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Увод

Овај рад је на стао као део ши рег ис тра жи вач ког ра да у окви
ру док тор ске ди сер та ци је на те му ЛГБТ парт нер ских за јед
ни ца у Бе о гра ду.1 Је дан део ди сер та ци је об у хва та ба вље ње 

1 На слов ра да је „Хо мо сек су ал не за јед ни це у Бе о гра ду – ком па ра тив но 
ис тра жи ва ње о ста во ви ма хе те ро сек су ал них и хо мо сек су ал них ис пи та
ни ка/ца  о фе но ме ну хо мо сек су ал них за јед ни ца” и на црт ис тра жи ва ња је 
до сту пан online. 
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те мом сва ко днев ног жи во та, зна че ња ко је ЛГБТ по пу ла ци ја 
има у пер цеп ци ји свог иден ти те та, као и раз ли чи тим стра те
ги ја ма „про ла ска” у дру штву ко је је из ра зи то хо мо фо бич но. 
Упра во је ана ли зом тих раз ли чи тих ис ку ста ва сва ко днев ног 
жи во та, по ста ло ја сно да су они об ли ко ва ни од ре ђе ним „ше
ма ма” или од ре ђе ним ко до ви ма за сна ла же ње, при ла го ђа ва
ње или пре жи вља ва ње за не ке осо бе. Та ко ђе, ја сно је да су 
те ше ме или ко до ви за јед нич ки за ве ћи део не хе те ро сек су
ал не по пу ла ци је и да се по ла зе ћи из те пер спек ти ве о њи
ма мо же раз ми шља ти као еле мен ти ма од ре ђе не (не ви дљи
ве) кул ту ре. „Гра ни це” и „је зик” те гру пе ко ја би мо гла да 
чи ни јед ну кул ту ру ни су ја сно од ре ђе не и ни ма ло фик сне 
јер је LGBTTIQ по пу ла ци ја2 хе те ро ге на по се би (као што су 
то и „хе те ро сек су ал ци”).Ка о пр во, LGBTTIQ осо бе не чи не 
„уни форм ну и мо но лит ну со ци јал ну гру пу”3 и као дру го, хо
мо сек су ал ни иден ти тет ни је њи хов је ди ни иден ти тет ни ти 
се мо же го во ри ти о ис то сти тог иден ти те та код раз ли чи тих 
осо ба. У сва ком слу ча ју те о ре ти ча ри се сла жу да ле збеј ке 
и ге је ви фор ми ра ју за јед ни це са по себ ном кул ту ром4, иа ко 
уну тар тих за јед ни ца мо же мо на ћи број не пот кул ту ре.

О кул ту ри се у овом кон тек сту го во ри као о сим бо лич ком 
си сте му, тј. по ла зи се од Гер цо вог (Cli ford Ge ertz) схва та ња 
кул ту ре кроз „мре же зна че ња”. Ако кул ту ру раз у ме мо у том 
сми слу, мо же мо го во ри ти о ор га ни за ци ји си сте ма зна че ња 
код ЛГБТ осо ба као де лу јед ног ши рег окви ра зна че ња ко ји 
се фор ми ра у опо зи ци ји и у ни ша ма до ми нант не хе те ро сек
су ал не кул ту ре. Сви ови пој мо ви се об ра ђу ју у пр вом де лу 
ра да где ће би ти из ло же ни про блем хо мо сек су ал ног иден
ти те та из со ци јал нокон струк ти ви стич ке пер спек ти ве, као и 
пој мо ви стиг ме и ин тер на ли зо ва не хо мо фо би је.

У дру гом де лу ра да да те су из ја ве из не ко ли ко сту ди ја 
слу ча ја ко ји об ја шња ва ју по је ди не аспек те жи во та ЛГБТ 

2 Тер ми но ло ги ја ко ја се ко ри сти ка да је у пи та њу име но ва ње сек су ал них 
из бо ра се раз ли ку је у ли те ра ту ри. Мо жда је по ли тич ки нај ко рект ни је 
ко ри си ти из раз „нехе те ро сек су ал на по пу ла ци ја” јер је де скрип ти ван и 
не ука зу је ди рект но на иден ти тет ску по зи ци ју са ко јом се мо жда мно ге 
хо мо сек су ал не осо бе не би сло жи ле. По ред то га, у овом тек сту ко ри
стим и ду жи акро ним – LGBTTIQ, ко ја се од но си на ле збеј ке, ге је ве, 
би сексуал не осо бе, transgender, transsexual, intersex и queer особе. 

3 Švab, A. and Ku har, R. (2005) TheUnbearableComfortOf Privacy. The
EverydayLifeofGaysandLesbians, Lju blja na: The Pe a ce In sti tu te, p. 19. 

4 We eks, J. (1977) ComingOut:HomosexualPoliticsinBritain,fromtheNi-
neteenthCenturytothePresent; Lon don: Qu ar tet Bo oks; D’Emi lio, J. (1983) 
SexualPolitics,SexualCommunities:TheMakingofaHomosexualMino-
rityintheUnitedStates,1940-1970. Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press; 
Mur ray, S. (1992) Com po nents of Gay Com mu nity in San Fran ci sco, in: Gay
CultureinAmerica:EssaysfromtheField, edi ted by Gil bert Herdt, Bo ston: 
Be a con, pp. 10746.
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популаци је из че га су ви дљи ви еле мен ти об ра ђе ни у пр вом 
де лу, а ко ји се од но се на са мо пер цеп ци ју хо мо сек су ал ног 
иден ти те та, осе ћај ин тер на ли зо ва не хо мо фо би је и стиг
ме, као и по себ не стра те ги је на чи на на ко ји осо ба схва та и 
пред ста вља сво ју сек су ал ну ори јен та ци ју. Из ових аспе ка
та је ви дљи во на ко ји на чин су зна че ња ко ја по ве зу је мо са 
вла сти тим сек су ал ним иден ти те том од ре ђе на кон тек стом и 
кул ту ром у ко јој од ра ста мо и функ ци они ше мо на сва ко днев
ном ни воу. Ако неко при па да  хе те ро сек су ал ној „ве ћи ни” он
да је че сто раз у ме ва ње не ко га ко је LGBTTIQ огра ни че но у 
сми слу ис ку ства и ко му ни ка ци је. Срп ско дру штво чи ни ову 
дис тан цу ве ћом, она је ви дљи ва и осе ћа се, о че му све до чи и 
да ље висок сте пен хо мо фо би је.5

ЛГБТ–одидентитетадокултуре?

Со ци јал нокон струк ти ви стич ка те о ри ја иден ти те та ко ја има 
ко ре не у со ци о ло ги ји и те о ри ји де ви ја ци ја, тран сфор ми са
ла је исто ри ју сек су ал но сти.6 Ме ђу тим, са ма mainstream со
ци о ло ги ја не ма исто ри ју про у ча ва ња сек су ал но сти. Глав ни 
фо кус про у ча ва ња сва ко днев ног жи во та и кул ту ре ле збеј ки 
и ге је ва ја вља се са раз во јем геј и ле збеј ских сту ди ја од ка
сних 60их и ра них 70их го ди на, где се сек су ал ност про у
ча ва као цен трал на со ци јал на ка те го ри ја, пре не го сво ђе њем 
сек су ал но сти на ин ди ви ду ал ни ни во. Ово ме је сва ка ко до
при не ла бор ба аме рич ког по кре та за гра ђан ска пра ва раз
ли чи тих дру штве них гру па (од жен ског по кре та, бор бе за 
пра ва цр на ца до бор бе ге је ва и ле збеј ки), ко ји су тра жи ли 
пра во на при зна ва ње сво јих раз ли чи тих кул тур них иден
ти те та. Мул ти кул ту ра ли зам ко ји и на те о риј ском и на по
ли тич ком пла ну обе ле жа ва ка сни XX век, до при но си овој 
де ба ти о ста ту су ЛГБТ ма њи на. Ка да се све му до да ин тер
сек ци о нал ност као при ступ, ја сно је да се јед ној гру пи не 
мо же на мет ну ти је дан иден ти тет, већ да се о са мом хо мо сек
су ал ном иден ти те ту мо ра и те о риј ски рас пра вља ти на на чин  
ко ји не под ра зу ме ва до ми на ци ју јед ног де ла иден ти те та над 
дру гим (нпр. за мно ге транс осо бе пи та ње њи хо вог род ног 
иден ти те та и од ре ђи ва ња је ва жни ја ка те го ри ја од сек су ал не 
ори јен та ци је или су бар не раз двој не).

5 По да ци из 2010. го ди не по ка зу ју да 67% гра ђа на/ки Ср би је сма тра да је 
хо мо сек су ал ност бо лест, док 56% ве ру је да је ве о ма опа сна по дру штво 
(“Пред ра су де на ви де ло”, 2010. Бе о град: Геј стрејт али јан са, ЦЕ СИД, 
стр. 8), док по да ци за 2014. по ка зу ју да сва ки дру ги гра ђа нин сма тра да 
је хо мо сек су ал ност бо лест, а ви ше од 80% не же ли ЛГБТ осо бе у сво јој 
по ро ди ци.

6 Ir vi ne, M. J. A pla ce in the Ra in bow: The o ri zing Les bian and Gay Cul tu
re, in: S. Queer theory-Sociology, ed. Se id man, (2003), Ox ford: Blac kwell  
Pu blis hers, p. 214.
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Ме ђу тим, што се ти че од но са из ме ђу кул ту ре и иден ти те та, 
он је на не ки на чин „па ра док са лан”.7 С јед не стра не, јед ној 
дру штве ној гру пи ко ја је мар ги на ли зо ва на, по тре бан је кул
тур ни иден ти тет ко ји ло ци ра ту гру пу, да је јој дру штве ни 
ле ги ти ми тет у со ци јал ном про сто ру, али с дру ге стра не, ми 
мо ра мо би ти све сни при ро де тог иден ти те та, ње го ве кон
стру и са но сти. Слич на де ба та по сто ји уну тар фе ми ни стич ке 
те о ри је и по кре та, где се жен ски иден ти тет од ба цу је и ја ча, 
пре и спи ту је, де кон стру и ше и на но во при сва ја. Та ко, Џе фри 
Викс (Jef rey We eks), го во ри о сек су ал ним иден ти те ти ма као 
„нео п ход ним фик ци ја ма” (necessary fictions)8, чи ме до бро 
опи су је па ра докс у ве зи кон струк ци је иден ти те та и по тре
бе за њим. Ути цај ко ји геј и ле збеј ске сту ди је као и queer
студије и раз ли чи те пост мо дер не и фе ми ни стич ке те о ри
је има ју на са вре ме на ту ма че ња кул ту ре, зна че и иза зов за 
тради ци о нал но раз у ме ва ње кул ту ре и иден ти те та.9

Исто риј ски по сма тра но, ЛГБТ иден ти те ти су са вре ме не ка
те го ри је: „Ка сних 70их и по чет ком 80их, док сам ра дио 
на ис тра жи ва њу за дру гу књи гу о исто ри ји хо мо сек су ал но
сти у Аме ри ци, био сам за па њен кад сам от крио да је да
нас оп шта, не при ко сно ве на по де ла љу ди, њи хо вих емо ци ја 
и чи но ва, на ’хо мо сек су ал не’ и ’хе те ро сек су ал не’ са свим 
но ви јег по ре кла.10 Пре ма Џо на тан Кац Не ду (Jo nat han Katz 
Ned), ка да су се по ја ви ли ови из ра зи кра јем 19. ве ка, они су 
има ли дру га чи је зна че ње па је ре ци мо “хе те ро сек су ал ност” 
пре ма MerrianWebsterреч ни ку из 1923. го ди не де фи ни са
на као „мор бид на сек су ал на страст пре ма осо би су прот ног 
по ла”.11 Oве ре чи су та ко ђе из ра зи ду бљих дру штве них по
сле ди ца – оне су нам пред ста вље не „као ре чи ко је обе ле жа
ва ју веч ну чи ње ни цу при ро де – тер ми ни ’хе те ро сек су а лац’ 
и ’хо мо сек су а лац’ кон сти ту и шу нор ма тив ну сек су ал ну ети
ку, сек су ал нопо ли тич ку иде о ло ги ју, и је дан исто риј ско спе
ци фи чан на чин ка те го ри зо ва ња од но са ме ђу по ло ви ма”.12 
Да кле, по ла зе ћи из со ци о кон струк ти ви стич ке пер спек ти ве, 
хо мо сек су ал ни иден ти тет је исто риј ска и кул тур на ка те го
ри ја. Ме ђу тим, до да је Кац Нед „мо ја дру штве но кон струк
ци о ни стич ка хи по те за, уз гред, не твр ди да су хе те ро сек су
ал на или хо мо сек су ал на осе ћа ња ма ње ре ал на, ду бо ка или 

7 Исто, стр. 229.
8 Исто. 
9 Исто, стр. 228. 
10 Kac, N. Dž. Ka ko su na sta li he te ro sek su al ci?, u: QT–Časopiszakvirteoriju
ikulturu,br. 12 (2010), Be o grad: Gayten –LGBT Cen tar za pro mo ci ju pra va 
sek su al nih ma nji na, str. 191.

11 Исто, стр. 192.
12 Исто.
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ле ги тим на јер су дру штве но кон стру и са на, не го про сто да 
ни су омнипре зент на, да ни су би о ло шка суд би на”.13

Код те о ре ти ча ра дру штве ног кон струк ци о ни зма у обла сти 
сек су ал но сти, уста ље но је да се раз ли ку је хо мо сек су ал ни 
иден ти тет као не што што за ви си од дру штва, вре ме на и со
циокул тур них окол но сти и хо мо сек су ал но по на ша ње ко је 
је уни вер зал но, и ко је мо же мо на ћи у свим дру штви ма, свим 
до би ма итд. Ово раз ли ко ва ње Кац Нед до во ди у пи та ње  
он на во ди да би хо мо сек су ал но по на ша ње као уни вер зал но 
(прет по став ке о „веч ном хо мо сек су ал цу”) мо гли да схва ти
мо са мо ако по ђе мо од де фи ни ци је сек су ал ног по на ша ња 
као ме ха нич ког, ако по ђе мо од би о ло шке иде је „по на ша ња” 
(behavior), док би „исто риј ски спе ци фи чан иден ти тет” ка
кав по зна је мо да нас, би ло „ствар но име и ка рак тер” за те 
об ли ке сек су ал ног по на ша ња  ко је да нас име ну је мо као 
хе те ро сек су ал но, хо мо сек су ал но, би сек су ал но, итд. Ме ђу
тим, ства ри ни су та ко јед но став не и по де ла сек су ал но сти 
на до мен „по на ша ња” и „иден ти те та” из гле да да ни је та ко 
ло гич на. Про блем са овом опо зи ци јом је у то ме што се прет
по ста вља да би са мо сек су ал но по на ша ње би ло одво је но од 
де ло ва ња дру штве них чи ни о ца, где са ма ин тим ност мо же 
да се од ви ја не сме та но, на не ки при ро дан на чин, и да као та
ква оп ста не у усло ви ма ри го ро зне опре си је кроз ве ко ве људ
ске исто ри је. Пи та ње ни је да кле да ли су же не из пле ме на 
Мо ха ве14 сво је хо мо сек су ал не рад ње на зи ва ли хо мо сек су ал
ним, већ ка ко су их до жи вља ва ли! Кац Нед твр ди да се ра
ди упра во о то ме, да ми не мо же мо твр ди ти уни вер зал ност 
не ких сек су ал них прак си без по зна ва ња зна че ња тих прак си 
за оне ко ји их из во де: „Ако је сек су ал но по на ша ње ви ше од 
про стог спа ја ња ор га на, ако је увек об ли ко ва но на ро чи тим 
си сте мом у ком функ ци о ни ше, и ако увек укљу чу је сме шу 
дру штве но де фи ни са них осе ћа ња и зна че ња, по на ша ње је 
исто оно ли ко исто риј ски ре ла тив но и кон стру и са но ко ли ко 
и иден ти тет”.15 Ово је раз лог и за што овај ау тор се бе на зи
ва „ра ди кал ним дру штве ним кон струк ци о ни стом”.16 Да кле, 

13 Исто, стр. 195.
14 По сто је при ме ри ве за ни за ин диј ска пле ме на као пле ме Мо ха ве где су 

по сто јали жен ско жен ски бра ко ви као дру штве но при хва ће ни ако јед на 
од же на пре у зме уло гу му шкар ца. Сма тра ло се да су та кве „му жев не же
не” из раз ду хов но сти, од но сно, спа ја ње ма ску ли них и фе ми ни них осо
би на је био из раз лич но сти или за ни ма ња, а не из раз сек су ал но сти ка ко 
ми то да нас раз у ме мо; Rupp, L. Lju bav pre ma že na ma u mo der nom svi je tu, 
u: Povijestgej i lezbijskogživotaikulture, ed. Al drich, R. (2011), Za greb; 
Be o grad: San dorf, str. 226. 

15 Kac, N. нав. де ло, стр. 193.
16 „Ра ди кал ни дру штве ни кон струк ци о ни сти, ме ђу ко је спа дам и сам, 

прет по ста вља ју исто риј ску ре ла тив ност сек су ал них по на ша ња, као и 



208

МАРИЈА РАДОМАН

ради се о зна че њу ко је се раз ли ку је у раз ли чи тим исто риј
ским и дру штве ним кон тек сти ма, а ис пи ти ва ње сва ко днев
ног жи во та LGBTTIQосо ба у кон крет ним кон тек сти ма пру
жа нам увид у та раз ли чи та зна че ња.

Пре ма ау то ру Ху перт су (Char les Hup perts) про у ча ва ње про
шло сти хо мо сек су ал них од но са увек за ви си од то га ка ко су 
раз ли чи ти на ро ди или по је дин ци кон ци пи ра ли хо мо сек су
ал не од но се  и ка ко су рас пра вља ли о њи ма: “(…) илу зор но 
је вје ро ва ти да мо же мо у пот пу но сти ра зу мје ти зна че ње ко је 
су сек су ал ним ис ку стви ма при да ва ли љу ди чи ји су кул тур
ни и дру штве ни кон тек сти би ли пот пу но раз ли чи ти у од но
су на да на шње”.17 У ан тич кој Ати ни, на при мер, док је пе де
ре сти ја би ла „ал тер на тив ни об лик сек су ал но сти” и „че сто 
вр ло ци је ње на”, жен ска хо мо сек су ал ност  и уоп ште жен ска 
сек су ал ност је би ла мар ги нал на у од но су на му шку: „Же не 
су ве ћи ну вре ме на про во ди ле у ку ћи, док се жи вот њи хо вих 
му же ва од ви јао пре те жно на отво ре ном. Јав ни и кул тур ни 
жи вот у Ате ни би ли су му шка ствар и све је би ло ор га ни
зо ва но за до бро бит му шка ра ца”.18 Ово зна чи да су из во ри 
ко ји го во ре о (хо мо)сек су ал но сти из тог пе ри о да исто ри је 
из во ри ко је су пи са ли ис кљу чи во му шкар ци за му шку пу
бли ку; по да ци са ко ји ма се рас по ла же су иде о ло шки обо је
ни и огра ни че ни19. Та ко је на при мер од пе сни ки ње Сап фо 
из 6. ве ка п. н. е. глав ни на пе са ма из гу бље на док су оста
ла не ка де ла у фраг мен ти ма. Про блем ре кон струк ци је про
шло сти хо мо сек су ал них од но са оте жа ва и чи ње ни ца што 
се углав ном ра ди о прак са ма и по на ша њи ма ко ји су би ли 
мар ги на ли зо ва ни и не ви дљи ви у дру штву. Не ки од из во ра 
у но вом ве ку су упра во суд ски и по ли циј ски за пи си ко ји су 
на ста ли на осно ву хап ше ња и осу ђи ва ња осо ба ко је су има
ле хо мо сек су ал не од но се. Та ко ђе, оно што оте жа ва по тра гу 
за „зна че њи ма” је су и на ше да на шње (не)мо гућ но сти (че сто 
и ис тра жи вач ке пред ра су де), да раз у ме мо на ко ји на чин се 
прак ти ко ва ла сек су ал ност из ме ђу осо ба истог по ла. Та ко, 
и са ма исто ри ја хо мо сек су ал них од но са об у хва та ви ше геј 

иден ти те та, зна че ња, ка те го ри ја, гру па и ин сти ту ци ја. Ова те о ри ја ре
ла тив но сти ни је ви ше на ро чи то ра ди кал на ка да се при ме њу је на про
ме ну исто риј ских емо ци ја и ин сти ту ци ја „по ро ди це“, на при мер. Али 
оста је суб вер зив на ка да се при ме њу је на ерот ску и род ну исто ри ју, јер 
до во ди у пи та ње на шу твр до гла ву, уча у ре ну иде ју о есен ци јал ној, веч ној 
хетеро сек су ал но сти и хо мо сек су ал но сти”; Исто, стр. 193.

17 Hup perts, C. Ho mo sek su al nost i le zbij stvo u Grč koj i Ri mu, u: Povijestgeji
lezbijskogživotaikulture, ed. Al drich, R. (2011), Za greb; Be o grad: San dorf, 
str. 29.

18 Исто, стр. 32.
19 Исто, стр. 33.
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не го ле збеј ске те ме.20 Жен ска хо мо сек су ал ност је углав ном 
оста ја ла не ви дљи ва што је би ло по ве за но са тим да је са
ма жен ска сек су ал ност би ла не ви дљи ва или се ту ма чи ла као 
„без о па сна” јер же не на вод но има ју сла би ји ли би до и сек су
ал ну же љу у од но су на му шкар це. Та ко ђе, му шка рац је био 
ини ци ја тор се ку су ал ног чи на. Оту да и пред ста ве о то ме да је 
жен ска хо мо сек су ал ност ро ман тич на ве за две же не али ко ја 
је у су шти ни асек су ал на (же на се не по сма тра као ак тив на у 
сек су ал ном сми слу).

Ако се ба ви мо зна че њи ма ко је LGBTTIQ осо бе при пи су ју 
свом по на ша њу, ко је осе ћа ју ис ку стве но и ко је об ли ку је њи
хо ве жи вот не из бо ре, он да је те о риј ски оквир ко ји на ла зи мо 
код осни ва ча „ин тер пре та тив не ан тро по ло ги је”, Кли фор да 
Гер ца, по го дан за да ље ту ма че ње. На и ме, раз у ме ти не хе те
ро сек су ал ну осо бу и ње ну/ње го ву ег зи стен ци ју у хе те ро нор
ма тив ним окви ри ма, зна чи раз у ме ти зна че ња ко ја она или 
он при пи су ју свом де ла њу – или по зна ва ти „има ги на тив ни 
свет” тих осо ба.21 Ако го во ри мо о „кла си фи ко ва њу струк ту
ра зна че ња” или „дру штве но уста но вље них ко до ва”, он да се 
„ко до ви” ко ји ге је ви или ле збеј ке раз ме њу ју и ко ји об ли ку ју 
њи хо во по на ша ње, раз ли ку је од „хе те ро” ко до ва. У од но су 
на тај ве ћин ски кул ту ро ло шки кон цепт ко ји не пре по зна је 
ЛГБТ зна че ња, до ла зи че сто до не по ду да ра ња, не спо ра зу ма 
или не ви дљи во сти у од но су на „хо мо сек су ал но”. Да би се 
раз у ме ли си сте ми зна ко ва, од но сно сим бо ли по треб но је да 
ту ма че ње кроз раз у ме ва ње бу де „ори јен ти са но на уче сни
ка”, док се на уч на ана ли за сво ди на по тра гу за на чи ни ма на 
ко ји од ре ђе ни су бјек ти ту ма че свет, за  фор му ла ма ко је ко ри
сте да би де фи ни са ли оно што им се де ша ва (Герц у ства ри 
пи ше о на ро ди ма, али што је ов де пре ве де но на од ре ђе не 
гру пе). На при мер, о на чи ну оде ва ња и зна че њи ма ко је оде ћа 
има у жи во ту геј осо бе мо же мо раз ми шља ти као о од ре ђе
ној стра те ги ји – оде ћа по ста је зна ча јан кул тур ни озна чи тељ, 
посеб но за гру пу чи јим чла но ви ма је по треб но да пре по зна
ју јед ни дру ге, да из ра зе свој иден ти тет у про сто ру у ко ме би 
ина че би ли не ви дљи ви.22 Герц це ло ку пан по сту пак ту ма че
ња кул ту ре и схва та као по ку шај да се раз у ме ју на из глед не
ра зу мљи ви дру штве ни из ра зи, да се об ја сне – те је ана лиза 
кул ту ре ин тер пре та тив на на у ка у по тра зи за зна че њи ма.

Упра во, у мо мен ту ка да по јам кул ту ре по ста је мо жда пре ви
ше по пу ла ран и рас про стра њен, по ста вља се пи та ње да ли 

20 Al drich, R. (2011) Povijestgejilezbijskogživotaikulture, Za greb; Be o grad: 
San dorf, str. 18.

21 Пре ма: Герц, К. (1998) Тумачењекултура, Бе о град: Би бли о те ка XX век.
22 Ir vi ne, M. J. нав. де ло, стр. 225. 
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LGBTTIQ чи не по себ ну кул ту ру? Да ли то он да ме ња и са мо 
зна че ње и де фи ни ци ју кул ту ре? Пи та ња ко ја ау то ри по ста
вља ју ти чу се и то га шта и ко има пра во да за тра жи ста тус 
„кул ту ре”? Ка ко се кон сти ту и шу кул тур ни иден ти те ти? Да 
ли су они есен ци јал ни или кон стру и са ни? Да ли су не ке кул
ту ре ле ги тим ни је од дру гих? Да ли уоп ште по сто ји не што 
као sexual cultures? Од го во ри на сва ова пи та ња зах те ва ју 
раз у ме ва ње укр шта ња те о риј ских па ра диг ми ко је се од но се 
не са мо на сек су ал ност, већ и на ра су, кла су, ет нич ки иден
ти тет, род, итд.23 Мо же мо раз ми шља ти и о то ме да је про
блем раз ли ке ко ји се ја вља у по ку ша ју да раз у ме мо ЛГБТ 
„све то ве”, по ку шај да се про ши ри по јам Дру го сти, да се 
са ма раз ли ка схва ти као при хва та ње зна че ња и пер спек ти
ве дру га чи јих од нас. Ко ји сте пен раз у ме ва ња ће по сто ја ти 
за ви си на рав но од це ло куп ног кул тур ног и иде о ло шког кон
тек ста јед ног дру штва, ко је се у Ср би ји по ка зу је још увек 
као до ми нант но хо мо фо бич но окру же ње.

Де нис Алт ман (Den nis Alt man) сма тра да хо мо сек су ал ци као 
ма њин ска гру па па те од сте ре о ти па ко ји су део хо мо фо бич
не пред ста ве ко ју дру штво има о њи ма. Ра ди се о ин тер на
ли за ци ји опре си је – „Ако су љу ди до ве де ни до то га да осе
ћа ју кри ви цу у ве зи са бит ним де лом њи хо вог иден ти те та, 
они ће, по све му су де ћи, осе ти ти ве ли ке пси хо ло шке при ти
ске (…) Из од би ја ња дру штва да при зна хо мо сек су ал ност 
као би тан део људ ског ис ку ства по ти че нај ра зор ни ји аспект 
опре си је – чи ње ни ца да опре си ја би ва ин тер на ли зо ва на”.24 
Ин тер на ли зо ва на хо мо фо би ја или ин тер на ли за ци ја стиг ме 
се од но си на усва ја ње не га тив них со ци јал них пред ра су да 
као део соп стве ног вред но сног си сте ма и кон цепт сел фа.25 
Ве ћи на ЛГБТ осо ба усво ји прин ци пе сек су ал не стиг ме у то
ку од ра ста ња бар до не ког сте пе на, уз оче ки ва ње да ће осо ба 
по ста ти хе те ро сек су ал на. А с об зи ром да је сек су ал на ори
јен та ци ја нај че шће при кри ве на и ни је та ко очи глед на, би ло 
ко, без об зи ра на сво ју ствар ну сек су ал ну ори јен та ци ју, мо
же би ти пре по знат као хе те ро сек су ал на, хо мо сек су ал на или 
би сек су ал на осо ба. Осо би на интернализова не хо мо фо би је 
или стиг ме је сте да ка да се ја вља код „хе те ро сек су ал них” 
осо ба он да се нај ви ше усме ра ва ка спо ља, кроз не га тив не 

23 Пре ма: Ir vi ne. M. J. A pla ce in the Ra in bow: The o ri zing Les bian and 
Gay Cul tu re, in: Queer theory-Sociology, ed. Se id man, S. (2003), Ox ford:  
Blac kwell Pu blis hers, p. 213.

24 Alt man, D. Kri vi ca i in ter na li zo va nje opre si je, QT–Časopiszakvirteorijui
kulturu, br. 12 (2010), Be o grad: Gayten – LGBT Cen tar za pro mo ci ju pra va 
sek su al nih ma nji na, str. 18.

25 He rek, G. M., Gil lis, J. R. and Co gan, J. C. (2009) In ter na li zed stig ma among 
se xu al mi no rity adults: In sights from a so cial psycho lo gi cal per spec ti ve,  
JournalofCounselingPsychology, 56(1), pp. 3243.



211

МАРИЈА РАДОМАН

ре ак ци је и сек су ал не пред ра су де што се још озна ча ва и као 
хо мо фо би ја или хе те ро сек си зам. Ме ђу тим, ка да се ја вља 
код ЛГБТ осо ба, он да је ин тер на ли за ци ја стиг ме усме ре на 
и ка уну тра и ка спо ља – осо ба од ра ста са уве ре њем да је 
хе те ро сек су ал ност вред ни ја или при мар на вр ста сек су ал но
сти и мо же ис ка за ти мр жњу пре ма дру гим ле збеј ка ма, ге је
ви ма, би сек су ал ним и транс осо ба ма, али ујед но мо же га
ји ти мр жњу и пре ма соп стве ним хо мо сек су ал ним же ља ма. 
Ин тер на ли зо ва на стиг ма се за то и на зи ва ин тер на ли зо ва ном 
хо мо фо би јом. Ва жно је на гла си ти да ни је у пи та њу про
сто пси хо ло шки про блем осо бе већ про цес ко ји се од ви ја у 
стал ној ин тер ак ци ји из ме ђу дру штва, иде о ло шких кон цеп та 
о хо мо сек су ал но сти ко ји по сто је и соп стве не сли ке о се би. 

Свакодневниживотихомофобија

Те шко ће у на ла же њу „скри ве не по пу ла ци је” че сто се спо
ми њу у ли те ра ту ри о ЛГБТ.26 У мом узор ку ис пи та ни ци/е су 
би ра ни пу тем мре же при ја тељ ских кон та ка та и пре по ру ком 
у ви ду snowball узор ка. Ова кав на чин ода би ра узор ка је увек 
до не кле ли ми ти ран, јер он мо же да омо гу ћи при ступ јед
ном хо мо ге ном де лу ис пи та ни ка/ца  ЛГБТ за јед ни це27, а по
себ но ако је ис тра жи вач/иц а осо ба бел ки ња, сред ње кла се, 
ablebodied, мо же да до ђе до ис кљу чи ва ња ма ње при ви ле гов
них ле збеј ки и геј му шка ра ца. Та ко ђе, транс осо бе су че сто 
мар ги на ли зо ва не у окви ру ис тра жи ва ња, па се скра ће ни ца 
„ЛГБТ” тек де кла ра тив но од но си на њих, док су у са мом 
са др жа ју че сто ис кљу че ни. То су не ки од ме то до лошко
теориј ских ри зи ка ко ји пра те ова кав тип ис тра жи ва ња. У 
овом де лу ће би ти пред ста вље не из ја ве че ти ри ис пи та ни ка/
цe , ко је на нај бо љи на чи ну илу стру ју ис ку ства ве ли ког бро ја 
не хе те ро сек су ал них осо ба у срп ском дру штву.28

Ис тра жи вач ки при ступ у то ку при ку пља ња по да та ка пу тем 
ду бин ских ин тер вјуа се са сто јао у по тра зи за пер цеп ци јом 
ис пи та ни ка/ца  о про це си ма кроз ко је про ла зе или су про
ла зи ли у то ку свог од ра ста ња а ти чу се њи хо ве сек су ал не 
ори јен та ци је. У пи та њу је по тра га за зна че њи ма ис пи та ни
ка/ца  о ре ак ци ји дру гих и о це ло куп ном про це су са зна ва ња 

26 Clar ke, V. ‘Kids are just cruel anyway’: Les bian and gay pa rents’ talk abo
ut ho mop ho bic bullying, BritishJournalofSocialPsychology, 43. (2004), 
Lon don: The Bri tish Psycho lo gi cal So ci ety, p. 534; Fish, J. Sam pling les bi
ans: How to get 1000 les bi ans to com ple te a qu e sti on na i re, in: Feminism&
Psychology, 9(2), (1999), pp. 229238.

27 Dun ne, G. A. (1997) Lesbianlifestyles:Women’sworkandthepoliticsofse-
xuality, Lon don: Mac mil lan.

28 Име на као и лич ни по да ци ис пи та ни ка/ца  ко ји би мо гли ука за ти на иден
ти тет осо бе су из ме ње ни.
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и фор ми ра ња иде је о се би кроз ис ку ство „Дру гог/Дру ге” у 
хе те ро нор ма тив ном окру же њу. Ис пи та ни це/и су го во ри ли о 
сво јим ис ку стви ма у то ку од ра ста ња, о раз ли чи тим на чи ни
ма раз у ме ва ња и име но ва ња свог иден ти те та, што упу ћу је 
на од ре ђе ну про це су ал ност иден ти те та и не рас ки див од нос 
из ме ђу кон тек ста и са мо пер цеп ци је:

„Не бих ре кла за се бе да сам ле збеј ка. Ја во лим да ка жем Ја
волимжене или –Неинтересујумемушкарци. Ја се се ћам 
да сам се ја још као де вој чи ца за љу бљи ва ла у не ке же не, да 
сам се ди ви ла не ким же на ма на на чин да ја тек сад мо гу да 
скон там да је то има ло ве зе са тим. Али ни сам ја то скон та ла 
уоп ште (смех). Ја сам не што по ку ша ва ла са де ча ци ма, као 
и ја сам као и мо је дру га ри це за љу бље на у не ког. Углав ном, 
се ћам се да је то би ло као не ки де ча ци не што про ба ју код 
те бе а на те би је да од ре а гу јеш на то, да то при хва тиш или 
не. И се ћам се да је ме ни би ло ја ко чуд но јер ја ни шта ни сам 
осе ћа ла. Он да сам по ку ша ва ла не што, а би ло је мо ме на та и 
да сам осе ћа ла не што јер имаш раз не вр сте за љу бљи ва ња, 
не ки пут се дру гар ски за љу биш у не ког, не ки пут је чи сто 
сек су ал но. И он да се се ћам да је би ла не ка де вој ка ка да сам 
има ла 17 го ди на, не ка де вој ка ми је ку пи ла не ки ба лон, и 
не што се мо та ла око ме не (смех). Она је про сто би ла за ин те
ре со ва на и отво ре на са сво јим же ља ма, а ја то ни шта ни сам 
кон та ла. Не ки љу ди су по ку ша ва ли да ми об ја сне за што она 
то ра ди, и тек пар го ди на ка сни је ја сам скон та ла шта су они 
хте ли да ка жу. Та ко ђе, из тог мла ђег пе ри о да се ћам се јед не 
де вој ке, дру га ри це од мог дру га. Ми смо се де ли за јед но на 
гај би и не што се зе за ли, и она је са мо при шла и по љу би ла 
ме. И ја сам се за љу би ла у њу (смех). Али ја то њој ни сам 
ни кад по ка за ла и прак тич но ја ни сам од ре а го ва ла на тај њен 
им пулс. Да ни ма је био не ки вајб ме ђу на ма али ја то не ка ко 
уоп ште ни сам мо гла да из не сем. Ја уоп ште ни сам схва ти ла 
шта се де ша ва ка да ме она по љу би ла, за ме не је то све би ло 
као на пре вер бал ном ни воу. Мо жда сам се пи та ла та да да ли 
је то до зво ље но да ли је нор мал но, али ни је ми та да па ло на 
па мет за што би она то ура ди ла, ви ше сам би ла оку пи ра на 
со бом, шта да ра дим сад (Је ле на, 42, Бе о град)”.

У Гер цо вом сми слу опи са кул ту ре као зна чењ ских ко до
ва, хе те ро сек су ал ност је то ли ко упи са на у на шу со ци ја
ли за ци ју, да ми већ уна пред зна мо шта од ре ђе ни ге сто ви, 
феномени и чи та ви до га ђа ји зна че – ка да ти не ко по кло ни 
ба лон или до би јеш по љу бац од не ког су прот ног по ла то ме 
је ла ко при пи са ти зна че ње. Ме ђу тим, си ту а ци ја у ко јој се то 
де ша ва са осо бом истог по ла мо же би ти збу њу ју ћа, пот пу
но но ва  без од ре ђе ног кул тур ног, од но сно зна чењ ског са
др жа ја, иста си ту а ци ја по ста је не чи тљи ва у на ма по зна тим 
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ко до ви ма.  За ни мљив је из раз ко ји ова ис пи та ни ца ко ри сти –  
„пре вер бал но” – јер у пи та њу је сте си ту а ци ја ко ја је ван ре
чи, ван спо соб но сти осо бе да у том мо мен ту ар ти ку ли ше 
зна че ње тог до га ђа ја. Мо же се ре ћи да исто пол ни од но си 
ни су не што што се „учи” у сми слу у ко ме се учи хе те ро сек
су ал ност, та кви са др жа ји ни су део „стан дард не” со ци ја ли
за ци је и он да су збу њу ју ћи за осо бу. Или ка ко пи ше Алт
ман, у ве ћи ни оно га што дру штво под у ча ва де цу о сек су, 
ну ди се мо дел ко ји је пот пу но хе те ро сек су а лан – „Те шко ћа 
аутовања 29 је оту да у сле де ћем: ве ћи на нас по ста је све сна 
не ја сних хо мо сек су ал них осе ћа ња, а да прет ход но не ма 
иједан мо дел ко ји ће му по мо ћи да их раз у ме”.30

Ла ра опи су је свој про цес ау то ва ња хе те ро сек су ал ним при
ја те љи ма/пријатељицама , са ко ји ма је го ди на ма ко му ни ци
ра ла, али ко ји са зна ју за ње ну сек су ал ну ори јен та ци ју на
кон ње не 30те го ди не: „Ја ко је чуд но ка да не ко са мо не што 
прет по ста вља о те би, а пот пу но дру га чи је ка да то тре ба да 
са оп штиш. То је још те же ка да су у пи та њу бли ске осо бе, 
при ја те љи це, кон крет но са да ми слим на пар њих. Ја се се
ћам да сам та да, а то ни је би ло то ли ко дав но осе ћа ла огро
ман страх, али ни сам ви ше мо гла да из др жим, да не при чам 
о то ме, да не при чам о се би, то је би ло као да не по сто јим за 
њих. Ре кла сам јед ној стрејт при ја те љи ци да сам ле збеј ка јер 
сам се у том мо мен ту та ко осе ћа ла. Ње на ре ак ци ја је од та да 
па на ред них пар го ди на би ла ско ро па пот пу но за о би ла же ње 
те те ме и ну ла по др шке. Ми слим да је то био ујед но и крај 
на шег при ја тељ ства ко ји ми је до ста те шко пао, јер сам осе
ћа ла до ста ду го кри ви цу (Ла ра, 32, Бе о град).”

Ова из ја ва од сли ка ва хе те ро нор ма тив ни кон текст у ко ме се 
ЛГБТ осо бе на ла зе и са ко јим мо ра ју да се су о че у мно гим 
мо мен ти ма свог жи во та, ако не же ле да оста ну у сфе ри не
ви дљи во сти. Ла ра то опи су је ре чи ма – нисам вишемогла
даиздржим,данепричамотоме,данепричамосеби,то
је било као да не постојим за њих. Про цес coming-outа 
или ау то ва ња је ја ко би тан за LGBTTIQ осо бе јер се ти че 
при хва та ња  од стра не дру штва али пр вен стве но из град ње 
соп стве не сли ке о се би. С об зи ром да смо као људ ска би ћа 
есен ци јал но со ци јал на би ћа, ми не мо же мо при хва ти ти се
бе, би ти срећ ни и ис пу ње ни, без љу ба ви и при хва ће но сти 

29 А у то ва ње од енг. из ра за comingout или скра ће но out, озна ча ва раз от
кри ва ње соп стве не сек су ал не ори јен та ци је дру ги ма. Не кад се ка же да 
се осо ба ау то ва ла са ма се би (се би је при зна ла сво ју хо мо сек су ал ност) а 
не кад да се ау то ва ла ро ди те љи ма, при ја те љи ма или око ли ни („ау то ва ти 
се” не мо ра ну жно да зна чи да се осо ба ау то ва ла јав но, сви ма, тј. из раз 
мо же да има раз ли чи то зна че ње за раз ли чи те осо бе).

30 Alt man, нав. де ло, стр. 20.
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дру гих.31 А ка да по сто ји со ци јал на дис тан ца и хо мо фо би
ја, за нехе те ро сек су ал ну осо бу то зна чи од би ја ње на не ком 
ба зич ном ни воу ко је осо ба мо же да до жи ви као од би ја ње 
су шти не свог би ћа. Оту да се ја вља стиг ма и стид ко ји су по
ве за ни са дру га чи јом сек су ал ном ори јен та ци јом јер се ра ди 
о непризнавању ко је осо ба ин тер на ли зу је кроз од ра ста ње.32

„Има до ста ства ри ко је ме не пла ше. Ка да у не ком дру штву, 
ши рем, не ко ка же на при мер – лезбејка, ја се сва ску пим, 
ни је ми при јат но, не ћу да ме ни ко ви ди, скри вам се. То је 
не ка ау то мат ска ре ак ци ја. Ја не же лим да се скри вам, ја се 
са мо пла шим. Ми слим да је ла ко би ти по ли ти чан, па као ја 
сам кул, ја сам аут, ја но сим ту по ли тич ку при чу, а са дру ге 
стра не ми слим да сви ми из ну тра но си мо, па мо жда и код 
не ког ко је мо жда не ка ико на геј по кре та, не ку до зу ау то
хо мо фо бич но сти и стра хо ва ко је мо жда не же ли да при зна, 
јер ни је као кул да то осе ћа. За се бе, мо гу ре ћи да ми је то 
пре по зна ва ње се бе би ло не по сто је ће као оп ци ја – из ну тра 
та ко жи во а спо ља сам би ла у то тал ној ши зо фре ни ји тад, не 
знам” (Је ле на, 42, Бе о град).

Не ка да стиг ма до ла зи и из ну тра, и не ка да је осо ба све сна 
да је до шло до ин тер на ли за ци је спо ља шње хо мо фо би је, али 
та ре ак ци ја функ ци о ни ше као „ау то мат ска”, што зна чи да 
за осо бу ко ја то осе ћа ни је ла ко да пре ва зи ђе свој страх.33 
Ге не рал но, жи вот не при че ЛГБТ осо ба све до че о то ме да ис
ку ство дис кри ми на ци је и не ви дљи во сти чи ни са став ни део 
де кла ри са ња, comingoutа и фор ми ра ња сли ке о се би. Ис ку
ство дис кри ми на ци је та ко ђе че сто ни је за вр шен про цес већ 
тра је и об ли ку је раз ли чи те жи вот не стра те ги је и од но се са 

31 Пре ма ге шталт те о ри ји „тек кроз са зна ње ка кви смо са дру гим љу ди ма 
и ка кви су они са на ма ми за и ста по ста је мо оно што је смо и по зна је
мо се бе”; Yon tef, G. M. (1993) Awareness,Dialogue&Process:Essayson
GestaltTherapy, Uni ted Sta tes: The Ge stalt Jo ur nal Press, p. 30. 

32 Де нис Алт ман је пи шу ћи о тим про це си ма дао и соп стве ни при мер: 
„По што се ста во ви дру штва ин тер на ли зу ју, хо мо сек су ал ци раз ви ја ју 
ви сок сте пен осе ћа ња кри ви це пре ма се би; ка да сам ја у пи та њу, сум
њам да ћу се ика да осло бо ди ти осе ћа ња кри ви це, ко ли ко год се тру дио”;  
Alt man, нав. де ло, стр. 18.

33 Мо же мо уо чи ти чи тав низ си ту а ци ја у ко ји ма осо ба има осе ћај не при па
да ња, осе ћа од ба че ност, мо ра да се скри ва, ла же или се ди рект но су ко
бља ва са дру штвом. Ре ци мо, код ис пи та ни ца ко је су ле збеј ке чест је био 
од го вор да ја ко ду го ни су мо гле да из го во ре реч ле збеј ка. Слич но је и са 
транс осо ба ма, ко је ја ко ду го при хва та ју сво ју раз ли чи тост, раз ли ке на 
те ле сном ни воу, и тек ка да про ђу кроз раз ли чи те ста ди ју ме ау то ва ња, од
но сно при хва та ња и тра же ња за јед ни це ко ја при хва та њи хо ву раз ли чи
тост, осе ћај сти да и стиг ме по во дом те раз ли чи то сти сла би и гу би сна гу. 
Да кле, са ме LGBTQ за јед ни це су че сто ме ста осна жи ва ња и по др шке –  
не ка вр ста „огле да ла” у ко ме се осо ба про на ла зи и до би ја мо гућ ност да 
раз от кри је се бе и осе ти при хва ће ност тог де ла, и да кроз при че дру гих 
лак ше и бр же ар ти ку ли ше соп стве не про це се. 
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дру гим љу ди ма. Ин тер на ли зо ва на хо мо фо би ја као не га тив
на сли ка о се би као ЛГБТ осо би је че сто са став ни део фор
ми ра ња иден ти те та. Раз лог оме је  дру штве на кли ма јер у 
кон тек сту Ср би је, по сто ји јак при ти сак да се не до зво ли ис
по ља ва ње хо мо сек су ал но сти у јав ном про сто ру. Та кво ста
ње је ујед но про дукт од ре ђе них фак то ра на ни воу струк ту ре 
(по ли ти ке пре ма хо мо сек су ал но сти, хе те ро нор ма тив ност, 
тра ди ци о нал не вред но сти) и ујед но не по сто ја ња мо де ла 
на осно ву ко јих би хо мо сек су ал на осо ба мо гла уоп ште да 
фор ми ра афир ма ти ван став о сво јој сек су ал но сти. Та ко ђе, 
по сто ји од ре ђе на кон тра дик тор ност око про це са ау то ва ња –  
по сто ји по тре ба да се осо ба по ве же са дру гим LGBTTIQ
осо ба ма, али ујед но са мо ау то ва ње но си са со бом опа сност 
од на си ља и не вољ ног раз от кри ва ња. Ова дво стру кост об ли
ку је сва ко днев ну ко му ни ка ци ју мно гих не хе те ро сек су ал них 
осо ба, по себ но ка да су у пи та њу транс осо бе.

Че сто осо ба у то ку од ра ста ња и од ра слог до ба фор ми ра од
ре ђе не стра те ги је про ла ска и стра те ги је от по ра дис кри ми на
ци ји. У том сми слу, ва жно је на по ме ну ти да су те стра те ги је 
та ко ђе са став ни део сва ко днев ног жи во та и ко му ни ка ци је 
не хе те ро сек су ал них осо ба, као са мо за шти та у не до стат ку 
дру гих ре сур са по др шке и за шти те:

„А ге не рал но, у основ ној шко ли, у раз ре ду ни ка да ни сам 
имао ни је дан про блем, ни од јед ног де ча ка. У ства ри, имао 
сам су пер учи те ља, а да ли је он о то ме при чао са њи ма без 
мог зна ња ја не знам, али су ствар но сви де ча ци из раз ре да 
би ли ужа сно не ка ко чак за штит нич ки на стро је ни пре ма ме
ни. Ни су се дру жи ли са мном, ни је то би ло да сам ја као део 
еки пе ни ка да, али ни је би ло ни ка квог мал тре ти ра ња, зе за ња 
и то. Би ло је до ба ци ва ња од дру гих де ча ка из шко ле, ни ка да 
ни је ни ко фи зич ки на ср нуо на ме не, али су до ба ци ва ли то 
пешко,педерко,женскипетко и та кве ства ри. Што је ме ни 
мо жда ка сни је у јед ном тре нут ку и пре ста ло да сме та, јер ја 
сам имао јед ну стра те ги ју а то је да се дру жим са де вој чи ца
ма ко је су ал фа жен ке. То су де вој чи це ко је су ри бе, ко ји ма 
су пр ве из ра сле гру ди, ко је су већ као од ра сле и ја сам као 
њи хов друг. Ја сам у ства ри при ме тио да ка да про ла зим са 
њи ма кроз град то се не де ша ва, да де ча ци ка да ви де ме не 
са њом не ће то ра ди ти јер он да су ис кљу чи ли мо гућ ност да 
им се до пад ну. И то је ме ни би ла стра те ги ја це лу основ ну. 
Чак се ка сни је и у сред њој не ка ко про вла чи ло да ја мо рам 
да бу дем бли зак са де вој ка ма ко је су ри бе, фа це у шко ли. 
Ја ми слим да је то ме не до ста шти ти ло, као и то што је мој 
та та у Шап цу до ста по знат, као су пер лик, кул ор так, чак и 
са не ким мо јим дру га ри ма – не ка ко ме шти ти ла и по ро ди
ца. И то је би ло у основ ној шко ли та ко. Ми слим да ми се 
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са мо јед ном де си ло да ме је дан лик по го дио сен дви чем, али 
ми слим да се сва ком де си ло та ко не што у шко ли, не ки као 
ин ци дент. Ми слим, он је ме не по го дио са на ме ром за то што 
сам ја „жен ски пет ко”. И ја сам оти шао код раз ред не и на
пра вио ха ос. Био сам у фа зо ну или ће он до би ти укор или ћу 
ја тра жи ти да се пре ба цим у дру гу шко лу. Он је до био укор 
и гле дао ме она ко ис под ока, што је ме ни све би ло стра ва јер 
зна чи ја имам моћ да ти због ме не до би јеш укор, ја сам ис ко
ри стио сво је пра во да се жа лим сво јој раз ред ној, ди рек то ру 
и шта год. Сред ња шко ла је би ла дру га чи ја јер сам се ау то
вао и баш ме би ло бри га. И не ка ко сам осе ћао то као моћ 
што они ме ни до ба це а ја не од ре а гу јем и то ме не ап со лут но 
не по тре се (Крис, 31, Бе о град)”.

По ред ових аспе ка та, ва жан је и ви зу ел ни аспект по јав но сти 
LGBTTIQ осо ба. Бо јан, транс му шка рац го во ри о по ло жа ју 
транс по пу ла ци је у Ср би ји: 

„Ка та стро фа је транс осо ба ма. До ста транс осо ба, а по го
то во транс же на не ма по др шку уну тар по ро ди це. Ај де, за 
транс му шкар це и ђе не ђе не, али за транс же не је ка та стро
фа, јер за ми сли ти јед ног хе те ро сек су ал ног му шкар ца ко ји 
је син, – ееј,синбре, и сад тај син у јед ном мо мен ту ка же да 
ни је син, и да не же ли то да бу де. И ја ко су рет ки слу ча је ви 
да по ро ди ца ком плет при хва ти транс же ну, јер транс де ча ци 
ка да од ра ста ју, де вој чи ца кад се об у че у оде ћу де ча ка, дру га
чи је је при хва ће на, а кад си де чак ко ји се об у че као де вој чи
ца то је већ про блем. Јер ни је чуд но ни ка да фе ми ни на же на 
об у че му шку ко шу љу, му шке пан та ло не, то је као до бро. А 
за ми сли му шка рац ко ји је она ко ма љав, ма ску лин, об у че ха
љи ну, би ће као – штајеово? То се зо ве reallife тест, да ти 
ви диш ка ко се у јав но сти но сиш са сво јим иден ти те том са 
ко јим же лиш да про ђеш, у ра зно ра зним окру же њи ма, и ка ко 
те љу ди пер ци пи ра ју” (Бо јан, 29, Бе о град).

Зна че ња ко је се при пи су ју род ним иден ти те ти ма су од ре ђе
на ду бо ко ви зу ел ним аспек том, по јав но шћу. За транс осо бе 
њи хов род, транс иден ти тет ни је не што што мо гу ла ко да 
„при кри ју”, по себ но у пе ри о ду тран зи ци је (док је сек су ал на 
ори јен та ци ја че сто ме сто кон фу зи је тек ка да се ис по љи, ка
да је пред мет па жње). Транс осо бе за то све до че о раз ликама 
ко је по сто је и раз ли чи тим ко до ви ма ко ји се при пи су ју транс 
му шкар ци ма у од но су на транс же не. За транс же не, мно го 
је те же у срп ском дру штву, ко је је пре те жно хе те ро па три
јар хал но, усме ре но на ма ску ли ни иден ти тет – док је транс 
му шкар ци ма до не кле лак ше да се укло пе у онај род ни иден
ти тет ко ји же ле (ма да ако се не укла па ју, то је та ко ђе про бле
ма ти чан по ло жај ко ји мо же да ство ри до ста стра ха и тран
сфо би је). Би ти не до вољ но же на или не до вољ но му шка рац 
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је „иска ка ње” из за да тих и кру тих му шко жен ских род них 
уло га. Ви зу ел ни ко до ви за транс осо бе су ја ко бит ни, по
себ но у си ту а ци ји ка да по сто ји не по кла па ње на чи на на ко ји 
се род но од ре ђу ју са лич ним до ку мен ти ма, што је је дан од 
најве ћих про бле ма за транс по пу ла ци ју у Ср би ји.

Закључак

По сто ја ње ис ку ста ва као што су сек су ал на ори јен та ци ја ко
ја је дру га чи ја од хе те ро сек су ал не као и род них иден ти те та 
ко ји ни су би нар ни, и са тим по ве за ни на си ље, стиг ма и не
ра зу ме ва ње од стра не дру штва, чи ни да мо же мо го во ри ти у 
раз ми шља ти о по себ ној „кул ту ри” ко ја је по зна та при пад
ни ци ма/припадницама  ЛГБТ популације, а ко ју углав ном не 
де ле хе те ро сек су ал не же не и му шкар ци. 

Ако кул ту ру пре ма Гер цу, чи не „дру штве но уста но вље не 
струк ту ре зна че ња”, мо же мо прет по ста ви ти да при пад ни ци 
LGBTTIQ по пу ла ци је чи не део скри ве не и не ви дљи ве кул
ту ре, јер по сто је зна че ња ко ја су опо зи т на хе те ро но р ма тив
ним и ко ја кон сти ту и шу са знај ни и емо тив ни свет не хе те ро
сек су ал них осо ба. Би ти у опо зи ци ји са хе те ро нор ма тив ним 
зна че њи ма зна чи из ло же ност дис кри ми на ци ји и на си љу, 
зна чи до ста не спо ра зу ма и осе ћа ја не ра зу ме ва ња, али зна чи 
и от пор, из ве сни иза зов дру штву ко је је нор ми ра но пре ма 
хе те ро сек су ал ним пра ви ли ма и би нар ним род ним ре жи ми
ма у ко ји ма су ја сно раз дво је не ка те го ри је хе те ро сек су ал но/
хо мо сек су ал но, му шка рац/же на. LGBTTIQ„кул ту ра” мо же 
де кон стру и са ти ове опо зи ци је, у то ме је ње на моћ и вред
ност за ши ре дру штво. Али, оту да и страх ко ји се че сто ја
вља из де сни чар ских и кон зер ва тив них кру го ва – на вод на 
опа сност да ће до ћи до не стан ка по ро ди це, док се ра ди о 
уру ша ва њу хе те ро сек су ал них при ви ле ги ја на ко ји ма по
чи ва тра ди ци о нал на кон цеп ци ја дру штва у ко ме се же не и 
сексуал не ма њи не тре ти ра ју као ма ње вред не.
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BEING A LGBTTIQ – MEANINGS THAT SHAPE US

Abstract

This paper analyses certain aspects of everyday life of the LGBT 
population in Serbia, starting with Gerc’s understanding of culture. 
Aspects that shape the “identity” of a nonheterosexual person in a 
predominantly heteronormative and heterosexual environment are a 
stigma, internalized homophobia, and various strategies of “passing” 
and connecting with the “gay” community. These elements are an 
integral part of the lives of LGBT people and based on them we can 
talk about certain meanings that are common to LGBT population. 
The first part deals with concepts such as identity, internalized stigma/
homophobia, while the second part deals with several case studies of 
nonheterosexual persons. The experiences such as sexual orientation 
diferent from heterosexual and gender identities that are not binary 
make it possible to speak in Gerc’s sense of a certain “culture” that is 
familiar to LGBT minority, which is largely not shared by heterosexual 
women and men in the same society. That culture of the LGBTTIQ 
population forms part of a hidden and an invisible culture – being 
in opposition to the heteronormative concepts means exposure to 
discrimination and violence, which brings a lot of misunderstandings 
but also means resistance – a certain challenge to the society that is 
standardized by heterosexual rules and binary gender regimes. The 
LGBTTIQ “culture” has the power to deconstruct oppositions such as 

heterosexual/homosexual, men/women, etc.
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