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Na kaj le
ste tako
ponosni?



Prav nič ni smešnega. Kar nas čaka 
naslednjo soboto, ko bo potekala 
Parada ponosa v Ljubljani, je grotes-
ka brezbrižnosti. A ne zaradi same 
parade; ta je nujna in ima svoje 
izvorni namen, koreninske razloge in 
je politična ter kulturna pozicija 
represirane skupine. Groteskna bo 
zaradi vas, ki se boste s prijatelji, 
partnerkami in podpornimi starši, ker 
se podpornost spodobi, lahkotno 
sprehajali v barvni kakofoniji radosti, 
igri nevednosti in pozabe.

Oprostite mi že takoj za pomanjkanje 
pozitivizma, te gonilne sile preživetja 
v opustošenju iz destruktivnosti 
nespremenljivega sveta, ampak: ne 
piše se nam dobro. V resnici se nam 
sploh ne piše, kajti kaj kmalu bo 
iztrebljen zadnji glas razuma, od 
sester in bratov zminiran drobec 
intelektualnega, prav ves homoseksu-
alni camp, izpuhtelo bo posušeno 
pero kraljic preoblek, cigareti pa se 
bodo od vsega mraza razpršenosti in 
mrtvih vezi ugasnili kar sami. Grel bo 
le še trajnostno proizveden ingverjev 
čaj. A od tega se živeti ne da, v njem 
ni vezi, ni ljubezni, nobenih enakosti 
in možnosti, v njem ni erotike in teles-
nosti, v njem sploh ni teles, le mirujo-
ča voda precej grenkega okusa je.

Štirinajst let je minilo od prve Parade 
ponosa v Ljubljani, in teden pred 
petnajsto ne morem več, da vas ne bi 
vprašala: Na kaj ste tako ponosni? 
Kam mislite, da greste, ko na Face-
book napišete PRIDEm? Kaj si sploh 
mislite, ko zakorakate z Metelkove 
proti centru, obdani z mavricami in 

policisti ter stoično javnostjo? Si kaj 
mislite? Preprosto greste?

Drža, ki se je nekoč utelesila v 
zavračanju struktur neenakosti, je 
nato podlegla neoliberalni imaginaciji 
identitete, ki pa vsebine nima. 

Razgoloteno življenje, postavljeno na 
pladenj eksploatacije, je lahko, 
recimo, ponosno na svojo vzdržlji-
vost, sámo preživetje v prostoru, 
prečiščenem vsake subjektivitetne 
diferenciacije, črpanje iz istega, ki je 
zunanje, nukleiziranem v brezbrižne-
ga, a v uspeh namenjenega posa-
meznilka, ki pristane v kulturni pušča-
vi, prav tam, kjer je udobje indolence, 
vladavina repetitivnosti ritma, linij in 
ključnih besed.

V njujorškem Brooklynu se je l. 1998 
vzpostavilo Gay Shame gibanje, ki je 
zavzelo paradi ponosa opozicijsko 
stališče; parado vidijo kot v main-
stream usmerjen, hiperkomerciali-
ziran dogodek, ki se od bistva svoje-
ga obstoja pospešeno oddaljuje v 
smeri še enega izmed zabavljaških, 
apolitičnih spektaklov in se trans-
formira v marioneto podpornih (pod-
pornih komu ali čému?) korporacij. Te 
spremembe, pomanjkanje preiz-
praševanja razlogov lastnega početja,

kaj šele tistega širše skupine, se 
zgodijo hitro, kajti ljudje imajo druge 
skrbi in privleče jih le spektakel. Na 
njem so, in ste, in nato se gre domov, 
kjer je življenje. Veste, če bi se po 
mestih ne sprehajale povorke igno-
rantnih posameznikov, ki hodijo, ker 
je zdravo, ker poteka naivna identifi- 

kacija z družbenim okoljem in ker je 
prisotnost dovoljšna participacija, 
temveč bi se ta ista telesa realizirala 
v polemične, družbeno kritične 
politične subjekte, resnične kulturne 
progresivce, Gay Shame ne bi imel 
razloga za obstoj. Pahnjeni ste v to 
kapitalistično-hlastno družbo, vztra-
jate v uživanju prevare, z malo ste 
zadovoljni.

Mar veste, drago homoseksualstvo, 
kje se je vse začelo? Ne pri vašem 
rojstvu, temveč nekaj korakov stran 
od Pritličja, pri Cafe Galerija, kjer so 
oblasti, zavite v uniforme redarjev, 
prepovedale vstop dvema gejema. V 
tem ni prav nič zabavnega, ni razloga 
za banalno mahanje in veselje. To je 
represija. Včasih se sprašujem, ali 
smo se pravkar rodili, ali se z vsako 
novo, vse bolj gosposko generacijo, 
ves čas znova rojevamo, da je potreb-
no znova in znova ponavljati osnove, 
opismeniti in kultivirati v govorico 
(povečini neuspešno)? Ponavljam: 
kar sprašujem, ni, zakaj rabimo 
parado ponosa, ampak se ob gledan-
ju in poslušanju vaše izraznosti 
sprašujem, ali vi veste, zakaj. Če 
pridete, ker v to vpisujete maksimum 
napora, ki ste ga pripravljeni vložiti v 
napredek, ostanite doma. Če boste 
korakali, ker bo kasneje žur in ker se 

na paradi vedno kak nov poten in 
nedoločljiv obraz najde, prosim, 
ostanite doma. Če pa menite, da gre 
za utelesitev subjektov v vsej njihovi 
prisotnosti - to se sicer nikdar ne bo 
zgodilo preko asimilacije v pogoje, ki 
jih, že v izhodišču diskriminatorno 
zastavlja moč, h kateri z vašim 

Uvodnik
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“Nasedli ste. Pahnjeni ste v boj, ki nikdar ni bil vaš. Kljub temu posegate po 
orožju, ker je tam, družba vam ga je radodatno dostavila v svrho pravičnega boja. 

Nože in rože vihtite v zrak. Boj je kulturni, a kultura vas ne zanima.”



prilagajanjem gravitirate -, potem 
pridite, pokažite, da ste. A za to 
morate najprej videti in razumeti 
relacijo družbenih oblasti, tudi vaših 
družin, do vaše pozicije. Ne pravim, 
da vam bo lahko, a bo vredno.

Še enkrat, na kaj ste ponosni? Ste 
ponosni, ko ste v prostorih? Veste, 
kako so nastali in zakaj? Se vam to 
vprašanje zdi smiselno? Mar kaj 
pomislite, preden vkorakate v te 
prostore in razglašate enakost, ki da 
je vendar že tu, zavračate zapiranje in 
getoizacijo ter slavite vključitev večin-
ske družbe v te prostore in 
vključevanje tistih drugačnih v 
družbo? Prav nikdar ne boste uvideli, 
da večinska skupina izloči manjšins-
ko , ko ima v tem interes, kajneda? 
Interes oblasti je v moči hierarhične 
strukture, v golem posedovanju moči 
in vzdrževanju oblikovane konstelaci-
je. Prav to si v resnici želite, to odo-
bravate. Tudi tu, v imaginariju skup-
nosti, vlada patriarhat. Saj razumem 
gospode, ki posedejo lezbijke za 
mize, kjer se one prostovoljno trpinči-
jo v burleski odločanja o sprejemljivi 
stopnji neenakosti, zato da lahko on, 
ki si reče gej, ki si reče aktivist, ko se 
vrne z bruncha pri poljubnem velepo-
slaniku, pred kamerami javno zagov-
arja osrednjo institucijo patriarhata, 
vse za kanček priznanja. A ne 
pozabite, dragi gospodje, da ste v 
očeh javnosti za kamerami tudi vi 
preprosto degenerirana vrsta.

In še kar postopate med sestrami in 
brati in govorite o svetovni skupnosti. 
Takrat v resnici govorite o asimilaciji 
beguncev, homoseksualni različici 
denizentov Tomasa Hammarja, pre-
bivalcih nedržavljanih. Nato hodite na 
dogodke, na katerih se diskutira o 
seksu, privolitvi v seks, pa o seksual-
nosti in kaj pomeni ne. Sledi petkova 
noč in iste postopate po lezbičnem 
klubu in anything goes, telesa so 
dostopna in prostor varen, pravite, da 
bo ena že dala. Na strehi tega inicia-
cijskega rituala se sme vse. Vse je 
dopuščeno in to je bistvo poškodbe, 
ki telesu odvzame subjekt. Na koncu 

noči so živa trupla in basni. Da, tako 
živalsko je. A komu mar za to, ko je 
občutek pripadanja vendarle največje 
hrepenenje vsake homoseksualke/ca 
in želje so možnost realizacije.

Možnost veselja v korakanju po 
ulicah mesta ni naključna, determini-
ra jo specifičen diskurz - diskurz 
pozabe. Kot da nikdar nič ni bilo, 
malo so se šalili, ko so pisali lezbične 
in gejevske manifeste, zavzemali 
trdna stališča in pojasnjevali oblasti, 
da je njena skrb za enakost nična. 
Danes se vam še sanja ne, kdo oni so, 
odvzeli ste jim dom, prostor za krei-
ranje. Strašno ste zgroženi nad sta- 
njem, ki ga častite. A vam je skupaj 
lepo, strinjate se in prav nič ne 
pogrešate. Nato odhajate domov, od 
koder ste bežali, poškodovani, ranjeni 
in v travmi, da bi se rehabillitirali in 
končno zaživeli. Nato iščete podporo 
v strukturah, ki jih zavračate. Svoje 
diskriminirane glasove zamenjate za 
srednjeslojne podporne združbe, ki na 
vas parazitirajo, hranijo se iz občutka 
dobrohotnosti in liberalnosti, ki se je 
učijo iz priročnikov o strpnosti in na 
delavnicah na taborih v naravi. Prene-
hajte valiti svoje neznanje na nedost-
opnost, okoliščine, v katerih ste 
odraščali. Revščina ni razlog za igno-
ranco. Fizično nasilje v otroštvu ne 
spremeni razbijanja pivske flaše svoji 
punci na glavi. Nehajte se že vračati 
nazaj, temveč ustvarite dom tu, še 
močno ga boste potrebovali.

Kam pa ta čas pošiljate tiste frike, ki 
ne sodijo v vaš mainstream? Jasno, 
oni se ne čutijo nagovorjene. 
Pravzaprav se čutijo alienirane, kar 
tudi so, ko niso vaša ciljna skupina. 
Mar vidite diskurzivne paralele s 
sistemom, ki je vir vaših tesnob? S 
tistim, ki vas postavlja na margino? 
To, kar počnete, je participacija v 
sistemu, proti kateremu bi se borili, 
če bi se borili.

Nasedli ste. Pahnjeni ste v boj, ki 
nikdar ni bil vaš. Kljub temi posegate 
po orožju, ker je tam, družba vam ga 
je radodatno dostavila v svrho 

pravičnega boja. Nože in rože vihtite 
v zrak. Boj je kulturni, a kultura vas ne 
zanima. Stojite v središču spektakla 
in iztrebljevalcem zagotavljate, da ste 
neogrožujoči krotki psi. Zberite se že 
enkrat, ustavite bolestno hojo gor in 
dol po perifernih hribovjih, to družbe-
no-brezciljno postopanje, izpraznjeno 
vsakega interesa v prostore, ki jih 
zasedate, njihovo zgodovino in 
razloge za nastanek. Ustavite se 
vendar, preden, ambiciozni, kot ste, 
znova predlagate, naj se med nasto-
pajoče umesti folkloro. Revidirajte 
svojo navidezno benignost in razmis-
lite, kaj je vaša odgovornost v družbe-
nem prostoru, ki si ga brezskrbno 
lastite po potrebi. Kajti vaša odgovor-
nost je enormna in z mahanjem 
zastavic niste storili niti zase niti za 
ostale pripadnike ‘skupnosti’ prav nič 
razen škode.

Ste ponosni na svojo večno mladost v 
jedrno iztrošenih telesih, na voljo 
vsakomur, ki zatava v lezbični ali 
gejevski klub z namenom, da vam bo 
pokazal, česa si v resnici želite, malo 
po tem, ko vam bosta lezbična sestra 
ali gejevski brat v pijačo vsula 
najnovejši priljubljen prašek, tako 
sproti, namenjena razbit stranišče, 
petek za petkom, školjko za školjko, 
vam pa se bo zdelo rahlo smešno, 
malce neprimerno, gotovo pa ne 
dovolj, da bi pokazali na tiste, ki ta 
prostor uničujejo, in prekinili 
nesmiselno zavezo k molku. To niso 
vaši frendi. To ni skupnost. To je 
nasilje.

Ste ponosni na svoje družine? Kdo so 
oni? Družba vam svetuje, naj oporo 
iščete v primarni družini, ki je iz vas 
ustvarila dobre ljudi, kakršni mislite, 
da ste. Vračate se in še kar se 
vračate, nobenega napredka ni v tem.  
Infantilizacija ljudstva, ki pritiče 
helikopter starševstvu v paraleli z  
ustvarjanjem uspešnega samostojne-
ga podjetnika 21. stoletja in nasledn-
jih stoletij, samostoječega nukleusa 
enega, ki je jedro in center sebe in 
sveta, seveda tudi sveta, saj je le on 
svet, se je iz milenijske uspešno 



infiltrirala v generacijo x  in načela 
ipsilonovce. Kajti treba je ostati 
gibčen in mlad. Nekje na poti do 
scene ste doživeli amnezijo in pozabi-
li, zakaj ste od tam odšli in prišli sem. 
Da bi se emancipirali. Ekonomsko 
osamosvojili in realizirali svoje aspi- 
racije. Vstopili na sceno, se osvobodi-
li specifičnih normativov in realizirali 
seksualno željo. Povezali ste se in 
začeli graditi vezi. To je bila vaša 
opora, tu ste se utelesili, procesirali 
mnoge travme, se gradili kreativno, 
ustvarjali ste si družino - izbrano, ne 
določeno. In zdaj se vračate nazaj, 
mikrofone jemljete iz rok tistim, ki so 
vam omogočili prostor za realizacijo, 
in jih podajate podpornim drugim, ki z 
vašimi življenji nimajo nič skupnega. 
Vračate se v odvisnost, v stanje neiz-
bire, dvojno se podrejate in one-
mogočate. To je drža, ki vas vrača v 
stanje ekonomske odvisnosti. To je 
deemancipacija. 

Drage lezbijke, vam sploh ni bilo 
prizanešeno. Nikogar nimate, le svoje 
lezbijke, brez njih po de Lauretis 
sploh niste lezbični subjekt. Kdo, 
mislite, je pomagal Djuni Barnes v 
mizernosti obubožanega življenja? 
Podporni oče? Preživeti ji je pomaga-
la pariška lezbična scena. One so jo 
preživljale, ko tega ni zmogla sama, 
in one so postale vir tekstov, danes 
ključnega branja za vsako lezbijko, ki 
iz osamitve vstopi na lezbično sceno. 
Tiste lezbijke, o katerih piše Barnes v 
Damskem almanahu, veste, to niso 

matere, podporne tete, to so odrasle 
realizirane ženske, ljubimke, njena 
edina družina. Z njimi ste obdane tudi 
tu. Z njimi sobivate, delate, jih ljubite 
in nato poglabljate travme, ko govor-
ite o tanki meji med ljubeznijo in 
sovraštvom, ko povzemate brez-
pomenske splošne resnice, namesto 
da bi preprosto ljubile, kajti to je vse, 
kar je, one so vam vse. Dragi homo-
seksualci in geji, z vami ni nič dru-
gače.

Nato hrepenite po potrditvi staršev. 
Ste na to ponosni? Kaj je vsebina 
tega ponosa? Golo dejstvo, da obsta-
jate in ste hvaležni za dogodek, ki ni 
bil vaš, temveč je zgodba imperativa, 
imenovanega reprodukcija. Izvorna 
odvisnost je udobna pozicija, a nada- 
ljuje se v socialni in ekonomski odvis-
nosti, iz katere ste kot najstniki želeli 
pobegniti. Ko je že slutnja, da ste, se 
zgodi manever, ki gre od gole želje po 
samovzpostavitvi in mu sledi vrnitev 
čim bolj nazaj. Rezultat je indolent-
nost, pusta eksistenca, hedonizem 
vsesplošno dopuščenega. Obstaja še 
ena pot, ki pa je prepuščena 
zaraščenosti. Reče se ji deportacija 
na margino margine. To je podzemlje, 
ki ga malokdo zdrži. Prav tu se zgodi 
življenje in Larry Kramer razblini vse 
veselje, ko reče, da nikdar ni bilo 
mišljeno, da bi bilo lahko.

Postalo je vseeno. Ne ve se, na čem 
se gradijo subjektivitete, in ni jasno, 
kdo kaj, če sploh, počne. Ustvarja se 

brezno nerealiziranih klonov, izpraz- 
njenih vsebine, tistih, ki si mesta 
izborijo preko banalizacije konceptov 
svobode govora in glasnosti. Neoli- 
beralni koncept individualizma - v 
katerem je nagrajen zavestno osle-
pljeni, tisti, ki ne preizprašuje, le 
reproducira - je iz intelektualnih 
potencialov ustvaril pasivno množico, 
ki gleda in se smeji ter zvesto sledi 
formi anything goes. Resnično 
pomembno je najpogosteje kritično 
do splošno priznanega, ruši mu 
imidž. Kultura je tista, ki iritira. Tako 
vas na kulturnih večerih moderatorka 
prosi, da se identificirate z vam naj- 
ljubšo živaljo, namesto da poveste 
kaj o svoji literaturi. Takrat vam je 
simpatično in z nostalgijo se spomi- 
njate časov spominskih knjig. Veste, 
kako se je portugalski diktator lotil 
reguliranja glasbenega ustvarjanja za 
časa svoje vladavine? Preprosto 
ignoriral jo je. Obstaja le tisto, kar 
oblast izreče, da obstaja. Ostalo so 
ljubke živali in friki.

Zadovoljni ste z malo in to vam bo v 
pogubo.. Ponos ni preprost občutek 
zadovoljstva z identiteto. Partner ni 
dosežek. Ponos, iz latinskega 
prosum, ki nakazuje na vrednost 
subjekta, njegove družbene koristi,  je 
argumentirana pozicija, predvsem pa 
je politična. Zoperstavitev represiji 
naj se kaže kot izrazito surova zahte-
va po enakosti - celostni, ne parti-
kularni. K njej ste namenjeni.
                                                        --------

Jutri na tednu Parade ponosa:
Pikniki. Kaj bodo počeli geji, ne vemo, za lezbijke pa je jasno: 
brcale bodo žoge in pile pivo (ali obratno). Za žarom bo Ana 
Zrilić, Jadry še kar noče rolat, Barbara Rajgelj bo izbrala 
zmagovalno ekipo športnih turnirjev, Urška Sterle pa bo 
nekoga pokopala.
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