 
Општествената и политичката важност на книгата беа 
игнорирани, а наместо тоа, ние се впуштивме во бескрајна 
дискусија за нејзиниот „застарен“ стил.

Е. М. Форстер е класичен пример за некој кој во префи-
нетата геј заедница е широко познат како хомосексуалец 
и чие име со гордост се става на листата на познати луѓе 
која геј луѓето толку желно ја прошируваат. Бидејќи сите 
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такви листи се апологетски, сите се опресивни, но во овој 
случај постои особена иронија. Во текот на неговиот 
живот, Форстер ги предал другите геј луѓе позирајќи 
како хетеросексуалец, а со тоа и идентификувајќи се 
со нашите угнетувачи. Тој дозволи романот што можеше 
да ни помогне да најдеме храброст и самодоверба да 
биде објавен само по неговата смрт, а со тоа го потврди 
неговото верување дека хомосексуалноста има тајна и 
засрамувачка природа. Кое друго малцинство е толку 
потонато во срам и самоопресија за да се гордее со 
предавник?



Оваа страница намерно е оставена празна
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СПРОТИВСТАВЕНИ ПОЛАРНОСТИ 

„Во потрага по загубеното време“ покажа дека Марсел 
Пруст е многу поинаков писател од Е. М. Форстер, не-
говиот современик од Англија. Многу од централните 
ликови во романот се геј, а романот нуди отворен поглед 
на хомосексуалниот свет, како никогаш претходно. Но 
критичарите во текот на минатите педесет години ус-
пеаја да го игнорираат фактот дека овој роман е први-
от голем роман за хомосексуалноста и наместо тоа да 
дискутираат за „Пруст, филозофот на времето“, „Пруст, 
Евреинот“, „Пруст и импресионистите“, Пруст и речиси 
сѐ друго, освен Пруст и хомосексуалноста која веројатно 
била никулецот од кој изникнало целото дело. На ова 
вообичаено се гледа en passant, како да е само некаква 
книжевна измислица, тривијален аспект на уметничкиот 
свет fin-de-siecle. Некои критичари ја осудувале како пер-
верзија, а други ја сведувале на симбол на распаѓањето 
на загубеното време. 
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НИЕ СМЕ ТОА ШТО СМЕ

Самоопресијата на Пруст не лежи толку многу во очиг-
ледниот трик што го применил во овој роман во прво 
лице, правејќи го нараторот хомосексуалец, туку во тоа 
што почувстувал порив да понуди објаснение за хомо-
сексуалноста. Следејќи една теорија која била модерна 
во тоа време, тој тврди дека мажот кој е хомосексуалец 
е жена заробена во машко тело. Со помала смелост го 
извел заклучокот за аналогно толкување за жените кои се 
лезбејки. Ова се глупости. Женските мозоци не постојат 
како одделни ентитети кои можат да бидат вградени во 
погрешни тела заради некакво невнимание во сериското 
производство. Нема такво нешто како женски мозок кој 
постои независно од женското тело, а ако женскиот мозок 
навистина суштински се разликува од машкиот, тоа би 
можело да биде единствено поради тоа што се развил 
во женско тело.

Но многумина навистина го следат образложението 
на Пруст, прифаќајќи ги хомосексуалците со умерена 
доза на толеранција, како жртви на грешка од страна на 
Природата. Со сметањето дека геј мажите всушност се 
жени, a дека геј жените всушност се мажи, привлечнос-
та што хомосексуалните мажи ја чувствуваат кон други 
мажи, а лезбејките кон други жени, може да се смета 
како „нормалната“ привлечност на жена кон маж и на 
маж кон жена, а со тоа и да се обнови удобната идеја 
за универзална привлечност на сексуалните „опозити“.
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Едно широко застапено верување ѝ противречи на ед-
ноставната теорија која е прикажана погоре: верувањето 
дека хомосексуалците се делат на мажествени и фемини-
зирани и ги имитираат „вистинските“ мажи и жени, играјќи 
„буч” или „фем” улоги. Се разбира дека некои геј луѓе се 
опресираат себеси идентификувајќи се со единствените 
модели кои општеството ги нуди, и навистина постојат 
пародии на хетеросексуалниот брак во кои едниот парт-
нер присвојува машка, а другиот женска улога, но стрејт 
општеството ја величи важноста на овие поделби со цел 
да ја поддржи универзалната поделба на луѓето на мажи 
и жени, игнорирајќи го фактот дека повеќето фемини-
зирани мажи понекогаш претпочитаат „активна“ сексу-
ална улога, а многу „буч“ мажи се бараат едни со други 
наместо да го потврдуваат хетеро сексуалниот модел со 
тоа што ќе одберат феминизирани мажи. 

Всушност, би било тешко повеќето геј луѓе да ги кла-
сификуваме како што и да е посебно. Освен тоа, „фе-
минизирани“ не е баш соодветен збор за да се опишат 
особините и однесувањата на мажи кои очигледно се 
геј - тие имаат свој стил кој е сосема различен од оној 
на жените. Подобро би било да се каже дека извесни 
„кемп“ жени научиле да ги имитираат однесувањата на 
геј мажите. Колку јасно употребата на зборови како „фе-
минизираност“ го покажува нашето континуирано само-
опресивно прифаќање на идејата дека мажественоста и 
женственоста се спротивни поларитети на едно нешто 
под кое секој нужно мора да биде подведен! 
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ПОЛИТИЧКИ „ДРЕГ“

Во последниве години, геј луѓето, желни да ја отфрлат 
теоријата за погрешен пол, брзаа да негираат дека ма-
жите кои се хомосексуалци се женствени и дека лез-
бејките се машкуданки. Голем акцент беше ставен на 
геј луѓето кои изгледаат како сите други или навистина 
се задоволително мажествени или женствени. Бидејќи 
ова ги натера луѓето да сфатат дека гејовите се далеку 
побројни отколку што мислеле и дека хомосексуалноста 
е прашање на емоционална потреба, сосема неповрзана 
со надворешниот изглед, овие приговори имаа вредност, 
но Движењето за геј ослободување бара далеку поради-
кални промени. Ние не расправаме за приклонувањето 
на геј луѓето кон една или друга родова улога, туку ја 
испитуваме исправноста на родовите улоги. Ги одбива-
ме концептите за мажественоста и жественоста, заед-
но со нивните соодветни асоцијации за доминација и 
субмисивност. Кога овие категории ќе бидат отфрлени, 
да се зборува за мажите кои всушност се жени станува 
бесмислено, а исто и да се зборува за „мажите кои се 
вистински мажи“.
Со тоа што се обидуваат да се вклопат во хетеро сексуал-
но     то општество преку оградување од стигмата на фемини-
зираноста, геј мажите само ја поддржуваат ригидноста на 
родовите улоги. Правејќи го тоа, тие, за жал, потврдуваат 
една дефиниција за мажите од која нивната хомосек-
суалност автоматски ги исклучува. Тие мора да сфатат 
дека „вистинските“ мажи на кои се надеваат дека личат 
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не си дозволуваат да рипаат во кревет едни со други! 
Наместо да пробуваат да ја префрлат својата опресија 
на оние кои вообичаено се омаловажувачки сметaни 
за стереотипни, геј луѓето треба да ја нападнат идејата 
дека има нешто погрешно со феминизираноста. „Кемп“ 
кралиците и мачо лезбејките излегоа и го поднесоа уда-
рот на хетеросексуалната омраза долго пред законската 
реформа и геј организациите да им дадат на нивните 
подискретни пандани платформа преку која тие ќе ги 
порекнат.
За тешкотијата на геј луѓето кои пробуваат да стекнат 
угледен имиџ на мажи што се однесуваат како мажи и 
жени што се однесуваат како жени, Фронтот за геј ос-
лободување разви силна аргументација која тврди дека 
единствениот начин за геј луѓето да се аутираат што ќе 
изврши некакво реално влијание врз дефинициите за 
родовите улоги на кои геј опресијата се темели е да при-
фатат начин на живот и физички изглед кои експлицитно 
ја одбиваат дистинкцијата мажествено/женствено и сѐ 
што таа имплицира. 

ВЛЕЧЕНИ ЗА НОС

Омаловажувањето на другиот пол претставува слична 
форма на самоопресија. Не е необично да се слушнат 
геј мажи како потценувачки зборуваат за „површноста 
на жените“ или „нивниот единствен интерес за мажите 
како извор на пари“. Споменувањето на женските телесни 
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мириси нуди објаснување за тоа дека говорителот прет-
почита мажи, додека разјаснува дека е доволно маж за 
да зборува од лично искуство.

Жените се еднакво склони на ваквиот тип на самоопре-
сија. Едно издание на едно лезбејско списание коешто 
содржи одлично побивање на некои психијатриски глу-
пости за неприродноста за хомосексуалноста, за жал, 
беше проследено со чудна забелешка дека мажите во се-
кој случај не сакаат многу да се бањаат. Лезбејките често 
тврдат дека хомосексуалноста за нив била единствениот 
отворен пат, бидејќи агресивниот машки шовинизам ги 
оневозможил да формираат рамноправни врски со мажи. 
Сето ова оди во прилог на непријателот, го потврдува 
верувањето дека геј луѓето се исплашени од спротивниот 
пол и „се повлекуваат во хомосексуалноста““ - како што 
психијатрите и инсистираат да ја опишат тешката битка 
да се потврди сопствениот сексуален интегритет. 
Возможно е геј луѓето кои кажуваат вакви работи на 
крај и да поверуваат во нив, ако е тоа така, тоа е бидејќи 
општествените притисоци се толку големи за тие да ја 
прифатат својата хомосексуалност и се чувствуваат при-
морани да ја правдаат преку нивниот интелектуален ин-
тегритет или морална oгорченост. Да се преправаш дека 
си избрал да си хомосексуалец зашто жените се премногу 
несериозни, или мажите пресебични, не само што е не-
искрено - сексуалната ориентација е премногу моќна 
сила за да биде толку лесно пренасочена - туку и поради 
присуството на апологијата, длабоко самоопресивно. 
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ВАЖНО Е ДА СЕ ИМА ХУМОР

Денес, смислата за хумор е веројатно единствената за-
должителна доблест, а од геј луѓето се очекува да се 
смеат самите на себе и на ситуацијата, дури и повеќе од 
другите. „Фала Богу,“ велиме, „можам да ја видам смеш-
ната страна - барем не се сфаќам пресериозно“. Тоа е 
проѕирна изјава - речиси дефиниција на самоопресијата. 

За среќа, некои гејови не го сфаќаат пресериозно ни 
општеството, а потсмевот на Вајлд, Фирбанк, Кауард и 
Ортон е пример за начинот на кој гејовите ја применуваат 
апсурдноста на сопствената ситуација на сите опште-
ствени конвенции. Нивната хомосексуалност станува 
карта за влез во привилегираното друштво на оние што 
ја препознаваат глупавоста што лежи во сржта на секоја 
клише осуда и уживаат да ја испревртат.

Ваквиот дрзок субверзивен хумор е оддалечен светлосни 
години од тмурното механичко шегување со геј луѓето 
кое претставува огромен дел од популарната забава. 
Впрочем, на комичарите им одговара алузијата дека се 
прават шеги на наша сметка. Не е ни потребен напор, 
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бидејќи самиот чин на алудирање на хомосексуалноста 
е доволен за да предизвика смеа. Итроштината на нас е 
залудно потрошена - ние сме нејзината ефтина алтернати-
ва. Интересно е што хомосексуалноста сама по себе не е 
она што предизвикува смеа. Она што прави публиката да 
умре од смеа е идејата за феминизираноста кај мажите 
и маскулизираноста кај жените. Како што Дон Милиган 
тврди во Политики на хомосексуалноста, комичарите 
хомосексуалци, наместо да го слават поместувањето на 
веќе воспоставените идеи, преку исмевање на сопстве-
ниот неуспех да се мерат со одобрениот машки стере-
отип, всушност помагаат во засилувањето на ригидните 
дефиниции на машко/женско однесување. 

Ако комичарите навистина алудираат на хомосексуалнос-
та како таква, аспектот кој се избира за исмевање е идеја-
та дека мажот би можел да биде посакуван и достапен, 
или пасивен, сексуален објект - улога што вообичаено е 
резервирана за жените. Очигледно, жените, како и ма-
жите, сметаат дека ова е смешно, не успевајќи да видат 
дека поентата на шегата лежи во нејзиното потврдување 
на идејата дека на мажите им припаѓа улогата да изберат 
и употребат, а на жените да чекаат да бидат избрани и 
употребени. Нивната смеа ги омаловажува, исто колку 
што ги омаловажува и геј мажите на кои им се смеат.

Далеку од тоа дека чувствуваат огорченост кон комер-
цијализираниот потсмев на нивните животи, се чини дека 
хомосексуалците уживаат во тоа. И не само тоа, како 
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комичари, сценаристи, романописци и издавачи - тие 
го создаваат. До неодамна, црнците можеа да поминат 
свирејќи бенџо, превртувајќи ги очите и потпевнувајќи 
„Lordy, Lordy“.  6 На повеќето геј луѓе, ваквата форма на 
coon  7 забава би им била одвратна, но не успеваат да 
забележат дека секое кокетно смешкање и женствен 
манир употребен од комичарите хомосексуалци во обид 
да го насмеат хетеросексуалниот свет го содржи истото 
“Yus, massa”.  8 Врвната иронија во драмите како Скалила 
и Убивањето на сестра Џорџ, чија главна тема е пот-
смевањето со хомосексуалци, е тоа што тие всушност 
добиваат аплауз од либералните критичари за уривање 
на бариерите во третманот на ваква табу-тема. 

Се разбира, во префинетите друштва, фактот дека квир 
луѓето се забавни се подразбира, и ниедна дружба не 
може да си дозволи да изостави доза на злобно огова-
рање на неколку прифатени хомосексуалци. За еден ме-
диокритетен роман нема подобар зачин од малку шик, геј 
егзотика. Всушност, целото неодамнешно добронамерно 
наметнување на важноста на врските, интеграцијата, и на 
сѐ останато воопшто го нема сменето фактот дека един-

6 (англ.) „Боже, Боже“ - израз што алудира на социолектот ко-
ристен од Афроамериканците. (заб. на прев.).
7 (англ.) Навредлив израз за Афроамериканец кој е несвесен за 
опресијата (заб. на прев.).
8 (англ.) Од „Yes, Master“ - израз со кој робовите на плантажите 
им се обраќале на белите господари (заб. на прев.).
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ствената улога која хомосексуалците се добредојдени да 
ја играат е улогата на дворски шут. Секако, мотивацијата 
позади подготвеноста на геј луѓето да станат пропратна 
комична точка доаѓа од поривот да ја ублажат нивната 
опресија. Потсмевот е многу полесно да се поднесе ако 
човек чувствува дека луѓето се смеат со него, а не на 
него, и со прифаќање на исмевањето, гејовите сепак 
се аутираат, но не постои покатастрофален начин да 
го направат тоа. 

„КЕМП“ 

Досега одбегнувавме да го споменуваме хуморот на геј 
заедницата, бидејќи тоа нѐ носи во една сива зона во 
која е невозможно да се одлучи дали еден став е само-
опресивен или не. Како треба да гледаме на шегите од 
типот на „Ивона Грозна“ или „Comfort Stations of the 
Cross“: со љубов, како на нешто што е само наше, како 
лепакот што не држи заедно? Или треба да ги отфрлиме 
како производ на нашата самоопресија: себеунижувачки 
хумор налик на циничната шеговитост родена во еврејски-
те гета? Секако, сето она од бескрајната „Get you dear“ на 
геј баровите до совршената уметност на Роналд Фирбенк 
е реакција на нашата ситуација. Ако хомосексуалноста 
никогаш не беше препознаена, а потоа стигматизирана, 
геј хуморот никогаш немаше да се појави. Не знаеме 
што би станало од геј културата кога би исчезнала стиг-
мата за хомосексуалноста; но има мала шанса за да се 
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случи тоа, додека многу гејови ја застапуваат идејата 
дека „Можеби ние сме шега на Природата; наше е да ја 
направиме смешна“.



Оваа страница намерно е оставена празна
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БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈАТА

Либералите се најподмолните непријатели на ослобо-
дувањето. Нивното длабоко чувство на хетеросексуална 
супериорност останува недопредно од загриженост за 
„маките“ на геј луѓето. Тие навидум ни признаваат многу, 
додека во реалноста не ни признаваат ништо, оставајќи 
нѐ нас, непривилегираните, да се бориме против… не 
вистински изразените мислења и омраза, туку „сочув-
ството“ и „разбирањето“. Да се зборува за „толеранција“ 
како нешто „автентично“ и „потполно“ е бесмислено. 
Толеранција треба за нешто што е за жалење. Зошто да 
се биде благодарен за неа?

СИТНА МИЛОСТИНА

Либералните забелешки за хомосексуалноста се раз-
ликуваат од реакционерните само преку фактот што им 
претходи добронамерност. Нема подобар пример за едно 
вакво лукавство од зборовите на архиепископот од Јорк, 
кој првин зборува за „прифаќање“ и „разбирање“ за хомо-
сексуалните свештени лица, а потоа продолжува со опис 
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на „здрава хетеросексуалност“ како идеален резултат 
на христијанското учење. Неговиот нежен либерален 
предговор е толку збунувачки, што некои геј луѓе се имаа 
залажано дека тој навестува една нова ера на морал, и 
не успеаја да забележат дека тој само го изнесува опре-
сивниот психијатриски поглед на хомосексуалноста како 
болест. (Интересно е дека психијатрите, кои Движењето 
за геј ослободување секогаш ги сметало за новите свеште-
ници на нашето општество, сега ги имаат свештениците 
за вршење пропаганда во нивно име.)

Еве некои дополнителни примери за либерална опресија, 
сите извлечени, како и забелешките на архиепископот, 
од емитувања на Би-би-си. Овој избор го направивме 
намерно, бидејќи многу гејови од средната класа имаат 
една наивна претстава дека Би-би-си е некако на нивна 
страна.

Геј луѓето често мислат дека нештата одат на подобро, 
дури и само ако се споменати во некоја телевизиска про-
грама. Слушнавме како еден геј маж тврди дека постои 
еден потолерантен однос кон хомосексуалноста и го 
цитира шоуто„Ако мислите дека имате проблеми“, кое 
го презеде смелиот чекор да му допушти на 16-годиш-
но момче да постави прашање во една панел дискусија 
дали е веројатно дека ќе стане хомосексуалец бидејќи 
го привлекува исклучиво истиот пол. „Не се обврзувај, 
не си ставај етикета, биди отворен за различни искуства“ 
- советуваа тие. Човек треба да си преведе: Немој толку 
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лесно да откриваш дека си болен, брзо најди девојка и 
можеби е возможно да ги загушиш своите хомосексуални 
чувства.“

Ако се сфати буквално, она што „експертите“ го кажуваат 
е добро, но додека не ги слушнеме како со еднаков жар 
ги советуваат хетеросексуалците да пробаат да внесат 
малку хомосексуалност во нивните искуства, нема да 
бидеме измамени да веруваме дека ваквoто попустливо 
дрдорење е нешто повеќе од затскриено потценување. 
Џин Меткалф ја направи кристално јасна вистинската 
намера што се крие позади овие совети, имплицитната 
порака на срам и инфериорност. Колку ужасно, извика 
„чувствително“, сигурно човек би се чувствувал многу 
виновно ако има син што е хомосексуалец.

Не е потребно длабоко разбирање на човековата природа 
за да се види дека момчето веќе го знаеше одговорот на 
неговото прашање. Она што тој го бараше не беа инфор-
мации, туку уверување дека неговата хомосексуалност е 
природна и добра. Она што го доби е суровата граѓа од 
која ќе изгради животна самоопресија, и од која другите 
геј гледачи ќе ја засилат сопствената. Овие небрежни 
забелешки даваат далеку подобар увид во вистинските 
чувства на говорниците, отколку внимателно напишаните 
изјави на добра волја и „загриженост“ (составени повеќе 
со цел да ја прикажат благородноста на умот на либера-
лите отколку да им помогнат на геј луѓето во практика). 
Откако го опиша усвојувањето на Резолуцијата за права 
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на хомосексуалците на конференцијата на НУС  9 во 1973 г, 
новинар на Би-би-си рече: „Студентите потоа преминаа 
на посуштествени прашања“. „Треба ли да раздаваме 
хормони наместо затворски казни“ е попатно уфрлено во 
магазинот Калеидоскоп. Едно емитување на Отворениот 
универзитет ги предупредува студентите дека разговор 
за хомосексуалноста може да биде „навредлив за не-
кого“. Било која програма за сексуално образование 
на Би-би-си содржи доволно материјали од овој вид за 
да обезбеди доживотна самоопресија за оние геј деца 
кои се присилени да ја слушаат. Дури и во една радио-
програма наменета за „проблемот“ на хомосексуалнос-
та, продуцентот се обидел да го спречи геј мажот што 
гостувал да се претстави, инсистирајќи дека тој треба 
да остане „анонимен хомосексуалец“ - веројатно за да 
го предизвика она чувство на срам и таинственост кое 
се смета за соодветно во ваквите прилики.

Геј луѓето се мамат кога прифаќаат дека нивниот начин 
на живот е толку срамен, што не смее да се спомнува. 
Кога сепак ќе забележат дека за нивните чувства се 
дискутира или дека нивното постоење е признаено, се 
чувствуваат вчуденовидено и радосно, колку и да е тоа 
патронизирачки. Неверојатно е што и покрај нашиот број, 
а и големата репрезентативност во екипата на Би-би-си, 
геј луѓето продолжуваат да загризуваат на идејата дека, 
во етерот, хомосексуалноста е тема која треба да се тре-

9 Национална унија на студенти (заб. на прев.).
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тира внимателно. Како малтретирани, но верни кучиња, ги 
лижеме чизмите на нашите господари, од благодарност 
што нѐ забележале, дури и ако е тоа само една клоца на 
поминување.

Дури и во геј движењето покана за некое ситно интервју 
на радио се смета како причина за голема веселба - како 
важноста на животите на геј луѓето да е на линија со 
колекционерство на поштенски марки. Всушност, сѐ што 
е помалку од наша потполна, слободна и еднаква репре-
зентација во медиумите треба да сметаме за длабока 
опресија - длабока поради тоа што земаме здраво за 
готово дека е вистина. Легитимноста на нашиот начин 
на живот, признавањето на нашата вредност како еднак-
ви граѓани нема да биде демонстрирана преку мрачни 
полноќни разговори, или ако се дозволи претставите 
што обработуваат хомосексуални теми да завршат со 
среќен крај, наместо со самоубиства и убиства, или дури 
преку пола час зборување за хомосексуалност неделно. 
Суштинската еднаквост ќе биде демонстрирана во оној 
момент кога момчињата отворено ќе бакнуваат момчиња, 
а девојчињата - девојчиња, не на програми кои се емиту-
ваат во единаесет часот навечер, туку во пет попладне. 
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А, БЕ, СИТЕ СМЕ БИ!

Границата меѓу интегрирањето на едно малцинство и 
потиснувањето на секаква манифестација на неговиот 
идентитет е многу танка, а на оние интелектуалци кои 
потпаднале под магијата на помодарските, надреални и 
психоаналитички идеи кои подразбираат еден толку ди-
фузен и продирачки концепт за сексуалноста, што станува 
бесмислен, не им е воопшто тешко да ја преминат. Преку 
прифаќање на фактот дека секој обичен чин e полн со 
сексуални импликации, тие лесно можат да се согласат 
дека во секој од нас постои латентен хомосексуален еле-
мент. Тогаш станува лесно и да се рече дека сите имаат 
и хетеросексуална компонента, и вака, позади фасадата 
на божемна еднаквост, го претвoраат самиот концепт за 
геј луѓето во нешто излишно, а да не зборуваме, пак, за геј 
правата. Постоењето на закони кои нѐ дискриминираат, 
нашата постојана свесност за општествената неповолност 
и постојаниот потсмев на кој сме изложени од страна на 
пошироката јавност можат да бидат ладно игнорирани. 
Како може да постои дискриминација на хомосексуалците 
ако не постојат хомосексуалци?

Ако ова блуткавo тврдење дека постои универзална би-
сексуалност звучи познато, можеби е бидејќи потсетува 
на модерниот извик „Сега сите сме средна класа!“. Оваа 
фраза лагодно ја укинува економската експлоатација 
во еден потег - како може работничката класа да биде 
експлоатирана ако не постои работничка класа? Ова е 
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мелем за совеста на добро ситуираните, кој подразбира 
дека сите ги уживаат нивните удобности и привилегии. 
Поддржувачите на идејата за универзална буржоазија 
мора да го игнорираат фактот дека на едниот крај на 
овој буржоаски спектар луѓето мора да трпат домување, 
работа и образование во какви што оние од другиот крај 
на спектарот не би можеле да издржат ни минута; слично, 
поборниците на универзaлната бисексуалност може да 
заборават дека на хомосексуалниот крај на замислениот 
бисексуален спектар луѓето трпат повреда на права и 
привилегии кои оние од хетеросексуалниот крај ги земаат 
здраво за готово. Секако и двете тврдења се невистинити. 
Ниту сме сите средна класа, ниту сме сите бисексуалци, 
а еднаквоста не може да биде создадена преку нечесна 
употреба на зборовите. Сепак, вистинито е дека и двете 
тврдења им припаѓаат на оние кои сакаат да ги задушат 
непријатните факти со топлата, удобна перница на либе-
ралното лицемерие. Само самоопресијата ни дозволува 
да ги превидиме овие факти. Никогаш не смееме да би-
деме заведени пасивно да ги прифатиме, во замена за 
лажната придобивка на номиналната интеграција, која 
е единствено возможна преку идејата за универзална 
бисексуалност. 

Но многу хомосексуални интелектуалци сепак се држат 
за овој концепт на универзална бисексуалност, навидум 
толку дарежлив за бескрајната разноликост на човечкото 
сексуално искуство, а сепак толку кобен за секое движење 
кое се бори за правата на геј луѓето. Тие гледаат докази 
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за хомосексуалност во најконформистичките хетеросек-
суални активности како клубовите за рагби; први се да ги 
одбранаат хомофобите како репресирани хомосексуалци 
(дали се исламофобите репресирани муслимани?) и весе-
ло се насладуваат на лаичката психологија која вели дека 
Дон Жуан бил хомосексуалец и очајно се обидувал да го 
скрие тоа. Она што овие хомосексуалци всушност прават 
е што си ја олеснуваат сопствената вина доделувајќи им 
ја на сите по малку. Хетеросексуалците кои тврдат „а, бе, 
сите сме бисексуалци“ скромно имплицираат: „Ниеден 
од нас не е потполно совршен“; а хомосексуалците кои 
благодарно ги повторуваат, додаваат: „Оној кој нема 
направено грев, нека го фрли првиот камен.“

ИНСТАНТ ИНТЕГРАЦИЈА

Номиналната интеграција не е апстрактна работа: одре-
дени геј клубови биле критикувани за тоа што создавале 
гета за хомосексуалците, наместо хомосексуалците да 
се мешаат со сите други. Либералите кои зборуваат на 
овој начин го сфатиле концептот на стигматизирање на 
поединци преку етикетата „хомосексуалец“, ама не и 
значењето на таа етикета. 

Хомосексуалноста не е просто лична одлика, туку и пра-
шање на врските и односите, и како таква бара опште-
ствено изразување. Што е поприродно од тоа хомо-
сексуалците да уживаат во меѓусебно друштво - дури и во 
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општество во кое хомосексуалноста не е стигматизирана. 
Вообразените реакционери кои тресат за „тајни друштва“ 
се барем поблиску до вистината од либералите кои тврдат 
дека хомосексуалците не се различни од кој било друг. 

Преокупацијата со „вадење на хомосексуалците од 
гетата“ истовремено го крие и либералниот страв од 
групирања во кои тие се исклучени, и фактот дека по-
веќето гејови би сакале да имаат гето од кое би излегле. 
Либералот го искажува своето незадоволство преку тоа 
што им зборува на геј луѓето дека тие се исклучуваат ако 
не успеат социјално да се измешаат со луѓето што не се 
геј, советувајќи ги, наместо тоа, да ја фокусираат својата 
енергија на живот во заедницата како целина. 

Либералите многу лесно ја оддаваат површноста на нив-
ните повици за интеграција. Мери Скот во Гардијан ги 
прекорува лезбејките што се чувствуваат како отпадници, 
а момент подоцна вели дека „ние“ треба „да ги прифа-
тиме“ хомосексуалците - како читателите на Гардијан 
да се исклучиво хетеросексуалци! Либералното „ние“ 
неизбежно го исклучува истото тоа малцинство за чија 
интеграција се залага.

Ако либералите навистина не можат да ја осознаат фи-
зичката реалност на животот на геј луѓето, тогаш делумно 
виновни се самите гејови. Нам ни е полесно да изјавиме 
дека сме геј наместо да објасниме што тоа навистина 
значи. Само треба да се сетиме на крајната неподготве-
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ност на хомосексуалците да уживаат каков било физички 
контакт во јавност. Дури и оние геј луѓе кои сакаат да се 
облекуваат, да зборуваат или да се однесуваат на начин 
кој отворено сигнализира дека се геј, најверојатно нема 
отворено да ја покажат и физичката привлечност која е 
нивната централна реалност. Секако, законот ни ја неги-
ра слободата да се бакнуваме и допираме, која хетеро-
сексуалците ја земаат здраво за готово, но законската 
дискриминација не е она што не спречува отворено да ја 
покажеме реалноста на нашата физичка хомосексуална 
љубов, туку нашиот срам. 

Во една прилика, една толпа мажи од Јоркшир кои беа во 
посета на Лондон за финалето на Рагби лигата се најде во 
еден геј бар. Гушкајќи се и пеејќи, тие беа единствените 
мажи таму кои се допираа.

Ако е навистина точно дека луѓето кои не се геј се згро-
зени од глетката на хомосексуалци кои се бакнуваат, 
тогаш мора да научат тоа да го надминат. Најмногу што 
ние можеме да направиме е да покажеме емпатија за 
ирационалните фобии кои се чини дека тие не можат 
да ги контролираат.

Teшко е да се одолее на искушението на номиналната 
интеграција, кога нејзината суптилна злоупотреба на 
јазикот на ослободувањето создава многубројни замки 
за неупатените. Постои и заводливиот аргумент дека 
Геј ослободувањето создава поделба, дека вештачки нѐ 
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дели од остатокот на „богатата таписерија на животот“. 
Ние сме толку поласкани да бидеме сметани како дел 
од некоја форма на живот, богата или не, што лесно го 
занемаруваме фактот дека чизмите на угнетувачите го 
изгазиле нашиот дел од таписеријата до излитеност. Ин-
телектуалците кои се геј понекогаш реагираат на оваа 
замка со тоа што одбиваат да го поддржат геј движењето 
со благородниот изговор дека се гледаат себеси како дел 
од севкупната човечка раса и одбиваат да се идентифи-
куваат со само еден нејзин мал дел. „Не се приклучувам 
на никакво движење за ослободување“ извикуваат стут-
кувајќи се во црнечкиот заден дел на автобусот. „Јас сум 
дел од пространиот спектар на животот“. 
 
Најлесниот начин за либералите да се справат со непод-
носливата „другост“ на хомосексуалците, начин што бара 
само минимум реориентирање, е да сведат се на ниво на 
предрасуди или дискриминација. Тогаш, задоволни дека 
тие две зла се искоренети, хетеросексуалците можат да 
продолжат да живеат среќно во свет кој е тотално инди-
ферентен за потребите на геј луѓето. Наставниците по 
англиски можат да продолжат да охрабруваат девојчиња 
да пишуваат есеи на тема „квалитетите кои ги барам во 
маж“, градското планирање може да продолжи да нѐ 
проектира во мали заедници, секоја со свое училиште 
и шопинг центар - рај за конформистичките семејни 
единици, но непознат пекол за гејовите; каде што секој 
час ќе се потсетуваме на количките за бебиња на „до-
маќинките“. Либералната совест ќе биде чиста, но ние 



70

сѐ уште ќе живееме во една туѓа земја, каде што секоја 
институција во општеството е осмислена за животен стил 
што е туѓ за нашиот.
Ова е можеби најдоброто што либералните душебрижни-
ци можат да го замислат за нас, но ние немаме потреба 
да прифатиме таква ограничена визија. 
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ИЗГОНЕТИ

Британија е земја во која геј луѓето родени пред 1947 г. 
знаеле само за постоење во кое какво било сексуално 
задоволување ги сведувало на криминалци. И ден денес, 
во Шкотска и Ирска, за хомосексуални дејства, полно-
летните граѓани можат да добијат долгорочни затворски 
казни, а ширум Британија особено варварски казни ги 
очекуваат оние хомосексуалци кои си изразуваат љу-
бов пред да наполнат дваесет и една година, или го 
прават тоа со други мажи, помлади од оваа возраст. На 
Британците кои служат во воените сили им забрането е 
хомосексуално искуство на која било возраст, како и на 
оние во трговската морнарица. Жените-војници кои се 
откриени дека имаат лезбејски афери речиси секогаш 
се разделувани со преместување во различни бази. Ова 
е земја во која геј мажите и жените плаќаат даноци за да 
ги финансираат државните училишта кои или ги малтре-
тираат, или ги игнорираат и земја чии социјални служби, 
домување и граѓанско право се базираат на концептот за 
брак признаен од државата и патријархално семејство. 
Ова е земја во која дури и прашањето дали милиони 
од нејзините граѓани би требало да бидат сметани за 
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криминалци или не, не беше доволно важно за да биде 
споменато во политичката програма на која било пар-
ламентарна партија.

Сепак, никој не се сомнева во лојалноста на геј луѓето. 
Вредно е да се спомене дека не се сомневаат ни нашите 
непријатели, кои најмногу сакаат да најдат изговор за 
да нѐ нападнат. Кога хомосексуалците се одбиени од 
работни места во безбедноста, дадената причината е под-
ложноста на уцена, а кога се исклучени од воените сили, 
тоа е поради загрозување на „редот и дисциплината“. 
Нашите најзлобни гонители никогаш не претпоставиле 
дека хомосексуалците би можеле да се гневни на нашиот 
општествен систем кој би ги натерал да работат на тоа да 
го срушат. И се разбира, во право се. Никој не би можел 
да ја опише масата геј луѓе како револуционерна. Ние 
сме корисните слуги на општеството кои геј апологетите 
тврдат дека сме.

Всушност, не е тешко да се најдат геј мажи кои компен-
зираат за прогонот со тоа што ќе го прифатат стариот 
патриотизам на англиканската црква и торизмот; со тоа 
што ќе станат plus royalistes que le roi.  10 Оваа застарена 
форма на патриотизам често се комбинира со копнеж 
по минатото, по едноставната елеганција која обичните 
луѓе замислуваат дека ги одликува дамнешните времиња. 
Можеби вреди да им се спомене на оние носталгични 

10 (фр.) Поголеми ројалисти од кралот (заб. на прев.).
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хомосексуалци за да се сетат дека во средината на осум-
наесеттиот век, хомосексуалците биле јавно палени во 
Париз, и дека во деветнаесеттиот век, геј мажите сѐ уште 
биле подложувани на јавен линч, и биле гаѓани со мртви 
стаорци и гомна.

Се вели дека фашизмот има особена драж за репреси-
раниот хомосексуалец, а сигурно е дека термините како 
„самоопресија“ го губат своето апстрактно значење кога 
човек ќе се присети на оние геј луѓе што работеле за 
нацистичкиот режим, додека тој и натаму го спроведувал 
своето решение за „проблемот со хомосексуалците“ во 
логорите на смртта. Благодарение на овие предавници 
и нивното семе, Левицата ширум светот доби причина 
да ги изедначува „хомосексуалецот“ и „фашистот“, или, 
во најдобар случај, да претпостави дека верноста на геј 
луѓето неминовно лежи во ancien regime.  11

СЕМЕ НА РАЗДОРОТ

Но, иако не гледаме причина зошто хомосексуалците 
би чувствувале лојалност кон нивната сопствена земја, 
се разбира дека не се заземаме за да ја пренасочат кон 
друга. Која би била поентата? Неверојатно е што еден 
информиран хомосексуалец како Гај Бурџис посакал да 
работи за советскиот режим, кој одамна ги укина про-

11 (фр.) Стариот режим (заб. на прев.).
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гресивните сексуални реформи од револуционерниот 
период и повторно ги казнува хомосексуалните дејства 
со затвор.

Геј луѓето немаат земја. Ширум светот ние позајмуваме 
мали парчиња територија: ќошиња на јавни паркови, јавни 
тоалети, темни сокаци. Дури и овие места, незавидни 
какви што се, мораме да ги делиме со agents provocateurs и 
хомофоби. Сепак, хомосексуалците патриоти продолжу-
ваат да ја нарекуваат Британија „наша земја“, нашата 
„единствена нација“. Да се сфатат размерите на нашето 
одбивање значи да се разбере нашата испразнетост од 
национализам, за која не предлагаме некаков геј зиони-
зам кој ќе се натпреварува со постоечките национализми. 
Да се каже дека ништо не треба да им биде важно на 
хомосексуалците, освен геј правата, би било исто толку 
површно како и секој друг вид на шовинизам. Поентата 
е во тоа дека геј луѓето најчесто го игнорираат нивниот 
статус и искуство како хомосексуалци кога се соочуваат 
со општествени и политички проблеми. Ние го гледаме 
светот преку очите на хетеросексуалците, како хомо-
сексуалците да не постојат. 

Таквиот став се манифестира во нашите најсекојдневни 
забелешки за прашањата што го мачат светот. Колку чес-
то хомосексуалците ја преиспитуваат слободата на т.н. 
слободен свет бидејќи на повеќето од неговите граѓани 
кои се хомосексуалци им е скратена слободата да љубат 
како што сакаат? Хомосексуалноста е нелегална во по-
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веќето американски држави, а неодамна во Калифорнија 
еден маж беше кастриран како казна за неговата љубовна 
афера со шеснаесетгодишно момче.  12 Со леснотија збо-
руваме за проблемите на Третиот свет, заборавајќи на 
проблемите за кои што не се зборува, да речеме, на една 
лезбејка од Индија омажена на седумгодишна возраст. 
Што им се случува на нашите браќа во Кина? Кој знае? 
Кому му е грижа?

Тоа е како да сметаме дека „реалниот свет“ е дефиниран 
од самите авторитети и медиуми што нѐ гонат или нѐ 
претставуваат во погрешно светло. Тие што кажуваат 
„Јас не сум опресиран“ можат да го направат тоа со 
леснотија; но тие што се свесни за нивната опресија 
научиле да ги препознаат суровоста и беспоштедноста 
кои политичката власт ги покажува кон луѓето не само 
што не се конформисти, туку се и беспомошни. Може ли 
човек некогаш повторно да гледа на политичката моќ со 
нешто друго, освен недоверба?

Не е вистина ни дека третманот на хомосексуалците фор-
мира единствен, уникатен дефект во организацијата на 
нашето општество. Отуѓени од хетеросексуалноста која 
постојано се провлекува во рекламирањето, ние можеме 
да го насетиме начинот на кој сиромашните и црнците се 
исто така натерани да чувствуваат дека живеат во нечиј 

12 Денис Алтман, Хомосексуалната опресија и ослободувањето, 
стр. 47
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туѓ свет. Свесни за последиците на нашата самоопресија, 
ние препознаваме на кој колонизацијата го постигнува 
својот успех преку уништување на самопочитта на цели 
народи. Ние можеме да го видиме самоопресивниот став 
на оние што велат „Јас сум само обичен работник“ и ба-
раат, со симната капа, „чесна плата за чесна работа“. Да 
слушнеме радио спикер како прашува дали новите лекови 
на истражувачите можат да се употребат за „лекување“ 
на хомосексуалноста ни дава позастрашувачки увид во 
баналноста, во леснотијата на фашизмот, отколку каква 
било макотрпна реконструкција на која луѓето кои не се 
геј мора да се потпрат.

ЛОША БЕРБА

Без двоумење, голем број од геј луѓето кои во минато-
то се бореле за радикални каузи биле подготвени да 
се бунтуваат како резултат на нивното искуство како 
хомо сексуалци. Останува горчливиот факт дека нивната 
хомосексуалност обично се негира или, во најдобар слу-
чај, се игнорира од страна на оние што ги поддржуваат. 
Дури и денес, револуционерните анархисти ја паметат 
хомосексуалноста на Бакунин онолку колку што ирските 
националисти ја паметат хомосексуалноста на Роџер 
Кејсмент.
 
Наспроти тажната традиција на геј луѓето кои го криеле 
својот идентитет за да може да им биде дозволено да се 
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залагаат за вредни каузи, отсекогаш било карактеристи-
ка на геј либерационистите да ги поддржуваат другите 
каузи како отворени хомосексуалци. Оваа политика по-
некогаш беше оправдувана и како средство за добивање 
поддршка за возврат. За несреќа, една политика на „ќе 
ти го почешам грбот ако и ти ми го почешаш мојот“ има 
тенденција да ги остави грбовите на хомосексуалците не-
почешани. Препознавањето на нивното отворено учество 
и охрабрување често било демонстрирано со приказ на 
не помалку отворена хомофобија. Една американска 
група за геј ослободување која се надевала храбро да 
ја изрази својата поддршка за Кубанската револуција со 
помош при бербата на шеќер не добила ништо, освен 
навреди за заложбата. Нивните кубански браќа останале 
во затворските кампови.

Ниедно друго барање на социјална правда не е позапос-
тавено од она на хомосексуалците од Ирска, кои среде 
сета врева за „права“, „еднаквост“ и „единство“ ги имаат 
сите изгледи да останат надвор од законот и да бидат 
прогонувани еднакво и на Северот и на Југот. Сепак, во 
долгата дебата која му претходеше на маршот за коме-
морација на Крвавата недела, сериозно разгледување 
му беше дадено на прашањето дали членовите на ФГО 
може да учествуваат носејќи го своето знаме како и се-
која друга група, или дали со оглед на сериозноста на 
околностите не би било подобро да присуствуваат како 
анонимни симпатизери! Принципот за геј гордост беше 
испарил, оставајќи ја зад себе самоопресивната прет-
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поставка дека нашето учество само би дискредитирало 
една сериозна кауза.

Во минатото, единствениот вистински политички избор 
отворен за геј луѓето бил оној за повлекување од целата 
политичка арена. Прогонувани или одбивани од десница-
та, левицата и центарот, како би можеле да најдат некаков 
политички идентитет што немал неопходно негативен 
став за нивната хомосексуалност? Малкумина биле во 
позиција да го следат примерот на Андре Жид, кој тргнал 
да го предизвика Сталин за улогата на хомосексуалците 
во општеството на Сојузот!

Но, појавата на геј движењето на хомосексуалците им 
ја нуди можноста да го искажат своето незадоволство 
на автентичен начин. Низ него можеме да почнеме да ја 
разбираме нашата опресиjа – да најдеме наш личен начин 
како да се бориме со таа опресија, и како сме поврзани со 
другите кои ѝ се спротивставуваат на хиерархиската при-
рода на нашето општество. Покрај многуте обесхрабру-
вањa што ги спомнавме, поддршка на геј луѓето имаа 
дадено – на пример – студентски организации, на кои 
никогаш немало да им падне на памет да го направат тоа 
без постоењето на хомосексуално движење кое водело 
отворена кампања. Негативниот дефетистички став веќе 
не е искрен став.

Можеби, преку една нова геј свест, ние треба да развиеме 
вистинско алтернативно општество во кое хомосексуал-
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ците им обрнуваат внимание на нивните посебни потреби; 
нашето гето никогаш повеќе не треба да гледа толку нав-
натре и да го игнорира светот надвор. Во најмала рака, од 
позиција на отворена заедничка поддршка можеме да се 
справиме со неправдата, суровоста и нетолеранцијата, со 
кои имаме искуство од прва рака. Навистина, критериум 
за човештвото и комплетноста на политичките теории и 
револуционерните движења би можел да биде и степенот 
на добредојденост што им ја нудат на геј луѓето, бидејќи 
како презрено малцинство ние можеме да бидеме мера 
за можниот третман на сите други, и вистински тест за 
способноста на секој револуционерен мислител одново 
и одново да се преиспитува.

СУРОВИ ВИСТИНИ

Но, да се зборува за солидарност со кој било друг е 
бесмис лено додека сме толку малку солидарни еден 
со друг. Нашата позиција е толку слаба, што ние не мо-
жеме дури ни да им го поставиме очигледното барање 
на властите, дека, за возврат за нашата соработка, мора 
да нѐ прифатат како еднакви граѓани. Обидот да го ис-
користиме стравот од губење гласови кај значаен дел 
од гласачкото тело и да ги одвратиме избраните власти 
од антихомосексуалните мерки, патетично ограничен 
каков што е, сѐ уште е надвор од наш досег. Засега, на-
шата неорганизираност е толку голема, толку добро сме 
научиле да се презираме себеси, толку е длабока нашата 
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самоопресија, што Државите кои настојуваат да наметнат 
нетолеранција и конформизам – и ја подвлекуваме иро-
нијата – имаат повеќе причини за страв од либералното 
крило на христијанската црква, отколку од геј заедницата.
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ПОЕНТАТА НА СЕТО ОВА

Овој памфлет се концентрира на тоа како ние се гледаме 
себеси. Ние не се обидовме да измериме колку се геј 
луѓето промискуитетни, но го разгледавме „идеалот“ за 
сексуална ексклузивност. Не пишувавме за фактот на 
бисексуалноста, но се справивме со начините на кои таа 
може да се испреврти во опресивен „идеал“. Мислењето 
на геј луѓето за аутирањето, за родовите улоги, за ме-
диумите беше тоа што нѐ засегаше. Не се обидовме да 
формулираме политичка теорија, туку само ја опишавме 
состојбата на умот која им дозволува на геј луѓето да им 
пристапуваат на другите без да го издадат нивното геј 
искуство.

Постои добра причина за нашиот избор. Ние не ги знаеме 
вистинските факти за хомосексуалноста, никој не ги знае. 
Никогаш не можело да се направи примерок на хомо-
сексуалци, и – додека повеќето хомосексуалци и натаму 
го кријат својот идентитет – не ни може да се направи. Она 
што го напишавме изникнува од ограниченото искуство 
на двајца урбани мажи, што пишуваат за единствениот 
вид геј луѓе што навистина го знаат.
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Ниеден хомосексуалец не е остров. Кога гејовите ве-
лат дека мораат да бидат „дискретни“, тие ја поддржу-
ваат идејата дека хомосексуалноста – нашата хомо-
сексуалност – е навредлива; кога себеси се нарекуваат 
„типичен случај“, нѐ етикетираат нас како „случаи“. 
Опресијата е производ на самоопресијата, како и об-
ратно. Со надворешната опресија можеме само да се 
бориме; самоопресијата можеме да ја распарчиме и да 
ја уништиме.
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