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Įvadas
,,[Individai] nėra skirstomi į dvi atskiras heteroseksualų ir homoseksualų populiacijas. Žmonių
negalima suskirstyti į avis ir ožkas. Nėra visiškai juodų arba visiškai baltų dalykų. (...) Gamtoje
atskirų kategorijų beveik nebūna. Jas sukuria tik žmogaus protas, stengdamasis faktus per prievartą
sugrūsti į atskirus stalčiukus. Gyvasis pasaulis visais požiūriais yra kontinuumas“.
– Kinsey Alfred cit. iš Mondimore (2000: 194).

Šiandien Lietuvoje vyksta įvairūs ir sudėtingi procesai ekonomikos, politikos ir
socialinio gyvenimo srityje. Pakitusi istorinė Lietuvos situacija lėmė transformaciją lyčių ir
seksualumo sferoje, kur homoseksualumas visuomenėje susilaukė išskirtinio dėmesio.
Intymaus gyvenimo organizacija perkelta į viešumą parodė ir atskleidė tai, kas socialistinėje
Lietuvoje buvo paneigta, nematoma ir uždrausta. Iš Vakarų sklindančios žinios ir vaizdai
sąlygojo pasikeitimus mūsų visuomenėje: tai, kas socializme buvo privatu, dabar tapo vieša.
Tapatybė, kūnas, gyvenimo būdas, išvaizda – visa homoseksualaus asmens savastis šiandien
išviešinta, aptarta ir apspręsta.
Šiuo metu atsiduriame konservatyvios tradicijos ir dviprasmiško modernumo
kryžkelėje, nes moksliniame ir politiniame diskurse vis dar pasigirsta nuomonių, laikančių
homoseksualumą ,,liga“ ar ,,iškrypimu“. Tuo tarpu naujos idėjos ir galimos kitokio gyvenimo
alternatyvos ateinančios į Lietuvą yra sąmoningai ignoruojamos, paneigiamos ir nutylimos.
Įteisintas ir normatyvus heteroseksualumas užkerta kelią produktyviam diskursui apie
seksualines mažumas1, įsprausdamas žmones į griežtus lyčių ir socialinius vaidmenis.
Domėjimąsi homoseksualumo tema padiktavo šiandien vykstantys procesai Lietuvos
visuomenėje. Homoseksualumas nuolat aptarinėjamas, diskutuojamas ir matomas viešojoje
erdvėje, tačiau gėjai ir lesbietės atsiduria šio diskurso pakraštyje. Įdomu tai, kad šie reiškiniai
vis labiau intensyvėja. Homoseksualai marginalizuojami ir pasmerkiami, jie lieka nepažinti ir
nesuprasti, nes yra nematomi. Gyvendami tokioje priešiškoje visuomenėje jie nesiryžta išeiti į
viešumą ir atskleisti savo seksualinės tapatybės. Kiekvieną dieną jie yra šalia mūsų, tačiau taip
1

Seksualines mažumas sudaro žmonės, kuriuos vienija skirtingas gyvenimo būdas, seksualinės praktikos bei
lytinė identifikacija ir orientacija, kuri nėra socialiai priimtina ir dominuojanti. Reikia pažymėti, kad ne visi, kurie
užsiima nenormatyviomis praktikomis, įvardija save kaip seksualines mažumas, nes šis terminas apima ne tik
homoseksualus, gėjus ir lesbietes, bet ir prostitutes, transeksualus, transvestitus, biseksualus... Taigi, seksualinės
mažumos yra daugiau bendro pobūdžio ir mažiau stabilus nei terminas homoseksualas, kadangi jis nesiremia
binarine hetero/homo opozicija. Be to, nenormatyvios praktikos yra daugialypės ir gali lengvai sutapti su
heteroseksualumu (pvz., prostitucija). Todėl šiame darbe bus naudojamas ne seksualinių mažumų, o
homoseksualo terminas (plačiau apie tai žr. L. Essig, 1999: X).
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ir lieka neįvardinti. Koks yra šių žmonių ,,tylus“ gyvenimas viešumoje? Daugybę klausimų
kelia per spaudą bei TV pateikiami ir transliuojami homoseksualumą aptarinėjantys ir
(į)vertinantys diskursai, tačiau beveik visai nesigirdi pačių homoseksualų balsų.
Homoseksualai turi ką pasakyti apie gyvenimą heteronormatyvioje ir homofobiškoje
visuomenėje. Jų istorijos ir patirtys gali padėti geriau suprasti ne tik juos pačius, bet ir
sovietinę bei posovietinę Lietuvos visuomenę ir joje vykusius ar tebevykstančius procesus,
paaiškinti naujai atsiradusius reiškinius. Ši tema nėra populiari mūsų akademiniuose baruose2,
kai tuo tarpu Vakaruose homoseksualumo antropologijos studijos išsamiai plėtojamos ir
analizuojamos jau nuo 6 deš. Į komunistinių šalių Bloką sovietmečiu tyrinėtojams iš svetur
buvo praktiškai neįmanoma patekti, todėl ansčiau vykę procesai ir homoseksualių žmonių
gyvenimas yra dar labai mažai tyrinėtas.
Šiandien plačiau galime susipažinti tik su sociologo Artūro Tereškino seksualinių
reprezentacijų diskursais Lietuvos kultūroje. Autorius analizuoja ir aprašo 2000–2001 metų
seksualinių mažumų vaizdavimą Lietuvos spaudoje ir prieina išvados, kad homoseksualumas
mūsų visuomenėje dažnai ,,apibūdinamas kaip skandalingas dalykas, o homoseksualistai
aprašomi kaip plačiai auditorijai nepažįstamas požeminis pasaulis“, kur ,,dominuoja tendencija
pašiepti ir žeminti (...)“ (2002: 197–198). Toks neigiamas homoseksualų reprezentavimas
viešumoje tik kursto, priešina ir klaidina visuomenę. Akivaizdu, jog Lietuvoje labai trūksta
alternatyvios homoseksualumo sampratos.
Visoje Rytų Europoje parašyta tik viena amerikiečių sociologės Laurie Essig
monografija Queer in Russia, išsamiai analizuojanti seksualinių mažumų gyvenimą
posovietinėje Rusijoje. Autorė tyrinėja sovietinį ir posovietinį laikotarpį, kuriame galima
atrasti nemažai sąsajų su Lietuvos homoseksualų patirtimis. Komunistinių šalių kultūrinėje
tradicijoje homoseksualumas buvo suprantamas ir pateikimas kaip deviantinė ir žmogaus
prigimčiai prieštaraujanti seksualinė praktika, liga ir nusikaltimas, todėl prieš ir po Sovietų
Sąjungos žlugimo Rytų Bloko šalyse vyko panašūs procesai. Essig savo knygoje prieina
išvados, kad kalbėti apie homoseksualo identitetą Rusijoje dar anksti, todėl siūlo jį keisti
subjektyvitetu. Kartu ji pripažįsta, jog homoseksualams priešiškoje Rusijos visuomenėje
2

Tačiau ES dėmesys egzistuojančioms seksualinių mažumų problemoms darbo rinkoje verčia susimąstyti apie
panašių temų tyrinėjimo ir analizavimo aktualumą. 2004–2007 metais Lietuvoje įgyvendinamas EQUAL
projektas ,,Atviri ir saugūs darbe.lt“, kurio tikslas neapsiriboja vien seksualinių mažumų reikmėmis: jis yra
nukreiptas skatinti visiems, nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos, atvirą ir saugią darbo aplinkos plėtrą,
įgyvendinant nediskriminavimo principą bei tobulinant lygių galimybių užtikrinimo mechanizmą.
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sunku tikėtis permainų, nes dar yra daug žmonių, įtikėjusių ,,socialistine tiesa“ apie
homoseksualumą. Ir nors iš Vakarų sklinda atvirumo ir seksualinės tapatybės atskleidimo bei
pripažinimo idėjos ir importuojami pastovūs identitetai, tačiau problema yra ta, kad visai
pamirštama, jog tai – Rusija,– įsitikinus Essig (1999: 129).
Šio tiriamojo darbo problema susitelkia ties išsiskiriančiais bendruomeniniais
homoseksualų interesais bei šių žmonių uždarumu, kurį įtakoja sunkiai apibrėžiamos,
atpažįstamos ir įrodomos diskriminacijos formos, sąlygojamos įsigalėjusių hetero normų bei
neigiamo visuomenės požiūrio. Tyrimo tikslas – atskleisti gėjų ir lesbiečių padėtį mūsų
visuomenėje, lyginant bei analizuojant šių žmonių sovietinę ir posovietinę patirtį Lietuvoje,
gilinantis į jų bendruomeninį gyvenimą ir problemas, su kuriomis jie susiduria viešose ir
privačiose erdvėse. Vienas iš šio darbo uždavinių – parodyti, kaip pasikeitė vieša/privatu
erdvės pokyčių Lietuvoje, kokios buvo šių permainų priežastys ir kaip tai įtakojo
homoseksualų gyvenimą. Todėl darbe nagrinėjami gėjų ir lesbiečių asmeniniai santykiai:
savęs ir savo seksualinių troškimų supratimo bei vertinimo patirtys. Analizuojami
tarpasmeniniai santykiai aptariant gėjų ir lesbiečių bendruomeniškumo klausimus.
Nagrinėjama homoseksualumo samprata sovietinėje ir posovietinėje Lietuvos visuomenėje
atskleidžiant homoseksualų patirtis ir požiūrį į šeimą. Nemažai dėmesio skiriama darbo
aplinkai: ji pasirenkama kaip vieša erdvė, kurioje homoseksualai praleidžia daugiausia laiko ir
tiesiogiai susiduria su visuomenės požiūriu bei nuostatomis apie homoseksualumą.
,,Viešumo ir privatumo perskyros buvo ir tebėra fundamentalūs, o ne atsitiktiniai ar
neesminiai visų žinomų visuomenių (...) reguliavimo principai“,– teigia socialinės ir politinės
etikos profesorė Jean Elshtein (2002: 24). Šiame darbe bus mėginama pasižiūrėti, koks yra
homoseksualų gyvenimas viešumoje ir kokie šie žmonės yra privačioje erdvėje bei kaip šios
dvi kategorijos tarpusavyje persipina. Elshtein įsitikinus (2002: 23), kad ,,viešumas ir
privatumas kaip dvi tarpusavyje susijusios veiksnių sritys padeda kurti (...) moralinę aplinką,
diktuoti deramo ir gerbtino elgesio normas, sukurti barjerus veiksmams, ypač tokiose srityse
kaip (...) seksualinių santykių reguliavimas (...)“. Todėl šiuo darbu ir bus bandoma atsakyti į
klausimą, kas lemia bei kokią vietą tarp vieša/privatu sričių mūsų visuomenėje užima
homoseksualai.
Tyrimo struktūra susideda iš trijų dalių. Kadangi magistrinio tema sukimba ir su
homoseksualumo, ir su darbo, ir su posocializmo antropologija, teorinėje – metodologinėje
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darbo dalyje trumpai aptariamas minėtų antropologijos šakų santykis su darbo tema bei
apžvelgiami joms atstovaujantys autoriai. Toliau nagrinėjama queer teorija, atskleidžiami
svarbiausi queer teorijos principai ir pristatomos bei analizuojamos labiausiai šią teoriją
įtakojusių autorių teorinės perspektyvos. Šiame poskyryje remiantis informantų pasakojimais
bei komentarais mėginama kritiškai pasižiūrėti, kiek queer teorija pasiteisina tiek Lietuvos,
tiek ir kitų posocialistinių Rytų Bloko šalių kontekste.
Šiame darbe naudojami du kokybinio tyrimo metodai. Tai pusiau struktūruoti interviu
ir dalyvaujantis stebėjimas, kurie aprašomi ir kritiškai aptariami paskutiniame pirmos darbo
dalies poskyryje. Čia aprašomos priėjimo prie informantų ir komunikavimo su kai kuriais
subjektais aplinkybės, nagrinėjami lyčių ir metodo klausimai bei kritiškai aptariamas
antropologo santykis su tyrinėjama homoseksualių žmonių grupe.
Antroje dalyje supažindinama su etnografinio tyrimo vieta (vietomis) ir pristoma joje
įvietinta žmonių grupė. Šios dalies tikslas – parodyti mano, kaip tyrėjos, asmeninį atžvilgį bei
reflektuojantį santykį su homoseksualia žmonių grupe, aprašant tyrimo lauko patirtis ir
požiūrio į tiriamą grupę pasikeitimus, kurie atsirado ilgiau pabuvus ir geriau pažinus
homoseksualų bendruomenę.
Trečioje darbo dalyje pateikiama ir nagrinėjama etnografinė medžiaga. Šią dalį sudaro
du skyriai, kuriuose analizuojamos socialistinės ir posocialistinės informantų patirtys.
Pirmuose trijuose poskyriuose analizuojama komunistinė ideologinė sistema ir jos poveikis
homoseksualių žmonių padėčiai viešumoje – darbe bei privačiame gyvenime – šeimoje.
Nagrinėjama sovietmečio lyčių ir darbo politika bei jos santykis su šeimos institucija.
Aprašomi šių žmonių skaudūs išgyvenimai, susidūrus su įstatymiška ,,tiesa“ ir visuomenės
požiūriu į homoseksualumą: atskleidžiamos medikalizacijos ir kriminalizavimo pasekmės,
įtakojusios viešą ir privatų homoseksualų gyvenimą. Nagrinėjama, kaip sovietmečiu traktuotas
homoseksualumas bei neigiamos su tuo susijusios patirtys lėmė homoseksualų padėtį darbe ir
įtakojo tolimesnį jų gyvenimą, savęs suvokimą, priėmimą bei vertinimą. Paskutiniame
poskyryje pateikiamas refleksyvus sovietinės kartos informantų požiūris į naująją ir senąją
santvarkas kartu parodant, kaip pasikeitė jų žvilgsnis į save ir į visuomenę, visa tai vertinant iš
šiandienos perspektyvos.
Kartu su nepriklausomybe į homoseksualų gyvenimą atėjo permainos. Skyriuje apie
posocializmą mėginama pasižiūrėti, kaip naujas laikmetis ir su juo atėję pasikeitimai paveikė
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homoseksualų gyvenimą. Nagrinėjamas visuomenės požiūris į homoseksualumą: kaip jis
pateikiamas ir suprantamas. Analizuojami

homoseksualų santykiai ir pokyčiai darbo

aplinkoje, žiūrima, kokios naujo pobūdžio problemos iškyla, ir kokie šiandien yra
homoseksualų tarpasmeniniai santykiai bei jų požiūris į šeimą. Šiame skyriuje nagrinėjami
tokie reiškiniai kaip homofobija ir tolerancija, parodant šių sąvokų vartojimo bei supratimo
ribotumus ir atskleidžiant jų poveikį homoseksualiems žmonėms. Pateikiamas refleksyvus
informantų požiūris į tarp homoseksualų egzistuojančias problemas tiek privačiame, tiek ir
viešajame gyvenime – darbe. Išanalizavus visą etnografinę medžiagą šio skyriaus pabaigoje
daromos reziumuojančios išvados apie pasikeitimus homoseksualų gyvenime posocialistinėjė
Lietuvoje.
Raktažodžiai: homoseksualūs žmonės, socializmas, ,,dvigubas gyvenimas“, darbas,
šeimos politika, heteronormatyvumas, homofobija, diskriminacija.
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1. Teorinė – metodologinė dalis
1. 1. Teorinė dalis

Šio darbo tema susijusi ne tik su homoseksualumo, posocializmo, bet ir darbo
antropologija, todėl pirmuose šios darbo dalies skyriuose bus trumpai aptariamos minėtos
antropologijos šakos, jų istorija ir su jomis susiję autoriai, parodant šių mokslų santykį su
analizuojama magistro tezių tema. Jei pirmi trys teorinės dalies skyriai yra daugiau susiję su
šios temos apžvalga ir tyrinėjimo principais, tai ketvirtajame skyriuje jau nagrinėjama darbo
problema. Šiame skyriuje analizuojamas homoseksualų bendruomeninis gyvenimas Lietuvoje
ir remiantis queer teorija atskleidžiami šios žmonių grupės bruožai ir savitumas. Taip pat
aptariami svarbiausi queer teorijos principai ir kritiškai įvertinimas queer teorijos taikymas
posocialistinėse Rytų Bloko šalyse.

1. 1. 1. (Homo)seksualumo antropologijos šaka

,,Skubiai reikia papildomų žmogaus seksualinio elgesio antropologinių tyrinėjimų skirtingose
pasaulio kultūrinėse vietose tam, kad praplėstume socialiniuose moksluose dirbančių žmonių žinias
apie šį elgesį ir jo reikšmes skirtingose visuomenėse; ir neutralizuotume daugelio trumparegystę,
kurie vis dar nesiliauja žiūrėti į šiuos dalykus pro vakarietiško elgesio, tikėjimų, socialinių ir
klinikinių etikečių ekraną“.
–

Evelyn Blackwood, The Many Faces of Homosexuality, (1986: xi).

Šiame prieš 20 metų parašytame tekste antropologė Blackwood kalba apie seksualumo
studijas plačiąja prasme ir neapsiriboja vien tik homoseksualumu. Kiek ši išsakyta mintis ir
rūpestis dėl per mažai mokslininkų kreipiamo dėmesio į seksualumo studijas yra aktuali
šiandien? Žvelgiant į

Lietuvos situaciją Tarybų Sąjungoje net nekyla abejonių dėl šios

iškeltos idėjos svarbumo ir reikalingumo, nes homoseksualumas buvo kriminalizuojamas.
Tačiau posocialistinėje Lietuvoje su homoseksualumu susijusi tematika tebeišlieka svarbus
problemų bei diskusijų objektas tiek viešajame gyvenime, tiek ir populiariojoje kultūroje, net
ir dekriminalizavus šią seksualinę praktiką bei atsiradus galimybei plačiau susipažinti su
medžiaga ir seksualumo tyrinėjimais skirtingose kultūrose. Šiame skyriuje bus apžvelgiama
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seksualumo studijų istorija ir aptariami homoseksualumo antropologijos tyrinėjimo aspektai ir
problematika bei mokslinės homoseksualios tapatybės aiškinimo teorijos.
Kultūristoriniu seksualumo konstravimu antropologai plačiau susidomėjo 6 ir 7 deš.
pabaigoje, kuomet vyko feminisčių ir gėjų judėjimai, inspiravę homoseksualumo
antropologijos pradžią. Antropologai pradėjo naują homoseksualaus elgesio analizę
paneigiančią vakarietišką psichologinę deviacinio modelio koncepciją, kuri teigė, kad
heteroseksualumas reprezentuoja seksualinio elgesio normą. Jau antropologės Margaret Mead
(1935) ir Ruth Benedict (1934), kaip rašo Blackwood (1986: 4), tyrinėdamos seksualinį elgesį
įvairiose kultūrose pastebėjo, kad homoseksualūs vaidmenys turi svarbių kultūrinių funkcijų ir
yra priimtini kai kuriose visuomenėse. Šios įžvalgos turėjo daug įtakos homoseksualumo
studijų formavimuisi ir seksualinio elgesio analizeiI.
Homoseksualumo antropologų tyrinėjimų kelias nebuvo ir nėra lengvas, nes, kaip
teigia antropologė Carole Vance (2005: 16–18), seksualumas išlieka marginaliniu studijų
objektu. Lietuvos kontekste homoseksualumo studijomis mažai domimasi, tačiau seksualumo
studijos plačiąja prasme (maskulinizmo, feminizmo, moterų teisių ir pan.) nėra mokslo arenos
paribiuose (1992 m. VU įsteigtas Lyčių studijų centras, kur tarp tyrinėjimo sričių įrašytos ir
seksualinės mažumos Lietuvoje). Autorė gan skeptiškai vertina galimybes šiuo metu siekti
mokslinės karjeros seksualumo antropologijos srityje, nors toks jos nerimas yra menkai
pagrįstas turint omeny vis augantį susidomėjimą ir didėjančią panašių studijų plėtrą. Be to,
Vance toliau rašo, kad ,,erotofobiniai intelektualiniai tabu buvo pralaužti“ 1978 m. pasirodžius
filosofo Michel Foucault veikalui ,,History of sexuality“, kuris paskatino mokslinius
tyrinėjimus seksualumo srityje.
Įvairių sričių mokslininkai (antropologai, sociologai, psichologai) skirtingai aiškina
homoseksualią tapatybę. Čia vyrauja esencialistinis ir konstruktyvistinis požiūris į
homoseksualų identitetą. Esencialistai laiko identitetą natūraliu, pastoviu ir įgimtu žmogaus
tapatybės bruožu, tuo tarpu konstruktyvistai mano, kad identitetas yra nestabilus ir įtakojamas
visuomenės ir kultūros, todėl įgyja skirtingas reikšmes bei formas. Biologinės teorijos
pagrįstumas apie homoseksualumo paveldimumą nėra moksliškai įrodytas, tad ,,pastaruoju
metu daugelis tyrinėtojų mano, kad homoseksualumą lemia ir biologinės, ir sociologinės
priežastys. Tačiau svarbios ir psichologinės teorijos“ .
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Šiedu požiūriai į homoseksualumą tapo ne tik moksle naudojamomis teorijomis, bet
neretai jomis buvo manipuliuojama ir dėl politinių sumetimų. Esencialistinis požiūris
pasitarnavo telkiant antihomofobines kampanijas, kurios tvirtino, jog žmonės gimsta
homoseksualūs. Toks požiūris prisidėjo prie pilietinių homoseksualų teisių pripažinimo. Tuo
tarpu konstruktyvizmas įtakojo kai kurių homofobinių grupių veiklą, kurios tikėjo, jog
homoseksualumą galima pakeisti, nes jis, anot šios teorijos šalininkų, yra kultūriškai
konstruojamas.
Homoseksualumo antropologijoje iškyla svarbus klausimas ir prieštaravimas tarp
homoseksualios praktikos ir homoseksualios tapatybės sąvokų. Vytas (40 m.) sako, jog
visuomet žinojo, kad yra gėjus:
,,Niekada nebandžiau su moterimi. Nors buvo šnekų iš giminaičių pusės: ,,Pabandyk, gal
patiks...“. Manęs tai netraukė. Nuo 15 metų aš neabejojau tuo, kuo esu, neapgaudinėjau
savęs ir dėl to kentėjau mažiau. O kai pasižiūri į vedusius gėjus ir pasiklausai jų istorijų...
(...)“.

Tuo tarpu Vilius (45 m.) taip aiškina savo tapatybę: ,,Nesu grynas homoseksualas, nes
turiu šeimą. Todėl save įvardinčiau daugiau biseksualiu. Gal dabar antroje gyvenimo pusėje
daugiau pasireiškia homoseksualumas...“. Kas yra vyras, kuris miega su kitu vyru, bet kartu
turi ir žmoną su vaikais? Tokie žmonės linkę įvairiai aiškinti savo tapatybę, ir toks aiškinimas
pagrindžia konstruktyvistų teiginį, jog žmogaus seksualinė tapatybė amžiaus bėgyje gali
keistis.
Kas iš tikrųjų sudaro homoseksualią tapatybę? Sociologijos ir antropologijos srityje
dirbantis tyrinėtojas Barry Adam taikliai pastebi, kad ,,seksualumas yra socialinių santykių
komplektas, sukonstruotas iš sudėtingo vietinių žymiklių repertuaro“ (1986: 20).
Homoseksualumo antropologija atskleidžia tarpkultūrinius žmonių seksualinio elgesio
panašumus ir skirtumus: vienur jo reikšmės ir formos gali atspindėti tapatybę, o kitur – tik
praktiką. Pavyzdžiu galėtų būti vyro sėklos transakcijos Sambijos kultūroje. Šį reiškinį 1984
metais knygoje Ritualized Homosexuality in Melanesia aprašė antropologas Gilbert Herdt, o
vėliau šią praktiką savo darbuose aptarinėjo ir citavo daugelis kitų autorių (Adam 1986,
Elliston 2005 ir kiti). Melanezijos ,,ritualizuoto homoseksualumo“ modelis atskleidžia tos
kultūros žmonių tikėjimą ir sąmonę: savo sėklą ritualo metu oraliniu būdu vyrai perduoda
jauniems berniukams tikėdami, kad šis aktas ,,išgelbės“ juos nuo ušteršto kontakto su motina
ir pavers juos vyrais. Inseminacija Sambijos kultūroje yra privalomas ir visuotinis reiškinys,
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tačiau nieko bendra neturintis su homoseksualia tapatybe. Šis simbolinis ritualas atkartoja tik
homoseksualios praktikos formą.
Kultūristoriniame kontekste homoseksualumas yra sunkiai apibrėžiamas, nes laiko
eigoje įgijo skirtingas reikšmes ir formas, todėl šioje vietoje gėjų ir lesbiečių studijų teoretikė
Eve Sedgwick daro tokią išvadą (1990: 44):
,,(...) skirtumai tarp ,,šiandieninės“ homoseksualumo sampratos ir ankstesnių tos pačios
lyties santykių išsidėstymo gali būti tokie sudėtingi ir taip neatskiriamai įsišakniję kituose
kultūriniuose skirtumuose, kad čia tokia tolydi ir apibrėžianti esmė kaip
,,homoseksualumas“ net negalėtų būti suprasta [autorės kursyvas]“.

Identitetas ir praktika homoseksualumo antropologijos studijose išlieka svarbiausiu
tyrinėjimų aspektu. Tai, kad vienose visuomenėse homoseksualumas yra toleruojamas, o
kitose – ne, lemia istoriniai, kultūriniai ir politiniai skirtumai bei motyvai. Senovės Graikijoje
homoseksualinė patirtis, kuri, žinoma, skiriasi nuo šių laikų interpretavimo, buvo suvokiama
kaip gyvenimo ideologija ir pedagoginio auklėjimo sudedamoji dalis siekiant tikrojo
vyriškumo. Meilė tai pačiai lyčiai graikų nebuvo traktuojama kaip netinkamas pasirinkimas ar
prieštaraujantis elgesio tipas, tačiau krikščionybės laikais homoseksualumas paskelbiamas
kaip deviantinis ir nesuderinamas su žmogaus prigimtimi.

1. 1. 2. Darbo samprata antropologijoje
Darbo antropologijos disciplina nesusilaukė didesnio teorinio ir metodologinio
dėmesio iki XX a. vidurio. Šios studijos išsiplėtojo Š. Amerikoje, ir jų pradžia siejama su
1930 metais, kuomet mokslininkai ėmė suprasti, jog industrializacija atnešė ženklių permainų
žmonių santykiuose ir mąstyme. Šiame skyriuje bus apžvelgiamos pagrindinės darbo
antropologijos tyrinėjimų sritys, analizuojamos temos bei problemos ir atskleidžiami darbo
kaip antropologijos objekto pagrindiniai tyrinėjimo principai.
1970 metais antropologai ėmė tyrinėti, analizuoti ir aprašinėti postindustrinės
visuomenės darbo sritį, kelti su ja susijusius klausimus bei problemas, lyginti industrines ir
ikiindustrines darbo formas skirtingose kultūrose. Šis laikmetis paskatino mokslininkus
susiburti ir įkurti SAW (Society of Anthropology for Work)II, kurios tikslas – skatinti įvairių
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sričių antropologus tyrinėti darbo aspektus, telkiant didesnį dėmesį į tuos procesus, kurie
vyksta ,,čia ir dabar“.
Darbo antropologija nepatenka į pagrindinių antropologijos disciplinų sistemą, tačiau
darbas yra labai svarbi žmonių socialinio ir kultūrinio gyvenimo sfera, atskleidžianti jų
tarpusavio santykius ir formuojanti lyčių hierarchiją darbo pasidalijimo procese. Darbo
antropologija daug dėmesio skiria lyčių grupėms, kurios, anot antropologo Marvin Harris,
,,yra veikiamos tokių pat hierarchinių skirtumų, pranašumų ir kliūčių kaip ir klasės, kastos,
etninės grupės ir socialinės rasės“ (1998: 213). Lyčių ir darbo nelygybė yra vienas svarbiausių
objektų darbo antropologijos tyrimų srityje, nes, anot antropologės Mary Beth Mills III, tai yra
pasaulinio masto reiškinys. Analizuojamos diskriminacijos ir išnaudojimo formos, dabar itin
aktualios transnacionalinės darbo jėgos migracijos kontekste, tyrinėjama darbo jėgos
feminizacija

bei

industrializacijos

procesai.

Minėti

reiškiniai

glaudžiai

susiję

su

neišvengiamais globalizacijos procesais ir pasauline ekonomika, tačiau darbo antropologai
vien tuo neapsiriboja. Jie taip tyrinėja įvairias darbo formas, reikšmes ir lyčių santykius
atskirose kultūrose.
Kodėl darbas yra svarbus antropologijos tyrinėjimų objektas? Visų pirma, pats
terminas ir jam suteikiamos prasmės gali turėti skirtingas konotacijas atskirose kultūrose ar
kultūrinėse terpėse. Pavyzdžiui, gali skirtis darbo pobūdis kaimo ir miesto darbo kultūroje:
miesto žmogus yra labiau priklausomas nuo socialinio tinklo, jam nuolat reikia dirbti žmonių
rate, komunikuoti ir laikytis tam tikrų elgesio normų. Be to, gali skirtis tą patį veiksmą
atliekančių žmonių darbo tikslas ir funkcija. Čia antropologė Sutti Ortiz (1998: 891) skiria
,,produktyvaus“ ir ,,nereproduktyvaus“ darbo pastangas: vienu atveju yra siekiama
ekonominės naudos, o kitu atveju darbas yra derinamas su laisvalaikiu (obuolius savo sode
galima skinti pardavimui ir valgymui). Darbo ir laisvalaikio atskyrimas prasidėjo XX a.
pradžioje, ėmus formuotis pramoginiam laisvalaikiui ir holivudinei kultūrai JAV. Čia būtų
galima palyginti miesto ir kaimo darbo kultūras: kaimo kultūroje darbo valandos nėra griežtai
nustatytos, nes darbo grafikas paprastai priklauso nuo vieno žmogaus interesų, tuo tarpu
miesto kultūroje žmogus dažniausiai turi laikytis pastovaus ir tikslaus darbo valandų skaičiaus,
nes dirba kolektyve ir yra priklausomas nuo kitų.
Taigi, antropologija analizuoja darbą laike ir erdvėje, atskleisdama skirtingas jo
formas, funkcijas ir kaitą, nes darbas, kurį atlieka žmonės, yra svarbiausia sritis siekiant
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suprasti ir materialinę, ir kultūrinę reprodukciją. Antropologė Ann Kingsolver teigia, kad
,,pasikeitimai, kuriuos žmonės sukuria per darbą, antropologai aiškina kaip skirtingus
kultūrinius ženklus: kaip archeologai akmens skliutą priskiria konkrečiam laikotarpiui, taip
antropologai atskiria majų ir maorių raižybą“ (1998: 564).
Darbą antropologai tyrinėja labai plačiame istoriniame – kultūriniame

kontekste,

analizuojamos su lytimi, rase, etniškumu ir amžiumi susijusios darbo problemos, tačiau
nepavyko rasti duomenų apie atliktus antropologinius tyrimus, kurie būtų susiję su
homoseksualių žmonių3, gėjų ir lesbiečių, padėties analize darbo rinkoje arba darbe. Ši tema
galėtų pretenduoti į naują tyrinėjimų sritį darbo antropologijoje.

1. 1. 3. Posocializmo antropologijos pristatymas
Daugelyje posocializmo studijų svarbią vietą užima istorija – praeities ir dabarties
santykis. Analizuojant kai kuriuos reiškinius šiandieninėje Lietuvoje nestinga paralelių su
praeitimi, todėl posocializmo antropologija neišvengiamai sukimba su socialistinio regiono
istorija. Antropologė Pernile Hohnen (2003: 7) teigia, kad socialistinis ir posocialistinis
žmonių gyvenimas yra dar nedaug tyrinėtas. Socializmo laikais į komunistinių šalių Bloką
tyrinėtojams iš svetur buvo praktiškai neįmanoma patekti, tad ypatingai trūksta šio laikotarpio
duomenų, kad galėtume suprasti procesus, kurie vyksta šiandien. Tarybų Sąjungai
priklausiusios šalys antropologijos srityje tuomet buvo marginalinės ir visiškai nepažintos.
Antropologė Daphne Berdahl (2000: 3) įsitikinus, kad

,,perėjimo“ (transition)

literatūroje labai mažai atskleidžiama, kaip iš tikrųjų žmonės pergyveno dramatiškus
politinius, ekonominius ir sociokultūrinius pasikeitimus po socialistinio valdymo žlugimo.
3

Homoseksualūs žmonės yra vyrai ir moterys, turintys seksualinį potraukį tai pačiai lyčiai. 1980 metais rašytojas
Karl Maria Kertbeny sugalvojo žodį ,,homoseksualus“, kad pakeistų terminą ,,pederastas“, kuris to meto
Vokietijoje egzistavo kaip žeminantis terminas, žymintis dviejų vyrų intymius santykius. Kertbeny sumanymas
nepasitvirtino, nes šį terminą vėliau pasisavino gydytojai psichinėms patologijoms diagnozuoti.
Homoseksualūs vyrai ir moterys save vadina gėjais ir lesbietėmis. Šie terminai tai pat turi savo istoriją. XIX a.
žodis gay (,,linksmas, nerūpestingas“) įgijo naują reikšmę. Jis buvo taikomas prostitutėms (gay women) ir
lėbautojams (gay) vyrams. XX a. pr. JAV šį terminą ėmė naudoti homoseksualūs vyrai ir moterys, siekdami
pakeisti klinikinį terminą ,,homoseksualus“. Gay tapatybė visiškai prigijo 1989 m. Tačiau moterys vengia šio
žodžio ir renkasi įvardijimą lesbietė, nes šis žodis pabrėžia jų lytį ir seksualinius skirtumus. Terminas lesbietė
kilęs nuo Lezbo salos (630 B.C. šioje saloje gyveno talentinga poetė Sappho, kuri žavėjosi moterimis). XIX a. pb.
gydytojai ėmė naudoti terminą lesbietė apibūdinti moterims, turinčioms potraukį tai pačiai lyčiai (pačiau apie tai
žr. www.gayhistory.com).
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Antropologės Susan Gal ir sociologės Gail Kligman (2000) studija išsamiai tyrinėja lyčių
problematiką posocialistinėse šalyse, antropologai Chris Hann (2002) ir Katherine Verdery
(1996) savo darbuose analizuoja ir aprašo posocialistinio regiono pasikeitimus politikos,
ekonomikos, lyčių ir socialinės organizacijos srityse. Tačiau ypatingai stinga duomenų apie
homoseksualų gyvenimą posocializme, nes atlikta nedaug tyrimų šioje srityje.
Homoseksualumo tyrinėjimai posocialistinėse šalyse yra dar labai nauja sritis
antropologijos disciplinoje. Kol kas parašyta tik viena tokia Essig monografija (1999), kurioje
aprašomas homoseksualų gyvenimas socializmo ir posocializmo laikotarpiu, analizuojamos
queer identiteto apraiškos įvairiuose Rusijos kultūrinio gyvenimo kontekstuose. Permainas
homoseksualų gyvenime ir jų padėtį posocialistinėje Rumunijoje ir Čekijoje tyrinėja moterų
studijų tyrinėtoja Denise Roman (2003) ir sociologė Vera Sokolova (2004).
Reiktų paminėti ir antropologo Matti Bunzl (2004) monografiją, kurioje jis aprašo ir
analizuoja

praeito

šimtmečio

queer

patirtis

Austrijoje.

Socialistinė

ir

nacistinė

homoseksualumo istorija turi panašumų, nes nacių valdomoje Austrijoje homoseksualai taip
pat buvo marginalizuojami ir ,,nematomi“, be to, kaip teigia autorius (Bunzl 2004: 12), turi
panašią kultūrinio žeminimo geneologiją kartu su žydais. Autoriaus monografijoje iškyla daug
paralelių su homoseksualų gyvenimu socialistinėje Lietuvoje, tik čia Austrijos istorinė
situacija išsiskiria: ne tik antisemitizmas ir homofobija, bet ir holokaustas bei seksualinė
purifikacija lydėjo nacių persekiojamas aukas.
Pasikeitimai, kurie šiandien vyksta posocialistinėse šalyse yra vis dar procese. Jie
sunkiai prognozuojami, todėl reikia būti labai atsargiais kalbant apie numanomas pasekmes
ateityje, kurias gali lemti totalitarinio režimo ir modernios demokratijos samplaika
posocialistinio Bloko šalyse. Posocializmo laikotarpis yra labai dinamiškas ir nepastovus, kur,
anot Gal ir Kligman (2000: 115), tradicijos skolinimas ir tradicijos panaikinimas eina koja
kojon – tai vienalaikiai pačios transformacijos bruožai.
Posocializmo tyrinėtojai paprastai kalba apie ,,perėjimą“ ir pasikeitimus tik
pokomunistinėse šalyse, tačiau Bunzl (2000: 78) su tuo nesutinka ir kelia idėją, jog stipriai
pakitusi istorinė situacija atsiliepia ne tik buvusio Rytų Bloko, bet ir Vakarų šalims. Autorius
kalba apie perėjimą tiek Rytų, tiek ir Vakarų valstybėse. Tos pačios lyties partnerių santykių
įteisinimas Čekijoje yra vienas iš liberaliausių Europoje, nepaisant to, kad tai buvusi
socialistinio Bloko šalis. Autorius rašo apie Vienos gėjus, kurie atvyksta į Prahą gerai ir
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nebrangiai praleisti laiką ieškodami naujų seksualinių patirčių ir malonumų. Klestintis gėjų
turizmas Prahoje yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių, nes tarp Rytų ir Vakarų vyksta įvairaus
pobūdžio mainai – kūniški, kultūriniai, prekiniai – sąlygoti socialistinės santvarkos žlugimo.
Homoseksualumo tema reikalauja didesnio posocializmo antropologų dėmesio, nes
yra mažai tyrinėta. Papasakotos sovietinio laikotarpio žmonių istorijos, analizuojamos
etnografinėje darbo dalyje, atskleidžia ne tik homoseksualų padėtį tuometinėje Lietuvoje, bet
ir suteikia žinių apie šio laikmečio tam tikrus ypatumus ir permainas žlugus režimui.
Kiekvieno informanto istorija, patirtis ir požiūris į permainas savitas ir įdomus. Tik ši
marginalizuota ir atskirta visuomenės grupė, nukentėjusi nuo sovietmečio represijų, gali
suteikti žinių apie tamsiausias totalitarinio režimo puses. Tik atstumtieji ir pažemintieji
geriausiai jaučia ir žino, kokia yra tiesa, moralė ir vertybės mūsų visuomenėje.
1. 1. 4. Queer teorija: Lietuvos kontekstas
,,Su riksmu atėjau į pasaulį, bet tyliai jame gyvenau. Verkiau su lietum ir juokiaus su paukščiu.
Neleidau į savo sukurtą pasaulį nė vieno žmogaus. (...) Gyvenau taip tyliai, kad niekas net nežinojo,
jog esu“.

–

V. D., Dalyvaujantis stebėjimas: Citata iš lesbiečių poezijos vakaro jų namuose. 2005 m. pavasaris.

Queer4 vis dar yra formavimosi procese: tai kartu ir homoseksualų slengas, ir
homofobiško užgauliojimo terminas. Šis terminas suponuoja kolektyvinį pasipriešinimą
įsigalėjusioms normoms (heteronormatyvumui) ir yra nukreiptas prieš homofobiją, o queer
teorija

analizuoja

seksualinio

identiteto

fluidiškumo

ir

neapibrėžtumo

klausimus,

destabilizuodama santykį tarp socialinės ir biologinės lyties bei vyriškumo ir moteriškumo
opozicinių kategorijų. Queer yra politizuotas antiidentitetas, nukreiptas prieš normas, režimus
4

Šio termino užuomazgos (ir pati idėja) pasirodė 1950 metais, kuomet prasidėjo homofilų judėjimai JAV. Jie
buvo nukreipti į politikos ir švietimo sferą, siekiant ugdyti toleranciją homoseksualams ir šviesti visuomenę.
Tačiau kaip stiprus politinis ir socialinis identitetas bei mokslo srities objektas, šis terminas prigijo tik 1990
metais ir išsiplėtojo į queer teorijos studijas. Queer termino vartojimo specifika yra gan prieštaringa: terminas
apima skirtingą seksualinį identitetą turinčias žmonių grupes (homoseksualus, biseksualus, transeksualus,
transvestitus, įvairius fetišistus...), be to, šis žodis anglų kalboje turi keturias skirtingas reikšmes (todėl šiame
darbe jis nebus verčiamas, o paliekamas originalo kalboje): 1) keistas, keistuoliškas, ekscentriškas; 2) įtartinas,
abejotinas; 3) šnek. lytiškai iškrypęs 4) negaluojantis, jaučiantis galvos svaigimą. Todėl anaiptol ne visi sutinka
būti įvardijami kaip queer: pavyzdžiui, JAV gėjai ir lesbietės nenori atsisakyti savo tapatybės, dėl kurios kovojo
tiek metų (nuo 1969 metų prasidėję gėjų ir lesbiečių judėjimai). Be to, kai kuriems šis terminas atrodo
įžeidžiantis. Lietuvoje šis terminas yra pakankamai naujas. Jis nėra populiarus tarp gėjų bei lesbiečių ir nėra
taikomas homoseksualios orientacijos žmonėms.
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ir apibrėžimus. Queer teorija nagrinėja homoseksualumą sudarančius diskursus, kurie
susiformavo praeitame šimtmetyje, analizuoja ir pateikia ,,už ir prieš“ argumentus dėl šios
terminologijos vartojimo istorijos kontekste ir šiandien.
Šiame skyriuje bus aptariami queer termino ir tapatybės formos svarbiausi akcentai bei
žiūrima, kiek queer teorija pasiteisina Lietuvos kontekste. Didžiausias dėmesys bus
kreipiamas aprašant homoseksualų bendruomeninį gyvenimą Lietuvoje, darant sąsajas su
JAV, Rusijos, Čekijos ir Rumunijos homoseksualų bei queer kultūros pavyzdžiais, taip pat
pateikiamos queer teoriją labiausiai įtakojusių autorių, Foucault ir lyčių teoretikės Judith
Butler, teorinės perspektyvos. Šio skyriaus tikslas – remiantis informantų pasakojimais bei
komentarais iš internetinių svetainių išanalizuoti svarbiausias priežastis, įtakojančias
homoseksualų uždarumą, kartu darant sąsajas ir atskleidžiant queer teorijos pritaikomumo
kliūtis, su kuriomis susiduriama posocialistinėse Rytų Bloko šalyse.
Identiteto kategorijos yra siejamos su kontroliuojančių institucijų manipuliavimu,
kurios turėdamos politinę galią kontroliuoti mases ir jų protus nubrėžia ribas tarp to, kas
priimtina/nepriimtina, normalu/deviantiška. Foucault istorinėje seksualumo studijų analizėje
pabrėžė neišvengiamą ir labai reikšmingą galios aspektą lyties santykiuose bei seksualumo
apibrėžtyje, teigdamas, kad ,,valdžios savybė (...) yra represyvumas ir itin atidus nenaudingos
energijos, malonių įgeidžių ir nepriimtino elgesio slopinimas“ (1999: 14). Tai vyksta nuolat
per vis naujų diskursų „gamybą“, suteikiančių žinių ir palaikančių tvarką normalizuojančioje
visuomenėje. Anot Foucault (1999: 62), klausimas ,,kas mes esame?“ mūsų visuomenėje tapo
adresuotas seksui: svarbu ne kas tu esi, o kuo užsiimi. Ne tik malonumas, bet ir tiesa, moralė
bei norma suvedama į seksą.
Foucault seksualumo analizė buvo aiškiai susijusi su dominuojančių seksualinės
tapatybės kategorijų denatūralizavimu. Šis prancūzų istorikas turėjo labai daug įtakos queer
agitavimui ir mokslinei veiklai, pabrėždamas, kad seksualumas nėra išskirtinis asmeninis
individo bruožas, bet daugiau laisva kultūrinė kategorija, susijusi su vertybėmis ir normomis.
Queer teorijoje jis pelnė pripažinimą dėl savo kritiškumo ir nepasitikėjimo visuotinai
priimtomis duotimis. Foucault analizėje marginalinės seksualinės tapatybės nėra tik galios
procesų aukos. Priešingai, jos tampa galios procesų priežastimi: ,,Dabar jau du amžiai kaip
sekso diskursas vis didėja, o ne retėja; ir jei su savimi kartu jis nešėsi tabu ir draudimus, tai
svarbiausia buvo garantuoti ištisos seksualinės mozaikos įtvirtinimą“ (1999: 53 ).
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Kokia yra moderni visuomenė šiandien, kokie yra galia manipuliuojantys žmonės,
teisiantys ,,kitus“? Tai tikintieji, jog viskas, kas susiję su žodžiu ,,homoseksualas“, yra
perversiška ir atgrasu, kitaip tariant, nesuprantama, nes nežinoma. Tačiau yra ir antra
kategorija – tai iniciatyvūs

homohofobai, kurių tikslas priešintis, siekiant apsaugoti

,,normalią“ visuomenę nuo galimų perversijų ir kovoti ,,Už sveiką jaunimą, stiprią šeimą ir
vaiko teises“ (žr. į priedą nr. 1). Deklaruojama idėja liečia ne tik homoseksualus, bet ir
narkomanus, prostitutes bei kitas marginalizuotas grupes. Žmonės yra skirstomi pagal
nustatytą hetero normą ir gero piliečio kriterijus, nes ,,valdžios stiprinimas susijęs su diskurso
dauginimu“ (Foucault, 1999: 27).
Informantai teigia, kad ,,jų“ [homoseksualų] yra visur: politikos, kultūros, meno
srityse“. ,,Jie“ yra užsislaptinę ir dėl negalėjimo būti savimi ima nekęsti panašių į save. Kaip
įvardinti gėjų teisiantį kitą gėjų?:
,,Tardytojas pats buvo išbandęs tuos dalykus [buvo homoseksualus] ir prašė manęs viską
detaliai aprašyti. Jei aš bandydavau kai kuriuos dalykus įvardinti moksliniais –
medicininiais terminais, jis liepdavo viską aiškinti paprastais žodžiais: kur ,,kišau“, kaip
,,kišau“... O jis žiūrėjo į mane, šypsojosi ir tuo mėgavosi [Stasys, 53 m.]“.

Neapykanta sau, panašiam į save ir ,,kitam“ susijusi su galios diskursu modernioje
visuomenėje. Nekęsdamas kito aš pateisinu savo silpnybes ir apsaugau save, todėl, anot
Foucault, ,,moderni visuomenė yra iškrypusi, nepaisant savo puritonizmo ar pasipriešinimo
joje įsišaknijusiai veidmainystei (...)“ (1999: 40).
Iki XIX a. homoseksualumas buvo tik praktika, kuri vėliau įgavo identiteto formą:
sodomitai, laikyti iškrypėliais, tapo žmonių rūšimi su nauja tapatybės forma –
,,homoseksualas“. Dauguma autorių homoseksualumo atsiradimą sieja su XIX a., pateikdami
skirtingas šios seksualinės tapatybės atsiradimo priežastis. Foucault (1999: 92) teigia, kad XIX
a. didieji atradimai – medicininis iškrypimų tyrimas ir eugenikos programos – buvo veiksniai,
įtakoję homoseksualumo atsiradimą. Tuo tarpu istorijos ir lyčių tyrinėtojas John D`Emilio
(1997: 175) homoseksualumo arba modernaus homoseksualo atsiradimą sieja su kapitalizmo
atsiradimu ir šeimos institucijos iškėlimu. Kapitalizmas ir šeima tapo prieštaringomis,
nesuderinamomis sąvokomis: reprodukcijos skatinimas gimdė heteroseksizmą ir homofobiją,
bet tuo pačiu sumažėjus šeimyninio gyvenimo materialiniam pagrindui atsirado galimybė
gėjams ir lesbietėms gyventi už šeimos ribų ir formuoti savo identitetą.
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Tačiau skirtingai nei JAV, istorinė situacija homoseksualių žmonių atžvilgiu Lietuvoje
susiklostė gan nepalankiai. Jei 1970 metais JAV prasidėjo masiniai gėjų bei lesbiečių judėjimai
ir savo tapatybės tvirtinimas, tai Lietuvoje tuo metu vyko intensyvi ,,raganų medžioklė“5,
kurios aukos buvo baudžiamos pagal 122–ąjį Baudžiamojo Kodekso straipsnį6 ir verčiamos
įduoti homoseksualios orientacijos žmones. Iki 1989 metų tokios seksualinės tapatybės formos
kaip ,,gėjus“, ,,lesbietė“, ,,biseksualas“ ar „transeksualas“ buvo girdimos labai retai. Ši tema
Lietuvos visuomenėje, kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje, buvo tabu, apie homoseksualumą ir
seksualinių mažumų klausimus buvo beveik nekalbama, ,,seksualinės mažumos buvo neregima
viešo gyvenimo dalis“ (Tereškinas 2002: 183). Tačiau situacija ėmė keistis po 1990 metų, kai
Lietuva tapo nepriklausoma. Žodžio laisvė, nauja spauda ir televizija lėmė, kad apie
homoseksualumą būtų pradėta kalbėti viešai.
Gėjų ir lesbiečių studijoms labai daug įtakos turėjo Butler, atskleidusi identiteto
prasmes ir ribas. Ji siekė pademonstruoti lyties performatyvumą, kuris reiškiasi per nuolatinį
lyties normų kartojimą. Butler dekonstravo tokias binarines lyties ir seksualumo sąvokas kaip
,,vyras“, ,,moteris“ ir ,,heteroseksualus“, ,,homoseksualus“, remdamasi tuo, kad kultūrinė lytis
(gender) yra biologinės lyties (sex) socialinis konstruktas. Jos požiūriu, lyties skirtumai yra
socialinių praktikų padarinys, o ne biologiniai ar psichiniai efektai, todėl čia kalbėjimas apie
identiteto ribas ir kategorijas netenka prasmės. Autorė sako, kad pati lyties sąvoka yra
nestabili, todėl labai sunku nustatyti ribą tarp kultūrinės ir biologinės lyties. Čia ji retoriškai
klausia (1993: 7):
,,Ar lytis turi istoriją? Ar kiekviena lytis turi skirtingą istoriją ar istorijas? Ar yra istorija,
kaip susikūrė lyties dvilypumas (...). Ar tariamai prigimtiniai ir natūralūs lyties faktai yra
neaiškiai pateikiami per įvairius mokslinius diskursus, patarnaujant kitų politiniams ir
visuomeniniams interesams?“

Butler, kaip ir Foucault, kalba apie galios diskurso ir heteronormatyvumo poveikį
binarinei lyčių sistemai, todėl queer teorijoje labai svarbu dekonstruoti normatyvinius lyčių,
,,vyriškumo“ ir ,,moteriškumo“ modelius, kurie įteisintų gėjų ir lesbiečių kaip subjektų statusą.
Iš queer teorijos aiškėja, jog sunku kalbėti apie tam tikras lyčių ir seksualumo kategorijas, nes
seksualinį identitetą7 sunku apibrėžti. Foucault ir Butler yra poststruktūralistai, todėl queer
5

Homoseksualių asmenų persekiojimas sovietmečiu.
122–asis Baudžiamojo Kodekso straipsnis numatė aštuonerių metų bausmę už konsensualų seksą tarp dviejų
suaugusių vyrų ir buvo panaikintas Lietuvoje 1993 metais.
7
Seksualinis identitetas gali būti siejamas su lytimi, vyru ar moterimi, arba su lytine orientacija – aistra tai pačiai
ar priešingai lyčiai. Seksualinis identitetas susideda iš daugelio komponentų: biologinės lyties, identifikavimosi su
6
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teorijoje, anot queer teorijos kritikės Annamarie Jagose, ,,identitetas kaip aiškus ir tvirtas savęs
pateikimo būdas yra greičiau suvokiamas tarsi kultūrinė iliuzija, o ne įrodomas faktas“ (1996:
82). Daugumos informantų pasakojimuose dominuoja neapibrėžti seksualinės tapatybės
aiškinimai, turintys daug sąsajų su minėtų autorių teorinėmis perspektyvomis:
,,Tu su kai kuriais [gėjais] gali praleisti valandų valandas, aiškindamasi ir bandydama
suprasti, kas jie iš tikrųjų yra“ [Jonas, 39 m.].
,,Jūs klausiate apie seksualinę tapatybę… o, tai sunku apibrėžti... Mus vadina seksualinėmis
mažumomis, bet mes visi esame seksualinės mažumos! Juk heteroseksualiems vyrams taip
pat patinka analinis seksas ir jie tuo užsiima (…). Nėra šimtaprocentinio vyro ir
šimtaprocentinės moters. Nes juk dievas Ievą sukūrė iš Adomo šonkaulio, vadinasi,
Adomas turėjo kažką moteriška. O čia jau žmogaus reikalas, kaip jis leidžia pasireikšti
savyje in ir jan, vyriškumo ir moteriškumo pradams [Stasys]“.

Homoseksuali tapatybė Lietuvoje skleidėsi labai lėtai, o lyginant su JAV, galima
sakyti, jog sovietmečiu egzistavo tik homoseksuali praktika ir slaptas pogrindinis gyvenimas
(neskaitant persekiojimo, teismų ir panašių su valdžios institucijomis susijusių veiksmų). Jei
apie 1950 metus JAV susiformavęs homofilų judėjimas propogavo asimiliaciją į visuomenę
(nes politinė situacija ir požiūris į gėjus ir lesbietes nebuvo jiems palankus), tai po 1969 m.
liepos 27 d. Stonewall riaušių gėjų ir lesbiečių identitetas iškilo kaip politinė jėga, skatinanti
homoseksualus neslėpti, nesigėdyti ir kalbėti apie savo seksualinę tapatybę.
Queer mobilizacija negali būti tiksliai įvardinta, tačiau šios teorijos suklestėjimo piku
laikomi 1990 metai, kuomet gėjų ir lesbiečių studijose imta rimtai svarstyti ir priešintis
identiteto kategorijoms bei ieškoti politinio vieningumo netradicinės orientacijos žmonių
tarpe. Amerikos aktyvistų grupuotės save pasivadino Queer Nation (,,Queer Tautos“) vardu,
kurios vykdoma nauja identiteto politika pabrėžė identiteto fluidiškumą ir fragmentaciją.
Buvimas queer apeliuoja ne į privatumą, o į teisę būti laisvu viešumoje. Šis terminas apima
identiteto politiką ir, kaip teigia sociologė Diane Richardson (1996: 5), ,,pakeičia ,,lesbietė“ ir
,,gėjus“ ir heteroseksualus kategorijas“. Tačiau antropologas Walter Williams (1997: 82)
pažymi, kad queer, politizuoto gėjų ir lesbiečių identiteto susiformavimas, yra būdingas
lytimi, socialiniais lyties vaidmenimis ir seksualine orientacija. Identifikavimasis su lytimi – tai esminis
įsitikinimas buvimu vyru ar moterimi, kuris nėra sąlygotas biologinės lyties. Socialiniai lyčių vaidmenys – tai
socialiai priimtinos normos, kas yra vyriška, o kas – moteriška. Šiame darbe kalbant apie homoseksualios
orientacijos žmones bus naudojamas terminas lytinė orientacija (nenaudojama seksualinės orientacijos sąvoka,
atsižvelgiant į jos daugiareikšmiškumą), kuris siejamas su potraukiu tos pačios lyties asmenims.
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priešiškoms homoseksualumui Vakarų visuomenėms. Autorius aiškina, kad seksualumui nėra
priežasties tapti politiniu, jei visuomenė yra nehomofobiška.
Pagrindinis queer politikos tikslas – skatinti viešumą ir kovoti su neigiamais
stereotipais. Nuo 1980 m. dešimtmetį Rusijoje queer tyrinėjusi Essig (1999) priėjo išvados,
jog šis giliai politizuotas, kovingas ir į viešąją erdvę nukreiptas socialinis identitetas yra
sunkiai pritaikomas šios šalies kontekste. Autorė linkus manyti, kad queer aktyvizmas
Rusijoje remiasi ne identiteto politika, o ,,nestabiliu ir sunkiai apibrėžiamu subjektyvumu,
kuris viešos erdvės reikalauja ne politiniam veiksmui, o interakcijai“, nes tai yra politika be
identiteto, vadinamoji postidentiteto politika, kur ,,asmenys be pastovių ar tvirtų identitetų
susirenka į koalicijas bendriems projektams (...)“ (1999: 80–81).
Esant nestabiliam ir fragmentiškam identitetui, Rusijos kontekste galima kalbėti tik
apie tam tikrą jo atmainą – subjektyvitetą. Tačiau nepaisant to, Essig savo knygą pavadina
Queer in Russia. Ar šis ,,queer“ pasiteisina Rusijos kontekste? Essig savo tyrinėjimuose
atranda tam tikrų queer kultūros apraiškų, bet ne požymių. Be to, autorė (Essig, 1999: 174)
savo monografijos pabaigoje vis tik prieina kontraversiškos ir pesimistiškos išvados apie
galimą queer kultūros egzistavimą Rusijoje:
,,(...) net jei grupė aktyvistų dideliuose miestuose imtų formuoti aiškų ir stabilų identitetą,
šalia vis vien būtų manančių priešingai, nes tai yra ilga kultūrinė tradicija [autorė čia nori
pasakyti, kad homoseksualumo viešumui ir kitokio, ne norminio, gyvenimo alternatyvai
Rusija dar nėra pasirengusi]. Šiems aktyvistams prireiks mažiausiai vieno gyvenimo, kad
paveiktų šias tradicijas. Vedę vyrai vis tiek eis į pirtis ir užsiiminės seksu su kitais vyrais
(...)“.

Kokia situacija šiuo klausimu yra Lietuvoje? Nė vienas iš apklaustųjų neįvardijo ir kai
kurie net neigė, jog queer identitetas išvis gali egzistuoti artimiausius 10 ar daugiau metų
Lietuvoje. Tačiau iškyla klausimas, ar/kaip link to yra einama?
Homoseksualai įvardijami kaip kitokį gyvenimo būdą propoguojanti subgrupė. Herdt
(1992: 33–35) tyrinėjęs gėjų bendruomenę daro prielaidą apie gėjų kultūros egzistavimą JAV:
jis aprašo 4 gėjų kartas Čikagoje ir aptaria tarp šių generacijų esančius kultūrinius skirtumus.
Tarp kartų esantys skirtumai (arba taip vadinamas ,,kartų atotrūkis“ (generation gap),
autoriaus įsitikinumu, yra rimta prielaida kultūros egzistavimui. Kai kurie informantai nurodo,
kad tarp Lietuvos gėjų (vyresnės sovietinės ir jaunesnės posovietinės) taip pat yra tam tikrų
kultūrinių skirtumų, susijusių su elgsena, gyvenimo būdu ir vertybine sistema. Teigiama, jog
vyresni gėjai yra konservatyvūs ir vis dar laikosi vaidmenų skirstymosi ,,vyriškas –
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moteriškas“, ,,pasyvus – aktyvus“, tuo tarpu vyresnės kartos atstovai kaltina jaunesniąją kartą
jiems nepriimtinu gyvenimo būdu ir neetišku elgesiu:
,,Vis augantys poreikiai (tie narkotikai) ir palaidas gyvenimas tempia kai kuriuos į bedugnę,
nors dabar juk yra galimybės, jei nori, ir išvažiuoti, ir gyventi kaip nori, ir viskas yra, apie ką
prie ruso net pagalvojus nejauku darydavosi (...)“ [Vytas].
,,Gėjų kultūra? Jos nėra! Jei aš užsieny iškviesčiau jauną vaikiną pašokti, tai jis tikrai
neatsisakytų. O jei čia, Lietuvoje, pabandyčiau, tai man pasakytų: ,,Ei, tu, senas pedryla, ko tu
nori?“. Apskritai Lietuvoje kultūros lygis yra žemas, tad ką jau kalbėti apie homoseksualus“
[Stasys].

Nors vyresniosios ir jaunesniosios homoseksualų kartos požiūris, gyvenimo būdas ir
vertybinė orientacija skiriasi, jie įsitikinę, kad tai nėra pakankama priežastis manyti, jog
egzistuoja homoseksualų kultūra. Patys informantai neigia tokios kultūros buvimą. Kokios yra
gėjų ir lesbiečių kultūros nebuvimo priežastys?
Reikia pažymėti, kas gėjai ir lesbietės sudaro dvi skirtingas subgrupes, kurių viena yra
mažiau pastebima ir aptarinėjama Lietuvos visuomenėje. Yra nemažai priežasčių, kodėl
lesbietės susilaukia mažiau dėmesio nei gėjai. Dalia (40 m.) pateikia tokias priežastis:
,,Lesbietes sunkiau atpažinti – yra heteroseksualių, kurios rengiasi, ir šiaip savo išvaizda yra
gana artimos lesbietėms, ir lesbiečių, kurios niekuo nesiskiria nuo heteroseksualių. Tiesiog
šiuolaikinėje visuomenėje tokio tipo moterys (aktyvios, savarankiškos, veiklios) tampa norma.
O gėjai, ypač tie, kurie labiau moteriški, labiau krenta į akis. Kita vertus, lesbietės mūsų
visuomenėje gal uždaresnės dėl to, kad apskritai moterys visuomenėje labiau pažeidžiamos, ne
tokios saugios, ir labiau brangina turimus darbus. Nori tiesiog gyventi ir mylėti. O gal
paprasčiausiai suvokia, kad viešumas mūsų visuomenėje yra kamikadzės darbas. Visuomenė
dėl to nepakeis savo nuostatų, o ar verta dėl to aukoti savo gyvenimą – labai didelis klausimas.
Čia, matyt, veikia dar ir kita – lesbietės vis viena yra moterys, o moterims svarbiau asmeniniai
santykiai ir privatumas“.

Iškyla lyčių ir visuomenės požiūrio skirtumai, kai kalbama apie gėjus ir lesbietes. Gėjai
ir lesbietės sudaro atskiras žmonių grupes, nors šiame darbe jų skirtumai nėra plačiai
analizuojami. Blackwood mano (1986: 9), kad lezbianizmo studijos susilaukia mažiau
susidomėjimo, nes yra nedaug etnografinių duomenų, be to, antropologijos srityje anksčiau
dirbo nemažai vyrų, kurie labiau domėjosi ir tyrinėjo vyrų homoseksualumo apraiškas
įvairiose kultūrose. Tuo tarpu Essig (1999: 288) rašo, jog Rusijos kontekste vyrų
homoerotizmas užima daugiausia vietos, nes moterys uždirba mažiau ir yra priverstos rūpintis
namais ir šeima. Tokiu būdu jos yra išstumiamos iš viešos erdvės į privačią, kur neturi
galimybių ir laiko reikštis. Lietuvoje, kaip matysime iš tolesnės šio skyriaus analizės, prie
lesbiečių ,,nematomumo“ dar prisideda ir jų pasyvumas bei atsiskyrimas nuo gėjų.
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Essig rašo, kad ,,queerness yra bet kokios populiariosios kultūros dalis (...) (1999:
281)“. Tačiau turint omeny šio žodžio reikšmę, žinant istorinę queer tradiciją bei svarbiausius
teorinius principus, vargu, ar būtų galima teigti apie šio reiškinio egzistavimą kiekvienoje
kultūroje. Be to, ir pati autorė sako, kad queerness Rusijoje ,,reiškiasi ne kaip identitetas ar
subkultūra, o kaip lanksti ir trumpalaikė subjektyvitetų erdvė“ (1999: 283). Jei nėra queer
identiteto, vadinasi, nėra ir žmonių, kurie reprezentuotų ir pateisintų panašios kultūros
egzistavimą. Essig rašo apie kultūrą, kuri turi tik ženklus. Tai įvairios susibūrimo vietos: barai,
klubai, organizacijos, laikraščiai ir žurnalai, knygos, teatrai. Autorė dar mini queer dainavimą,
kurį reprezentuoja žymus savo homoseksualumo neslepiantis Rusijos dainininkas Borisas
Moisejevas. Tačiau queer yra kolektyvinis identitetas ir vienas žmogus jam negali atstovauti.
Roman (2003: 123–139), remdamasi Essig, savo knygoje rašo, kad Rumunijai, kaip ir
Rusijai, yra būdingas queer subjektyvitetas, egzistuojantis kaip hibridinis seksualinis diskursas
ribotoje ir neaiškioje reprezentacinėje nišoje. Nors 1998 metais nužudytas žmonių teisių
aktyvistas, baudžiamasis kodeksas panaikintas tik 2001 metais, o į griežtai patriarchalinės ir
heteronormatyvios kultūros vidų buvo priverstos įsisikišti net tarptautinės queer organizacijos,
grasinancios Rumunijai vyno eksporto boikotu, autorė vis vien kalba apie queer. Tiek Essig,
tiek Roman remiasi queer, tačiau savo darbuose prieina prieštaringų išvadų. Pavyzdžiui,
Roman (2003: 138) rašo, kad Rumunijoje būti gėjumi yra tik geriau nei serijiniu žudiku.
Autorės motyvuoja, kad apie queerness byloja gėjų ir lesbiečių organizacijos ir susirinkimo
vietos, bet tai nėra vieša, priimtina ir įvardinta. Tuo tarpu Sokolova (2004: 262) pasakoja, kaip
Hromada gėjų organizacijai Čekijoje 1995 metais vienos politinės TV laidos metu pavyko
įtikinti publiką ir susilaukti transliacijos metu palaikančių skambučių, jog būtų įteisintas
partnerystės įstatymas. Štai čia galima kalbėti apie tam tikrus politiškai motyvuotus queer
požymius, tačiau pati autorė apie tai nutyli. Kalbeti apie queer posocialistinėse šalyse įskaitant
ir Lietuvą yra per anksti bei netikslu. Ir nesvarbu, ar queer identitetą keistume subjektyvitetu,
o kultūrą – stiliumi.
Istorikas ir kritikas Tim Scholl (1999: 303–314) aprašo ,,vyrų“ baletą Rusijoje. Šis
kultūrinis reiškinys turi sąsajų su jau minėtu partnerystės įstatymo propagavimu per TV
Čekijoje, tačiau, skirtingai nei baletas, ši veikla buvo vykdoma sąmoningai, turint aiškų tikslą
ir taikinį. Tuo tarpu baletas yra drąsus queer performanso (menas ir kūryba čia neturi nieko

23
bendra su lytine orientacija) pavyzdys, kuris parodo visuomenei, kad laikas keisti
įsišaknijusias nuostatas ir požiūrį į ,,atvirą“ homoseksualumą.
Tačiau Lietuvoje homoseksualumas neretai tampa pajuokos objektu, pasipelnymo
šaltiniu ar sensacija. Neigiamas homoseksualumo traktavimas yra tik viena iš priežasčių
nurodančių apie sudėtingą tokios kultūros egzistavimą. Kur kas svarbesnė problema yra ta, jog
Lietuvos gėjai ir lesbietės tarpusavy labai susiskaldę: merginos skundžiasi, kad joms taikomos
didesnės įėjimo į pasilinksminimo vietas kainos nei gėjamsIV. Be to, yra manančių, jog
Lietuvoje kuriama seksualinių mažumų kultūra yra išskirtinai ,,gėjiška“8. Tuo tarpu
informantas Algis (40 m.) daro išvadą, kad keli visoje Lietuvoje esantys prastai organizuoti
barai tikrai nėra rimtas pagrindas homoseksualų kultūros egzistavimui:
,,Ji [kultūra] dar ateity. Tam reikia jaunų ir kūrybingų žmonių. Trūksta dvasingumo šioje
aplinkoje. Tai, ką daro Man`s Factory yra gryna komercinė veikla siekiant asmeninės
naudos ir prisidengiant gėjų vardu. Terentjevas negerbia savo publikos. Kad ir tie ,,mix“
vakarėliai: prieina ,,natūralų“ kaip į zooparką pasidairyti... Jokio konfidencialumo“.

Interviu ir internetinių svetainių komentarai rodo, jog dėl susiskaldžiusios
homoseksualų bendruomenės ir skirtingų pusių interesų, gėjų ir lesbiečių kultūros
egzistavimui Lietuvoje yra labai mažai alternatyvų. Be to, Herdt (1992: 12, 17) apie panašios
kultūros egzistavimą homofobiškoje aplinkoje žiūri itin skeptiškai, nes, anot autoriaus, ,,nė
viena bendruomenė nėra pajėgi ilgai tverti, telkti energiją bei resursus reikalingus kultūros
konstravimui išsilaikyti“, todėl jis prieina išvados, jog tik ,,priartėjimas prie gyvenimo eigos
(life course approach) gali padėti išaiškinti dabartines gėjų patirtis unikaliame istoriniame
kontekste“. Todėl trečiojoje šio darbo dalyje bus analizuojamas socialistinis ir posocialistinis
laikotarpis Lietuvoje, lyginama ir žiūrima, kokie panašumai ir skirtumai ryškėja iš informantų
pasakojimų, kokios yra jų su atitinkamu laikmečiu susijusios patirtys.
Kaip aiškėja, gėjai ir lesbietės Lietuvoje yra ,,atskirose stovyklose“, tačiau kokie jie yra
tarpusavy? Queer politika yra nukreipta į viską, kas yra deklaruojama kaip ,,norma“. Šios
politikos tikslas – kelti į viešumą klausimus, susijusius su seksualumu, dekonstruoti
egzistuojančias konvencines kategorijas (homoseksualumas kaip nukrypimas ar deviantinė
praktika) ir visuotinai priimtas binarines opozicijas (vyriškumas versus moteriškumas;
heteroseksualumas

versus

homoseksualumas).

Kaip

teigia

Jagose,

,,queer

išlaiko

pasipriešinimo santykį su viskuo, kas sudaro nustatytą normą“ (1996: 99). Ši kovinga
8

Klubo Man`s Factory aplinką informantė Asta (21 m.) apibūdino kaip itin nepatrauklią ir atgrasančią dėl ten
eksponuojamų falo simbolių.
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identiteto forma turi tikslą priešintis heteronormatyvumui ir homofobijai. Tačiau dauguma
šiame tyrime apklaustų informantų pažymėjo, jog darbe, kuriame jie praleidžia didžiąją savo
gyvenimo dalį, yra priversti slėpti, maskuoti ir meluoti apie savo homoseksualią tapatybę. Ar
yra šioje žmonių grupėje požymių jei jau ne priešintis esamai padėčiai (kas esant Lietuvai
pačia homofobiškiausia ir nepakančiausia seksualinėms mažumoms šalimi Europoje būtų gan
sudėtingaV, tai bent pasidomėti, padiskutuoti, išreikšti savo nuomonę su tam tikrais
pasiūlymais?
Gayline svetainės skelbimeVI buvo trumpai aprašytas šio tyrimo tikslas ir metodologija
su raginimu atsiliepti homoseksualius žmones ir papasakoti apie save bei darbinę aplinką.
Svetainės lankytojų reakcija į šį kvietimą ir vertinimai buvo gan įvairūs bei sukėlė nemažai
prieštaringų diskusijų: vieni palaikė, o kiti į tokius mokslinius bandymus žiūrėjo gan
skeptiškai:
,,Tiria kaip kokius triušius iš Marso“ (Anonimas 2005. 08. 30).
,,(…) tegul tiria, kiek nori, bet vis tiek nepakeis nusistovėjusių stereotipų, nes kiek jau čia
yra skelbęsi įvairaus plauko tyrėjų (rašytojų, žurnalistų ir kt.), bet apčiuopiamų rezultatų
kažkaip nematyti. Tiesiog užeina mada ir ima domėtis, kas tik netingi...“ (Anonimas
2005.08.30).
,,Gal galėtum pavardinti tuos tyrėjus, apart Nomedos laidos? Manau, kad naudos nėra, nes:
1. Patys aplojam bet kokia iniciatyvą: nepatinka – nedalyvauk. Negi skauda, kad kažkas
bent jau bando ką nors nuveikt? 2. Patys aimanuojam: nieko nevyksta, rezultatų nėra. O jei
ką – žr. 1a. punktą“ (Oxious 2005.08.30).
,,Vargas tau, Lietuva, su tokiais p... gėjais. O jei rimtai: visi čia niurzgantys paprasčiausiai
neverti, kad dėl jūsų būtų kažkas daroma. Doom generation “ (Esco 2005.08.30).

Dauguma komentuojančiųjų ir apklaustųjų netiki, nepasitiki ir nesitiki jokių permainų,
nors sutinka, kad negalėjimas apie save kalbėti viešai slegia. Tačiau diskutuoti apie problemas
,,savų“ (internetinėse svetainėse) rate jie taip pat nelinkę. Panašu, jog Lietuvos gėjai ir
lesbietės yra ne tik tarpusavy susiskaldžiusios, bet ir labai uždaros subgrupes, kas visai
nebūdinga queer į viešą erdvę nukreiptam identitetui. Neigiamas aplinkinių požiūris yra
pakankamai rimta priežastis, skatinanti neatvirumą, tačiau neatvirumas ir nesutelktumas tarp
saviškių sumažina galimybes spręsti problemas ir padėti vieni kitiems. Todėl Essig rašo, jog
yra labai svarbu, kad ,,queers, kurie visuomet buvo medicinos ekspertų, įstatymų (...) bei
daugybės suinteresuotų asmenų ir institucijų, norinčių kalbėti už juos pačius, objektai, pradėtų
kalbėti patys už save“ (1999: 297). Tačiau kalbėti pagrįstai ir argumentuotai, kaip rodo minėta
internetinė diskusija, išdrįsta nedaug.
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Socialinio darbo srities atstovas Michael Gorman (1992: 101) rašo, kad santykiai tarp
gėjų ir lesbiečių JAV taip pat buvo įtempti, tačiau situacija pasikeitė kartu su AIDS epidemija
ir Queer Tautos judėjimu. Tai buvo stimulas, vertęs žmones susivienyti, kurti naujas
institucijas bei keisti elgesį. Nuo šiol susiskaldę gėjai ir lesbietės tapo viena bendruomenė.
Tačiau Lietuvoje situacija kol kas nesikeičia, o, be to, ir tarp informantų yra manančių, jog
tam įtakos turi ne tik jų pačių pasyvumas, bet ir tarpusavio nesutarimai bei gyvenimo būdas:
,,Kažkada buvo kilusi ir man mintis kaupti panašią medžiagą, išnagrinėti priežastis. Deja,
gyvenimo patirtis parodė, kad net tose šalyse, kur įstatymų lygmenyje homoseksualumas
yra toleruotinas, visuomenės požiūris daugumoje yra neigiamas. Pakeisti tai yra beveik
neįmanoma, nes dalis pačių homeksualų savo iššaukiančiu elgesiu šokiruoja visuomenę.
Todėl susidaro nuomonė, kad visi jie tokie, nors tik mažuma homoseksualų, negalinčių
savęs realizuoti kitoje veikloje, išsidarinėja, elgiasi iššaukiančiai“ [Vilius].

Heteroseksualai taip pat gali elgtis iššaukiančiai ir ne mažiau šokiruoti visuomenę,
nesvarbu, gerąja ar blogąja prasme, tačiau dėmesys visuomet labiau užkliūna už tų, kurių yra
mažiau ir kurie yra įvardijami kaip ,,kitokie“, nes buvimas normaliu, tai yra heteroseksualiu,
reikalauja pastovaus kontakto su querness ir atvirščiai. Homoseksuali tapatybė yra labai
dažnai pristatoma ir pateikiama heteronormatyvios visuomenės kategorijomis: tai, kas
netinkama ir nepriimtina heteroseksualumui, ,,perleidžiama“ homoseksualios tapatybės
formavimui.

Tokiu

būdu

heteroseksualumas

per

priešpriešas

tinkama/netinkama,

normalu/nenormalu pateisina ir įteisina save kaip normą ir režimą.
Moterų studijų krypties tyrinėtoja Stevi Jackson (1999: 154) įsitikinus, kad
homoseksualumas egzistuoja ir egzistuos toliau kaip opozicija heteroseksualumui tol, kol/nes
heteroseksualumas yra pripažinta kultūrinė norma. Heteronormatyvumas ir yra kritikuojamas
būtent dėl to, kad alternatyvias seksualines praktikas ir subjektus perteikia kaip ,,kitus“,
deviantinius ir marginalinius. Tokių ,,kitų“ neskaitant lytinės orientacijos yra ir daugiau: jie
gali būti išskiriami pagal etninius, rasinius, religinius, neįgalumo ir amžiaus kriterijus.
Diskriminacija (tiesioginė/netiesioginė) etniniu, rasiniu ar amžiaus pagrindu gali būti kur kas
didesnė, nes kilmę ir amžių nuslėpti yra sunkiau nei lytinę orientaciją: ,,Darbe juk tavęs niekas
neklausia, su kuo tu miegi“(Jonas). Beje, tai patvirtina ir 2003 metais atlikti diskriminacijos
tyrimai EuropojeVII, kur lytinė orientacija yra paskutinėje vietoje. Ir nors lytinė orientacija čia
pateikiamia kaip mažiausia diskriminacijos paliesta sritis, tačiau Suomijoje vykusio ir aprašyto
sociologinio projekto knygos bendraautoriai Jukka Lehtonen ir Kati Mustola rašo, kad daromas
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skirtumas tarp tradicinės ir netradicinės lytinės orientacijos žmonių prilygsta rasėms
teikiamiems skirtumams (2004: 18):
,,Daugeliui žmonių balta ar šviesi odos spalva yra visai ne spalva – tik žmonės su tamsia
odos spalva yra pastebimi kaip spalvotieji. Bet balta spalva yra tokia pati kaip ir juoda, o
heteroseksualumas yra seksualinė orientacija taip pat kaip homo– ar biseksualumas.
Skirtumas tarp šių dviejų pavyzdžių yra tas, jog skirtingai nei odos spalva, seksualinė
orientacija yra toks dalykas, kurį galima užmaskuoti“.

Kaip gyvena ir kaip jaučiasi žmogus, kuris yra priverstas slėpti savo seksualinę
tapatybę? Kokios priežastys verčia jį tai daryti? Reikia pažymėti, kad lytiškai išskiriami ,,kiti“
tampa vienais iš pavojingiausių: ne tik dėl perversiškos seksualinės praktikos, bet ir
svarbiausios, heteroseksualų požiūriu, žmogaus biologinės funkcijos – reprodukcijos. Anot
Foucault, tai, kas mūsų visuomenėje ,,nepaklūsta giminės pratęsimo principui ir neprisitaiko
prie jo reikalavimų, nebeturi nei vietos, nei teisės egzistuoti. Išguita, paneigta, nutildyta (...)
veiksmais ar žodžiais“ (1999: 10). Šeima ir reprodukcija tampa svarbiausiais žmogaus
gyvenimo tikslais ir vertybių matais. Anot informanto Romo (33 m.), šiuo klausimu išskirtinį
autoritetą turi bažnyčia, ,,nes dievas sukūrė Adomą ir Ievą, todėl ir egzistuoja tas pašakninis
susiformavimas dėl giminės pratęsimo“. Bet informantas Kęstas (40 m.) retoriškai klausia:
,,Ar jie nori, kad mes, mažuma, išgelbėtume Lietuvos gyventojų išnykimą?“.
Sovietmečiu homoseksualumas buvo kriminalizuojamas, posocializme jis tapo
populiariosios kultūros dalimi, kur, anot Tereškino, ,,telkiantis ties seksu, sensacija, skandalu
(...) seksualinių mažumų problemos apibūdinamos kontraversijos, prievartos ir deviacijos
kontekste“ (2002: 190). Homoseksualumo ir iškrypimo laikymas tame pačiame lygmenyje
atliepia ir įtakoja analogiškus visuomenės vertinimus: vyrauja tokie apibūdinimai kaip
,,iškrypėlis“, ,,šlykštus“, ,,nenormalus“. Homoseksualumas nuolat pateikiamas kaip deviacinis
opozicijoje su teisėtu ir normatyviniu heteroseksualumu.
Čia vertėtų prisiminti 2005 m. LNK televizijos sezono pristatymą, kurio vienas
rodomų siužetų prasidėjo pokalbiu ,,Kas yra gėjus?“. Po šios interpretacijos toliau sekė šokis
su jūreiviškai apsirengusiais pusnuogiais vyrais, o Marijonas Mikutavičius dainavo: ,,Ach, tie
gėjai niekadėjai (…), Kai aš užaugsiu, kas tada bus/ Ar aš būsiu normalus?“. Televizija eilinį
kartą palinksmino liaudį ir tuo viskas pasibaigė. Tačiau atsirado žmonių, kurie buvo
pasipiktinę tokia homoseksualų ,,reklama“ ir pateikimu:
,,Per LNK nuolat yra metamos replikos kone visose laidose apie žydus, gėjus, juodaodžius
ir pan. Bet čia jau, mano manymu, buvo viršūnė. Šitokių dalykų nematysi kitose šalyse, nes
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tai sukeltų visuomenės viešą pasipiktinimą, žiniasklaidos dėmesį ir t.t. O Lietuvoje, matyt,
galima sau leisti viską“ (Anonimas: medžiaga imta iš neoficialaus susirašinėjimo
elektroniniais laiškais 2005 m. rugsėjo mėn.).

Nors gėjai buvo pavaizduoti iššaukiančiai ir nepadoriai, tačiau renginio
organizatoriams toks siužetas pasirodė gan įdomus ir kūrybiškas. LNK TV kūrybos direktorius
Laurynas Šeškus įsitikinęs, jog daug ,,baisiau yra užsidaryti ir tūnoti įkišus galvą kaip
kengūrai“, o šis šou tebuvo tik ,,saviironijos išraiška, kurios labiausiai ir trūksta tam, kad
galėtume save vadinti tolerantiška ir sveika visuomene“ (medžiaga imta iš neoficialaus
susirašinėjimo elektroniniais laiškais 2005m. rugsėjo mėn.). Tokia yra kai kurių siužeto
rengėjų idėja ir interpretacija. Tačiau panašūs vaizdiniai ir replikos rodo visuomenės
nusiteikimą, skatina netoleranciją ir homofobiją bei homoseksualų neatvirumą. Nė vienas
paklaustas gėjus nepasidžiaugė šiuo siužetu, nors sutiko, kad visas šis pateikimas, ir dainos
tekstas galėjo suponuoti ir tam tikrą pasišaipymą iš pačių homofobų. Todėl Essig sako, kad
,,jie yra populiarūs, nepaisant to, jog būti queer nėra populiaru“ (1999: 83). Homoseksualumo
tema Lietuvoje yra nemažai rašoma, ji aptarinėjama per TV, bet tai nėra queer kultūros
reprezentavimas. Tai tėra kraštutinių vaizdinių – su neaiškiu tikslu ir potekste – iš gėjų
gyvenimo eksponavimas.
Toks ,,populiarumas“ ir formuojamas vulgarus gėjaus įvaizdis (žr. į priedą nr. 2) verčia
likusią visuomenės dalį išskirtinai pabrėžti jų seksualumą bei manyti, jog tokie žmonės yra
linkę į laisvą gyvenimo būdą. Nuolatinis neigiamų įvaizdžių ir panašių temų eskalavimas tik
dar labiau sustiprina visuomenės nusiteikimą. Ir nors homoseksualų ir jų gyvenimo būdo
netoleravimas yra akivaizdus, tačiau labai svarbios ir tos priežastys, kurios slypi šios grupės
viduje. Tai ir pačių gėjų bei lesbiečių pasyvumas, neatvirumas, interesų išsiskyrimas bei
skeptiškumas. Tuo tarpu queer turi tikslą aktyviai priešintis visuomenės kuriamoms bei
primetamoms normos ir tuo pačiu ši identiteto politika turi aiškų opozicinį taikinį – tai
visuomeninės ir valdžios institucijos, kurios yra atsakingos bei pačios prisideda prie
antigėjiškų nuotaikų plitimo ir propagandos. ,,Ir visgi netgi viduje nesugebam suprasti vieni
kitų, o norime dar tolerancijos ir palaikymo iš visuomenės“,– svetainės komentaruose rašo
anonimasVIII. Taigi, pačių homoseksualų neaktyvumas ir išsiskiriantys interesai (šią problemą
palietė nemažai informantų) iš dalies prisideda prie kuriamo įvaizdžio ir viešosios nuomonės
formavimo mūsų visuomenėje.
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Gėjų ir lesbiečių neaktyvumas susijęs su daugumos jų nusivylimu ne tik likusia
visuomene, kuri labiau linkusi homoseksualus ,,prisiminti“ humoro laidose, o ne domėtis ar
spręsti jų problemas, bet ir jų interesams turinčių atstovauti NVO ,,įšalusia“ veikla. Lietuvoje
1995 metais įregistruota LGL (Lietuvos gėjų lyga), nors prieš tai ji neoficialiai egzistavo, tais
pačiais metais įkurta Lietuvos lesbiečių lyga SAPPHO. Tačiau pasiskaičius komentarus
internetinėse svetainėse bei išgirdus pačių informantų vertinimus, susidaro įspūdis, kad
patenkintų NVO veikla yra mažai. Kai kuriems to paprasčiausiai nereikia:
,,Tu manai, kad tavo tema labiau paskatins žmones duoti interviu. Klysti, vyresnės kartos
homoseksualai labai uždari, ir, atvirai pasakius, jiems visai nerūpi, ar tai daroma prieš kovą
su diskriminacija darbe, ar dar ką... Jiems nėra jokio skirtumo“ (Dalyvaujantis stebėjimas:
Anoniminė vieta. 2005 m. vasara).

Žmonės netiki, kad kažkas gali pasikeisti ir galbūt, anot informanto Algio, tikisi
daugiau, nei yra įmanoma padaryti. Tai ypač svarbu, kai yra kalbama apie vyresnės kartos
homoseksualus. Jie turi išskirtinę sovietinio gyvenimo patirtį, tačiau įpratę gyventi
,,prieblandoje“ ir baimėje, bei patyrę stagnacijos metų prievartą ir nuoskaudas, linkę savo
istorijas nutylėti. Dauguma jų turi šeimas ir vaikas, dėl kurių saugumo nedrįsta rizikuoti.
Didžiąją dalį žmonių nuo veiklos ar bent jau pritarimo panašiam darbui atbaido ir visuomenės
nusiteikimas seksualinių mažumų atžvilgiu.
Kai kurie yra nepatenkinti organizacine homoseksualų veikla, nematydami, jų teigimu,
jokių konkrečių rezultatų ir postūmio į priekį: ,,Matomai LGL nevykdo jokios realios veiklos
(lankstinukų spausdinimas ar poros seminarų su dalyviais organizavimas į aktyvią veiklą
nepanašu)“IX. Tai yra viena iš priežasčių, skatinančių žmonių uždarumą ir pasyvumą dalyvauti
bet kokioje veikloje (apklausos, tyrimai, seminarai). Nepatenkintieji nieko konkrečiai nesiūlo
ir mano, jog ,,Lietuvoje tėra tik viena gay organizacija, todėl visai sveika, jei atsirastų dar
viena kita“X. Kiti tokiam sprendimui nepritaria ir ragina prisidėti prie LGL veiklos. Tačiau tiek
prieštaraujančiųjų, tiek ir siūlančiųjų yra labai mažai (paskaičius diskusijas ir komentarus
svetainėse). Susilaikančiųjų vis tik išlieka daugiau.
Žmonės bijo, jog bus pastebėti, apie juos sužinos artimieji ir bendradarbiai, todėl
renkasi tylėjimą. Tuo tarpu politizuotas queer identitetas suponuoja, kad individo
atsiskleidimas (coming out) yra vieša seksualumo deklaracija, galinti turėti stiprų poveikį ir
veiksmingų rezultatų keičiant visuomenės dogmas. Šis atsiskleidimas nėra slapta ir asmeninė
individo identiteto pusė, tai kartu yra, anot Jagose, ir ,,potencialiai besikeičiantis identitetas,
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kuris privalo būti pripažintas viešai ir įteisintas kaip viena iš buvimo pasaulyje formų, o ne
kaip gėdinga paslaptis“ (1996: 38). Lietuvoje homoseksualios tapatybės atskleidimo ir
pripažinimo idėjos dar tik sklando ore, kai tarpu JAV ir kitose šalyse (kaip Švedija, Danija,
Norvegija ar Olandija) gėjai ir lesbietės gali gyventi laisvai ir atvirai neslėpdami savo
seksualumo.
Informantas Kęstas sako, jog dažnai žmonės klaidingai galvoja manydami, jog jų
aplinkoje homoseksualių žmonių nėra, ,,o taip yra todėl, kad jie paprasčiausiai nežino, jog jie
visuomet buvo ir yra šalia jų“. Nes heteroseksualumas ir homoseksualumas, kaip ir kitos
visuotinai galiojančios binarinės kategorijos, anot feminizmo teoretikės Diana Fuss, ,,visuomet
buvo sukonstruotos remiantis kitos su tuo susijusios opozicijos pagrindu: tai pora – ,,vidinė“
pusė ir ,,išorinė“ (1991: 1). Tai, kas tikra ir natūralu yra ,,viduje“, o visiems likusiems
heteronormatyvioje visuomenėje ,,mėginantiems mąstyti ir gyventi kitaip dažniausiai
pasiūloma tik gėdinanti blogo piliečio, psichinio ligonio, dar dažniau iškrypėlio ar maniako
etikėtė (...)“ (Tereškinas 2001: 155). Tokie žmonės, įskaitant ir homoseksualus, yra
marginalizuojami ir atsiduria mūsų visuomenės paribiuose – jos ,,išorėje“.
Privatus, tai yra ,,nematomas“ homoseksualų gyvenimas viešumoje, yra nulemtas
dominuojančios grupės neigiamo požiūrio į homoseksualumą. Tokie žmonės, anot Fuss (1991:
2), yra atstumtieji, visą laiką gyvenantys mūsų visuomenės ,,viduje“. Tai yra galios santykiais
paremta sistema, kur, anot Foucault (1999: 11), net ir menkiausias tiesos blyksnis yra
politiškai sąlygotas. Todėl ,,iš esmės tai reiškia, kad viskas, ką mes darome – kad ir kaip tai
atrodytų individualu ir asmeniška,– atspindi mūsų dalyvavimą galios sistemoje“ (Nancy
Henley cit. iš Elshtein, 2002: 235). Kartu tai patvirtina radikalaus feminizmo iškeltą idėją, jog
,,tai kas asmeniška, yra politiška“.
Queer teorijoje svarbus ne tik netradicinės lytinės orientacijos asmenų atsiskleidimas ir
savo seksualinės tapatybės viešas deklaravimas, bet ir bendro sąmoningumo jausmo
puoselėjimas – savumas9 (a sence of ,,usness“, Gorman 1992: 91). Didžioji dalis informantų
įsitikinę, kad savumas yra svetimas Lietuvos homoseksualams. Informantas Jonas šiuo
klausimu itin kategoriškas: ,,Gėjų pilietiškumas yra nulinis. ,,Mes“ yra visai netvirtinamas.

9

Žodis "savumas" pirmiausia reiškia tam tikrą individualumą. Imanentinį identiškumą, kuris išsaugomas, nors ir
kaip pasikeistų aplinka, palaikydama ir atgamindama savąją struktūrą. (www.spauda.lt/plato/ego.htm. Straipsnis:
Konas Igoris ,,Aš“ atradimas).
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Gėjų baras suinteresuotas parduoti kuo daugiau alaus, tuo tarpu internetinės svetainės tik
padeda susirasti sugulovą“.
Queer teorijoje nenorminės lytinės orientacijos individų savumas yra viena iš
priemonių bendriems tikslams pasiekti: kovoti su lyties programavimu, kuris prasideda dar
vaikystėje, siekiant sukonstruoti lyčių vaidmenų tipus, nurodančius, su kuo žaisti, su kuo būti ir
kaip gyventi. Savumas skatina ir padeda priešintis bei siekti, kad ,,žmonės būtų vertinami kaip
žmonės, o ne pagal nustatytus jų ,,lyčių vaidmenis“ (Jagose 1996: 38). Tačiau, kaip aiškėja iš
informantų

pasakojimų,

nei

atsiskleidimas,

nei

savumas

nėra

būdingas

Lietuvos

homoseksualams. Stepas (25 m.) mano, jog priežastis yra ta, kad gėjai tarpusavy labai
susiskaldę. Jis pateikia tokias priežastis10:
,,Pirma, jie yra pavydūs. Jei pamato, kad tu su kažkuo gerai sutari ir tau pasisekė susirasti
partnerį... Iš pavydo ,,kekšės“11 skleidžia nepagrįstus gandus. Kad ir apie mus taip buvo.
Antra, jie yra pikti. Nes jų nesėkmės tai įtakoja, ir taip jie bando išsilieti ant kitų (...). Kartą
lankėmės gėjų bare, išgėrėm alaus, o paskui abu [su partneriu] dvi dienas sirgom. Įtariu, jog
klube alus buvo užnuodytas: kai kurie gėjai, matyt, ,,zapadlo“ mums padarė“.

Apžvelgus homoseksualų gyvenimą Lietuvoje galima daryti prielaidą, kad šių žmonių
neaktyvumas, skeptiškumas ir išsiskiriantys interesai iš dalies prisideda prie kuriamo
homoseksualo įvaizdžio ir viešosios nuomonės formavimo. Lietuvos visuomenės nusiteikimas
homoseksualų atžvilgiu ir savumo nebuvimas tarp šios grupės žmonių skatina jų neatvirumą
tiek viešame, tiek ir privačiame gyvenime bei apriboja problemų sprendimo alternatyvą.
Kolektyviai kalbėti už save, turėti tikslą, taikinį ir kovoti su žmogaus seksualinę
tapatybę ir gyvenimą įkalinančiomis normomis – toks yra queer politikos tikslas. Ir nors kai
kurie posocializmo tyrinėtojai, kaip Essig (1999) ar Roman (2003), savo darbuose neišvengia
paralelių su queer, jų tyrimų rezultatai ir išvados rodo, kad kalbėti apie queer posovietiniame
kontekste yra dar anksti. Iš informantų pasakojimų ir komentarų aiškėja, kad queer teorija
nepasiteisina Lietuvos kontekste. Tačiau etnografinėje darbo dalyje analizuojamos sovietinės
ir posovietinės homoseksualų patirtys geriau atskleis čia aprašytą situaciją ir papildys pateiktas
išvadas apie Lietuvos homoseksualus. Etnografinė medžiaga padės geriau suprasti bei
apibendrinti šio skyriaus teorines įžvalgas ir atskleisti aptartų queer nebuvimo apraiškų
priežastis.
10

11

Panašūs vertinimai atsispindi ir kitų apklaustųjų pasakojimuose.
Laisvo elgesio gėjai (kaip prostitutės).
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1. 2. Tyrimo metodai
Bet koks kitoks nuo įteisintos hetero normos nukrypstantis (seksualinis) elgesys mūsų
visuomenėje, kaip teigia antropologas Don Kulick (1995: 4), skatina aš – kitas dichotomijos
atsiradimą ir kartu brėžia nesutaikomą skirtį tarp ,,mes“ ir „jie“. Tai ypač aktualu, kai kalbame
apie Lietuvą, kur egzistuoja ryški ir stipri homoseksualumo atskirtis visuomenėje. Šiame
skyriuje aptariami tyrime naudoti metodai, analizuojami jų pritaikomumo sunkumai, su kuriais
susiduriama tyrinėjant tokias uždaras ir marginalizuotas grupes kaip homoseksualai.
Šiame darbe analizuojamos 20 žmonių12 socialistinės ir posocialistinės patirtys,
susijusios su darbu, šeima ir padėtimi visuomenėje. Atlikti interviu su 6 moterimis ir 14 vyrų
(amžius: 23 – 62 m.), iš kurių 5 informantų interviu naudojami darbo dalyje Marginaliniai ir
nematomi seksualumai, o likusieji – dalyje Viešumo kaina. Visų informantų vardai (išskyrus
keletos, kurie pageidavo, kad jų vardai nebūtų keičiami) amžius, gyvenamoji vieta ir svarbesni
biografijos faktai yra pakeisti. Su moterimis atlikta gerokai mažiau interviu nei su vyrais, nes
lesbietės pasirodė daug uždaresnės ir mažiau bendraujančios nei gėjai.
Priėjimas prie informantų buvo gan sudėtingas. Nors tarpininkauti sutiko Lietuvos
homoseksualų organizacijos nariai, tačiau norinčių duoti interviu pavyko surasti vos dešimt13.
Informantų trūkumas buvo viena iš svarbiausių problemų atliekant šį tyrimą. Pagrindinės
priežastys, kodėl atsisakoma kalbėti: baimė, kad tyrėja gali būti ,,užsislaptinus žurnalistė“, kuri
gautą medžiagą panaudos savais tikslais, nenoras prisiminti praeitį, netikėjimas, jog panašios
kalbos ir tyrimai gali duoti kažkokios realios naudos bei mintis ,,kam man išvis to reikia“.
Dauguma informantų yra nusivylę organizacine homoseksualų veikla Lietuvoje. Juos taip pat
atbaido ir labai neigiamas visuomenės požiūris į homoseksualus, kuris, daugumos įsitikinimu,
nežada galimų staigių permainų.
Kadangi

bendradarbiaujant

su

homoseksualų

organizacijos

atstovais

iš

jų

rekomenduotų žmonių interviu metu nepavyko gauti daug informacijos, imtasi kitų būdų
ieškoti informantų. Po interviu su svetainės gayline moderatoriumi, gavau pasiūlymą įdėti
savo skelbimą į šį tinklalapį su prašymu homoseksualus atsiliepti. Iš atsiliepusiųjų į skelbimą
12

Taip pat naudojami kalėjime bausmę atlikusio Ligito (30 m.) kai kurie interviu duomenys. Ligitas nėra darbe
analizuojamos tikslinės grupės atstovas.
13
Tiesa, vienas iš atrankos kriterijų buvo darbo patirties turintys homoseksualai. Tai kiek apsunkino informantų
paiešką.
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susitikti pasiūlė tik viena mergina – visi kiti pageidavo bendrauti paštu. Vėliau gayline
svetainės nariams išsiunčiau asmeninius laiškus su prašymu bendradarbiauti: interviu sutiko
duoti trys vyrai – su dviem iš jų susitikau pokalbiui, o su trečiu kalbėjomės telefonu.
Nelengva buvo ne tik prieiti, bet ir komunikuoti su kai kuriais subjektais dėl jų
nepasitikėjimo ir įtarumo. Ne vienas informantas interviu metu paprašė neviešinti tam tikrų
biografijos faktų spaudoje, nors jų aplinkos žmonių buvau rekomenduota kaip tyrinėtoja, o ne
žurnalistė <...>.
Ko reikia gerai etnografijai? William (1996: 10) teigia, kad neabejotinai daug reikšmės
turi rašančiojo sugebėjimas įtikinti skaitytoją etnografijos tikrumu, o ne galimu faktų
pagrindimu. Kiekviena etnografija yra ne tiriamųjų, o ją (ap)rašančiųjų, tyrėjų, versija –
refleksyvus vieno asmens požiūris į tam tikrą reiškinį ar žmonių grupę, kuris kiekvienu
individualiu atveju gali skirtis. Etnografinė tiesa antropologijoje visuomet yra dalinė, nes
mūsų žinojimas yra ribotas, teigia Kulick (1995: 2). Tačiau kiekvienas tyrėjas, nors ir
studijuoja tą pačią žmonių grupę bei elgesį, atranda kažką ypatinga bei savita, todėl
perteikiama subjektyvi patirtis tampa specifinė. Čia svarbus ne tik tyrėjo ir tiriamojo santykis
(kurį akcentuoja Williams), bet ir asmeninės etnografo savybės, patirtis, žinios, darbo metodai.
Šiame darbe naudojami du kokybinio tyrimo metodai: pusiau struktūruoti interviu,
kurių trukmė nuo 1 iki 4 valandų, ir dalyvaujantis stebėjimas. Informantų pageidavimu
interviu nebuvo įrašinėjami. Tik vienas pokalbis įrašytas diktofone. Siekiant užtikrinti visišką
kai kurių informantų anonimiškumą, 1 interviu atliktas telefonu, 5 – susirašinėjant laiškais
internete. Internete atlikti interviu kokybe nenusileido pokalbiui, nes paprastai buvo
susirašoma laiškais po tris, keturis kartus inkorporuojant klausimus į tekstą su atsakymais ir
pažymint vietas, kurios reikalauja išsamesnio paaiškinimo. Pastebėjau, kad bendraudami
laiškais žmonės labiau susikaupia, pamąsto ir daugiau prisimena. Atsakymai būna geriau
apgalvoti ir rišlesni, nes užsirašinėjant interviu metu neišvengiamai praleidžiama dalis
informacijos. Tačiau internetiniuose interviu irgi yra tam tikrų niuansų: tu negali matyti
žmogaus, jo emocijų ir reakcijų.
Tyrinėti savo kultūrą yra didelis privalumas. William (1996: 7) mano, kad tyrėjui taip
yra lengviau prisitaikyti, jis jau turi tai vietai būdingą kultūrinį žinojimą ir nebus priimamas
kaip ,,svetimas“. Tačiau ši autoriaus pastaba nėra tiksli, kai kalbame apie tokias
marginalizuotas ir atskirtas grupes visuomenės organizacijoje kaip homoseksualai. Ta pati

33
kalba, kultūra ir istorinė patirtis turi labai daug privalumų siekint geriau suprasti bei atsekti
priežastinius ryšius, tačiau, kaip antropologas, vis vien išlieki tik ,,profesionalus svetimas“
(Agar, 1980). Homoseksualai Lietuvoje yra nepatiklūs ir uždari jau vien todėl, kad jais
domimasi tik įvairių skandalų ir suvulgarintų vaizdinių lygmenyje, todėl įeiti į jų
bendruomenę kaip tyrėjui yra be galo sunku. Antropologė Sabine Lang (1996: 102), tyrinėjusi
,,dvidvasius“14 (two – spirited) žmones tarp Š. Amerikos indėnų, susidūrė su panašia
problema. Lang teigia, kad jai prireikė metų laiko pasikartojančių vizitų pas šiuos žmones, kad
įgytų jų pasitikėjimą.
Interviu yra produktyviausias kokybinio tyrimo metodas šiame darbe. Tuo tarpu
etnografinį lauko tyrimą sudaro periodiški stebėjimai skirtingose homoseksualų susibūrimo
vietose: organizacijose, klubuose, seminaruose, teminiuose vakaruose, susitikimuose bei
informantų namuose. Didžiausia kliūtis siekiant atlikti dalyvaujantį stebėjimą homoseksualių
žmonių aplinkoje buvo ne tik laiko stoka, bet ir šių žmonių uždarumas bei nepasitikėjimas.
Perprasti žmonių mąstyseną, elgseną ir jauseną bei išbūti tokiose uždarose grupėse tiek, kad
nebūtum laikomas ,,svetimu“, yra sudėtinga ir laiko, ir šios grupės uždarumo atžvilgiu.
Antropologas, tyrinėdamas tokias uždaras ir visuomenės marginalizuojamas žmonių grupes,
kaip homoseksualai, neišvengiamai susiduria su sunkumais taikant interviu ar dalyvaujančio
stebėjimo metodus. Jei žmonės nepasitiki ir nenoriai duoda interviu (vienas informantas, nors
ir buvo rekomenduotas homoseksualų organizacijos, atsisakė ten susitikti), tad tikėtis, jog jie
sutiks būti stebimi, yra labai sudėtinga. Panašios temos ir tyrinėjimo sritys (kaip
homoseksualumas) atskleidžia dalyvaujančio stebėjimo ribotumus, tačiau šiame darbe
naudojama interviu ir periodinių stebėjimų metu surinkta medžiaga suteikia labai svarbios
informacijos, reikalingos tyrimui.

14

Taip vadinami vietinių amerikiečių vyrai, kurie gyvena kaip moterys, ir moterys, kurios gyvena kaip vyrai.
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3. Etnografinė – analitinė dalis
3. 1. Marginaliniai ir nematomi seksualumai
Socializmo laikotarpis išsiskyrė vykdoma prieštaringa lyčių politika, kur žmogumi
buvo naudojamasi kaip ideologiniu įrankiu, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus valstybės tikslus
bei pateisinti tokio valdymo efektyvumą ir teisingumą. Šioje darbo dalyje bus aptariami
socializmo laikotarpio ypatumai ir nagrinėjama ideologinės propagandos sistema, įtakojusi
homoseksualių žmonių padėtį tuometinėje visuomenėje. Bus analizuojamos 5 (4 vyrų ir vienos
moters, amžius 45 – 62 m.) socialistinės kartos homoseksualų patirtys, atskleidžiančios
prieštaringos lyčių politikos pasekmes, kurios labiausiai palietė šeimos instituciją ir lėmė, kad
1961 metais LTSR BK paskelbtų, jog vyro lytinis santykiavimas su vyru būtų baudžiamas
laisvės atėmimuI, tuo tarpu lesbietėms numatyta ,,gydymo“ terapija.
Ką patyrė homoseksualūs žmonės sovietmečiu, kaip jie išgyveno ir kokie buvo jų
susidūrimai su įstatymiška ,,tiesa“ apie homoseksualumą susipažinusiais asmenimis, kokie
buvo naudojami susidorojimo būdai ir su kokiomis problemomis homoseksualai susidūrė
siekdami karjeros ir gyvendami tokioje priešiškoje bei grėsmingoje aplinkoje, bus
analizuojama šioje darbo dalyje. Kaip tokios neigiamos ir skaudžios patirtys įtakojo tolimesnį
homoseksualų gyvenimą, jų savęs suvokimą, priėmimą ir vertinimą, ką šie žmonės, gyvenę
visuomenės šešėlyje ir baimėje, gali pasakyti apie save ir socializmo laikmetį, žiūrėdami į tai
iš šiandienos perspektyvos – į šiuos klausimus bus mėginama atsakyti sekančiuose keturiuose
skyriuose.

3. 1. 1. Socialistinis lyties diskursas: šeimos politika
,,Vyrų ir moterų kategorijoms teikiamos reikšmės skiriasi. Jos nėra amžinos, nėra prigimtinės, bet
kintančios laike. Tos reikšmės yra skirtingos įvairiose kultūrose (...)“.

-

V. Kavolis, Vyrai ir moterys lietuvių kultūroje, (1992:13).

Šiuo metu daugelio tyrinėtojų kaip Verdery (1996), Hann (2002), Barker (1999),
Roman (2003), Gal ir Kligman (2000) bei kitų dėmesys krypsta į posocializmo studijas, tačiau
norėdami įvertinti dabarties procesus neišvengiamai turime atsigręžti dar į taip neseną praeitį.
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Lyčių vaidmenys15 ir seksualumo klausimai buvo skirtingai suvokiami ir konstruojami
socializme, nei jie yra suprantami šiandien. Homoseksualumo ir seksualinių mažumų temos
komunizmo laikotarpyje buvo apeinamos, jos buvo laikomos deviantinėmis praktikomis bei
trivialiomis temomis. Šiame skyriuje analizuojami normatyviniai lyčių vaidmenys bei jų
santykis su šeimos institucija socializmo laikotarpiu, ir bandoma pažiūrėti, kaip tokia lyčių
politika įtakojo požiūrį į homoseksualius žmones ir lėmė jų padėtį visuomenėje.
Kalbant apie lytį socialistiniame regione pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tautos
(lietuvių bei kitų Rytų Bloko šalių) ir valstybės santykį, kuris turėjo daugiausia įtakos šioje
srityje. Valstybės ir žmogaus santykiai labai priklausė nuo ideologijos, t. y. politikos, kuri
buvo vykdoma atskirose socialistinėse šalyse. Gal ir Kligman (2000: 19) tautos ir valstybės
santykį socializme analizuoja iš „reprodukcijos politikos“ perspektyvos. Autorės teigia, kad
sovietinė visuomenė buvo formuojama ir kontroliuojama per valdymą ar reguliavimą. Reikia
pažymėti, kad reprodukcijos diskursas buvo svarbus ne tik socialistiniame regione, bet išlieka
aktualus ir posocialistinėse valstybėse.16
Reprodukcijos aspektas lyčių politikoje buvo labai palankus įrankis valdyti ir
kategorizuoti, atskiriant ir izoliuojant tuos, kurie negalėjo pateisinti valstybės lūkesčių. Lyčių
diskursas pasikeitė po 1989 metų, kai tuo tarpu socializmo laikotarpiu atskirose regiono
valstybėse buvo populiarus korupcinis (neteisėtas) vaisiaus šalinimas17, arba, priešingai,
siekiama darbo jėgos (gimstamumo) didinimo. Taigi, homoseksualūs žmonės šioje situacijoje
visiškai iškrito iš sovietinės visuomenės konteksto, nes čia įstatymo pagrindas buvo ,,teisėta ir
besidauginanti pora“, kuri ,,iškyla kaip modelis, nustato normą, disponuoja tiesa“ (Foucault
1999: 9).
Reprodukcija buvo labai svarbi politikos dalis socializme. Buvo siekiama įteisinti
normatyvų, tai yra reprodukcinį heteroseksualumą. Valstybės ir subjekto santykiai labai
15

Tai tokie socialiniai vaidmenys, kurie yra susiję su vyriškumo ir moteriškumo sampratomis, visuotinai
priimtomis toje kultūroje. Anot multikultūrinių ir tarptautinių mokymo programų prof. Warren Blumenfeld
(1992: 24), lyčių vaidmenys palaiko seksistinę visuomenės struktūrą, o heteroseksizmas (tikėjimas, kad
heteroseksualumas yra ir turi būti vienintele priimtina seksualine orientacija ir kartu baimė bei neapykanta tiems,
kurių lytinė orientacija yra nukreipta į tos pačios lyties asmenis) stiprina šiuos vaidmenis – pavyzdžiui, žmonėms,
kurie neiįsitenka priskirtuose lyčių vaidmenyse, vartojami tokie apibūdinimai kaip ,,pedikas“, ,,žydras“ ir
panašiai.
16
Aborto klausimas buvo vienas iš pirmųjų visose po 1989 metų naujai susiformavusiose Rytų vid. Europos
vyriausybių politikose. Pavyzdžiui, Rumunijoje, priešingai nei socializmo laikotarpiu, abortas buvo legalizuotas
(žlugus Ceauscescu režimui), o Lenkijoje atvirkščiai – sugriežtintas.
17
Rumunijoje vaisius (negimęs kūdikis) buvo valstybės socialistinė nuosavybė, nes motinystė buvo traktuojama
kaip svarbiausia misija. Tuo tarpu bevaikiai asmenys, tiek vyrai, tiek moterys, privalėjo mokėti ,,viengungystės
mokestį“.
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priklausė nuo ideologijos. Buvo vykdoma homogenizuojančių tikslų politika18, tad
alternatyvioms seksualinėms praktikoms tokioje visuomenėje visiškai neliko vietos.
Reprodukcijos politika buvo naudojamasi apibrėžiant, koks yra tinkamas visuomenės narys.
Tuo tarpu eilinių piliečių reprodukcija buvo matoma kaip ,,naudinga, apgalvota ir reikalinga
ateičiai, o reprodukcija tų, kurie nebuvo pripažinti kaip tokie (...) stigmatizuotos mažumos –
dėl tos pačios priežasties traktuojami kaip pavojingi, nekontroliuojami ir teršiantys“ (Gal,
Kligman 2000: 23).
Socializmo laikotarpiu šalia reprodukcijos šeima tapo svarbi ir neatsiejama jos dalis.
Tačiau ši institucija nebuvo vien tik su reprodukcija susijęs reiškinys, o kartu įsigalėjo kaip
visuotinai priimta socialinio ir kultūrinio gyvenimo norma, kuri ir tapo informanto Gyčio
nenusisekusio vedybinio gyvenimo priežastimi:
,,Mane stūmė visuomenės požiūris, kad reikia su moterimis bendrauti. Geri giminaičiai vis
sakydavo: ,,Ką tu, Gyti, tau reikia moterų, tau reikia vesti...“ Taigi, nebuvo jokios
alternatyvos tame [socialistiniame] gyvenime man egzistuoti. Buvau kaip koks vilkolakis
(...), nes visuomenėje buvo priimta taip: berniukas plius mergytė. Todėl mano santuoka
buvo kaip priedanga. Ir taip jau 25 metai. Gyvenu su žmona ir dabar. Bet galop ji pradėjo
tai pastebėti... Mano draugas pas mane namie ir valgyti virdavo, ir panašiai (...) Žmona
pamatė, kad mes kažkaip ,, ne to“. Pamenu, vieną kartą net kažkas pasišaipė: ,,Ar abi savo
žmonas atsiveši?“ (...) Kai kada būdavo labai sunku. Žmona kartą pamatė erotinių vyrų
portretų albumą, aš jį kažkaip netyčia palikau ... Žmona užsipuolė, kad čia jų nebūtų. Ji
pradėjo šaukti: ,,Jei tu sūnui ką nors padarysi!..“ Dabar miegam, tik po skirtingom
antklodėm. Tas pasikeitimas toks ir buvo: man atpuolė pareiga ir prievarta intymiai
bendrauti su žmona“.

Vedybos Gyčiui – socializmo laikotarpio pasekmė. Gytis džiaugiasi, kad jo gyvenimas
susiklostė palyginus laimingai, nes pavyko išsaugoti šeimą. Atskirtas nuo vaikų jis savo
gyvenimo neįsivaizduoja. ,,Gyvenu dėl vaikų, aš jaučiu besąlygišką pareigą savo vaikams“,–
sako Gytis. ,,Sovietinės sistemos ,,privalomas heteroseksualumas“ reikalavo, kad kiekvienas
nešiotų ,,vedusio“ etiketę, jog gautų menkus ir retai pasitaikančius išteklius bei darbą“ (Essig
1999: 97). Šeimos statusas tapo svarbia visuomeninio gyvenimo norma, idant nebūtum
18

„Sovietskij narod“ iki 1970 metų buvo imamas kaip Amerikos „Melting pot“ pavyzdys – taip buvo siekiama
suformuoti bendrapilietinį sovietinį nacionalizmą. Tautos bei valstybės santykis ir jo samprata buvo iškreipta
sovietmečio regione, nes peršama lyčių lygybė žmonėms buvo nepriimtina. Čia išskirtiniu tapo moters vaidmuo,
kuriam buvo teikiama daugiausia reikšmės ir dėmesio. Moteris tapo ideologiniu įrankiu, per kurią buvo
kontroliuojama šeima ir valstybė. Buvo kuriamas moters didvyrės portretas, kuriame turėjo derėti svarbiausi jos
tapatybės vaidmenys: ir darbininkės, ir gimdytojos, ir žmonos. Tuo tarpu vyrai tarnavo kaip ideologinio valstybės
aparato kūrėjai ir daugiau pasižymėjo viešoje sferoje. Marksistinė ideologija buvo paremta supratimu, kad
didesnis ir aktyvesnis moterų dalyvavimas viešojoje sferoje padės joms labiau „lygiuotis“ su vyrais. Socialistinė
lyties ideologija žadėjo moterims emancipaciją ir lygybę, tačiau tai tebuvo propagandos dalis. Iš tiesų Sovietų
Sąjungos politikos vadovams moteris buvo reikalinga kaip darbo jėga. Sovietmečio homogenizuojančių tikslų
politikoje nebuvo kreipiamas dėmesys nė į lyčių skirtumus, nė į nesuderinamas politines kultūras.
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palaikytas ,,kitokiu“ ir įtartinu. Nevedę ir netekėję homoseksualūs asmenys rizikavo būti
apkaltinti deviantinėmis praktikomis ir orientacija, todėl dauguma jų buvo priversti slapstytis
po šeimos priedanga ir gyventi ,,dvigubą“ gyvenimą.
Šeima buvo geriausia apsauga nuo įtarinėjimų. Nors ne visi informantai (nevedę)
sutinka, kad toks žingsnis galėjo būti vienintelis teisingas ir įmanomas sprendimo būdas. Kai
kurie jų neįsivaizduoja savo gyvenimo šeimoje: slėpdamas savo asmeninį gyvenimą nuo
visuomenės dar esi priverstas meluoti apie save ir patiems artimiausiems žmonėms. Stasys
įsitikinęs, kad ,,90 % Lietuvos gėjų neturi savo gyvenimo: veidmainiauja prieš save ir
visuomenę“. Tokie žmonės, anot Stasio, neturi savigarbos ir gyvena kompleksuose. Šiuo
klausimu Laimio (62 m.) nuostata tokia, kad ,,gyvenime žmogui reikia būti sąžiningam“.
Tačiau Danys (37 m.) vedęs ir pragyvenęs santuokoje 10 metų teigia, kad vedybos tuomet
buvo ,,legalus seksas“ ir išeitis užmaskuoti savo gyvenimo būdą, nes ,,sovietmečiu stereotipas
buvo įkaltas į galvą, kad esi pydaras ir viskas“. Vedybos ne kuriems tapo ne tik priedanga, bet
ir būtinybe: ,,Pamenu, dar jaunystėje buvo šnekelių. Buvo nuolatinis ėdimas – ženykis,
ženykis...“ Anot Blackwood (1986: 15), tai yra ,,priverstinis heteroseksualumas“, kuris
egzistuoja visose kultūrose.
Gyvenimas šeimoje iš vienos pusės garantavo saugumą, o iš kitos pusės vertė
apgaudinėti kitus ir save bei gyventi nepilnavertį gyvenimą: taip, kaip nustatė visuomenė, o ne
taip, kaip norėtųsi. Iš informantų pasakojimų aiškėja, kad šeima yra ta visuomenės sritis, kuri
homoseksualus veikia skaudžiausiai. Tai ne tik ,,priverstinės“ vedybos, bet ir įtempti santykiai
su tėvais bei artimaisiais. Šeima egzistuoja kaip labai svarbi visuomenės dalis ir pagrindinė
heteronormatyvumo institucija, todėl viešajame gyvenime svarbus tampa vedybinis statusas.
Socializme į tai buvo kreipiamas išskirtinis dėmesys, nes ne santuokoje gyvenantis asmuo
rizikavo būti palaikytas įtartinu, tačiau ir dabar, anot Ievos (35 m.) ,,vedusiems gėjams tai yra
patogu: aukštos pareigos reikalauja žmonos, nes visuomenei svarbu parodyti, kad jis yra
,,normalus“.
Vedybos nėra išskirtinis tik homoseksualus liečiantis reiškinys. Šeima ,,įkalina“ ne tik
homoseksualus, bet ir heteroseksualus. O kas kuria tokias taisykles? Kam jos? Literatūrologė
Aušrinė Pavilionienė rašo, kad visos problemos, su kuriomis susiduria žmogus mūsų
visuomenėje, yra susijusios su įsigalėjusiomis ir nekintamomis normomis:
,,Lyčių dramos gimsta ne dėl biologinių lyčių priešybių. Jas sukelia visuomenės prietarai ir
tradicijos, kurias palaiko įvairūs visuomenės institutai. Lyčių dramos įsižiebia todėl, kad
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žmonės aklai tiki įstatymu, religine dogma, tariama amžina mokslo tiesa ir nedrįsta ja
abejoti“ (1998: 12).

Prieštaringa reprodukcijos politika, deklaruojama lyčių lygybė, kuri, anot antropologės
Frances Pine, ,,matoma viešajame diskurse (...), nepaisant to, kad praktikoje sunkiai
įgyvendinama“ (2002: 99)

ir niveliacija buvo ne tik pagrindinės priežastys, lėmusios

daugumos homoseksualų santuokas su priešingos lyties asmenimis, bet tai kartu stipriai bei
neigiamai įtakojo pačių heteroseksualų gyvenimą. Neveltui, anot Verdery (1996: 81), lyčių
diskurso politika posocialistiniame regione19 daugelio mokslininkų yra traktuojama kaip lyčių
pusiausvyros atstatymas, jei žvelgsime į tai iš socializmo perspektyvos.

3. 1. 2. ,,Grėsmingi“ tautos piliečiai
Paaiškėjus asmens homoseksualiai tapatybei grėsė ne tik artimųjų panieka, šeimos bei
darbo netektis, bet ir akistata su valstybės įstatymu, numatančiu laisvės atėmimo bausmę.
Seksualinė vyro su vyru veika sovietmečiu buvo kriminalizuojama, todėl homoseksualai buvo
priversti slapstytis. Valstybė taikė griežtas sankcijas tiems, kurie nesugebėdavo nuslėpti savo
nenorminės lytinės orientacijos. Tokie žmonės buvo nuolat persekiojami KGB, bauginami,
įtarinėjami ir tardomi. Šiame skyriuje analizuojamos homoseksualių žmonių patirtys: jų
susidūrimai su numatančiu bausmę įstatymu ir homoseksualumo ,,gydymo“ terapija bei
įvairiomis tiesioginės diskriminacijos formomis darbe ir visuomenėje.
Homoseksualų išvaizda, elgesys, gyvenimo būdas, pomėgiai – visi šie dalykai kiek
skiriasi nuo tradicinės orientacijos žmonių, kaip sako Gytis, ,,mes esame sukirpti biškį kitaip“,
tačiau tai, kaip žmogus save pateikia, labai priklauso nuo paties asmens. Ne visiems
pavykdavo užslėpti savo seksualumą, kas buvo itin svarbu ir aktualu sovietmečiu. Būtent tai ir
paskatino Laimio draugą pasinaudoti esama padėtimi. Laimis teigia, kad dar ilgai sapnuodavo
tuos metus. Akistata su įstatymu paliko gilią nuoskaudą. Tai buvo ne tik pažeminimas, bet ir
sužlugdyta karjera:
,,Buvo tokio šantažo sovietmečiu, kad net teko ir kalėjime pasėdėti pagal tą straipsnį. 1,5
metų buvau dingęs, bet man darbo vietą išsaugojo [dirbo bažnytinėje aplinkoje]. Vat
prašau, koks tuomet buvo žmonių solidarumas, net su gėlėmis pasitiko... (...). Buvo bjauri
situacija. Žinot, jaunystė, baliai, linksmybės, nu, kaip pas visus. O mano draugas toks buvo
gudrus. Jis pasiskolino pinigų nemažą sumą ir matė mano polinkį ir taip toliau. Jis
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sugalvojo provokaciją, nes nenorėjo jų grąžinti. Pareiškė, kad jis man nieko neskolingas,
jau po kurio laiko ir, žinokis. Kai jauni žmonės, buvo ir piktumų ir apsistumdymų... Bet kad
manim nusikratyti, jis viską suplanavo. Pasikvietė mane į svečius, kad, atseit, grąžins
likusius pinigus, nes dalį jau buvo atidavęs. O aš nenujaučiau, kad gatavi liudininkai buvo
spintoje paslėpti ir paskelbė, kad aš jį mėginau išprievartauti. Tuoj čia ir milicija prisistatė,
ir taip toliau. Ir jie mane uždarė. Bet pradėjo aiškintis ir pamatė, kad čia viskas ,,baltais
siūlais“ siūta, nu, gryna provokacija. Šiais laikais tu nori nenori, reiktų atsiprašyti ar
kompensaciją žmogui atlyginti. O gi tuo metu jie mat klaidų nedarė. Mat ir jį uždarė. Ir
kaip tai išsukt, nes, nu, žinot, akivaizdžiai matė, kad čia provokacija (...). Mes su juo
daugiau nesusitikom ir jie užrašė, kad 3 metų laikotarpy mes santykiavom visais įmanomais
būdais ir taip toliau (...) Toliau po kalėjimo gyvenau ir gera reputacija buvo, bet kaip sakyt:
jau buvau sąrašuose – tapau kriminalizuotu nusikaltėliu“.

Nors Laimis sėkmingai grįžo į tą patį darbą, kuriame dirbo prieš įkalinimą, tačiau, kaip
pats sako, karjeros siekti su teistumu jau nebegalėjo. Tam įtakos, anot jo paties, turėjo ir
antisovietinės politinės pažiūros, prisidėjusios nemaža dalimi prie karjeros žlugimo. Laimis
teigia, kad bažnytinį darbą pasirinko ne tik iš potraukio, bet ,,savotiškai tai buvo pabėgimas
nuo sovietizmo, nes tai nemarksistinė, nevalstybinė institucija“. Jis prisipažįsta, kad jo atveju,
ši aplinka buvo ir yra labai palanki. Informantas teigia, kad panašių į jo bylų sovietmečiu
nebuvo daug, tačiau homoseksualų teroru užsiiminėjo ir pati policija: ,,Buvo toks K. –
milicijoj dirbo ir mėgo vaikinukus terorizuoti. Už tą straipsnį ir nekaltų yra atsisėdę. Bėda
tame, kad visi tie žmonės, kurie iš manęs tyčiojosi, dabar užima postus“. Laimio atveju
šantažas buvo paremtas ,,apkaltinimu homoseksualumu“, kas, anot psichiatro Francis
Mondimore, ,,yra labai veiksminga grasinimo, nutildymo ir net oponentų pašalinimo
priemonė, nesvarbu kokios orientacijos jie būtų“ (2000: 213).
Homoseksualumas buvo nusikaltimas ne tik prieš ,,gamtą“, bet ir prieš visuomenę. Jis
tapo grėsme valstybei, o kadangi ,,zakonas primityviems žmonėms buvo šventas dalykas“
(Laimis), tai tuo metu visais įmanomais būdais buvo bandoma atsikratyti tokių žmonių. Rusų
literatūros tyrinėtojas Kevin Moss (1995: 237) rašo, kad stalinizmo laikotarpiu didžiausias
valdžios rūpestis buvo ,,slaptas priešas“. Paranojiškos didžiosios visuomenės dalies reakcijos
tik rodė, kad kiekvienas lojalus sovietų valdžiai pilietis yra pasiryžęs visaip užgaulioti ar net
įskųsti nekaltą auką, taip pademonstruojant savo ,,ištikimybę“. Galiojo tik įstatymas, už kurio
ribų negalėjo būti nieko, apie ką nežinotų ir ko neįvertintų sovietų valdžia. Todėl ir žmonės
atrodė ,,solidarūs“, nes niekas apie homoseksualumą nekalbėjo, niekas apie tai nieko nežinojo,
negalvojo ir net negalėjo įsivaizduoti, jog homoseksualų gali būti šalia. Tariamas žmonių
solidarumas buvo paremtas kolektyvizmu, baime, paklusimu ir atsidavimu komunistiniams
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idealams, nes, anot Laimio, ,,prie sovieto buvo viena bėda, vienas pavojus – tai žmones
kažkaip ,,cementavo“. Buvo, kas negalima daryti, neatsargiai apie kitą žmogų nešnekėti (...)“.
Laimis prisimena, kad susilaukė palaikymo iš bažnytinės aplinkos, kurioje dirbo, žmonių, ir
gavo labai naudingą ,,juridinę konsultaciją“: jie jam patarė būti atsargesniam ir per daug apie
save neatvirauti.
Pakliūti į sąrašus ar būti užregistruotu, jog buvai teistas ar atleistas iš darbo dėl
nenorminės lytinės orientacijos, tapdavo stigma visam gyvenimui. Kiekvieną kartą esant
menkiausiam įtarimui ar ieškant nusikaltėlio, sąrašai būdavo patikrinami. Laimio atveju
persekiojimai nesiliovė:
,,Kadangi aš buvau sąrašuose, tai kas truputį, iškart prie manęs. Šlykščių dalykų buvo.
Įsiveržia kartą du milicininkai nepraustaburniai ir ,,pajiechali“. Kur? O gi pasirodo
krūmuose kažkas išprievartavo ir nužudė studentę. Nu, tai kas gi ją taip? Gėjus! O aš sakau:
,,Kame reikalas?!“. Papasakojau, kur buvau, ką veikiau (...) Iki pat atgimimo tęsėsi
patikrinimai, jiems juk reikėjo parodyti, kad dirba (...). Toliau sekė sifilio epidemija ir
nuolatiniai kvietimai pasitikrinti į dispanserį, po to – AIDS. Kartą, pamenu, grįžtu namo,
sutinku kaimynę, o ji sako, kad iš Vykdomojo komiteto viena moteris vaikštinėjo ir
klausinėjo, ar pas mane nesirenka jaunimas ir čia netriukšmaujama, negirtaujama ir dar ten
ko nors nedaroma... (...). KGB taip primityviai nedirba. Tai gal daugiau buvo privati
iniciatyva“.

Homoseksualumas buvo traktuojamas ne tik kaip nukrypimas nuo normos, kurį reikia
tramdyti baudžiant ir izoliuojant, bet tokie žmonės buvo pateikiami ir kaip potencialūs
nusikaltėliai įvairiuose įmanomuose kontekstuose: pavojingi, ,,raupsuotieji“, ištvirkę... Essig
(1999: Xi) iš savo vizito į Maskvą 1989 metais prisimena, kad tuo metu pastebėti skirtingos
orientacijos žmonių buvo be galo sunku. Ji pati ne kartą susidūrė su žmonių neapykanta ir
diskriminacija: jai ir keliems jos bičiuliams vakarieniaujant restorane, padavėjas pareikalavo
primokėti nemažą pinigų sumą, motyvuodamas tuo, kad jie vis vien negalės pasiskųsti.
Prasidėjo grumtynės, ir tik tuomet ji suprato, kad atvyko į šalį, kurioje gali būti nužudyta vien
už tai, jog viešai rodo savo seksualumą, kurio žmonės iki tol nebuvo pratę matyti. Nei policija,
nei įstatymas negynė šių piliečių, tad buvo vienintelis būdas – likti nepastebimam ir
prisitaikyti.
Gytis – vienintelis iš sovietmečio kartos gėjų, kuris patyrė mažiausiai priešiškumo iš
aplinkinių. Tam reikšmės turėjo ir jo vedybinis statusas, ir asmeninės savybės: ,,Aš visuomet
buvau visur ir viskam pasiruošęs net ir tuomet, kai niekas nieko neklausė“. Gyčio darbas ir
karjera susiklostė labai palankiai. Tačiau Laimis (jam teko dirbti ir nebažnytinėje aplinkoje),
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Stasys ir Nedas (50 m.) patyrė ne tik pašaipų, apkalbų, bet susidūrė ir su tiesiogine
diskriminacija: ne vieną kartą buvo atleisti iš darbo dėl savo homoseksualios orientacijos.
Stasys, kaip ir Laimis, buvo persekiojamas sovietmečiu. Jis tapo jauku ,,raganų
medžioklėje“, siekiant susekti faktus apie kitus homoseksualus. Valdžia visais įmanomais
būdais ir kanalais ieškojo ,,slaptų priešų“. Ieškant homoseksualų buvo pajungiamos ne tik
valdžios tarnybos – tam tikslui dirbo visas valstybinis aparatas bei skatinami prisidėti ir
darbdaviai, ir kolegos, ir kaimynai. Šio reido metu buvo ,,medžiojamas“ vienas režisierius,
todėl ieškomi ir tardomi – visi. Stasio persekiojimas baigėsi jo atleidimu iš darbo. Ir nors,
kaip sako Stasys, darbo knygelė nebuvo sutepta, tačiau sužlugdyta karjera ir nutraukti
santykiai su visais kolegomis:
,,Tuomet aš sėkmingai lipau karjeros laiptais. Buvau režisieriaus asistentas. Mane jau
rengėsi pakelti pareigose. Bet kartą mane išsikvietė kadrų skyriaus viršininkas ir aš jau
tikėjausi, kad čia dėl pakėlimo... Bet jis: ,,Nu, tai va, draugas, nepateisinat mūsų lūkesčių“.
Aš iškart pamaniau, kad čia tikriausiai užkliuvo mano išsilavinimas, bet priežastis buvo ne
ta. O jis: ,,Mums nepatinka jūsų požiūris į vyrus“ (...). Pasakiau, kad dėl šito tikrai
neišeisiu. Po savaitės jis mane vėl išsikviečia, kad aš išeičiau iš darbo, o aš – ne. Po 5 min.
įeina kažkoks žmogus iš Vidaus reikalų tarnybos (...) Vidaus reikalų tarnyboje buvau
tardomas 3 valandas. Dėl smurto dukart netekau sąmonės. Teko rašyti pareiškimą su kuo,
kur ir kaip (...)“.

Homoseksualius žmones visais įmanomais būdais buvo siekiama eliminuoti iš
visuomenės. ,,Pavojingiems“ piliečiams susekti, prakalbinti ir nuteisti buvo naudojamos
įvairios priemonės (pasitekiant net smurtą). Homoseksualumas buvo nusikaltimas ir grėsmė, ir
čia žmonių saugumą galėjo garantuoti tik paternalistinė valstybė, kuri buvo kaip šeima, tuo
tarpu komunistų partija turėjo tėvo vaidmenį ir priimdavo sprendimus. ,,Tėviškos“ valstybės
modelis išskirtinai reiškėsi politinėje sferoje: žmonės čia buvo visiškai priklausomi nuo
valstybės, kuri jiems teikė nemažai socialinių privilegijų, todėl jie aklai tikėjo ir buvo verčiami
paklusti vienai vienintelei tiesai – įstatymo tiesai. Nes buvo manoma, anot Verdery, kad
,,subjektai yra nei politiškai aktyvūs kaip piliečiai, nei turintys tarpusavy etninių bendrumų. Jie
buvo traktuojami kaip nuolankūs priimantieji (...) “(1996: 63), dėkingi (ir privalantys tokiais
būti) už viską, ką jiems suteikia valstybė: ne tik privilegijas, bet ir tiesą, kurios kaina –
baudžiamasis įstatymas. Sovietmečiu galiojo viena tokia ,,tiesa“ apie homoseksualus, paremta
įstatymu ir liudijanti politikos teisingumą ir aukštą moralę. Tačiau apskritai norint pasakyti,
anot Foucault, kad bet koks ,,veiksmas ,,moralus“, negalima apsiriboti vieninteliu veiksmu ar
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veiksmų serija, atitinkančia tam tikrą taisyklę, įstatymą arba vertybę“ (1999: 146). To nebuvo
paisoma. Todėl ši ,,tiesa“ sužlugdė ne vieno žmogaus gyvenimą ir karjerą.
,,Medžiojant“ kaip jauku buvo naudojamasi ne tik savais, bet ir atvykėliais ne iš
Sovietų Sąjungos. Jie tapdavo potencialiais įtariamaisiais jau vien dėl to, kad nebuvo šalies
piliečiai. Vienas homoseksualus vyras iš JAV savo viešnagę Rusijoje sovietiniais metais
prisimena su siaubu:
,,Vidury nakties aš buvau ištemptas iš lovos...(...) Vyras, su kuriuo aš miegojau, dirbo
KGB... jo darbas buvo suvilioti užsieniečius, kuriais po to būtų galima pasinaudoti
išduodant kitus homoseksualus“ (iš Essig 1999:7).

Informantų patirtys rodo, kad nemažai jų sovietmečiu nukentėjo darbo aplinkoje.
Darbe žmogus praleidžia didžiąją savo gyvenimo dalį, bendrauja su kolektyvu tiek formalioje,
tiek neformalioje aplinkoje (vakarėliai, išvykos ir pan.). Darbo pobūdis čia taip pat turi
nemažai reikšmės: kuo daugiau bendrauji su aplinkiniais, tuo jie geriau tave pažįsta. Stasys ir
Nedas abu yra aktoriai, tad nuolatinis bendravimas su visu kūrybiniu personalu yra
neišvengiamas. Per laiką pasklinda apkalbos ir įtarinėjimai: Stasio atveju teatre, kuriame jis
dirbo, ėmė sklisti paskalos iš vieno kolegos lūpų, kad jis galbūt gėjus, nes pernelyg domisi K.
Anderseno kūryba. Tačiau, anot jo paties, aplinka buvo bohemiška, jis su visais gerai sutarė,
tad viskas tik kalbomis ir užsibaigė. Tačiau smarkiai nukentėjo jo paties karjera:
,,Pirmus 5 metus buvo blokuojami mano vaidmenys. Į mane buvo žiūrima, kaip į nieko
nesugebantį aktorių. Tačiau aš stengiausi dirbti savo darbą ir režisierius tai pamatė, ką aš
moku. Pasirodo Stasys – ne šūdo gabalas, kažką sugeba! Tuomet supratau, kad nereikia
kompleksuoti ir būti savimi“.

Stasys įgavo pasitikėjimo, tačiau ir po nepriklausomybės jį dėl orientacijos iš darbo
atleido dar keletą kartų. Nedo situacija – analogiška, tačiau kiek įdomesnė. Per teatro gastroles
į užsienį išleido ne jį, ,,o atėjo iš saugumo, kad vietoj manęs važiuos dubleris, nepaisant to,
kad aš buvau komjaunimo sekretorius [kursyvas mano]“. Nors tokios pareigos simbolizavo
lojalumą sovietinei valdžiai, tačiau vis vien negalėjo apsaugoti nuo apkalbų ir skundų, ,,nes
manimi buvo nepatenkintas režisierius, kas biškį – tuoj į saugumą lekia“. Perėjus į kitą darbą
ir vėl neužilgo pasklido gandai: ,,Pareigose buvau pažemintas ir kamputy prastovėjau. Bet
paskui, kai jau ,,pagijau“ – taip leidau jiems manyti – galėjau kopti karjeros laiptais“.
Seksualumo srityje buvo pripažįstami tik priešingos lyties santykiai. Tai buvo norma,
už kurios nesilaikymą rizikavai užsitraukti aplinkinių panieką ir būti nubaustas. Viešumo
kaina buvo didelė, ji galėjo kainuoti tau visą gyvenimą. Tik sovietinių laikų žmonės, kurie ne
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tik nežinojo (nes neturėjo galimybių su tuo plačiau susipažinti), kas iš tikrųjų yra
homoseksualumas, apart to, kad šis lytinis potraukis yra deviantinis, galėjo patikėti, kad tai
yra ,,liga“, kurią galima ,,pagydyti“. ,,Gydymo“ terapija buvo nukreipta į lesbietes, tačiau
,,pasitaisyti“, kaip matoma, savo noru galėjo ir gėjai. Nedo atveju jo paties suvaidintas
,,pagijimas“ padėjo pakeisti aplinkinių požiūrį į save. Nedas apsimetė ,,sveiku“, kad apsaugotų
save ir savo karjerą, iš homoseksualo jis virto natūralu20. Nedas tapo tokiu, kokiu jį nori
matyti visuomenė. Sakytume, sumaniai ją ,,apgavo“, tačiau tai tebuvo auka dėl karjeros
renkantis ne savo gyvenimą. Neveltui Bunzl (2004: 80), tyrinėjęs praeito ir šio šimtmečio gėjų
ir lesbiečių gyvenimą Austrijoje, iš pokalbių su informantais pastebėjo, jog dauguma jų
profesinę karjerą nurodė kaip svarbiausią savo ,,dvigubo“ gyvenimo priežastį.
Homoseksualių moterų situacija buvo kitokia nei vyrų. Įstatymas joms nenumatė
baudžiamosios atsakomybės už homoseksualius veiksmus. Tačiau prieš jas buvo imtasi ne ką
mažiau žalingų ir dehumanizuojančių priemonių. Jei 1976 metais homoseksualumas jau buvo
išbrauktas iš Amerikos Psichiatrijos Asociacijos protinių sutrikimų sąrašo, ir įsivyravo
tendencija keisti požiūrį, kad homoseksualumą reikia ,,gydyti“II, tai visoje Sovietų Sąjungoje
ši mintis vis dar buvo palaikoma. Medicinos ir psichiatrijos ekspertai ,,šventai“ tikėjo, kad
lezbianizmas yra liga, kurią galima išgydyti. Moteris tapo gydymo objektu: didžiulės vaistų
dozės ir savęs įtikinėjimas, kad nesi tuo, kuo iš tikrųjų esi, turėjo padėti ,,pasveikti“:
,,Mane bandė priversti gydytis, kad pasikeistų orientacija, apie dešimt metų kentėjau dėl to
didžiulę psichologinę įtampą. Tai vyko pereinamuoju laikotarpiu, kol dar nelabai suvokiau,
kas aš esu ir stengiausi pati savyje neigti šią orientaciją. Bet galiausiai (...) galutinai
priėmiau savo tapatybę, vėl suradau gyvenimo moterį ir gyvenu be jokio sąžinės graužimo.
Tą padėjo padaryti tie patys psichologai, pas kuriuos „gydžiausi“, ir rasta informacija“
[Dalia, 45 m.].

Gėjai visuomenei atrodė daug grėsmingesni ir pavojingesni nei lesbietės. Tai būdinga
ne tik sovietmečiui, kuomet vyro su vyru veika buvo kriminalizuojama. Toks požiūris išlieka ir
iki šių dienų: rašoma ir kalbama tik apie gėjus ir tik jie dažniausiai yra pašiepiami per TV ir
spaudoje. Projekto ,,Vyriškų vaidmenų krizė Lietuvoje“21, kuris vyko 2002 metais, duomenys,
anot Tereškino (2004: 18 – 25), rodo, kad Lietuvoje aiškiai patvirtinamas tradicinio
hegemoninio vyriškumo modelis, o patys respondentai palaiko įtvirtintą patriarchalinės šeimos
modelį. Tokios savybės kaip jautrumas, supratingumas ir išvaizda nėra itin vertinami
20

Homoseksualų slenge taip vadinamas heteroseksualas.
Projektas ,,Vyriškų vaidmenų krizė Lietuvoje“. Vyrų vertybių ir elgsenos modelių tyrimas. Vilnius: SIC Rinkos
tyrimai, 2002.
21

44
,,normalaus“ vyriškumo bruožai. Lietuvoje įsigalėjęs maskulinizmo kultas, kur ,,tikras“ vyras
yra tik heteroseksualus, ir jam nėra būdingos ,,moteriškos“ savybės. Čia reikšmės turi ir
homoseksualių santykių forma: vyro su vyru veika žemina vyrų giminę, tuo tarpu dviejų
moterų santykiai yra neutralūs ir netgi tampa tam tikru aistros objektu. Tačiau, kaip teigia
Foucault (1999: 194), Senovės Graikojoje potraukis tai pačiai lyčiai buvo suprantamas visiškai
priešingai: moterų seksualiniai malonumai buvo netoleruojami, kadangi moteris atlikdama
seksualiniuose santykiuose vyro vaidmenį, neteisėtai užima jo padėtį, tuo tarpu vyrų santykiai
buvo ne tik gyvenimo ideologija, bet ir sudedamoji pedagoginio auklėjimo dalis siekiant
tikrojo vyriškumo. Taigi, galima daryti išvadą, kad mūsų seksistinė ir patriarchalinė kultūra
vertina ir gerbia tik ,,vyriško“ vyro indėlį visuomenėje. Tuomet kaip vertinama moteris?
Williams klausdamas tuo pačiu pateikia ir susimąstyti verčiantį atsakymą: ,,Ką tai sako apie
visuomenės lyčių vertybes, kai pats blogiausias įžeidimas, kuris gali būti nukreiptas į vyrą
remiasi palyginimu, kad jis yra kaip moteris?“ (1992: 262).
Sovietmečiu lesbietės buvo mažiau matomos, tokios jos, beje, yra ir šiandien. Tačiau
visuotinio teismo taip pat neišvengė. Nors dviejų moterų santykiai pasirodė mažiau
,,grėsmingi“, tačiau joms buvo stengiamasi ,,padėti“ ,,gydymo“ terapija. ,,Moteriškas“ vyras
užkliūdavo labiau nei ,,vyriška“ moteris. Taip yra ir šiandien. Čia būtų galima išskirti tris
svarbias priežastis. Pirma, socializme dviejų vyrų santykiai buvo kriminalizuojami, tuo tarpu
lesbietėms suteikiama galimybė ,,pasigydyti“ – dėl šios priežasties dviejų moterų santykiai
žmonėms atrodo ne tokie ,,grėsmingi“. Antra, kaip bus matyti iš skyriaus Viešumo kaina, be
to, apie tai kalbėta ir teorinėje darbo dalyje, gėjai yra labiau pastebimi (atpažįstami) nei
lesbietės. Trečioji priežastis yra susijusi su minėtu maskulinizmo kultu Lietuvoje.
Tačiau taip niekinamas ,,moteriškumas“ anaiptol nėra būdingas visiems gėjams, kaip ir
,,vyriškumas“ – lesbietėms. Reikia pažymėti, kad

homoseksualaus ,,vyriškumo“ ir

,,moteriškumo“ atpažinimo požymiai buvo menkai, anot pačių informantų, taikomi ir
,,klijuojami“ sovietmečiu, nes žmonės ,,tiesą“ apie homoseksualus žinojo tik iš kriminalizuoto
įstatymo – apie homoseksualumą viešai nebuvo kalbama. Tuo pagrindu visais įmanomais
būdais ir priemonėmis buvo ieškoma grėsmingo ,,priešo“, siekiant įvykdyti valdžios
įsipareigojimą prieš valstybę, pilietį ir moralinį ,,teisingumą“.
Homoseksualai buvo ,,medžiojami“ ir teisiami, pasitelkiant ne tik įstatymą, bet ir
įvairias tiesioginės diskriminacijos formas: atleidimą iš darbo, persekiojimą, šantažą bei
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sąmoningą tokių žmonių karjeros žlugdymą. Darbas (įskaitant ir baudžiamąjį įstatymą)
sovietmečiu buvo ta sritis, kurioje homoseksualai nukentėjo labiausiai: tie, kurie susidūrė su
valdžios vykdomu ,,teisingumu“, paaukojo ne tik savo karjerą, bet kartu buvo sužlugdyti ir
kaip asmenybės. Visuomenė nesuprato ,,jų“ ir negailestingai pasmerkė. Kaip ,,jie“ išgyveno
tokioje priešiškoje aplinkoje? Kaip priėmė savo seksualumą ir tapatybę? Į šiuos klausimus
bus bandoma atsakyti sekančiame skyriuje.

3. 1. 3. Homoseksuali tapatybė: asmenybės transformacijos
,,Taip sakant, pragyvenau du gyvenimus: ir hetero, ir homo…“
– Gytis

Homoseksualai sovietmečiu gyveno užsislėpę ne tik nuo visuomenės, bet ir nuo savęs:
kai kurie jų bandė neigti savo seksualumą ir nenorėjo pripažinti homoseksualios tapatybės.
Visuomenės homoseksualų niekinimas, jų ,,medžiojimas“ ir smerkimas skirtingai paveikė
tokių žmonių gyvenimus: baimė, skausmas ir gėda lydėjo gėjų ir lesbiečių savęs suvokimą ir
priėmimą. Vieni didelių pastangų dėka sugebėjo atsitiesti po daugelio sunkių traumų
gyvenime ir priimti savo seksualinę tapatybę, kitiems pavyko to išvengti, nes jų gyvenimas
susiklostė gan palankiai, tačiau buvo ir tokių, kuriems savęs priėmimas tapo sunkiai arba
visiškai nesuderinamas su neigiamu visuomenės požiūriu.
Šiame skyriuje bus analizuojamos homoseksualų atsiskleidimo, savo seksualinės
tapatybės suvokimo bei priėmimo patirtys ir aptariamas šio laikotarpio išskirtinumas,
atskleidžiant, kaip sovietmečiu patirtos vidinės traumos įtakojo tolimesnį tokių žmonių
gyvenimą. Bus siekiama parodyti, kaip pasikeitė asmenybė, kuri per nuolatinį ir negailestingą
visuomenės atmetimą bandė suvokti, kas ir kodėl ji tokia.
Kaip jautėsi, kaip (iš)gyveno homoseksualai sovietinėje Lietuvoje? Tai labai svarbus
klausimas, ne tik reikalaujantis daugelio atsakymų apie šio laikmečio išskirtinumą, bet ir apie
žmonių patirtis ir padėtį tuometinėje visuomenėje. Atsiskleidimas (coming–out), kuris yra
savo lytinės orientacijos ir tapatybės suvokimas bei atsiskleidimo kitiems pradžia, sovietmečio
kartos homoseksualams nebuvo lengvas. Atsiskleidimas, kuris prasideda nuo savo seksualinės
tapatybės suvokimo ir atsiskleidimo bendruomenei, daugeliui tapo sunkiausiu ir skaudžiausiu
gyvenimo išbandymu ir patirtimi. Herdt (1992: 29) sako, kad atsiskleidimas yra identiteto
vystymosi ir transformacijos procesas, todėl daugumai homoseksualų savęs suvokimas ir
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priėmimas buvo ilgas ir sunkus pažinimo kelias savęs link.
Sovietmečiu buvo daug baimės ir neatvirumo, kurį sąlygojo visuomenės priešiškumas.
Todėl egzistavo slapta subkultūrinė terpė, kurioje homoseksualai galėjo susirasti bendraminčių
ir lengviau atsikvėpti nuo įkyrių visuomenės žvilgsnių. Tai buvo erdvė, kurioje išgyvenamas
savumo, kaip bendruomeniškumo ir savęs supratimo bei priėmimo jausmas, vienintelė terpė,
kurioje buvo galima nesaugoti ir neslėpti savo privatumo:
,,1979 metų rudenį aš suradau tą vietą, kur susipažinau su savais. Tai buvo mano didysis
atradimas! Klestėjo trys susibūrimo vietos. Tai tualetinis gyvenimas, alubariai ir pirtys.
Alubariuose vakarais ten liaudis net iki orgijų daeidavo. Ten tokia buvo kaip ,,medžioklės“
aistra... Pirtyse rinkdavosi liaudis pagal nustatytus grafikus, o tualetuose virdavo naktinis
gyvenimas. Turėjo juk žmonės kažkaip gyventi...“ [Gytis].

Po atsiskleidimo sau ir saviems (bendruomenei), toliau seka vadinamasis ėjimas į
viešumą: savo tapatybės atskleidimas šeimai, draugams ar bendradarbiams, kurie manė, kad
žmogus yra heteroseksualus. Suprantama, socializme bet kokioje visuomeninėje terpėje ėjimas
į viešumą buvo neįmanomas. Šeimoms ir draugams, kaip teigia kai kurie informantai, jie savo
netradicinę orientaciją atskleidė tik po nepriklausomybės – kai kurie jų tik tuomet daugiau
apie save sužinojo ir įsidrąsino apie tai papasakoti savo artimiesiems. Tačiau kiti taip ir
neišdrįso apie save prasitarti niekam. Nedas ir Dalia – ne išimtis. Daliai savęs pažinimo ir savo
seksualinės tapatybės priėmimo procesas buvo labai skausmingas ir ilgas. Gyvenimas nuolat
sekančioje ir tave niekinančioje visuomenėje buvo baisus. Nuolatinė įtampa ir savo
seksualinės tapatybės nesuvokimas lydėjo daugelį metų:
,,Sovietmečiu tiesiog turėjau draugę, su kuria kartu gyvenau. Bet tuomet menkai tesupratau,
kad esu lesbietė. Paprasčiausiai neturėjau jokios informacijos apie tokią orientaciją, kad
galėčiau kažkaip save identifikuoti. Visada maniau, kad esu kaip visi, tik kažkodėl labai
myliu tą konkrečią moterį, ir kad be jos negaliu gyventi. Ir jos draugėms ir šeimai, ir mano
tiesiog sakėm, kad man namuose per mažai vietos, todėl gyvenu pas ją kaip pas savo
geriausią draugę. Šiaip abi nelabai supratom, kas su mumis vyksta, nes nebuvo supratimo
apie tokią orientaciją kaip išskirtinę. Todėl visą laiką graužė sąžinę, kad darom kažką ne
taip, nors neturim jėgų atsispirti, ir, savaime suprantama, slėpėm tai, kuo užsiimam, nuo
viso pasaulio, nes paprasčiausiai manėm, kad numirtume iš gėdos, jei kas sužinotų. O dabar
tai visai kas kita (...)“.

Informacijos stygius, visuomenės nusiteikimas vertė manyti, kad esi kažkoks
išskirtinis, ne toks, koks turėtum būti. Bunzl iš savo informantų patirties Austrijoje, kur
homoseksualumas taip pat buvo kriminalizuojamas ir homoseksualai gyveno visuomenės
pogrindy iki 1990 metų, rašo, kad tokia žmonių situacija buvo ,,išskirtinai klaidinanti ir
dezorientuojanti tos pačios lyties seksualumo supratimo patirtis“ (2004: 79). Su savęs
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suvokimo ir priėmino sunkumais susidūrė ne tik Dalia, bet ir Stasys, Gytis bei Nedas. Tik
vieninteliam Laimiui pavyko viso to išvengti. Tam, manau, o ir jis pats sutinka, didelės
reikšmės turėjo bažnytinė darbo aplinka. Čia jis galėjo pasislėpti nuo įtarinėjimų. Tai buvo
gera priedanga: niekas nedrįso įtarinėti ir ieškoti tarp tokios aplinkos žmonių ,,slapto priešo“, o
ir dirbo jis, kaip pats sako, ,,Lietuvos užkampy“, atokioje provincijoje.
Dalia visiškai priėmė savo tapatybę tik po dešimtį metų trukusios psichologinės
įtampos ir ,,gydymosi“. Tačiau Nedo sovietmečiu darbe patirtos nuoskaudos ir nuolatinis jo
karjeros žlugdymas lėmė jo, kaip asmenybės, transformaciją. Ši transformacija prasidėjusi dar
sovietmečiu, kaip jis pats sutinka, saugo jo karjerą, tačiau žaloja jį, kaip asmenybę. Namuose
jis gėjus, o darbe ir visuomenėje – natūralas.
Visi informantai patvirtino, kad nešvankūs juokeliai ar anekdotai apie homoseksualus
juos labai žeidžia: vieni jų nutyli, kiti šypteli ,,dėl kompanijos“, nes taip reikia, tačiau yra ir
tokių, kurie slėpdami seksualinę tapatybę vis tiek išlieka ištikimi savo įsitikinimams ir yra
nelinkę taikytis:
,,Visada žinai, kad paaiškėjus tikrajai tapatybei, gali būti represuota. Dažnai net sunku
įsijungti į visuomenės gyvenimą, aktyviai dalyvauti kokiuose nors visuomeniniuose
judėjimuose. Vieną visuomeninę organizaciją todėl ir palikau, kad per vieną susirinkimą
ten buvo pasišaipyta iš homoseksualių asmenų. Supratau, kad negaliu su tais žmonėmis
siekti kažkokių bendrų tikslų, nes jie nepripažįsta tokių kaip aš“ [Dalia].

Tuo tarpu Nedas teigia, kad jau prie visko prisitaikė ir nieko nežada keisti, nes ,,viskas
bus dar blogiau“. Kartą nukentėjęs jis deda visas pastangas, kad tik pritaptų
heteronormatyvioje visuomenėje. Dar sovietmečiu jis suprato, kad norėdamas apsaugoti savo
karjerą turi pasikeisti/prisitaikyti iš esmės. Šis konformizmas jam padeda apsaugoti save ir
savo darbą. Užvėręs namų duris jis tampa kitu žmogumi. ,,Liaudis darbe kaifuoja, kai aš
pašiepiu gėjus“,– pasakoja Nedas. Tačiau ,,dvigubas“ gyvenimas labai žaloja jo asmenybę.
Nedas pripažįsta, kad dėl tokių savo nuostatų ir gyvenimo būdo patiria nemažai psichologinių
ir sveikatos problemų. Jis supranta, kad taip gyventi yra negerai, tačiau klausia: ,,O tai ką man
daryt?“. Sovietmečiu patirtos nesėkmės pakeitė jo gyvenimą. Toks jis jau 25 metai:
,,Aš dabar esu atviras tik su internetu – savotiška iškrypimo forma. Taip aš išleidžiu
,,įkalintą“ ,,aš“ pasivaikščioti... Darbas, profesija viską užmaskuoja. Buvo laiko tarpas, kai
gyvenau laisviau. Bet viskas taip subyrėjo... Gal jau kokie 25 metai – absoliučiai nieko:
jokių draugų, o kolegos darbe – ne draugai (...), nes teatre yra žvėriška konkurencija ir
reikia tik paklausyti per atrankas, koks vienas Romeo yra blogesnis už kitą, ir kokia
Džiuljeta yra didesnė paleistuvė [perkeltine prasme] (...). Laisvalaikį aš stengiuosi
susidėlioti taip, kad būčiau kuo daugiau užimtas. Ką gi aš su tuo laisvalaikiu veiksiu?
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Tapau darboholiku, kad tik neliktų laiko galvoti [apie save, savo padėtį], nes, antraip,
pradeda ,,stogas važiuoti“. Jau ir nervų sistema išklerusi, ir ta nuolatinė kontrolė, kai reikia
daryti ne taip, kaip nori, o taip, kaip reikia. Kaip manot, iš kur man kad ir ta skrandžio opa,
neuropatija (...). Aš gyvenu visiškai vienas. Iki šios dienos bijau ir kontroliuoju save
kiekvienam žingsny. Bet kaip aktorius susikaupiu kiekvienąkart – ir kaip į sceną (...). Aš
save sukausčiau ir tyčia nieko nenoriu. Aš įlendu į savo kostiumą ir viskas. Nueinu taip į
darbą, grįžtu, įlendu vėl į chalatą ir prie kompiuterio. Ir taip visada... “

Nedo fobija yra virtusi savotiška manija: jis taip konstruoja savo gyvenimą ir žeria
tokius argumentus, kuriems yra sunku atrasti tinkamus paaiškinimus, nes jo gyvenimas
kupinas kartėlio ir nusivylimo. Jis pats nenori nieko keisti, pats nuolat save įtikinėja ir
stengiasi būti kitu žmogumi. Tai savotiškas asmenybės susidvejinimas: kontroliuojant ir
saugant save nuo aplinkinių ir kartu nuo paties savęs jis virsta visai kitu žmogumi. Apie tai
tikriausiai daugiau galėtų pasakyti psichologai. Tuo tarpu sociologas James Sears (1997: 16)
tokią asmens padėtį ir savijautą įvardija kaip vidinę homofobiją, kuri pasireiškia tarp gėjų ir
lesbiečių kaip sąmoningas ar nesąmoningas negatyvių jausmų ar pažiūrių priėmimas apie
homoseksualumą ar homoseksualus. Tokie žmonės jaučia diskomfortą dėl savo seksualinės
tapatybės, negerbia ir mažai save vertina. Tačiau Nedo atveju svarbi yra ne asmenybės
,,sutrikimo“ diagnozė, o tokios padėties priežastys.
Nedo, kaip asmenybės, transformacija – sovietmečio pasekmė. Ši transformacija
kainavo Nedui gyvenimą, kurį dabar jam pačiam sunku pakeisti. Sovietų valdžia sukūrė savo
,,tiesą“ apie homoseksualumą. Susidūrę su visuomenės požiūriu į šią ,,tiesą“, homoseksualai
nukentėjo skirtingai. Nedas negrįžtamai pasikeitė. Visuomenės akyse jis tapo ,,normaliu“,
įgijo taip vadinamą dirbtinę ,,normalumo išvaizdą“ (Herdt 1992: 48). ,,Dirbtinis normalumas“
buvo ir yra daugelio gėjų ir lesbiečių kasdienybė tiek sovietmečiu, tiek šiandien, tačiau ši
asmenybės transformacijos forma pavertė Nedo gyvenymą košmaru, kuriame daug abejonių,
baimės, nepasitikėjimo ir netikėjimo savimi bei aplinkiniais. Tuo tarpu Gyčio situacija atrodo
ne mažiau sudėtingesnė, nes jis mėgindamas pritapti heteronormatyvioje visuomenėje, įtikino
save, jog gali ir privalo turėti seksualinių ryšių su moterimis.
Kaip reikėjo suprasti save ir savo seksualinius troškimus, nukreiptus į tos pačios lyties
asmenį, kai vienintelis galimas paaiškinimas buvo tik tai, kad homoseksualumas yra
,,iškrypimas“, ,,nenormalumas“, ,,nesveikumas“? Kokios buvo žmonių patirtys ir kaip tai
įtakojo jų tolimesnį gyvenimą, susipažinus su ,,šviečiamąja“ literatūra apie homoseksualumą?
Čia sekė gili asmenybės krizė: ne tik savęs nesuvokimas, bet ir nesėkmingas mėginimas
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pasikeisti – tapti ,,normaliu“.Gyčio gyvenimas iš esmės pasikeitė perkaičius tardytojams skirtą
vadovėlį, kuriame buvo rašoma, kaip atpažinti ir traktuoti lytinius nusikaltimus:
,,Radau toje knygoje skyrių apie pederastiją. Na, žodžiu, lytinis nusikaltimas. Ten buvo
rašoma, kad tokius individus reikia sekti, o sugavus iškart imti tepinėlio tyrimus (...). Kai
viską perskaičiau, man pasidarė baisu. Pamaniau, kad esu kažkoks nenormalus, nemoku net
nupasakoti... Ten taip smulkmeniškai ir bjauriai viskas buvo aprašyta. Kaip apie gyvulius...
Man ėmė atrodyti iš šitos knygos, kad mane kažkas seka, ir aš ėmiau jaustis kaip
nusikaltėlis. Ir tuo metu aš nusprendžiau, kad mylėsiu panas ir viskas. Bandžiau sau taip
įteigti, o akys vis tiek krypo į vyrišką klyną. Pradėjau eiti į šokius. Pamačiau, kad sekasi.
Man pradėjo patikti, kad panos į mane kreipia dėmesį. Man pradėjo patikti patikimas (...)“.

Jei Nedo fobija rėmėsi karjeros išsaugojimu, tai Gyčiui ėmė atrodyti, jog jis daro kažką
labai nuodėminga, ir už tai gali būti smerkiamas. Bendravimas su moterimis buvo savotiška
maskuotė, o nuolatinis savęs įtikinėjimas ir visuomenės požiūris prisidėjo prie to, kad būtų
pasiektas gyvenimo ,,tikslas“ – vedybos. Tačiau, skirtingai nei Nedas, Gytis vis tik
,,atsitokėjo“ ir pradėjo gyventi savo gyvenimą, kaip gėjus. Nors reikia pripažinti, kad jam
dabar nėra lengva, nes jis vis dar saugo savo santuoką, kitaip sakant, gyvena dėl vaikų.
Tiek Nedas, tiek Stasys, tiek Laimis, tiek Gytis ir Dalia – pasikeitė. Sovietinis
laikotarpis ir to meto normos, įsitikinimai bei įstatymai privertė visus daugiau ar mažiau
prisitaikyti, susitaikyti ar užsislėpti. Vieniems tai sužalojo gyvenimą, kitiems – karjerą,
tretiems – asmenybę, nė vienas neliko nepaliestas ar nepastebėtas. Vieni sugebėjo sukurti savo
gyvenimą iš naujo ir atrasti bei priimti save, kiti vis dar bando tai padaryti, treti jau nepajėgia,
todėl nieko nesitiki ir taip tarsi apgaudinėja save. Visi jie susitvarkė gyvenimus, kiekvienas
savaip, ir stengiasi gyventi toliau, tačiau kas, anot Laimio, apmokės skriaudas, pažeminimą ir
kalėjime praleistus metus. Kas pasakys, kad tai buvo nežmoniška?

3. 1. 4. Tarp dviejų pasaulių: žvilgsnis į praeitį ir į save
,,Kartu su komunizmo žlugimu atėjo ir daug mažų revoliucijų“,– rašo politologas Paul
Goldschmidt (1999: 318). Homoseksualumo dekriminalizavimas, įvairios informacijos
antplūdis ir daugybė kitų priežasčių lėmė pasikeitimus homoseksualų gyvenime. Šio skyriaus
tikslas – palyginti sovietinės homoseksualų kartos patirtis, žvelgiant į jas iš posocializmo
perspektyvos: kaip šie žmonės vertina naująją ir senąją santvarką, kaip naujas istorinis
laikmetis ir su juo atėjusios permanios keičia jų požiūrį į save, į kitus ir į visuomenę. ,,Mažų
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revoliucijų“ atėjo ir į homoseksualų gyvenimą: ką jie patys apie tai mano, ar jiems gyventi
nepriklausomoje Lietuvoje yra geriau?
Lygios piliečių teisės, spaudos bei žodžio laisvė – visa tai ir dar daugiau apibūdina
žodis demokratija. Kai Lietuva tapo nepriklausoma, dauguma tikėjosi, kad gyvenimas tokioje
valstybėje bus paremtas pagrindiniais demokratijos principais. Tačiau tokios informantų
pastabos kaip ,,laisva“, ,,nepriklausoma“ (kabutėse) Lietuva verčia susimąstyti, ar tikrai
gyvename pilietinėje, lygiateisėje ir demokratinėje visuomenėje? Platesnė diskusija apie šio
reiškinio priežastis ir padėtį aptariama antrame etnografinės darbo dalies skyriuje, tačiau
panašios informantų pastabos verčia manyti, kad jų atžvilgiu ir, jų nuomone, mažai kas
pasikeitė, arba jie tikėjosi ne tokių permainų. Laimiui didžiausias pasikeitimas susijęs su
skaudžia jo gyvenimo patirtimi:
,,Vieną dalyką turiu pastebėti, kad bent jau nebetardo niekas. Žmogus gali nebijoti, kad
kažkas baisaus atsitiks, o nuo lokalinių nemalonumų visi esam neapdrausti. Visur,
kiekvienam darbe yra intrigos: kažkas kažką nori išstumti ir savo draugus ar gimines
įstatyti. Kažkieno pažiūros nepatinka... Ir žmonės dabar mažiau mus keikia. Ten kokie
prasti diedai ar turgaus bobos, tai taip, o inteligentai žmonės jau yra pripratę prie šitų
dalykų ir tau taip į akis nedrėbs, nebus nepagarbos. Žmonės dabar ima po truputį galvoti,
kad jei jau įstatymo nėra, tai gal jau čia nieko tokio ir baisaus (...). Be to, ir mano padėtis
dabar tapo daug patogesnė. Jei ką, sakyčiau: ,,Kaip tau negėda, tamsta, mano metuose ką
nors įtart“ (...). Aš nesu patenkintas, bet konstatuoju, kad ir nedaug, bet pagerėjo“.

Jau nereikia bijoti – toks svarbiausias Laimio pastebėjimas, susijęs su pasikeitimais,
todėl jam ir atrodo, kad žmonės homoseksualus dabar ,,mažiau keikia“. Keikia daugiau, nes
sužinojo, kad tokių žmonių yra, tačiau susidoroti su jais jau nebeįmanoma tokiomis
priemonėmis, kokios egzistavo sovietmečiu. Laimis kartu pastebi, kad atsirado dvi žmonių
kategorijos, skirtingai vertinančios homoseksualumą: neišprusę ir nieko apie tai neišmanantys
ir keikiantys homoseksualus bei saujelė taip vadinamų inteligentų, kurie jau ,,pripratę“ ir ,,į
akis drėbti neišdrįs“. Laimis nesako, kad tai yra gerai ar blogai. Jis paprasčiausia konstatuoja,
kad dalis žmonių apie homoseksualumą yra linkę ,,mandagiai“ nutylėti. Tik keista, kodėl jie
,,pripratę“. Laimis vėliau vardina pavardes žymių politikų, kurie, kaip jis sako, ,,neišdrįstų“,
taip pat pamini ir ,,išsišokėlius“, kurie nieko nepaiso, neturi ,,jokio padorumo“.
Ir Stasys, ir Nedas prisipažįsta nejaučiantys, kad gyvena laisvoje Lietuvoje, nes nemato
jokio visuomenės palankumo ar palaikymo. O juk, kaip sako Williams (1992: 264, 273),
žmogaus teisės į skirtingumą pripažinimas yra svarbiausias demokratijos ir laisvės požymis,
tuo tarpu mūsų visuomenėje visos tiesos yra grindžiamos hetero normomis:
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,,Tas vienodumo troškimas labai stipriai traukia žmones, gyvenančius skirtingoje ir
besikeičiančioje visuomenėje. Vietoj to, mes turėtume būti dėkingi, kad nesame visi
vienodi. Jei tokiais būtume, visuomenė prarastų kūrybingumą ir gyvybingumą, kuris
randasi iš skirtumo (...). Beprasmis konformizmas yra ekonominė, emocinė ir intelektualinė
aklavietė (...)“ (273). ,,Mes nešvaistome žmonių, kaip tai daro baltoji visuomenė.
Kiekvienas asmuo turi talentą, kiekvienas asmuo turi padaryti savo įnašą“,– sako indėnų
kultūros atstovas“(264).

Šis vienodumo troškimas yra įsišaknijęs žmonių sąmonėje dar nuo ,,lygybės“ principu
paremtos sovietmečio lyčių ir darbo politikos22. Sovietinei sistemai reikėjo darbingos ir
produktyvios liaudies. Valdžios elitas priimdavo sprendimus, tad eiliniam piliečiui siekti
mokslinių aukštumų nereikėjo, ir tai buvo sąmoningai neskatinama. Per daug protingas ir
žinantis – pavojingas, o (fiziškai) dirbantis – naudingas. Sovietmečiu buvo du sluoksniai
žmonių – elitas ir darbo liaudis. Tarp pastarojo sluoksnio žmonių visi turėjo būti vienodi ir
lygūs, nes buvo visiškai priklausomi, todėl ir dabar toks ,,išsišokimas“ ir ,,prasimanymas“ kaip
homoseksualumas seksistinei posocialistinei visuomenei yra labai didelis netikėtumas ir
iššūkis. Didžiajai daliai sovietinės kartos žmonių homoseksualumas vis dar yra ,,iškrypimas“,
tuo tarpu jaunesniems (bet tikrai ne visiems) – atrakcija, pašaipų objektas ir, kaip sako Ieva,
,,dabar netgi yra ,,madinga“ pasigirti, kad turėjai homoseksualių santykių. Reikia tik į
pasaulines žvaigždes pasižiūrėti (...)“. Tačiau Lietuvoje tokia ,,mada“ dar kurį laiką
nenusimato.
Ir Stasys, ir Nedas, ir Gytis teigia, jog ,,prie sovieto“ homoseksualams gyventi buvo
daug geriau, nes apie juos mažai kas žinojo, o dabar, kaip sako Gytis, ,,sužinoję gali švilpti tau
už nugaros“. Homoseksualumo problema sovietmečiu kaip ir neegzistavo, nes niekas apie tai
nerašė ir nekalbėjo, tuo tarpu šiandien ši tema eskaluojama išskirtinai skandalų lygyje, kas
,,mums tikrai ne į naudą“ (Stasys). Informantai pabrėžia, kad dabar jiems gyventi yra nesaugu:
žmonės apie juos žino daug ir beveik tik iš neigiamos pusės:
,,Ir tarybiniais metais, ir dabar esame rėmuose. Tik anksčiau žmonės buvo tamsesni ir
nekreipdavo dėmesio, o dabar homoseksualumas tapo kiekvieno asmeniniu reikalu: tavęs
palauks už kampo ir parodys, ką gali padaryti. Dabar atrodo, kad pasaulis išprotėjo,
viešumas liaudį apšvietė. Bet viso to priežastis – neribota laisvė. Nieko nereikia bijoti, kad
tave paskųs ir panašiai, nereikia saugotis, gali kalbėti, ką nori. Ogi sovietmečiu sekso tai
nebuvo, apie tai tarybiniam piliečiui negalėjo būti nė minties. Dabar viskas pasikeitė...“
[Nedas].

22

Sovietmečio ideologija nėra vienintelė tokio troškimo priežastis, nes normatyvioje visuomenėje ,,vienodumas“
tampa ne tik troškimu siekiant pateisinti normą, bet ir būtina sąlyga, kurią kiekvienas iš mūsų
sąmoningai/nesąmoningai įgyvendina arba ne.
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Sovietmečiu santuoka buvo vienintelė institucija, kurioje galimi lytiniai santykiai.
Santuoka buvo ne tik padoraus gyvenimo norma, bet ir pagrindinis reprodukcijos šaltinis.
Teisėtas seksas galėjo būti tik šeimoje, o apie kitokias seksualumo formas, kaip tik vyro ir
moters santykių išraiška, negalėjo būti net kalbos. Socializme buvo siekiama ištrinti visas
ribas, skiriančias viešą ir privatų sektorių, nes valstybė norėjo viską ,,matyti“ ir taip
kontroliuoti savo piliečius. Ir nors apie seksą nebuvo kalbama ir sudaromas įspūdis, kad jo
,,nėra“, tačiau ši intymi žmonių gyvenimo praktika „tapo palyginti vieša, kai kelios kartos
buvo priverstos dalintis vienu kambariu, o jauni žmonės turėjo naudotis parkais, miškais ir
paplūdymiais kaip seksualinės veiklos susitikimo vietomis“ (Gal, Kligman 2000: 50). Sekso
tema buvo tabu, nes valdžiai reikėjo ne sau, o valstybei gyvenančių ir tarnaujančių piliečių.
Tokia samprata būdinga priešlaikinei krikščioniškajai idėjai, ,,pagal kurią pats seksualinis
malonumas yra susitepimas, o jo vienintelė teisėta forma, kuri galėtų būti priimtina, tėra
santuokoje, norint susilaukti palikuonių“ (Foucault 1999: 458).
Informantai nemano, kad gyvena laisvoje Lietuvoje, nes ši ,,laisvė“ vieniems
(heteroseksualams) suteikia viską (aptarinėti, spręsti, vertinti), o kitus tik dar labiau izoliuoja,
paversdami tokio ,,laisvėjančio“ proceso aukomis. Mūsų visuomenėje ,,kuo daugiau
informacijos, tuo daugiau užsidaroma [homoseksualai]“ (Stasys), nes ši informacija ir liaudies
,,švietimas“ išskirtinai pateikiamas deviacijos ir pašaipų kontekste: rodoma ir kalbama, kaip
atpažinti tokius žmones pagal manieras, išvaizdą ir balsą. Akivaizdu, kad tokioje
homofobiškoje visuomenėje gyventi yra nesaugu, todėl esi priverstas būti labai atsargus.
Sovietinę KGB baimę pakeitė visuomenės baimė, o tiksliau, atsargus atsiribojimas:
,,Dabar, jeigu saugausi, kad neatskleisčiau jos [orientacijos] tam, kam nereikia, tai tik todėl,
kad dauguma žmonių, kiek suprantu, nepriima tokios orientacijos kaip vienos iš galimų
žmogaus tapatybių ir gyvenimo būdų, lygiai kaip ir aš pati sovietmečiu, kai neturėjau jokios
informacijos. Na, šiandien, skirtingai nuo sovietmečio, yra galimybė gauti informaciją,
susivokti savyje, lengvai susirasti saviškių, burtis į bendruomenes, vaikščioti į vakarėlius,
kurti savo subkultūrą. Paprasčiausiai būti savimi bent jau pogrindyje. Tokie pasikeitimai,
aišku, įmanomi dėl šiandien nevaržomos informacijos ir demokratinių visuomenės pokyčių:
gali susitikinėti pogrindyje be baimės, kad tave seks KGB, gali laisvai naudotis internetu ir
kitokiomis komunikacijos priemonėmis (...). O šiaip visuomenėje sunku nuolat slėpti savo
orientaciją, ypač kai savyje su tuo esu susitaikiusi ir priėmusi kaip neatsiejamą savo
tapatybės dalį. Jaučiuosi, kaip sovietmečiu jausdavosi disidentai, gyvenę dvigubą gyvenimą
– viešą, kuris turėjo daugiau ar mažiau atitikti totalitarinio režimo reikalavimus, ir
asmeninių įsitikinimų skatinamą pogrindinį gyvenimą“ [Dalia].

Informacija padėjo daugumai gėjų ir lesbiečių geriau susivokti savyje ir save priimti,
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pakeisti nuostatas ir įsitikinimus ne tik apie save, bet ir apie likusią visuomenę. Tačiau
visuomenė į šią žinią reagavo labai priešiškai ir ,,susirgo“ homofobija. Ji paprasčiausiai buvo
nepasiruošusi priimti taip/tokios apie homoseksualumą teikiamos informacijos. Taigi,
visuomenės reakcija nusvėrė homoseksualų emancipaciją, kurios buvo galima tikėtis laisvoje
ir nepriklausomoje Lietuvoje. Nors Dalia šiandien, kaip ji pati sako, yra priėmusi savo
seksualinę tapatybę ir gali leisti laiką tarp ,,savo rato“ žmonių, dalintis informacija, nebijoti,
tačiau pripažįsta, jog vis dėl to viešumoje niekas nepasikeitė: jei anksčiau turėjai paklusti
,,totalitarinio režimo reikalavimams“, tai šiandien tenka taikytis su heteronormatyvios ir
homofobiškos visuomenės normomis, įsitikinimais ir vertybėmis.
Naujas istorinis laikmetis homoseksualus Lietuvoje sutiko labai priešiškai. Tačiau
informacija, laisvos sienos ir daugybė kitų pasikeitimų paskatino homoseksualus keisti požiūrį
į save, kuris sovietmečiu buvo nevisavertis, kupinas gėdos, nepasitikėjimo, nežinojimo ir
baimės. Informacijos stoka buvo pagrindinė kliūtis, trukdžiusi tinkamai suvokti ir įvertinti
savo seksualinius troškimus. Ne vienas informantas nurodo, kad ,,suprato“ savo seksualumą,
kai jiems buvo 25 metai. Kiti jį pradėjo ,,atpažinti“ ir suvokti tik po daugelio metų santuokoje.
Informantas Kęstas prisipažįsta, jog sovietmečiu vykdyta lyčių politika lėmė pavėluotą savo
seksualinės tapatybės suvokimą:
,,Sovietmečio pasekmė – pavėluotas savęs suvokimas. Supratau, kad esu homoseksualus,
kai man buvo 25 metai. Nuvažiavęs į Berlyną (kai griuvo siena) supratau, kad egzistuoja
kitoks gyvenimas, pamačiau tą subkultūrą, ir tai lėmė mano apsisprendimą“.

Informatai nurodo, kad šiandien jie save supranta ir vertina visai kitaip nei
sovietmečiu. Tam įtakos turi ne tik informacija, bet ir sukaupta gyvenimo patirtis, asmeninės
savybės bei amžius. ,,Man 53 metai,– sako Stasys. – Ir aš galiu leisti sau prabangą būti
savimi“. Stasys yra labai atviras ir neslepia savo homoseksualios orientacijos, nors iš visų
apklaustųjų jis yra daugiausia kartų patyręs ir susidūręs su tiesiogine diskriminacija, kuri
išskirtinai susijusi su darbo aplinka tiek sovietmečiu, tiek posovietmečiu. Tik šiandien Stasys
galiausiai surado tą aplinką ir tuos žmones, tarp kurių jaučiasi gerai ir kuriems ,,neužkliūna“ jo
homoseksualumas. Tačiau daugelį metų jis buvo priverstas slapstytis. Laimiui jo garbingas
amžius yra galimybė maskuoti savo homoseksualumą, tuo tarpu ir Stasiui, ir Gyčiui tai yra
brandos ir sukauptos gyvenimo patirties ženklas:
,,Jei man visuomet buvo jausmas, kad aš esu mažesnis ir menkesnis, tai paskui ėmiau
galvoti, kuo aš menkesnis ir kuo jau tie ,,tikrieji“ vyrai yra pranašesni. Pamačiau, kad tie
vyrai irgi yra menkystos savo vidumi. Moteriai didžiausia nepagarba iš ko? – Iš vyro.
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Matai, daug reiškia čia ir amžiaus branda, ir patirtis, ir į viską imi žiūrėti ir vertinti kitaip.
Supratau, kad esu ne ką blogesnis. Aš manau, kad dabar jau pilnai atsitiesiau nuo visko.
Savo gyvenimą susitvarkiau maksimum ir geisti dabar dar kažko būtų jau griekas (...).
Tenka ir pameluoti, ir pavaidinti, ir nuo viso to klaikiai pavargsti ir nusibosta... Bet negaliu
kitaip! Juk yra žmona ir vaikai. Žodžiu, visa tai, tas ,,melas“ ir nesmagumas yra labai
nereikšminga: na, lašas šaltas ant plikės užkrenta ir ką. Nieko“ [Gytis].

Daug kas gyvenime priklauso nuo paties žmogaus: kaip tu save vertinsi, taip tave
vertins ir kiti, ,,jeigu leisiesi kompromituojamas, tave sukompromituos“ (Gytis). Laimis sako,
jog replikas reikia nuleisti juokais, neskirti joms daug reikšmės, o Gytis įsitikinęs, kad šiuo
atveju geriausia yra būti tam pasiruošus ir pulti: ,,Jei tavęs paklaustų, ar tu ne pedikas, reikia
iškart: ,,O, tu, ką, berniukų ieškai!“ Daliai svarbūs jos įsitikinimai ir aplinkinių požiūris į
homoseksualumą. Nedas šiuo atveju linkęs išlikti nepastebėtu: jei reiktų, ir nešvankų anekdotą
apie gėjus papasakotų, kad tik nekiltų jokių įtarimų. Tuo tarpu Stasys įsitikinęs, kad visos gėjų
problemos kyla iš negalėjimo būti savimi.
Visų šių žmonių gyvenimo patirtis labai skirtinga, bet kartu ir labai panaši. Visi jie
daugiau ar mažiau susidūrė su sovietmečio represijomis, tačiau tai, kaip jie vertina save ir
aplinką šių dviejų laikmečių sandūroje, labai priklauso nuo jų asmeninių savybių, vertybinės
orientacijos ir, žinoma, patirties, kuri vienų gyvenimą palietė skaudžiau ir labiau įtakojo.
Gyventi šiandien jiems nėra geriau, nes sovietmečiu buvo ramiau – mažai kas tuomet apie juos
žinojo, tačiau su metais ir gyvenimo patirtimi atėjęs savęs vertinimas padėjo šiems žmonėms
kitaip pažvelgti į save ir į aplinkinius. Ir šiandien jie yra ,,rėmuose“, tačiau atgavę vidinę
ramybę ir pasitikėjimą. Tiesa, dar ne visi. Ne tokios ,,demokratijos“ jie tikėjosi, tačiau kartu
labai gerai supranta, kad staigios permainos ,,socialistinio mąstymo“ šalyje yra sunkiai
įsivaizduojamos. Ką apie tai mano posocialistinės kartos homoseksualai, kokios yra jų patirtys
naujame istoriniame laikmetyje, su kokiomis problemomis ir naujais reiškiniais jie susiduria,
bus mėginama atsakyti sekančioje darbo dalyje.
*

*

*

Socializmo laikotarpiu vykdoma prieštaringa lyčių politika skirtingai paveikė
homoseksualus: vieni, siekdami prisitaikyti ir užsimaskuoti – sukūrė šeimas, kiti nesėkmingai
mėgino pakeisti save. Visų jų patirtys labai skaudžios, nes nė vienam nepavyko išvengti
sovietmečio ,,tiesos“ apie homoseksualumą, kuri vieniems sukėlė begales abejonių ir vidinių
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prieštaravimų, kitus nubloškė į kalėjimą, o kai kurie buvo nuolat žlugdomi tiesiogiai
diskriminuojant juos darbe ir užkertant kelią karjerai bei kūrybai. Su ,,slaptu priešu“ buvo
mėginama susidoroti ne tik pasitelkus įstatymą ar ,,gydymo“ terapiją, bet ir persekiojimą,
šantažą bei tardymą. Permainos, kurios atėjo kartu su nepriklausomybe, daugumai
homoseksualų padėjo geriau susivokti savyje ir galop pradėti gyventi savo gyvenimą be
baimės ir nežinomybės. Tačiau kai kuriems jų sovietmečio palikti randai gyja sunkiai, nors
dauguma sutinka, jog skaudi gyvenimo patirtis padarė juos stipresnius.

3. 2. Viešumo kaina
,,Seksualinis malonumas kaip etinė substancija dar yra ir bus tarsi jėga – jėga, su kuria reikia kovoti
ir kurią subjektas turi valdyti (...). Seksualinė moralė dar reikalauja ir reikalaus, kad individas
paklustų tam tikram gyvenimo būdui, kuris apibrėžia estetinius ir etinius egzistencijos kriterijus
(...)“.

–

Michel Foucault, Seksualumo istorija, (1999: 379)

Po nepriklausomybės vykę procesai23 Lietuvoje sąlygojo pasikeitimus lyčių ir
seksualumo srityje. Intymaus gyvenimo reorganizacija lėmė homoseksualumo pasirodymą
viešumoje ir su tuo susijusių naujų reiškinių atsiradimą. Posocializmo tyrinėtojai paprastai
neišsiverčia be tranzitologijos sąvokos, tačiau šio termino taikymas Lietuvos kontekste nėra
tikslingas, nes naujas laikmetis ir su juo atėję pasikeitimai verčia kalbėti ne apie perėjimą, o
apie transformaciją. Tiek Verdery (1996), tiek Gal ir Kligman (2000) įžvelgia panašias šios
sąvokos vartojimo kliūtis. Todėl Verdery (1996: 15–16) teigia, jog klaidinga būtų manyti, kad
esame perėjime nuo socializmo prie kapitalizmo. Anot autorės, 1990 metais sovietinės šalys
patyrė transformaciją, kuri ateityje pateiks daugybę organizacijos formų įvairovių: kai kurios
šalys virs vakarietiškomis kapitalistinėmis rinkos ekonomikos šalimis, o kitos – ne.
Kokia situacija yra Lietuvoje prabėgus geram dešimtmečiui po Sovietų Sąjungos
suirimo? Su kokiomis problemomis homoseksualai susiduria šiandien? Kaip jie jaučiasi
gyvendami posocialistinėje visuomenėje? Į šiuos klausimus mėginama ieškoti atsakymų
sekančiuose šios darbo dalies skyriuose. Nagrinėjamas homoseksualumo reprezentavimas ir
vertinimas Lietuvos visuomenėje, analizuojamos 15 (10 vyrų ir 5 moterų, amžius 23 – 44 m.)

23

Laisvai prieinama informacija, viešumas, bendravimas ir bendradarbiavimas su užsieniu lėmė pasikeitimus
šalies politinėje, ekonominėje ir socialinėje srityje.
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posocialistinės kartos24 homoseksualų patirtys bei problemos, su kuriomis jie susiduria
viešojoje erdvėje – darbe ir atskleidžiami pasikeitimai privačioje sferoje – homoseksualų
tarpasmeniniuose santykiuose. Homoseksualumas tapo labiau ,,matomas“, tačiau kokia yra šio
viešumo kaina?

3. 2. 1. Homofobija kaip neapykantos nusikaltimas
,,Istorija jau žino tų ,,priešų“ vardus: tamplieriai, žydai, raganos, homoseksualai...kas sekantis?“
- Valius
,,Čia kaip ,,visuomenės kalėjimas“ – uždaras ratas.“
- Ieva

Homoseksualių žmonių baimė – pirminė žodžio homofobija reikšmė. Homofobija yra
naujas reiškinys nepriklausomoje Lietuvoje, nes socializme toks terminas buvo mažai žinomas
ir vartojamas, kadangi homoseksualumas viešumoje nedominavo ir nebuvo aptarinėjamas.
,,Homofobija yra liga, o tolerancija – vaistas“,– sako LGL pirmininkas Vladimiras Simonko25.
Šie žodžiai leidžia manyti, kad homoseksualių žmonių padėtis ir visuomenės požiūris į juos
šiandien Lietuvoje yra labai neigiamas. Tačiau kartu reikia pažymėti, kad šios prieštaringos
homofobijos ir tolerancijos sąvokos, kurios bus analizuojamos šiame skyriuje, šiandien yra
labai siauriai suprantamos. Jos populiarios mūsų visuomenėje, o jų vartojimas dar labiau
suintensyvėjo Lietuvai įstojus į ES. Europietiškoji kultūra atnešė naujus socialinius reiškinius,
kurie Lietuvoje prigijo gan greitai ir tapo ,,madingi“. Tiek tolerancija, tiek homofobija nuolat
kartojami ir naudojami TV bei spaudos kontekste. Šiandien daugiau rūpinamasi ir
diskutuojama ne tiek apie homoseksualų teises, lygias galimybes ir svarbiausia – jų problemas,
kiek apie ,,pamatuojamą“ tolerancijos ar homofobijos ,,lygį“ mūsų visuomenėje.
Šiame skyriuje bus analizuojama homofobija (kaip reiškinys) ir jos poveikis
homoseksualiems

žmonėms,

aptariamos

pagrindinės

su

homofobijos

platinimu

ir

homoseksualumo ,,švietimu“ susijusios sritys – žiniasklaida bei TV, nagrinėjamas tokio naujo
reiškinio kaip ,,apsimestinė tolerancija“ atsiradimas bei pateikiamos ir analizuojamos su
minėtomis temomis susijusios homoseksualų mintys ir patirtys, kurios atskleidžia daug
platesnį homofobijos reiškimosi, prasmių, jos priežasčių ir pasekmių kontekstą.
24

Homoseksualai šiame darbe skirstomi į socialistinę ir posocialistinę kartas daugiau pagal patirtį, o ne amžių,
todėl šioje dalyje bus naudojami ir kai kurie socializmo kartos atstovų interviu
25
2005 10 05. LTV laida ,,Prašau žodžio“. Diskusija: ,,Ar uždrausti gėjų ir lesbiečių paradą Lietuvoje?“.

57
Kaip bus matyti iš informantų pasakojimų bei viešosios visuomenės nuomonės ir
veiksmų, homofobijos sąvoka neapsiriboja vien homoseksualių žmonių baime. Mokslininkai
daug plačiau teorizuoja ir aiškina homofobijos sąvoką. Sears (1997: 16) homofobiją apibūdina
kaip išankstinį nusistatymą prieš seksualines mažumas, jų diskriminavimą, priekabiavimą,
įžeidinėjimą ar net smurtą. Tuo tarpu Blumenfeld (1992: 3, 6) gerokai praplečia šio termino
reikšmę teigdamas, kad homofobija veikia 4 tarpusavy susijusiais būdais. Tai asmeninė
homofobija, kuri remiasi atskiro individo įsitikinimu (išankstiniu nusistatymu), kad
homoseksualumas prieštarauja gamtos ,,dėsniams“ ir homoseksualai apskritai žemesni už
heteroseksualus. Tarpasmeninė homofobija, kuri pasireiškia, kai individo asmeninis
nusiteikimas ir įsitikinimai paveikia žmonių tarpusavio santykius, paverčiant nusistatymą
veiksmingu komponentu – diskriminacija (įžeidinėjimai, verbalinis ar fizinis priekabiavimas
ir pan.). Institucinė homofobija egzistuoja ir veikia įvairių vyriausybinių, religinių, mokslinių
ir kt. (kaip Doros ir Tautos Sąjunga, žr. į priedą nr. 1) organizacijų lygmenyje, kurios
sistemingai diskriminuoja besiremdamos seksualine orientacija ar identitetu – čia dažnai
lemiamą reikšmę turi įstatymai ir kodeksai. Kultūrinė homofobija yra labai paplitęs reiškinys,
paremtas heteroseksistinės visuomenės normomis ar elgesio kodais, kurie nėra išreikšti
įstatymuose, tačiau, nepaisant to, padeda visuomenėje įteisinti priespaudą. Ši priespauda
reiškiasi įvairiais būdais ir turi skirtingas priežastis, todėl homofobijos sąvoka, ir jos
reiškimosi kontekstas gerokai praplečiamas26.
Homofobija šiandien yra labai dažnai vartojamas žodis. Homofobija, kaip ir kitos
engimo formos (rasizmas, antisemitizmas), tarnauja dominuojančiai grupei, kuri

savaip

aiškina, interpretuoja ir kategorizuoja homoseksualumą. Socializmo laikotarpiu homoseksualai
buvo paieškomi ir baudžiami kaip tariami ,,slapti priešai“, tačiau šiandien situacija ne daug
kuo pasikeitė – homoseksualas tapo ,,tautos priešu“. Jei Moss tyrinėdamas stalinizmo
laikotarpį kalba apie ,,slaptą priešą“

(žr. sk. 3.1.2. ,,Grėsmingi“ tautos piliečiai), tai

posocialistinėje Lietuvoje galima daryti sąsają su ,,tautos priešu“. Į ,,slapto priešo“ kategoriją
sovietmečiu įėjo ne tik neparankūs (nes nereproduktyvūs), ,,grėsmingi“ (nusikaltę ir ligoti)
homoseksualūs piliečiai, bet ir tie, kurie nebuvo lojalūs to meto politinei ideologijai ir
26

Todėl homofobiją būtų galima keisti kitu žodžiu ir apibrėžti kaip priešiškumą homoseksualiems asmenims.
Tačiau atsižvelgiant į labai paplitusį homofobijos termino vartojimą ir šio reiškinio problematiką, homofobija
darbe nebus keičiama kita sąvoka. Be to, šį terminą labai dažnai naudoja ir patys informantai, tik aiškina bei
supranta šią sąvoką daug plačiau ir sieja ją ne vien su baime.
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santvarkai (Laimis nukentėjo ne tik dėl nenorminės orientacijos, bet ir antisovietinių politinių
pažiūrų). Šiandien homoseksualas tapo ,,tautos priešu“, nes išėjo į viešumą. Jam atsisakoma
suteikti lygias teises ir galimybes, jis yra nenaudingas ir nereikalingas visuomenei, nes, kaip
deklaruojama viename bulvariniame laikraštyje (Kruglova 2005: 3), homoseksualas
destabilizuoja ir žaloja žmones bei visuomenę. Todėl pasitelkus kai kurių aktyvistų iniciatyvą,
skelbiami mitingai su antraštėmis ,,Homoseksualistai puola“ (žr. į priedą nr. 1).
Filosofė Nida VasiliauskaitėI tokioje akcijoje įžvelgia (paranojišką) homofobiškų
Lietuvos piliečių mėginimą užbėgti už akių įsivaizduojamam ,,priešui“, taip išreiškiant ne tik
savo įsitikinimus, bet ir norą pademonstruoti, kad būtent jie yra ,,išrinktieji“, kurie gali
išgelbėti Lietuvos dorovę ir moralę ir, anot nepriklausomybės akto signataro bei akcijos
iniciatoriaus Kazimiero Uokos, ,,gyventi pagal lietuvių tautos himną“. VasiliauskaitėII
ironiškai komentuoja nespėjusį dienos šviesą išvysti mitingą, tačiau susilaukusį nemažai
atgarsių tiek žiniasklaidoje, tiek ir TV:
,,Taigi, šaunios akcijos iš serijos “Dėmesio! Homoseksualistai puola!” (Sodoma ir Gomora!
Pasaulio pabaiga! Gelbėkitės, kas galit!) vertos jų organizatorių – iškalbingiau
pademonstruoti savo smegenų vingius nebuvo įmanoma. Tautos gelbėtojai taip troško
paliudyti savo “normalumą”, kad, nesulaukę “puolimo” (Gay Pride parado), nusprendė
užbėgti jam už akių ir užpulti patys (matyt, nerimavo, kad Lietuvos gay community nežino
ir gali taip niekada ir nesužinoti, ką apie juos mano repšiai, murzos ir kundrotai)“.

Tuo tarpu po savaitės (tarsi koks sutapimas) bulvarinėje spaudoje pasirodo straipsnis
su antrašte ,,Homikai“ ima valdžią“, kuriame skrupulingai analizuojamas 1987 metais
parašytas ,,Homoseksualų manifestas“ (Lapėnaitė 2005: 1, 4–5). Iš viso to galiausiai padaroma
išvada, kad vadovaudamiesi manifestu homoseksualai bando ,,užvaldyti pasaulį“, nors nėra
aišku, nei kas, nei kokiais tikslais parašė minėtą manifestą. Lietuvos visuomenėje sąmoningai
formuojamas ,,tautos priešas“, kurį reikia sustabdyti, nuo kurio reikia gintis ir bijoti, nekęsti ir
priešintis. Tuo tarpu tarp pačių aktyviausiai besipriešinančių – sovietinės kartos žmonės.
Akivaizdu, jog jie vis dar gyvena tų laikų nuotaikomis ir ,,medžioklės aistra“. Valdžiai
,,įsiteikti“ jie kitais būdais negali, tad tarsi jauku naudojamasi žmonėmis siekiant savų tikslų.
Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė Margarita Jankauskaitė27 tokio pobūdžio
akcijose įžvelgia politinį aspektą: ,,Politikai ilgą laiką žaidė žmonių pažadais. Kai pamatė, jog
tai nepasiteisina, ėmė žaisti žmonių baimėmis: tai ir homoseksualai, ir romai...“ Negavę
leidimo surengti piketą, organizatoriai apie ,,tautos priešus“ daro išvadą , kad ,,matyt, jau ir
27

2005 10 05. LTV laida ,,Prašau žodžio“. Diskusija: ,,Ar uždrausti gėjų ir lesbiečių paradą Lietuvoje?“
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Vilniaus savivaldybėje yra jų tinklas apraizgytas“: visi nepritariantys akcijai tampa
potencialiais įtariamaisiais. Institucinės homofobijos paradoksas yra tas, kad nusitaikoma ir
kovojama ne tik prieš engiamą žmonių grupę – homoseksualus, bet ir prieš juos palaikančius
(ar įtarus tokiais esant) heteroseksualus.
Blumenfeld (1992: 3) teigia, kad homofobija paliečia visus: nusitaikoma grupė
(homoseksualai) yra engiama, tuo tarpu dominuojanti grupė (heteroseksualai) yra žeidžiama.
Viena iš svarbiausių neigiamų homofobijos sudedamųjų dalių yra griežti lyčių ir socialiniai
vaidmenys, kurie riboja heteroseksualus: nustatomos griežtos ribos, kas yra ,,vyriška“, o kas –
,,moteriška“. Taip lytis ne tik klasifikuoja (vyrai ir moterys – koks elgesys jiems yra
tinkamas), stratifikuoja (vieša/privatu – sulytinta hierarchija), bet ir kuria nelygybes
(patriarchatas). Nukenčia abi grupės: ir dominuojanti, ir ta, kuri yra engiama.
Normos poveikis mūsų visuomenėje yra labai stiprus. Visuomenės priešiškumas ir
homofobija uždaro homoseksualus, anot Jurgos (25 m.) (dalyvaujantis stebėjimas, anoniminė
vieta, 2005 m. ruduo), į getus, kuriuose nėra galimybės integruotis į platesnę visuomenę. Šioje
atitvertoje nuo visuomenės zonoje homoseksualai bando laikinai pasislėpti nuo išorinio
pasaulio homofobijos. ,,Mes jaučiamės taip, lyg gyventume gete“,– sako Jurga. Šį getą ir
atskirtį kuria heteronormatyvi visuomenė, ir ši erdvė, anot teologo James S. Tinney (1983) (iš
Blumenfeld 1992: 7), yra kultūrinės homofobijos sąlygota ir suformuota sritis.
Tinney išskiria 7 viena su kita persipinančias kategorijas, kur reiškiasi kultūrinė
homofobija. Pirmiausia, tai tylėjimo sąmokslas ir kultūros neigimas, kuris gali pasireikšti
įvairiomis formomis: pvz., šiandieninėje Lietuvoje sąmoningai vengiama produktyvaus, atviro
ir moksliško diskurso apie homoseksualumą ir su juo susijusias problemas. Mūsų visuomenė
neigia tokių žmonių buvimą ir net nesusimąsto, kad homoseksualų gali būti ir šalia jų: kiek dar
yra homoseksualų sovietiniu periodu sukūrusių heteroseksualias šeimas? Tai vadinamasis
visuotinės

jėgos

neigimas.

Homoseksualai

viešumoje

heteroseksualaus elgesio, išvaizdos ir gyvenimo būdo

turi

prisitaikyti

ir

priimti

normas – perregimumo baimė.

Engiamai grupei dažnai taikomi žeminantys apibūdinimai, tačiau gėjai ir lesbietės juos, pvz.,
kaip queer, pritaikė sau ir ėmė naudoti kaip įgalinimo įrankį, nukreiptą prieš kovą su
įsigalėjusiomis normomis – tai savęs įvardijimo neigimas. Kultūrinė homofobija neišsiverčia
be ypač svarbaus komponento, kuris itin aktyvus Lietuvoje – negatyvaus simbolizmo
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(stereotipizavimo), klaidinančio visuomenę ir užkertančio kelią galimiems pasikeitimams.
Toliau seka jau aptartas apibrėžtų visuomenės erdvių sudarymas – getai.
Homoseksualai yra atskiriami visuomenės erdvėje ir organizacijoje, taip jų gyvenimus,
anot Tereškino, atsisakoma ne tik pateisinti, bet ir įsivaizduoti, tad lieka keli būdai: ,,Pasiduoti
normalizuojančioms ideologijoms (...)“ arba ,,pasidaryti viešos diskusijos dalimi (...)“ (2001:
155). Kaip jaučiasi homoseksualūs žmonės, gyvendami tokioje visuomenėje, kurioje yra
priversti taikytis su heteronormatyvumo standartais: slėpti savo orientaciją vien tam, kad
apsaugotų save bei artimuosius ir neužsitrauktų ,,normalios“ visuomenės pykčio? Kęstas,
vertindamas dabartinę situaciją ir žmonių nusiteikimą homoseksualų atžvilgiu, nėra labai
optimistiškas: kol besipriešinančių homoseksualų teisėms bus, ,,kuo daugiau mes kalbėsim,
tuo daugiau sulauksim pasipriešinimo“,– įsitikinęs jis. Kęstas teigia, kad yra nemažai
galvojančių, jog homoseksualumas – ,,ne žmogaus teisių reikalai“. Roman (2003: 136) mano,
kad toks požiūris ir nusiteikimas homoseksualų atžvilgiu posocialistinėse valstybėse gali būti
įvardijamas kaip demokratizacijos antikultūra. Tuo tarpu filosofas Gintautas MažeikisIII teigia,
jog modernizacijos raidos analizė rodo, kad produktyvių žmogiškųjų resursų plėtra yra
neišvengiamai susijusi su kokybiniu įvairovės didėjimu. Anot autoriaus, be šio faktoriaus
negalima sparti mokslinė, technologinė ir socialinė pažanga. Visuomenės nepakantumas lyties
įvairovės raiškai stabdo ir bendrąją modernizaciją, ir turizmo, popkultūros, meninių sąjūdžių
bei identitetų raidą.
Darius (25 m.) mano, kad dėl šios priežasties galbūt norėtų gyventi kitur, ne Lietuvoje,
,,tačiau lengviausia būtų pabėgti... Reikia kažką keisti. Esu optimistas, elgiuosi atsargiai, bet
nenatūraliai, ir tai yra sunku“. Tuo tarpu Kęstas nepaisant visų sunkumų nežada nuleisti rankų
ir kovoti su neigiamu visuomenės požiūriu: ,,Jei aš nemiegu naktimis, tai galiu padaryti, kad ir
kita, homofobiška visuomenės dalis, nemiegotų dėl straipsnių ir pareiškimų“. Tačiau Reda
įsitikinus, kad Lietuvoje, ,,kaip ir bet kurioje visuomenėje gyvenant reikia apgalvoti kiekvieną
žingsnį (...). Reikia skirti, su kuo gali būti atviras, o su kuo – ne“.
Kartais nežinantys apie asmens lytinę orientaciją žmonės gali jį labai įžeisti. ,,Kartą su
tėvu žiūrėjome TV, ir jis pasakė: ,,Aš juos [homoseksualus] visus kaip Hitleris žydus
suvaryčiau į dujų kamerą“,– prisimena Jonas. Ir dabar tėvas nieko apie jį nežino. Žinodami ar
nežinodami gali įskaudinti ir artimieji, ir visai svetimi žmonės. Bet jei žmogus įsitikinęs, kad
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homoseksualus reikia naikinti, jo reakcija sužinojus, kad sūnus yra gėjus, gali būti labai
neprognozuojama.
Neretai išankstinis nusiteikimas ir asmeniniai įsitikinimai apie homoseksualus
perkeliami į tarpasmeninių santykių lygmenį, kur įvairiais būdais mėginama išreikšti savo
nepasitenkinimą. Stasys Dimbelis, 1993 metais išėjusio pirmojo gėjų leidinio ,,Naglis“
redaktorius sako, jog ir dabar kartais gatvėje išgirsta šaukiant: ,,O, žiūrėk, pyderų lyderis
eina!“. Valius (37 m.) į klausimą, kokie buvo įsimintiniausi jo gyvenime įvykiai, kuomet
suprato, kad žmonės jo atžvilgiu yra labai homofobiški, prisimena dvi netikėtas ir skaudžias
situacijas:
,,Kartą eidamas pas tėvus pamačiau kaip vienas 13–14 metų vaikinas paspringo
valgydamas ir jau beveik pradėjo mėlynuoti, o jo draugeliai smagiai juokiasi. Šį tą
nusimanau apie pirmąją pagalbą. Dėkui Dievui, man pavyko vaikinui pagelbėti. Po nepilnų
2 mėnesių tie patys vaikinai toj pačioj vietoj mane pamatę pasakė: ,,Vėl tas ,,žydras“ eina…
,,pydaras“… mano brolis sako, kad tokius žudyti reikia…“ Čia tai jau tikrai buvo smūgis į
pačią skaudžiausią vietą. Deja…
Dar buvo vienas toks atvejis, kai po atviro pokalbio su savo grupioku sulaukiau labai
neigiamos ir netikėtos jo reakcijos. Jis man pareiškė, kad mano orientacija iš esmės yra
mano reikalas, bet jis nieko apie tai nenori žinoti ir prašo, kad daugiau pas jį į namus
neičiau, kadangi jis augina sūnų, kuriam greitai bus 11 metų ir nerimauja, kad aš galiu
pradėti vaiką tvirkinti.“

Žmonių baimė ir neapykanta yra didžiulė, ne vienas informantas dėl to yra patyręs net
smurto. Ši baimė dažniausiai kyla iš nežinojimo, nes didžioji visuomenės dalis vis dar neskiria
dviejų skirtingų sąvokų – gėjus ir pedofilas. Jei beveik pusę amžiaus žmonėms į galvą buvo
kalama, kad homoseksualumas yra liga ir nusikaltimas, tai tokį nusistovėjusį visuomenės
požiūrį sunku pakeisti. Lietuva yra labai homofobiška šalis, o kultūrinis pasikeitimas, turint
omeny ilgus represijos metus – sudėtingas procesas.
Lietuvoje žmonės yra menkai susipažinę su homoseksualumu. Informacijos stoka tiek
sovietmečiu, tiek posovietmečiu yra labai aktuali problema: jei sovietmečiu viešumoje
nebuvo jokios informacijos apie homoseksualumą, tai šiandien tokia informacija yra
iškreipiama – Lietuvoje vyksta ,,homofobiškas švietimas“. Tai, kas mažai žinoma ir
nematoma, žmonėms yra įdomu, ir tuo pasinaudodama žiniasklaida ir TV siekia sensacijos (žr.
į priedą nr. 3). Žiniasklaida turi ,,stiprų poveikį, ir jos atgarsiai formuoja likusios visuomenės
savimonę“ (Kęstas), nes nuolat pateikiami tik kraštutiniai homoseksualų gyvenimo vaizdiniai,
o nerašoma apie tikrąjį jų gyvenimą ir problemas. Antraštės, kad gėjai eikvoja ES pinigus ir
rengiasi ,,užvaldyti pasaulį“, natūraliai kelia aplinkinių nepasitenkinimą. O kur dar po
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tokiomis antraštėmis esantį turinį ,,moksliškai“ analizuojantys straipsniai, padedantys galutinį
tašką:
,,Didumos“ tiesiog turi pakęsti, kaip ,,mažumos“ joms lipa ant galvos (...)“, taip
,,prisidengus lygių teisių siekimu gaunamos privilegijos (...)“ ir ,,kišamas gyvenimo
būdas“, todėl ,,nuoširdžiai tikiuosi, kad ne visi šalutiniai demokratijos produktai prigis (...)“
[čia omeny turimas Gėjų paradas]. ,,Egzistuoja pakankamai daug subkultūros formų. Kai
kurias iš jų lengviau toleruoti. Kai kurias sunkiau. Tačiau kai kuri nors iš tų formų kėsinasi
tapti norma, galima ir būtina gintis“IV

Kas, kur, į ką ir kaip kėsinasi – nepaaiškinama. Jei straipsnio autorius piktinasi Gėjų
paradais (kurių Lietuvoje dar nebuvo ir, esant tokiam visuomenės priešiškumui, vargiai
nusimato), tuomet kodėl jam neužkliūnia ,,Šlapių marškinėlių“ ir bikini konkursai Lietuvos
paplūdymiuose? Ar būtinai viskas turi tapti norma, norint pateisinti vieno ar kito reiškinio
egzistavimą? Navickis piktinasi, kad visuomenė vadinama homofobiška. Jei ne, tai ko tuomet
taip bijoma, ir iš kur kyla toks nepasitenkinimas? Masinės informavimo priemonės pačios
įsivaizduoja, kuria, o paskui su įniršiu aprašinėja, analizuoja ir smerkia savo kūrybos vaisius.
Tokia veikla – ir užsiėmimas, ir pelnas, ir populiarumas. Lietuvoje bet koks viešas klausimų,
susijusių su gėjais, svarstymas sukelia didžiules aistras. ,,Kas labiau kiršina mūsų visuomenę –
ar homoseksualios orientacijos viešas demonstravimas, ar homoseksualų kritika?“28,–
klausiama TV laidoje. Tačiau būtent žiniasklaidos politika ir yra už tai atsakinga. Jos vaidmuo
svarbus ir lemiamas, nes masinės informavimo priemonės Lietuvoje vis dar išlieka vienintele
,,švietimo sistema“, pateikiančia žinių apie homoseksualumą, skandalingai ir vulgariai viešai jį
,,demonstruojant“ .
Informantė Asta (23 m.) mano, kad apie homoseksualumą turėtų būti kalbama jau
mokykloje. Bet kadangi tokios informacijos apskritai nėra, tuo puikiai pasinaudoja
žiniasklaida, kuri atlieka ,,šviečiamąją“ veiklą likusiai visuomenės daliai: ,,Žurnalistams irgi
reikia valgyti duoną. Tegul valgo ir pravalgo dantis, kol mūsų asmeniškai nekabina... Bet jeigu
užkabintų (...) tuomet jau kovočiau...“ Valius įsitikinęs, kad prie antigėjiškų nuotaikų plitimo
didžia dalimi prisideda ir mokslinė bendruomenė, kuri nėra imli naujovėms ir vis dar
vadovaujasi sovietmečio laikų sukauptomis žiniomis bei literatūra:
,,O, tie vargšai akademikai… Man jų iš tiesų gaila dėl nesugebėjimo priimti dėsningų
pokyčių. Jie pasilieka gyventi „ten–ir–tada“, tuo tarpu kai gyvenimas vyksta „čia–ir–
dabar“. Bet kartais nuo to būna tiesiog graudu. Dėl homoseksualumo prigimties rašo kas
netingi. Nuo begėdiškų manipuliacijų apie ryšį su X chromosoma ir „įrodytų tyrimais su
28

Šis klausimas buvo iškeltas 2005 11 08 LTV2 vykusioje laidoje „Savaitės atgarsiai“. Diskusija: ,,Ar gėjai ir
lesbietės griauna lietuviškas vertybes?“
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jūrų kiaulytėmis ir žiūrkėmis“ duomenų (vargšai gyvuliukai po „humaniškų“ eksperimentų
su jų endokrinine sistema neilgai pratempia), iki populistinių paskelbimų JAV apie
stebuklingas terapijos atmainas, sugebančias „išgydyti“ homoseksualumą (be abejo, už
apvalią „žalių“ sumelę) (...). Kraftas–Ebingas savo kraupųjį veikalą „Psychopathia
sexualis“ išleido 1886 m., bet mūsų kai kurie akademikai, atrodo, nesugeba priimti, kad už
lango XXI amžius ir jame archeologiją jau seniai būtų laikas padėti ten, kur jai ir vieta – į
„istorinį kontekstą“ (...). Neseniai teko iš vieno universiteto psichologijos IV kurso
studenčių girdėti apie tai, kad „aktyvūs gėjai“ dar „ne tokie sutrikę“, tuo tarpu kai
„pasyvūs“, tai tas pats kaip transvestitai ir transeksualai ir „visiški ligoniai“. Aš nesu gerai
susipažinęs su to universiteto dėstymo programomis, bet jeigu taip samprotauja
psichologijos studentės 2005 metais, ko galima tikėtis iš mažiau nusimanančios publikos?
Tai tikriausiai iš dalies irgi akademikų „nuopelnas“.
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tokių
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,,interpretacijų“, kurios primena vokiečių neurologo Krafto–Ebingo daugiau kaip šimto metų
seksualinės patologijos teorijas, nereikia stebėtis, kad eilinis Lietuvos pilietis nekenčia, bijo ir
laiko homoseksualumą tam tikra anomalija. TV ir žiniasklaida stiprina homofobiją Lietuvos
visuomenėje, prie to, kaip matyti iš Valiaus pasakojimo, prisideda ir universitetinis
,,švietimas“, tačiau homofobijos priežasčių reiktų ieškoti dar giliau.
Tariamas visuomenės ,,žinojimas“ yra labai dažnai susijęs su stereotipų kūrimu ir
eskalavimu. Jų atsiradimui daug reikšmės turėjo 8 deš. pasaulyje paplitęs ŽIV (žmogaus
imunodeficito virusas). Kartu su AIDS epidemija, kaip teigia Vance (2005: 24), įvyko esminis
pasikeitimas (paradigm shift), atnešęs ženklių permainų. Ypatingo dėmesio šiuo laikotarpiu
susilaukė subordinuotos seksualinės grupės, kurios iki tol buvo mažiau pastebimos ir
liečiamos. Imtas pabrėžti homoseksualų ,,kitoniškumas“, sustiprinęs aiškią dichotomiją tarp
heteroseksualumo ir homoseksualumo. Lietuvoje AIDS centras, norėdamas atkreipti
seksualinių mažumų dėmesį į AIDS/ŽIV epidemijos problemas, 1993 metais pradėjo
finansuoti gėjų leidinį ,,Naglis“. Tačiau ilgainiui centro šviečiamoji veikla, kaip teigia S.
KybartasV, per daug akcentavo gėjus kaip pagrindinę rizikos grupę ir taip baugino visuomenę
formuodama dažnai klaidingais stereotipais pagrįstą ,,gėjų – potencialių AIDS platintojų“
įvaizdį.
Dauguma žmonių operuoja stereotipais, nežinodami, kas yra homoseksualumas ir
nepažindami homoseksualų. Jie tiki ir kartoja tai, ką ir kaip apie homoseksualus pateikia TV ir
žiniasklaida. Turbūt daugeliui žinomi tokie apibūdinimai kaip ,,pederastas“, ,,iškrypėlis“,
,,nenormalus“ ar ,,gaidys“ bei daugelis kitų. Homoseksualumas prilyginamas nusikaltimui ir
(iš)nukrypimui. Lietuvoje yra gan stiprus maskulinizmo kultas, todėl tai, kas netinka ,,kieto“
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vyro įvaizdžiui perkeliama į homoseksualaus vyriškumo konstravimą. Tačiau tuo pačiu šis
vyriškumas yra marginalizuojamas, ištrinant visas su ,,normaliu“ vyriškumu susijusias
apraiškas. Analogiška situacija yra ir su lesbianizmu, nes juk reikia kažkur patalpinti ,,tikrąjį“
vyriškumą.
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visuomenėje

egzistuoja

heteronormatyvus

lyčių

vaidmenų

opoziciškumas, tai šis modelis yra perkeliamas ir į (homo)seksualumo sritį.
Valius, anksčiau dirbęs pataisos įstaigoje, pasakoja, jog ten ypač stiprus maskulinizmo
kultas ne tik tarp prižiūrėtojų, bet ir nuteistųjų. ,,Gaidžių“ kastai priklausantys vyrai yra
verčiami visaip patarnauti, įskaitant ir seksualinį išnaudojimą. Toks elgesys – ,,nevyriškas“,
todėl automatiškai priskiriamas gėjui. Požiūris į gėjus pataisos įstaigose susijęs su
vadinamaisiais ,,gaidžiais“, tačiau Valius sako, kad tai yra klaidinga nuomonė, bet, visgi –
populiarus stereotipas ir įsigalėjusi ,,vyriškumo“ bei galios demonstravimo praktika
kalėjimuose:
,,Į mėginimus paaiškinti, kad realiai tarp ,,gaidžių“ ir gėjų nėra nieko bendra tokiose
uždarose įstaigose paprastai sutinki tik tuščią žvilgsnį arba nesupratimą. Tiesa, man visada
liks įdomu, kodėl pareigūnams taip svarbu atkartoti ,,priešingos stovyklos“ pseudotaisykles
ir apsiriboti klasifikuojant tik seksualiniu aktu. Juk (…) kalėjime seksualiniai santykiai tarp
nuteistųjų dažniausiai su seksualumu neturi nieko bendra – tai viso labo seksualumo
panaudojimas grubiam maskulininiam kultui palaikyti, parodyti ,,kuris patinas viršesnis“,
galbūt. Tęsiant mintį, mano bendradarbiai daugumoj buvo kaip tik priimantys ,,tikro vyro“
poziciją, ,,mačo“. Šioj situacijoj buvo įsijungę natūralūs saugumo indikatoriai – nerodyti
savo seksulinės orientacijos. Juokinga, bet faktas. Tuo metu kitur darbo dar rasti
negalėjau“.

Patarnavimas kitiems ir seksualinis išnaudojimas (svarbiausias akcentas) yra šios,
vienos iš žemiausių, ,,gaidžių“ kastos, savybės. Čia jėga ir galia primetama silpnesniems.
Ligito (30 m.), 1,5 metų atlikusio bausmę Pravieniškių sustiprinto režimo pataisos darbų
kolonijoje, pasakojimas paneigia klaidingą ,,gaidžio“ stereotipą, kuris yra išskirtinai taikomas
gėjams, nes, anot informanto, labai dažnai taip vadinami ,,gaidžiai“ yra tiesiog ,,prigaunami“
per neapdairumą ir kalėjimo taisyklių neišmanymą:
,,Važiavom vagonuose iš vieno miesto į kitą. Toks bachūrėlis, normalus toks… Sako:
,,Vilniuj gyvenau su draugu, nuomojomės butą“. Nu, ir prasidėjo… Tipo, ką tu čia, su
draugeliu gyvenai (…). Tai jau viskas aišku. Reikia patikrint! Tai pradėjo ant jo varyt, kad
ant burbuliatoriaus [kibiras pilnas vandens. Jei atsisėdus ant jo kyla burbuliukai, reiškia,
kad tu gėjus] atsisėstų. Tas ir pasirašė (…). O mentas užmatė netyčia ir į ,,gaidyną“
nuvarė“.

Iš kalinio ir kalėjimo darbuotojo pasakojimų aiškėja, kad minėtas stereotipas su
homoseksualumu turi mažai ką bendro. Tačiau įsigalėję stereotipai ne taip lengvai ir greitai
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paneigiami. Kaip stereotipais tikintys heteroseksualai prisitaiko ir susitaiko su faktu, jog juos
tiesiogiai (pavyzdžiui, gėjus yra kolega darbe) ar netiesiogiai liečiančioje aplinkoje yra
homoseksualių žmonių?
Kartu su dekriminalizavimu ir informacijos sklaida atsiranda tokie nauji reiškiniai kaip
seksualinių mažumų teisės ir tolerancija. Susipažinusi su Europos Tarybos rekomendacija dėl
lesbiečių ir gėjų padėties, kur skelbiama, kad homoseksualų priespauda – tai netolerancijos,
kuri gali vyrauti visuomenėje, masto požymis, Europos komisija 2001 metais paskelbė
neraminančią išvadą prieš rasizmą ir netoleranciją. Seksualinių mažumų teisėseVI reikalaujama,
kad ,,kiekvienam asmeniui, nepriklausomai nuo jo lytinės orientacijos, būtų garantuotos visos
pilietinės, politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės“. Taigi, reikalaujama ne
,,ypatingų“, o tų pačių teisių, nes homoseksualūs žmonės yra Lietuvos piliečiai ir mokesčių
mokėtojai. Tapusi ES nare, Lietuva turi prisiimti įsipareigojimus seksualinių mažumų teisių
srityje. Tačiau toks pripažinimas sunkiai skinasi kelią Lietuvoje, nors ir labai dažnai yra
kalbama tiek apie toleranciją, tiek ir apie homofobiją.
Viena, prisiimti įsipareigojimus, o kita – juos įgyvendinti. Kalbėjimas apie lygias teises
ir galimybes, toleranciją ir homofobiją, kad ir aptartose TV laidose, primena daugiau ,,žodžių
mūšį“. Nesigilinama nei į minėtas sąvokas, nei į homoseksualių žmonių poreikius bei
problemas. Homoseksualumo dikursas labai dažnai sukelia tik visuomenės nepasitenkinimą.
Viena iš priežasčių, žinoma, per masines informavimo priemones skleidžiami ir rodomi
kraštutiniai homoseksualų gyvenimo vaizdiniai. ES ideologija diktuoja savo taisykles, kur
viena iš sąlygų – lygybė, tačiau Lietuvos kontekste nuolatinis kalbėjimas apie homofobišką
visuomenę ir toleranciją bei homoseksualų teises tik kiršina visuomenę. Kodėl? Lietuvos
kultūrinėje tradicijoje homoseksualų ,,nebuvo“ pusę amžiaus, jie buvo traktuojami kaip
nusikaltėliai ir ligoniai: staiga jie ,,atsirado“, ėmė kaltinti visuomenę homofobija ir tolerancijos
trūkumu, reikalauti tų pačių teisių ir viešumo. Visuomenė jaučiasi ,,įskaudinta“ ir nesaugi: juk
dar nė viena diskusija neapsieina be priminimo, kad jau 1976 m. homoseksualumas buvo
išbrauktas iš Amerikos Psichiatrijos Asociacijos protinių sutrikimų sąrašo.
Tolerancija pastaruoju metu nuolat linksniuojama per TV ir žiniasklaidoje. Ji tapo
savotišku ,,priešnuodžiu“, maskuojančiu tikrąsias pažiūras – patogia prisitaikymo priemone.
Romas sako, kad ,,žmonės bando neišsišokti, todėl išvengiami incidentai“ – jie išmoko
,,toleruoti“. Tolerancija mūsų visuomenėje suvokiama kaip savotiška panacėja. Kai kurie
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homoseksualai nuoširdžiai džiaugiasi, kad žmonės tapo tolerantiškesni, tačiau Stasys kitaip
aiškina šio žodžio prasmę:
,,Man tos tolerancijos visai nereikia! Man visai nebūtina, kad mane kažkas ,,toleruotų“. Ar
tau patiktų, jei tave kažkas pakęstų! Pakantumas yra negeras žodis. Man gyvenime yra dvi
kategorijos: myliu/nemyliu...“

Stasiui nereikia pakantumo29. Jam kur kas svarbesnės homoseksualų teisės, galinčios
suteikti socialines garantijas, saugumą ir pilnavertį gyvenimą. Žinoma, kai kuriems
pakantumas atrodo geresnė alternatyva nei neapykanta, tačiau čia svarbu atskirti toleranciją
nuo priimtinumo, nes tai yra du skirtingas reikšmes turintys žodžiai. Homoseksualams
priešiškoje Lietuvos visuomenėje šiandien galime kalbėti apie tokios naujos kategorijos kaip
,,apsimestinė tolerancija“ atsiradimą. Galima pakęsti, nepakęsti arba priimti. Todėl istorijos
mokslų daktaras Jurgenas ŠpysasVII sako, kad tolerancija negali būti paversta aukščiausiu
masteliu. Privalo egzistuoti tolerancijos ribos:
,,Apie toleranciją prasminga kalbėti tik sąžinės, bet ne žinojimo lygmenyje. Tačiau šiedu
lygmenys dažnai supainiojami. Tolerancija giliąja prasme yra savęs apsisunkinimas. Reikia
pastangų gerbti kitą asmenį, nežiūrint jo skirtingumo. Sąžinės dalykuose tolerancija yra
labai svarbi. Ji parodo, kad mes gerbiame kitą asmenį (...). Žinojimo lygmenyje tolerancija
yra neprasminga. Pavyzdžiui, kažkas įsitikinęs, kad du ir trys yra šeši. Nežinau, ar labai
tolerantiški pasirodytume, jei tokiam skaičiuotojui leistume statyti tiltus ir namus“.

Anot informantų, sažinės lygmenyje tolerantiškų žmonių homoseksualų atžvilgiu yra
labai nedaug. Tuo tarpu žinojimo lygmenyje tolerancija yra išskirtinai skatinama įvairiuose
kontekstuose, tačiau, anot Williams (1997: 79), lyčių skirtingumo ir seksualinės įvairovės
egzistencijai nepakanka tik ,,tolerancijos“, turi būti numatytas ir aiškus tokios įvairovės
pripažinimas. ,,Apsimestinė tolerancija“ labai ,,populiari“, tačiau, anot informantų, greitai
demaskuojama. Tolerancija tampa norma, ir ji, anot Valiaus, yra ,,slepiama po perdėto
mandagumo skraiste (...), tik tos neapykantos tiek dau daug, kad paslėpti yra neįmanoma“:
,,Taip, jie pasisako: „Aš tolerantiškas“. Bet tai nieko neapgauna. Tai tiesiog primena kai
kurių buvusių partinių funkcionierių staigų pamaldumo protrūkį. 1985 metais vienas žymus
medicinos srities profesorius Lietuvoje skirstė homoseksualus į aktyvius ir pasyvius,
akcentuodamas jų moteriškus bruožus, kalbėjimą apie save kaip apie moterį ir kitas
nesąmones, o 2002 metais tas pats profesorius per TV jau rėkia apie savo toleranciją. Ką tai
apgauna? Gal patį gerb. profesorių? (...) „apsimestinė tolerancija“, manau, yra irgi
diktuojama besikeičiančios „realybės, egzistuojančios nepriklausomai nuo mūsų sąmonės“.

29

Žodis ,,tolerancija“ kilęs iš lot. ,,toleranti“, reiškiančio kantrybę.

67
Valius čia užsimena apie mėginimus ,,įtikti“ naujajai santvarkai. Skirtingai nei ,,tautos
priešų“ ieškantys iniciatoriai, kai kurie bando paslėpti ir maskuoti savo įsitikinimus po
,,apsimestinės tolerancijos“ kauke. Dabar ,,madinga“ (apie tai daug diskutuojama bei rašoma)
ir privaloma būti ,,tolerantiškam“ (Lietuva yra ES narė ir reikia gerbti žmonių teises), tačiau
,,ką tai apgauna?“. Kalbėjimas apie toleranciją homofobiškoje ir heteronormatyvioje Lietuvos
visuomenėje nėra labai prasmingas. Jei tolerancija yra tokia klastinga, gal vertėtų daugiau
kalbėti apie priimtinumo ir ,,apsimestinės tolerancijos“ skirtumus, apie toleranciją sąžinės ir
žinojimo lygmenyje? ,,Gėjai savo klubuose – mums ne priešai, tačiau jei išeis į gatves – taps
priešais...“,– skelbia Uoka30. ,,Toleruojamas“ tik nematomas ,,priešas“, todėl kalbėti nors ir
apie tą patį pakantumą viešumoje yra vis dar labai problematiška.
Homoseksualų pasirodymas ir jų aptarinėjimas viešumoje lėmė tokio reiškinio kaip
homofobija atsiradimą. Homofobiją sudaro daug daugiau komponentų nei vien baimė: tai ir
neapykanta, ir išankstinis nusistatymas, kuris randasi iš nesupratimo ir nežinojimo. Prie to
didžia dalimi prisideda visuomeninės institucijos, atsakingos už diskurso, kuris kelia žmonių
nepasitenkinimą ir juos klaidina, platinimą. Socializme kriminalizavimas buvo nusikaltimas
prieš žmogų, šiandien jį pakeitė kita neapykantos forma – homofobija. Lietuvos visuomenėje
homoseksualas įsivaizduojamas ir formuojamas kaip ,,tautos priešas“, ir prie to didžia dalimi
prisideda žiniasklaida bei TV, kurios išskirtinai vulgariai pateikia stereotipinę informaciją apie
homoseksualumą, ir taip sudaro sąlygas ,,homofobiško švietimo“ plitimui. Homoseksualai
tokiu būdu yra atskiriami ir marginalizuojami, nes visuomenė jų nenori matyti viešumoje. Jų
bijoma ir jų nekenčiama, todėl šis nepasitenkinimas labai dažnai slepiamas po ,,apsimestinės
tolerancijos“ kauke. Mėginama ,,įtikti“ naujajai ES ideologijai – už toleranciją, prieš
homofobiją – apsiribojant siauromis homofobijos ir tolerancijos sąvokomis: nesigilinama nei į
jų reikšmę, nei į platesnį veikimo kontekstą bei priežastis, todėl homoseksualų problemos ir
poreikiai ignoruojami. Kaip homofobiškos visuomenės požiūris įtakoja homoseksualų
gyvenimą viešumoje – t. y. darbe, bus mėginama panagrinėti sekančiame skyriuje.
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2005 10 05. LTV laida ,,Prašau žodžio“. Diskusija: ,,Ar uždrausti gėjų ir lesbiečių paradą Lietuvoje?“.
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3. 2. 2. Darbo aplinka: vieša/privatu priešpriešos
,,Kiekviena diena darbe man yra nedidelis košmaras“.
– Stepas

Darbas, anot Hohnen (2003: 114), socializme buvo svarbiausia visuomenės ideologinė
ir socialinė veikla. Žmonės buvo priklausomi nuo darbo, nes tik dirbantieji galėjo gauti
socialines privilegijas ir garantijas (nemokamas gydymas, vaikų darželiai, pensija ir pan.).
Darbas buvo svarbus ne tik ideologiškai ir politiškai, bet taip pat aktuali ir socialinė, moralinė
bei legali jo pusė. Po 1989 metų rinkos ekonomika sąlygojo pasikeitimus ne tik lyčių, bet ir
seksualumo srityje, kurie išskirtinai reiškėsi viešame/privačiame sektoriuje.
Privatizacija paskatino vyrus labiau veržtis ir įsitvirtinti viešajame sektoriuje, tuo tarpu
moterų pozicija šiuo atžvilgiu ženkliai susilpnėjo. Moterys tapo mažiau matomos ir išstumtos į
ne prestižinius darbus. Darbo rinkoje pradėjo galioti naujos taisyklės ir atrankos kriterijai,
kurie, žiūrint iš socializmo perspektyvos, moterims buvo nepalankūs. Politinė ir ekonominė
situacija buvo tik viena iš priežasčių, verčiančių moteris grįžti į šeimą – prie „tradicinio“
lyties vaidmens. Iš tikrųjų tai buvo būdas atsikratyti socialistinės ideologijos apie
„lygiaverčius“ vyrų ir moterų vaidmenis. Pine (2002: 95), tyrinėjusi pramoninio Lenkijos
miesto Lodzės netekusias darbo moteris rašo, kad staigūs 1989 metų pasikeitimai regione
pasireiškė kaip brutali „šoko terapija“. Vartotojiškoji kultūra Lenkijos moterims pasirodė
nepatikima, ir tai buvo viena iš priežasčių, paskatinusių jas gręžtis iš viešos į privačią (namų)
sferą. Panašūs procesai vyko ir kitose posocialistinėse šalyse, įskaitant ir Lietuvą.
Pereinamuoju laikotarpiu neišvengiamai tapo paliesta ir (homo)seksualumo sritis.
Įvyko ženklus pasikeitimas: iš slaptos ir privačios (homoseksualas) pereita į žinomą ir viešą
(gėjus/lesbietė) sritį. Kaip teigia Berdahl, tarp visų kitų dalykų, 1989 metais vykusios
revoliucijos buvo susiję su matomumu – ,,siekiama, kad ,,žmonės“ ir jų poreikiai
demokratinėms reformoms būtų matomi, atskleidžiami valstybės ideologijos ir praktikos
prieštaravimai (...) parodant, kas pasikeitė, ir atgaivinant tai, kas prarasta (...) nematomą
paverčiant matomu“ (2000: 9).
Šiame skyriuje bus nagrinėjamos homoseksualų patirtys ir problemos, su kuriomis jie
susiduria darbo aplinkoje. Darbo aplinka išsiskiria tuo, kad tai yra vieša erdvė, kurioje
homoseksualai praleidžia daug laiko: dirba, bendrauja, siekia karjeros. Kaip kuriems jų tai ne
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tik užsiėmimas, pajamų šaltinis, bet ir labai svarbi gyvenimo dalis ar gyvenimo būdas. Jei
visuomenės požiūris reiškiamas per TV ir spaudą yra adresuojamas visiems, tai darbo
aplinkoje visa tai išgyvenama tiesiogiai. Šiame skyriuje analizuojami nauji reiškiniai darbo
aplinkoje, atsiradę kartu su homoseksualumo viešumu posocializme. Iš informantų pasakojimų
ir pamąstymų palaipsniui prieinama išvadų apie ,,privataus“ ir ,,viešo“ homoseksualumo
egzistavimą darbe bei sunkiai apibrėžiamas ir įrodomas įvairias diskriminacijos formas.
Posocialistiniame regione vyko ženklios transformacijos intymaus gyvenimo erdvėje.
Per įvairias masines informavimo priemones ėmė plūsti žinios, vaizdai ir naujos kitokio
gyvenimo alternatyvos iš Vakarų. To pasekoje vyko dramatiški pasikeitimai tiek lyties, tiek
seksualumo sferoje. Tai, kas sovietmečiu buvo privatu, dabar tapo vieša (ar, kitaip tariant,
išviešinta): ėmė plisti masinė tarptautinė sekso industrija (prostitucija, pornografija),
puoselėjami, apnuoginami ir erotizuojami vyro ir moters kūnai. Tačiau homoseksualumas tapo
išskirtine masinio vartojimo ir ,,populiarumo“ auka. Vaizduojami ir pateikiami tokie
gėjaus/lesbietės apibūdinimai: ,,moteriškas“, manieringas, ,,vyriška“, griežta. Šis viešumas
,,išmokė“ žmones atpažinti homoseksualus pagal stereotipinius apibūdinimus, pateikiamus TV
ir žiniasklaidoje, todėl darbo aplinkoje homoseksualas tapo nesaugus:
,,Prieš savaitę buvo situacija: užkalbino nepažįstamas vaikinas, o po to nei iš šio, nei iš to
pasiteiravo mano seksualinės orientacijos... Šiaip mėgstu sportinį – laisvą stilių, beveik
nenešioju sijonų, kasdieną nesidarau vakarinių makiažų, retai nešioju aukštakulnius...
galbūt iš to galima kažką nuspręsti, nes, kaip viena mergina išsireiškė – „greičiausiai
renkuosi tokį stilių dėl to, kad kuo mažiau patikčiau vaikinams“... Na, stengiuosi per daug
„bachūriškai“ neatrodyt, o kartais ir šiek tiek paflirtuot su bendradarbiais, nors man tai visai
neįdomu... (...) Pamenu, dar universitete buvo situacija, kai vienas kažką leptelėjo ir tai
prilipo... Buvo itin nemalonu, kaip prieš grupiokus vadino bachūriuko vardu (...)“. [Ina, 24
m.].

Tokie dalykai kaip homoseksualų apranga, išvaizda, manieros, kalbėjimas tampa labai
svarbūs, ko nebuvo socializme. Vyriškai besirengianti ir atrodanti moteris ar manieringas
aksesuarus mėgstantis vyras gali būti įtarinėjami aplinkinių. Dėl to randasi begalė problemų ir
darbas, jo aplinka daugeliui homoseksualų tampa našta: juos lydi apkalbos ir įžeidinėjimai.
Todėl neretai tenka apsimetinėti, išsisukinėti, ar net, Inos atveju, ,,vaidinti heteroseksualumą“
ir prisitaikyti. Dažnai tenka net meluoti ir, kaip sako Danys, ,,dar atsiminti, ką meluoji“.
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Valiaus atleidimas iš darbo susijęs su homoseksualumo ,,atpažinimu“. Iš jo tuometinio
vaikino išvaizdos ir apsirengimo, kaip teigia Valius, darbdavys ,,viską suprato“ ir dar
pagrasino, kad jei jis neišeis savo noru, privers jį tai padaryti ,,kitais būdais“:
,,Mano tuometinis boyfriend‘as iš tikrųjų kiek perdėtai buvo linkęs rodyti savo puikų kūną,
nemažus bicepsus, daugybę aksesuarų ir ūgį 1,90. Pridėk dar vos ne ant nuogo kūno
priglūdę odiniai rūbai ir naujutėlaitis BMW. Cool vaizdelis, ane? (...). Jeigu kada nors teko
stebėti įsimylėjusius žmones, tikrai turėtum sutikti, kad to paslėpti neįmanoma, net jeigu ir
stengtumeisi. O mes ypatingai neslėpėm. Aišku, be bučinių visiems matant, dar kuprinę iš
manęs visada prie vartų atimdavo ir nešdavo. Vieną gražų rytą pasikviečia mane bosas ir
kažką savam stiliuj klykia apie tai, kad „tokie iškrypėliai – baisi gėda gerbiamai įstaigai“
(...), kad viską žino apie mane „ir tą išsigimėlį“ (...). Po to liepė rašyti savo noru, o
priešingu atveju prigrąsino pranešti bendradarbiams ir nuteistiesiems [tuo metu Valius dar
dirbo įkalinimo įstaigoje], jog esu gėjus. Be abejo, aš parašiau. Br–r–r…“

Nors minėtą incidentą Valius šiandien prisimena su siaubu, tačiau kartu pripažįsta, jog
šiam įvykiui yra dėkingas, nes tai jam padėjo pasiekti dabartines karjeros aukštumas. Valius
neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik pasitraukti, nes darbdavys pagrasino visiems apie jį
pranešti. Valiaus partnerio išvaizda sukėlė įtarimų ir jį ,,išdavė“. Tačiau reikšmės turėjo dar ir
tai, kad, kaip sako Valius, jo darbdavys buvo ,,patologinis homofobas“.
Išvaizda gali sukelti įtarimų, todėl labai dažnai homoseksualus lydi žodinis
priekabiavimas. Reda dirba mokytoja, ir teigia, kad neretai išgirsta ją skaudinančių
apibūdinimų ir pastabų. Reda sako, kad ją labai žeidžia panašios mokinių replikos: ,,Mokytoja,
jūs turit vaikiną, o gal merginą?“, ,,Ar čia vaikinas, ar mergina?“, ,,Koks tu kietas!“. Reda
prisimena, kad kartą mokiniai klaidingai išgirdo pavardes ir dėl šio nesusipratimo apkaltino ją,
neva, ji leido vienai mergaitei perrašyti darbą. Su panašiomis problemomis teko susidurti ir
Valiui. Nors jis sako, kad šiandien jį įžeidinėję kolegos darbe jau ,,tiesia ranką“, kas reikštų –
,,mes tave priimam“, tačiau patirti nemalonūs išgyvenimai ,,daug kainavo“:
,,Tenka turėti reikalą su kitais padaliniais ir tiesiogiai bendrauti su perdėtai vyriškais
bendradarbiais. Būna, kaip sėdint jų kabinete ir vartant dokumentaciją išgirsti kažkur
rėkiant: ,,Klausyk, kai ateis tas pedryla, pasakyk man. Noriu jam pora žodelių“. Arba už
nugaros man išeinant: ,,Utiutiutiu, gal bučiuką reikėjo pasiūlyti ar ko rimtesnio…“ Be
abejo, jaučiuosi tuomet šlykščiai, būnu nusivylęs ir kuriu keršto planus (…). Studentai
pasitaiko įvairūs. Būna, kad paskleidžia tarpusavyje "anti" apie mane ir t.t. Neperseniausiai.
Vakarėlis pas mano kursioką namuose. Jo brolis studentas, kaip tik besiruošiantis ateiti į
mano dėstomą dalyką ir (...) man pasakoja apie mane patį siaubingus dalykus, kaip aš
praktikuoju seksualinius santykius su studentais už pažymius. Buvo labai linksma kai po
šių šiurpių pasakojimų prisistačiau. Kitas pavyzdys: dvi studentės iš ‚,perestukinų“
[liežuvautojų] draugijos kalba šalia mūsų kabineto durų, kad, neva, viena girdėjo baisius
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pletkus, kad joms vis tiek nepavyks gauti iš manęs teigiamą įvertinimą, nes aš gerus
pažymius rašau tik vaikinams ir ypač mėgstu, kai man jie šypsosi ir t. t.“.

Gali nepasakoti apie savo asmeninį gyvenimą, koreguoti apsirengimo stilių, tačiau
nemažai informantų pažymėjo, kad juos dažnai išduoda laikysena (manieringumas) – čia
pasikeisti yra sunku. Tuo pasinaudodami hipervyriški kolegos ima priekabiauti ir įžeidinėti,
darbe pasklinda apkalbos. Arba pakanka tik tiek, kad kas nors, kaip sako Valius, paskleistų
,,anti“. Stepas įsitikinęs, kad jį darbe labiausiai išduoda ,,manieringa išvaizda“. Bandymai tai
nuslėpti ar kitaip elgtis būna nesėkmingi. Manieringumas Stepui yra gan didelė problema:
,,Gal aš perdėtai jautrus. O gal tai paauglystės problemos“,– svarsto jis. – ,,Buvo skaudus
įvykis, kuris nulėmė mano uždarumą ir nepasitikėjimą žmonėmis: mano geriausias draugas
visiems apie mane papasakojo.“ Stepas geria antidepresantus bei migdomuosius ir nuolat
galvoja apie santykius darbe. Jis net metė rūkyti, kad taip apribotų savo bendravimą su
kolegomis ir stengiasi kuo daugiau dirbti ar būti užsiėmęs, kad tik neliktų laiko bendravimui.
Panaši ir Redos situacija: ji teigia, kad darbe išvengia problemų, nes mažai bendrauja su savo
kolektyvu – daro tai sąmoningai. Bet Stepas galiausiai prieina išvados, kad ši jo baimė galbūt
nėra pagrįsta: ,,Man atrodo, kad aš pats atrodau savo bendradarbiams išsigandęs daugiau, o ne
nesipasakojantis“. Tačiau jis vis tiek bijo, maskuoja jį išduoti galintį (homo)seksualumą:
,,Man taip pat patinka aksesuarai, bet aš renkuosi, kas yra pelningiau – karjerą“.
Darbo aplinka ir pobūdis yra labai svarbūs faktoriai. Keletas informantų paminėjo, kad
dirba itin maskulinistinėje ir homofobiškoje aplinkoje, todėl išvaizda ir laikysena čia neretai
tampa kliūtimi. Laimis pasakoja apie pažįstamą padavėją, kurį atleido iš darbo kaip tik dėl šios
priežasties:
,,Žinot, jis buvo toks labai komunikabilus ir neatsargus, geros dūšios žmogelis, bet
ta jo netipiška ,,sacharininė“ [manieringa] laikysena užkliuvo. Ir dar toks ,,žydiško
veidelio“ [labai malonaus] buvo. O tai ir kelia įtarimus. Bet žinot, aptarnavimo srity
juos dabar pamoko, kad būtų lipšnesni ir malonesni, tai jie, kaip sakyt, gal ima ir
perlenkia lazdą gerokai... Pažįstu vieną verslininką, kalbėjau, gal galima jam kuom
padėti. O jis tai nelabai, sako, kad jei paskui kas ,,išlįs“, ką man kolegos pasakys.“
Dėl ,,manieringos laikysenos“ minėtam padavėjui dabar sunkiai pavyksta susirasti
darbą. Tačiau dėl savo išvaizdos ne mažiau kenčia ir lesbietės. Skirtingai nuo gėjų, jas
labiausiai išduoda apsirengimas. Dalia mano, kad jos išvaizda yra kaip ,,tipiškos“ lesbietės,
todėl, anot jos draugių, ją būtų nesunku atpažinti. Tuo tarpu Ieva juokauja, kad dėl savo
išvaizdos jai tikrai nepavyktų susirasti sekretorės darbo – ji rengiasi sportiškai ir niekada
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nedėvi sijonų, ,,todėl aš ir pakuoju dėžutes, nes čia visiems yra pofik [nesvarbu], kaip aš
atrodau“.
Darbo pobūdis turi labai daug reikšmės. Algis yra įsitikinęs, kad kūrybinį darbą
dirbantiems homoseksualams yra daug paprasčiau: nereikia nepatogiai jaustis ar apie save
pasakoti. ,,Aš dirbu su klientūra, ir nuo jos priklauso mano finansinė gerovė, o ne nuo kolegų.
Kam nepatinka, aš su tais nebendrauju. Aš taip susitvarkęs, kad patogiai jausčiausi“,– sako
Algis. Algis dirba kūrybinį darbą, ir tokia darbo sritis jam labai svarbi: jis yra nepriklausomas,
klientai nuolat keičiasi, o su savo darboviete jis yra nedaug susijęs. Todėl Algis ir Danys yra
įsitikinę, jog materialinė ir profesinė nepriklausomybė neįpareigoja ir ,,vienareikšmiškai tave
atpalaiduoja“. Tačiau kūrybinis darbas ne visiems suteikia tiek laisvės ir galimybių rinktis
(kūrybinį darbą dirbančių Stasio ir Nedo situacija yra visiškai priešinga). Algio įsitikinimu,
ypač palanki šiuo atveju yra verslininkų situacija. Ir nors jis sako, kad dėl savo
homoseksualios orientacijos nepatiria problemų ir nepatogumų darbe, tačiau iš jo papasakotos
situacijos galima spręsti, kad nemalonumų Algis vis tik neišvengia: kartą gėjų klube pamatė
savo bosą ir, kaip pats sako, skubiai pasišalino. Problema neegzistuoja tol, kol su ja tiesiogiai
nesusiduri, nors pats Algis ir nelinkęs to labai sureikšminti. Todėl Danys įsitikinęs, kad
panašiose situacijose labai svarbu ,,išsišniukštinėti“: prieš kur nors eidamas ar sakydamas, kur
lankeisi, išsiklausinėji, kur lankėsi tavo kolegos.
Mūsų visuomenėje paplitusios stereotipinės gėjų profesijos, kurios išskirtinai susijusios
su kūrybine veikla (dailininkai, šokėjai, dizaineriai ir pan.). Tačiau dauguma informantų
pažymi, kad šiame stereotipe yra tik dalis tiesos. Tuo tarpu lesbietės nenurodo, kad rinktųsi
kažkokius išskirtinius darbus susijusius su konkrečia sritimi. Taip yra dėl to, kad mūsų
visuomenėje jos yra mažiau pastebimos ir aptarinėjamos.
Darbo kultūra ir visuomenė keičiasi. Jei pirmaisiais nepriklausomybės metais moteris
visais atžvilgiais dominavo šeimoje, tai vėliau atsirado nauji vienišos motinos bei moters
verslininkės įvaizdžiai, o vyrui pasiūlytos tėvystės atostogos. Nors visuomenę vis dar jaudina
homoseksualumo stigmos, ,,šiandien jau daug vyrų dominuojamų užsiėmimų traukia moteris,
o vyrai taip pat bando peržengti moteriškų specialybių ribas. Dažnai būtent lesbietės arba gėjai
pirmieji įveikia šias barikadas užimtumo srityje“.VIII
Darbe svarbi ne tik profesija, bet ir kvalifikacija. Tačiau šiuo požiūriu informantų
nuomonės išsiskyrė. Kvalifikacija pasirodė svarbesnė tiems, kurie labiau slepia savo
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homoseksualumą ir, jų manymu, nukentėtų paaiškėjus jų tapatybei. Tokie žmonės paprastai
yra labai uždari ir nėra patyrę stiprios diskriminacijos. Tuo tarpu tie, kurie ne visuomet tokie
uždari ir galbūt yra susidūrę su visuomenės priešiškumu bei daugiau ar mažiau nuo to
nukentėję, įsitikinę, jog svarbi ne tiek kvalifikacija, kiek asmeninės žmogaus savybės – jo
autoritetas.
,,Aukštos pareigos yra sudėtinga, nes tokie žmonės labai bijo“,– įsitikinęs Stasys.
Tokie žmonės gali labiau nukentėti karjeros prasme, nes apie juos gali sužinoti daugiau
žmonių. Jie yra kur kas uždaresni ir atsargesni. Tačiau ne visi kebliose situacijose žinotų, kaip
elgtis, kuomet kas nors imtų įtarinėti ar priekaištauti. Todėl Gytis mano, kad homoseksualų
padėtis darbe labai priklauso nuo jų pačių kaip asmenybės susikurto statuso. Kvalifikacija yra
labai svarbi, tačiau tikrai ne pirmaeilis dalykas. Čia svarbus asmens autoritetas ir gebėjimas
laviruoti. ,,Kad jaustųsi darbe gerai, daugumai trūksta ,,smegenų“,– sako Gytis. Priežastis
dažniausia yra susijusi su nepagrįsta baime ir nepasitikėjimu. Gytis įsitikinęs, kad gėjai dažnai
patys ,,prisikuria visko“, kad juos pastebės, įtars ir panašiai.
Andriaus (23 m.) situacijoje viskas vyko palaipsniui: iš pradžių buvo svarbūs tik jo,
kaip darbuotojo, sugebėjimai, tačiau laikui bėgant aplinkiniai ėmė jį vertinti ir kaip asmenybę.
Andriaus pasakojimas atskleidžia homoseksualios tapatybės darbo aplinkoje transformaciją iš
privačios erdvės į viešą:
,,Iki šiol esu tarptautinių olimpiadų komandos narys ir, jei į mane žiūrima kaip į gėjų, savo
srities žinovą, tai žiūri rimtai (…) po pirminio šoko, kad esu gėjus, susidarė tokia situacija,
kad ,,ai, prie jo nesikabinėkim; gal jis ir ,,pydaras“, bet krūtas savo srities žinovas, tegul
būna“. Vėliau tai vėl keitėsi į ,,na ir kas, kad jis gėjus? Normalus visai bičiukas yra“.
Reikėtų atkreipti dėmesį į pokytį iš ,,pydaras“ į ,,gėjus“. Aš pats spėju, jog paprasčiausiai
liaudis pripranta ir tiek. Galų gale vieni su kitais apsišlifuojam, susibendraujam ir nebėra
tokių problemų. Iš dalies todėl ir sakau, kad daug kas nuo žmogaus, kuris vis tik yra
dominuojančio diskurso pakraštyje, priklauso. Kad ir koks ,,normalus“ būtum, bet jei būsi
tulžies pritvinkęs, tai niekam ir nepatiksi ir, be abejo, vice versa. Bendravimas, mano
nuomone, yra labai svarbus dalykas. Juk per bendravimą mes patys save kuriame.
,,Arkliški“ juokeliai irgi gi nėra baisu. Pvz., kolega bėgioja rankomis užsidengęs užpakalį,
neva bijodamas, kad aš jį ,,iškrušiu“. Visiems juokinga. Na ką gi, tenka tuomet irgi žaisti
negražiai. Maloniai nusišypsome ir pasakome lyg tarp kitko, jog tikrai gaila Lietuvos
moterų, kad kiekvienas kvėša, nesiskutęs tris dienas ir smirdintis prakaitu, su murzinais
džinsais (čia geriau išvardinti kuo daugiau neigiamų dalykų, kuriuos pastebim kolegoje)
įsivaizduoja esąs toks seksualus, kad netgi bėgioja rankomis užspaudęs užpakalį, kurio gal
net ir nevalo. Baisu! Tuomet užtenka gūžtelti ir pamakaluoti pirštu ties smilkiniu. Nugęsta
momentaliai (…). Apibendrinant, jei nesinori dirbti, prisitaikyti prie kolektyvo ir, svarbus
momentas, trūksta sugebėjimo pritaikyti kolektyvą prie savęs, tai ir orientacija pradeda
kliudyti“ [paryškinta informanto].
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Kvalifikacija ir sugebėjimai, kaip matyti iš Andriaus pasakojimo, yra labai svarbūs
darbe, tačiau darbo klimatui ir geriems tarpusavio santykiams daug reikšmės turi žmogaus
asmenybė. Iš pradžių Andrius buvo apibūdinamas stereotipiškai ir galbūt netgi nekenčiamas,
bet ,,paliekamas ramybėje“, nes geras darbuotojas ir savo srities specialistas. Tačiau laikui
bėgant kolegos ne tik jį priėmė į savo kolektyvą (tiesa, kaip matyti iš pasakojimo, ne visi), bet
netgi ėmė jį užstoti prieš tuos, kurie bando, neva, ,,pajuokauti“.
Sunku pasakyti, kiek šie ,,apsišlifavę“ žmonės priima vienas kitą, ar tai yra tikras ne tik
kvalifikacijos, bet ir asmenybės (skirtingumo) pripažinimas? – į šį klausimą Andrius negali
atsakyti, ir jam tai nėra taip aktualu. Jis patenkintas savo darbu, nes nėra išskiriamas iš
kolektyvo. Abipusis prisitaikymas ir supratimas buvo tik laiko klausimas, ir čia Andrius
nemalonumų taip pat neišvengė. Tačiau norint pasiekti tokių santykių lygį labai svarbus
bendravimas, kai tuo tarpu Reda, Dalia, Ina ir Stepas riboja savo bendravimą su kolegomis.
Bendrauti vengiama dėl daugelio priežasčių: baimė išsiduoti, mėginimas atsiriboti, bendrų
interesų nebuvimas. Dalia sako, kad jai visiškai svetimi kitų moterų rūpesčiai ir problemos:
„Tipiškai moteriškos“ – kaip patikti vyrams, (...) vaikai, suknelės (...). Sunku bendrauti su
merginomis natūralėmis, kurios dalinasi savo problemomis, plepa apie savo nuotykius su
vyrais, nes nerandu bendros kalbos. Ir vyrų jaučiu, kad netraukiu kaip moteris, todėl
santykiai dažniausiai profesiniai, dalykiniai“ [Dalia].

Nenoras ir negalėjimas pritapti tarp natūralų Dalią verčia jaustis išskirtine. Ne vienas
informantas nurodė, kad bendraujant su heteroseksualais sunkiausia yra atrasti ,,bendras
temas“. ,,Kartais galvoju, kad gal aš pats koks idiotas, kad nieko nesuprantu“,– atskleidžia
savo patirtį Stepas. Kai kuriems homoseksualams heteroseksualai yra ,,svetimas pasaulis“ ir
atvirkščiai. Šie žmonės nepažįsta ir bijo, todėl varžosi ir vengia vieni kitų.
Vengdami bendravimo homoseksualai atskiria save nuo kolektyvo. Tokie žmonės gali
tapti keistuoliais, atsiskyrėliais kitų akyse ar netgi imti įtarinėti. Jiems daug sunkiau išgyventi
ir prisitaikyti: patiriama įtampa, stresas, psichologinės ir sveikatos problemos. Neatvirumas
neišsprendžia problemos, o tik labiau ją pagilina. Žinoma, tai labai priklauso nuo kolektyvo: ar
tenka daug bendrauti, ar aplinkinių požiūris į homoseksualumą yra labai neigiamas. Vieni,
kaip Nedas, sugeba ,,peržengti save“, nuteikti save ir bendrauti nesukeliant įtarimų (kita
vertus, kiek tai atsiliepia jo sveikatai, ir asmenybei), tuo tarpu Reda bendravimo vengia
sąmoningai.
Kiekvienas informantas paminėjo kokį nors privalumą ar trūkumą, kuris jam
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leidžia/neleidžia jaustis savimi ir neslėpti savo lytinės orientacijos darbe. Darbe svarbus
asmens autoritetas ir bendravimas, nes nuo jų priklauso santykiai su kolegomis ir bendras
darbo aplinkos klimatas. Iš informantų pasakojimų ir patirčių būtų galima išskirti ,,viešą“ ir
,,privatų“ homoseksualumą darbe. ,,Viešas“ homoseksualumas susijęs su gera darbo aplinka:
toks žmogus nejaučia diskomforto dėl savo orientacijos, arba jis yra labai nežymus. Tuo tarpu
,,privatus“ homoseksualumas darbe dažniausiai būna susijęs su neatvirumu: bendravimo
ribojimas, baimė, nepasitikėjimas, savęs nuvertinimas ir pan.
Andriui jo homoseksualumas nekelia problemų. Aplinkiniams jo lytinė orientacija taip
pat ,,neužkliūna“. Jis neskelbia visiems, kad yra gėjus, tačiau ir neslepia to. Minėtų
,,privataus“ homoseksualumo problemų jis išvengia todėl, kad pasitiki savimi ir priima savo
seksualumą jo nesureikšmindamas. Nors kartu pripažįsta, jog toks savęs ir aplinkinių
supratimas neatėjo iš karto:
,,Retai susiduriu su kažkokia ypatinga homofobija, nes paprasčiausiai tas dalykas, jog esu
gėjus, man asmeniškai NĖRA esminės svarbos. Be abejo, kad esu gėjus. Ir aš to nesidroviu,
neslepiu užspaudęs, o jei klausia, tai ir tiesiai pasakau. Paprasčiausiai aš su tuo, koks esu,
jaučiuosi patogiai. Lygiai kaip patogiai jaučiuosi su savo auskarais. Aš jų paprasčiausiai
nejaučiu. Lygiai taip pat ir su mano seksualine orientacija. Apie ją visą laiką negalvoju, nes
tiesiog nėra apie ką čia galvoti. Aš lenkiu link to, kad nebent tik žmogui, turinčiam low
self–esteem [žemą savigarbos jausmą], gali nuolatos rūpėti, kaip kiti jį priima. Ir nebent tam
pačiam žmogui nuolatos reikia kitų priėmimo kaip nuolatinio patvirtinimo, kad jis yra
,,normalus“. Aišku, reikia suprasti, jog tai yra, na... kokių užsilikusių vaikystės traumų
pasekmė. Gi supratimas, pradėjus masturbuotis, kad ,,veža“ tik vaikinai, o visuomenė tai
laiko baisiu dalyku, yra tikrai skausmingas. Man irgi buvo šioks toks šokas, viskam reikėjo
laiko, kad suprastum, kas yra kas (…). Ir kas įdomiausia, nuoširdžiai būdamas savimi, aš
nebejaučiu problemos bendraudamas su aplinkiniais nepriklausomai nuo jų nuostatų
“ [paryškinta informanto].

Baimė ir nepasitikėjimas homoseksualams kelia daugiausia problemų ne tik darbo
aplinkoje, bet ir jų gyvenime apskritai. Ne visiems pavyksta ,,patogiai jaustis“ su savo lytine
orientacija. Minėtas problemas kelia ir analizuoja patys informantai. Į klausimą, kodėl
homoseksualūs žmonės darbe jaučiasi sukaustyti ir patiria didžiulę įtampą, Andrius ir Valius
vienareikšmiškai atsako, kad tai dažnai susiję su pačių homoseksualų savęs nuvertinimu ir
apgaudinėjimu. Išsisukinėjimas ir melavimas problemos neišsprendžia, o tik rizikuoja sukelti
įtarimų aplinkiniams. Todėl taip elgdamasis ,,apgaudinėji“ ne tik save, bet ir savo
bendradarbius:
,,Juos kaltina, bet jie pasijunta kalti.“ Realiai tarp šių 2 sąvokų yra milžiniškas atstumas, bet
kažkodėl tai daugelis gėjų pamiršta. Lygiai kaip mes sau sakom ,,Aš tikrai nepykstu“, bet

76
pykstam, taip ir mėginam paslėpti, bet ar nuslepiam??? Kiek metų gali sakyti, kad „neradau
tos vienintelės“ ar sugalvoti vis naują versiją, kodėl Ispanijoje buvai su draugu, o ne su
pana? Jeigu vyras turi meilužę, anksčiau ar vėliau žmona supras kad „kažkas yra“, pajus,
kad vyras kažką slepia. Manau, kad bendradarbiai jaučiasi panašiai (...). Šiuo metu
išgyvenam laikotarpį kai vis labiau į mūsų gyvenimą ateina didelė konkurencija darbe ir ne
tik. Kurdami paslaptis, patys „pakišam masalą“. Tai mums neleidžia siekti karjeros, prašyti
pakelti algą, gyvenam „dvigubą gyvenimą“ (...) paranoja savotiška gaunasi. O juk lūžta ten,
kur plona…“ [Valius].

Ylos maiše nepaslėpsi – įsitikinęs Valius. Nors darbe jis nelinkęs kalbėti apie save, tai
jam nesukelia diskomforto. Tik tarp artimų kolegų jis leidžia sau atsipalaiduoti bei būti atviras.
Valiaus santykis su ne tokiais artimais ar mažiau pažįstamais žmonėmis yra visiškai kitoks:
,,Dažnai tenka išlikti ,,tvirto, stipraus, neperlenkiamo“. Tačiau tvirtumas šioje situacijoje jam
daugiau yra ,,sugebėjimas atlaikyti riksmus, grąsinimus ir įžeidimus ir pakankamai ramiai
toliau dėstyti savo nuomonę raštu ar žodžiu“. Ir Valius, ir Andrius pripažįsta, kad problemų
darbe neišvengia nė vienas homoseksualas, nesvarbu, ar tai būtų susiję su asmens uždarumu ar
su neigiamu aplinkinių požiūriu. Tačiau tik nuo paties žmogaus priklauso, ar šios problemos
bus laikinos – dalijasi savo patirtimi informantai.
Natas (30 m.) dirba drabužių salone ir sako, kad darbo aplinka ten yra draugiška ir
supratinga. Jo situacija labai gerai atspindi ,,viešo“ homoseksualumo atvejį darbe. Kolegos yra
pažįstami su jo antra puse, ,,visi viską žino“. Jis gerai sutaria ir su darbdaviu, ir su kolegomis.
Kartą salono direktorė jį net užstojo: kažkas pasakė: ,,Pas jus dirba ,,piderastai“, o vadovė
atsikirto, kad ,,nereikia niekinti geriausių pardavėjų“. Natas sako, jog su visais suranda bendrą
kalbą. Kolektyvas draugiškas, nes yra daugiau moterų. Ne vienas informantas nurodė, kad
moterys gėjams yra tolerantiškesnės31.
Romo situacija kiek sudėtingesnė nei Nato. Jis teigia, kad nesmagumo dėl jo lytinės
orientacijos darbe kažkiek yra, nes reikia save kontroliuoti:
,,Turi saugoti liežuvį bei visuomet jautriai reaguoti bei ,,zonduoti“ situaciją, kokie žmonės
yra aplink, nes nesinori įplieksti konfliktų ir aiškinti savo teises“. Be to, Romas teigia, jog
ne visuomet pavyksta pritapti prie kolektyvo, nes ,,nėra tos visuotinės šventės ir šurmulio:
gimė vaikas, ištekėjo...“.

Romas prisipažįsta, kad dėl to patiria psichologinį diskomfortą ir taip save riboja.
Tačiau, anot Romo, jo orientacija darbe yra ,,vieša paslaptis“. Jo, kaip gėjaus, priimtinumui
Romas nurodo keletą priežasčių: jaunas kolektyvas, su kuriuo jis yra susigyvenęs, nes dirba
31

Lietuvos vyrai yra homofobiškesni nei moterys. Lietuvoje pagal atliktas apklausas patvirtinamas tradicinis
hegemoninio vyriškumo modelis, kuris, anot Tereškino (2004: 26), neatskiriamas nuo heteroseksualumo ir
heteroseksualios šeimos, o homofobija glūdi pačioje hegemoninio vyriškumo šerdyje.
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kartu jau 10 metų, ir visi jie ,,pradžioje buvo lygiavertėse pozicijose“, be to, tarp darbuotojų
yra keletas gėjų (kaip ir Nato atveju) – dėl to aplinka yra ir draugiškesnė, ir supratingesnė. Ne
vienas informantas pažymėjo, kad žinojimas, jog yra daugiau ,,savų“ palengvina padėtį darbe
– ,,žinai, kad esi toks ne vienas“. ,,Ne darbas, o pasaka“ ( Danys).
Tarp vyresnės kartos žmonių (ūkvedžio, valytojos) sklinda paskalos apie Romo
homoseksualumą, bet tai, anot jo, nėra taip reikšminga. Romas patenkintas savo darbu ir
kolektyvu. Nors Romo homoseksualumas yra ,,vieša paslaptis“, tačiau kolegos vertina jo
asmenybę bei profesionalumą ir gerbia jo teisę į privatumą. Čia vėlgi pastebima, jog
bendravimas darbe yra svarbus, tuo tarpu ne visai malonias temas ir situacijas galima ,,apeiti“:
,,Tiesiog manau, kad firma ir darbuotojai pakankamai subrendę, kad vieni kitus vertintų
pagal profesionalumą, charakterio ypatybes, bet ne šeimyninę ,,virtuvę“ (...). Jei nesinori
sau meluoti, reikia vartoti neutralias frazes (,,antroji puse“), arba visai nieko nesakyti.
Tylint tarsi konstruoji kažkokią bendravimo sieną tarp savęs ir kolektyvo (...).
Dažniausiai laikomasi principo: ,,Don't ask, don't say“.

Homoseksualumo ,,viešumui“ darbe daug reikšmės turi savo lytinės orientacijos
atskleidimas kolegoms. Ne visi išdrįsta pasipasakoti apie save, nes nežino, kokia gali būti jų
bendradarbių reakcija. Atsiskleidimo motyvai ir aplinkybės būna skirtingos: vieni tai
nusprendžia padaryti iš pasitikėjimo, kitiems, kaip sako Danys, atsiskleidimas suteikia
palengvėjimo – pasijunti tarsi ,,nusimetęs sunkią naštą“, tačiau pasitaiko ir dviprasmiškų ar
tiesioginių situacijų, kai kažkas įtardamas užklausia apie tavo lytinę orientaciją. Visgi daugelis
informantų pastebi, kad po atsiskleidimo kolegoms santykiai pasidaro tik nuoširdesni, tačiau
kartu pažymi, kad reikia žinoti ir jausti, kam galima apie save pasisakyti, o kam – ne.
Valius mano, kad jo bendradarbiai pradžioje jį priėmė kaip paprastą žmogų, kuriame
dabar jau mato gerą bičiulį iš darbo. Čia svarbus susibendravimas su kolegomis, nes be šio
santykio ,,vis dėl to išlikčiau tik ,,žydras“,– įsitikinęs jis. Pokalbis su jo amžiaus bendradarbiu
tai tik patvirtino:
,,Kolega po 100 g. brendžio papasakojo, kad iš esmės iki manęs jis tikriausiai nebuvo
artimai bendravęs su gėjumi, bet nuo paauglystės žinojo tik tiek, kad yra tokie ,,pydarai,
kuriuos reikia mušti todėl, kad juos reikia mušti“. Susipažinęs su manim, o vėliau ir
sužinojęs, kad gyvenu su vaikinu, kolega, jo žodžiais, jaučiasi lyg ir atsikratęs kažkokio
keisto buvusio nesaugumo šiuo klausimu“.

Turėdami galimybę pažinti žmogų iš arčiau, bendradarbiai Valiaus homoseksualios
orientacijos nesureikšmina, tačiau, priešingu atveju, visgi pirmiausia būtų pabrėžiama ir
išskiriama būtent ji. Daugelis informantų pastebi, kad žmonės yra ,,pripumpuoti“ apie
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homoseksualumą kaip didžiausią blogį, todėl nepažinę homoseksualų kitaip apie juos ir
negalvoja.
Posocializme apie homoseksualumą prakalbus viešai nemažai homoseksualų gyventi ir
dirbti pasitraukė į užsienį. Intymaus gyvenimo organizacija, paveikta vakarietiškų standartų ir
gyvenimo būdo, išėjo į viešumą. Lyties sfera lėmė socialinius ir politinius pasikeitimus
Lietuvoje, kurie daugeliui atrodė nepriimtini. Kaip sako Pine (2002: 108), imta kalbėti apie
naują ,,kitą“, kuris yra engėjiškas ir nepageidaujamas. Tik šį kartą sąsaja turima ne su Rusija,
bet su ,,Vakarais“. Homoseksualumo aptarinėjimas ir pasirodymas viešajame diskurse
daugeliui atrodė ne tik kad nepriimtinas ir nenatūralus, bet, kaip sako Sokolova (2004: 260),
kartu suvokiamas kaip liberalios demokratijos pasekmė. Kitaip tariant, ,,Vakarų produktas“,
nes socializme homoseksualumas viešumoje neegzistavo.
Tačiau daugumai homoseksualų minėtieji ,,Vakarai“ tapo ,,išsigelbėjimu“. Ieva po 10
metų sugrįžusi iš Izraelio teigia, jog tik ten galėjo pradėti laisviau gyventi: ,,Vykau ne tik dėl
pinigų, bet ir dėl to, kad atsibodo slėptis. Aš ten atsigavau ir psichiškai, ir psichologiškai“. Tuo
tarpu Diana šiuo metu dirbanti Didžiojoje Britanijoje sako, kad didžiulio skirtumo, kur tu
gyveni, nėra, ir diskriminacija jaučiama net ir ten:
,,Ypatingai mažesniame miestuke, tarkim, Palangos dydžio – reakcija nėra prieštaringa,
tačiau viena detalė – į tave jau žiūrės kita prizme. Tai viena iš diskriminacijos formų – mes
tą puikiai jaučiame ir suprantame. Tačiau laisvės atžvilgiu – jos daugiau UK nei Lietuvoje.
Darbe negaliu net ten sakyti, kad esu tos orientacijos žmogus… galbūt tik dėl to, kad
kompanija pakankamai rimta ir didelė. Išvadą darau, ko gero, tokią, kad homoseksualūs
santykiai netoleruojami, tačiau, pabrėžiu, ir nesmerkiami. Lietuvoje – dažnai išgirsdavau:
,,Tu tokia? Nenorėčiau, jei dar sykį susitiktume“ (…). Žmonių požiūris į tave kaip tokią
UK demokratiškesnis (…) tuo tarpu Lietuvoje tai tik pradžia. Miesto mastu kalbant – kuo
didesnis miestas – tuo liberalesnė laisvė ir jos nevaržomumas. Tai liečia abi šalis“.

Didžiojoje Britanijoje, kaip ir Izraely, laisvės daugiau, tačiau netiesioginė
diskriminacija yra jaučiama visur – ypatingai mažesniuose šalies miestuose, kur žmonės yra
konservatyvesni. Lietuvoje situacija panaši: dauguma mažuose miesteliuose ir provincijose
gyvenančių žmonių yra vyresnio amžiaus bei religingesni, todėl ir požiūris į homoseksualumą
yra prieštaringesnis.
Diskriminacija mūsų visuomenėje yra labai svarbi problema, su kuria susiduria
homoseksualai. Netiesioginė diskriminacija, kaip sako Diana, yra jaučiama, ir ją sunku
įrodyti. ,,Kartą nuėjau su merginom papietauti, o jos visą laiką apie nagų laką kalbėjo“,–
prisimena Stepas. ,,Man pasirodė, kad jos mane ignoruoja“. Tokią situaciją sunku objektyviai
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pateisinti, tačiau nepageidaujamas, ar aplinkinių nesuprantamas bei ignoruojamas žmogaus tai
labai gerai jaučia. Homoseksualo išskyrimas kaip ,,kito“ įvairiuose kontekstuose ir situacijose
(TV ar žiniasklaidoje), anot Dianos, ir yra tam tikra diskriminacija, liečianti visus ir kiekvieną
homoseksualą atskirai. Kaip tik apie tai kalba informantai: Ievai tai asocijuojasi su
,,visuomenės kalėjimu“, Dianai – su diskriminacija, Jurgitai – su ,,getu“.
Netiesioginę diskriminaciją sunku apibrėžti, tuo tarpu tiesioginę diskriminaciją, kuri
gali pasireikšti ne tik atleidimu iš darbo, sąmoningu karjeros žlugdymu (ankstesniame skyriuje
minėti aktorių vaidmenų blokavimai), bet ir provokacija bei išnaudojimu – sunku įrodyti.
Stasys darbe buvo provokuojamas ir išnaudojamas dėl savo lytinės orientacijos, kurios neslėpė
nuo aplinkinių:
,,Neslėpiau savo homoseksualumo, ir tai įstaigos vadovui užkliuvo (...) prasidėjo tiesioginė
diskriminacija: dažyti sienas ir panašiai prieš atvykstant svečiams iš užsienio, nors tai buvo
visai nesuderinama su mano darbu. Kai manęs neišleido į komandiruotę, supratau, kad tai
mano kracho pradžia (...). O aš buvau per senas ir nieko neslėpiau (...). Kai atleido, daviau
į teismą, bet čia laimėjo pinigai (...) Mane provokavo dar ir viena aukštas ir atsakingas
pareigas einanti moteris: iškirptės, sijonai. Ir sakydavo: ,,Jūs, gėjai, vis vien norit bobų“. Ji
buvo kūrva“.

Stasys neįtiko savo vadovui ir buvo atleistas iš darbo. Tačiau bylos Stasys nelaimėjo32.
Diskriminacija (lytinės orientacijos pagrindu) – sudėtinė homofobijos dalis, jos išdava,
ir, kaip aiškėja iš informantų pasakojimų, yra labai svarbi problema homoseksualų tarpe.
Tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos formų gali būti daug ir įvairių. Šio skyriaus tikslas
nebuvo jas visas aprašyti. Kur kas svarbiau – leisti patiems informantams kalbėti ir vertinti. Jų
istorijos geriausiai atskleidžia diskriminacijos formas ir priežastis. Diskriminacija dažnai
sunkiai apibrėžiama ir įrodoma, tačiau svarbi ne tik teisinė, bet ir moralinė šio reiškinio pusė.
Įvairiose situacijose ir kontekstuose homoseksualai nuolat jaučia visuomenės priešiškumą ir
nusiteikimą: jie išskiriami, marginalizuojami ir nustumiami egzistuoti ,,normalios“
visuomenės paribiuose. Kiekvieną kartą išskiriamas kaip ,,kitoks“ esi diskriminuojamas, ir tik
tu tai jauti.
32

Plačiau apie Stasio Dimbelio atleidimo iš darbo lytinės orientacijos pagrindu aprašymą žr. www.gay.lt
(Straipsnis: Gudavičiūtė Dalia, Lileikienė Lina. 1999.11.10. Gėjai Lietuvoje verčiami veidmainiauti). Lietuvos
Darbo kodeksas ir naujas Lygių galimybių įstatymas (2003 m. lapkričio 18 d.) draudžia diskriminuoti ir
priekabiauti dėl asmens lytinės orientacijos darbe, valstybės tarnyboje, švietimo įstaigose, mokslo ir studijų
institucijoje bei vartotojų teisių apsaugos srityje, kur dėl konkrečių diskriminavimo atvejų teisinio interpretavimo
patariama kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą (plačiau žr. LGL leidinyje: sud. Platovas Eduardas.
2005. Diskriminacija dėl lytinės orientacijos. Vilnius: M. Rudaičio PĮ ,,Sirta“).
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Paaiškėjo, kad egzistuoja ,,privatus“ bei ,,viešas“ homoseksualumas darbe. ,,Privatus“
homoseksualumas susijęs su svarbiausia neatvirumo problema, su kuria homoseksualai
susiduria ne tik darbo aplinkoje, bet ir apskritai savo gyvenime. Baimė, nepasitikėjimas, savęs
nuvertinimas ir apgaudinėjimas – tik dalis problemos, tačiau svarbiausias trūkumas yra
bendravimo ribojimas darbe. ,,Juk per bendravimą mes patys save kuriame“,– sako Andrius,
tačiau ,,peržengti save“ ir bandyti atrasti ,,bendras temas“ nėra lengva. Ina tai supranta, todėl
mano, kad didžiausios problemos darbe kyla dėl riboto bendravimo, tačiau vis vien vengia
podarbinės veiklos ir susiėjimų, nes jai per sunku ,,visą laiką save kontroliuoti“. Nė vienas
homoseksualas darbe neišvengia problemų, jis yra nesaugus: aplinkiniai stereotipinių
apibūdinimų dėka ,,išmoko“ homoseksualus atpažinti, ėmė įžeidinėti, priekabiauti ir
apkalbinėti. Tačiau panašių problemų sureikšminimas ir jų laikinumas priklauso tik nuo paties
žmogaus. Kai kurie šiandien jau išdrįsta artimiems bendradarbiams pasipasakoti apie save,
tačiau tokių vis dar nedaug. Ir nors darbe labai svarbi profesija ir kvalifikacija, tai nėra
didžiausias privalumas. Kad ,,nepasijustų kalti“, reikia savigarbos, pasitikėjimo ir išsiugdyto
autoriteto – ,,viešo“ homoseksualumo darbe.

3. 2. 3. Pasikeitimai tarpasmeniniuose santykiuose
,,Manau, kad iš dalies turiu būti dėkingas savo seksualinei orientacijai už tai, kad išmokau apginti
savo orumą, bet, skirtingai nuo ,,tikro vyro“ poziciją priimančių arba ,,iškrypėlius gydančių“
bendradarbių, tuo pačiu metu, save gindamas, nenusileisti iki turgaus lygio. Na, juk nepradėsiu
siūlyti savo močiutei nueiti į seksšopą, arba nepradėsiu jai aiškinti, kad oralinis seksas yra gerai,
jeigu priimtinas abiem“.
–

Valius

Socializmo ir posocializmo homoseksualų kartas skiria ne vien amžius. Svarbiausias
skirtumas susijęs su patirtimi ir represijų metų išgyvenimais. Posocializmo laikotarpis atnešė
daug permainų homoseksualų gyvenime, nors kai kurie tvirtina, jog ypatingai kažkas
nepasikeitė. Tačiau posovietinės kartos žmonių patirtys ir pokyčiai visuomenėje atskleidžia
tam tikrus šių dviejų laikmečių skirtumus. Šio skyriaus tikslas – išanalizuoti ir parodyti, kokie
yra homoseksualų poros santykiai ir požiūris į šeimą, kaip pasikeitė savęs vertinimas ir
santykiai

su

aplinkiniais,

ką

homoseksualams

tenka

išgyventi

priešiškoje

ir

heteronormatyvioje visuomenėje ir kuo panašios bei kuo skiriasi socializmo ir posocializmo
kartos homoseksualų patirtys.
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Nemažai homoseksualų sovietmečiu sukūrė heteroseksualias šeimas, tačiau kartu su
nepriklausomybe per spaudą ir TV atėjo žinios apie kitokio gyvenimo alternatyvas. Tai ir lėmė
daugumos apsisprendimą:
,,Negali visą laiką ne savo gyvenimą gyvent. Kai akis atveri, tave išklibina tas dalykas, dėl
to ir pasakiau žmonai. Poreikis gyventi savo gyvenimą kilo dėl to, kad pamačiau, kaip yra
gyvenama svetur, prie to prisidėjo ir didesnis atvirumas, ko nebuvo anksčiau, imta apie tai
daugiau kalbėti. Bet to, karjera jau padaryta, tad nebuvo ko prarasti“ [Algis].

Skyrybos Algiui – posocializmo pasekmė. Apsispręsti padėjo ne tik visuomenėje
vykstantys viešumo procesai lyties ir seksualumo srityje, bet ir padaryta karjera bei aukštas
postas. Dauguma informantų pastebėjo, kad homoseksualų heteroseksualios vedybos šiandien
jau yra retas reiškinys, nes nebereikia slėptis ir bijoti, jog būsi palaikytas ,,įtartinu“. Tačiau
Jurga pasakoja apie ištekėti besirengiančią pažįstamą lesbietę, kurios apsisprendimą lėmė tėvų
ir visuomenės požiūris į homoseksualumą. Dauguma homoseksualų įteisinti savo santykių
vyksta svetur. Juos skatina noras nevaržomai gyventi. Tačiau kiti, kaip Algis, to atsisako: čia ir
mėgstamas darbas, ir dukra.
Heteroseksualams homoseksualų santuokos su skirtingos lyties asmenimis yra
nesuprantamos. Net ir tarp pačių homoseksualų yra manančių, jog toks žingsnis yra didžiausia
dviejų žmonių apgavystė. Su tuo sutinka ir tai patyrę:
,,Tada „užmušė“ kolegos klausimas: ,,Kokio bybio tau reikėjo tų vedybų?“ (Tiesa, mea
culpa, bet vienu metu buvau netgi vedęs moterį. Ačiū dievui, kad tai truko neilgai. Po
skyrybų pasidarė geriau ir jai, ir man ). Aš tuomet pamėginau kažką tai pafilosofuoti apie
vienišumą, tėvų požiūrį, visuomenės nuomonę ir t. t.“ [Valius].

Valius savo ,,paslaptį“ patikėjo kolegai, kuris buvo šokiruotas tokios netikėtos žinios.
Šiandien Valius jau supranta, kad vedybos buvo jo gyvenimo klaida. Kai kurie už vedybas,
kaip pasirinktą išeitį pasislėpti ir prisitaikyti, šiandien brangiai moka: išsiskyrusių Algio ir
Danio vaikai dar nieko apie juos nežino. Jie baiminasi juos prarasti, nes neaišku, kaip jie
priims tokią tiesą apie savo tėvus.
Kuriant homoseksualių žmonių įvaizdį politizuojama ne tik žiniasklaida, bet ši taktika
kartu yra perkeliama ir į homoseksualių žmonių santykius – šeimą. Šiuo metu daug
diskutuojama apie besiformuojančią šeimos politiką ES valstybėse. Vis dažniau susiduriama
su netolygiais pokyčiais jos sektoriuje, kadangi didėja alternatyvių partnerystės ir tėvystės
formų neįregistravus santuokos socialinis pripažinimas. Tačiau šeimos politikos priežastys
įvairiose šalyse skiriasi. Posocialistinėje Lietuvoje vykstantys viešumo procesai paskatino
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homoseksualius žmones

pradėti galvoti apie savo santykių įteisinimą. Tačiau Lietuvoje

homoseksualios šeimos ar partnerystės įteisinimo praktika kol kas nenumatyta 33, nes visuotinai
pripažįstamas tik heteroseksualios šeimos modelis.
Asta ir Reda gyvena kartu ir svajoja kada nors sukurti savo šeimą. Tačiau
homoseksualūs žmonės mūsų visuomenėje traktuojami kaip pavojingi, nepaisant įvairėjančių
ir alternatyvių šeimos formų. Nors Lietuvoje įteisintas heteroseksualios šeimos modelis, tačiau
neretai politinių diskusijų objektu tampa ne šeimos problemos, o lyčių lygybės ar vaikų
gerovės klausimai. Kartu gyvenančiai homoseksualų porai mūsų visuomenėje nepaliekama
jokių šeimos sukūrimo alternatyvų:
,,Politikai mane labiausiai biesina: įsivaikinti negalima, santuokų neleidžia... Norėjau pasiimti
globoti vaiką, bet neleido, nes su mergina gyvenu. Jie pasiūlė socialinį planą, kad gyvenu
viena, ir tuomet būtų leidę. Bet kaip reikia jaustis Redai [informantės partnerė], juk ji yra
mano dalis (...) Kai vienos ponios paklausiau, ar galėsim kada nors Lietuvoje įsivaikinti, ji
atsakė: ,,Tikiuosi, iki tokių kraštutinumų neprieisim“ (...) Aš jau nuo 16 metų galvoju, kad
kažkokiam vienam žmogučiui galiu suteikti šilumą, dėmesį, išleisti į gyvenimą...“ [Asta].

Homoseksualai gyvena ,,įstatymiškai“ neįteisintose šeimose (žr. į priedą nr. 4), tačiau
šeima, kaip kategorija ir visuomenės norma (įteisinta ir heteroseksuali), jiems nesudaro
problemų. Jie gyvena su partneriais ir kartu kuria savo bendrą ateitį. Tačiau kitas klausimas –
įsivaikinimo problema. Jackson (1999: 155) įsitikinus, kad dėl heteroseksualioje šeimoje
įsigalėjusio ir svarbaus patriarchalinio vaidmens, lesbietės – motinos netenka globos. Tačiau
šeima nėra biologinė visuomenės nesukurta institucija. Ir vis tik ,,nūdienės normatyvinės
ideologijos (...) biologizuoja ir supaprastina asmenį iki reprodukcinės jo kūno paskirties (...)“,
o ,,bendruomeninis solidarumas įsivaizduojamas tik per poravimosi, giminystės, kartų
naratyvo ir reprodukcijos scenas“,– teigia Tereškinas (2001: 154).
Homoseksualių žmonių galimybės įsivaikinti ar sukurti šeimą yra grindžiamos ne
pilietine, o moraline dimensija, motyvuojant, kad homoseksualūs tėvai yra ne tik
nesuderinama tėvystės forma su instituciškai įteisintu heteroroseksualios šeimos modeliu, bet
jų orientacija ir gyvenimo būdas gali įtakoti vaiko socializaciją34.Visuomenės primetamą
33

Homoseksualų santuokos šiuo metu įteisintos Ispanijoje, Kanadoje, Olandijoje, Belgijoje ir Didžiojoje
Britanijoje. Registruotos homoseksualų partnerystės įstatymai sėkmingai priimti ir taikomi visose Skandinavijos
šalyse.
34
Daugybė statistikų bei tyrinėjimų įrodė, kad daugiausia vaikų išprievartaujama „normaliose“ heteroseksualiose
šeimose, o ne šeimose, kurias sudaro vienos lyties asmenys, be to, tik labai nedidelis procentas vaikų, užaugintų
dviejų motinų ar dviejų tėvų, yra homoseksualūs, rašo Tereškinas (2001: 164). Augančiam vaikui yra svarbi
mylinti ir saugi aplinka, nesvarbu, ar tai būtų vienos lyties ar skirtingų lyčių asmenų šeima, tuo tarpu priešiška
aplinka bei visuomenės požiūris į homoseksualumą gali pakenkti tos pačios lyties asmenų šeimoje augančiam
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moralinę vaiko auginimo ir auklėjimo pusę homoseksualioje šeimoje informantės vertina
skeptiškai. Asta pateikia vieną iš atvejų ir pavyzdžių motyvuodama, kad moralė kiekvieno yra
suprantama individualiai ir labai skirtingai: ,,Pavyzdžiui, moters – prostitutės kategorija. Ji
savo moralę ir vaiko auklėjimą suderina, sakydama: ,,Jis aprengtas, aprūpintas, tad ko jūs prie
manęs lendat“. Tačiau heteronormatyvi visuomenė deda skirtį tarp seksualinės praktikos
(homoseksualumas) ir gyvenimo būdo (prostitucija), nors pastarasis lemia vaiko gyvenimo
kokybę ir asmenybės vystymąsi. Nemoralus heteroseksualus elgesys gali būti pateisinamas,
tuo tarpu homoseksualios orientacijos žmogus, nežiūrint į tai, kaip jis gyvena ir kuo užsiima,
iškart pasmerkiamas.
Darius ir Kęstas sutinka, kad labai svarbi moralinė santuokos pusė, atitikimo ir
vertybių pusiausvyra. Tačiau šiuo metu jiems šeima yra reikšminga tik kaip socialinių
garantijų suteikimas. Partnerystės įstatymo įteisinimas jiems yra daug svarbesnis, nes tai kur
kas realesnė dviejų homoseksualių žmonių santykių įteisinimo forma Lietuvoje nei santuoka.
Kęstas deda skirtį tarp šių dviejų žmonių santykių įteisinimo formų:
,,Reikia atskirti santuoką ir partnerystę. Šiedu dalykai yra labai maišomi – tai bažnyčios
kerštas. Dauguma iš mūsų orientacijos žmonių nesikėsinam į santuoką, nes ji yra grynai
heteroseksualų dalykas. Man santuokų nereikia. Lietuvoje atmetė partnerystės įstatymą,
nors šis įstatymas kilo kaip alternatyva homoseksualiems žmonėms (...). Partnerystė gali
finansiškai apsaugoti porą“.

Merginų pora sutinka, kad jos pasitenkintų nors partnerystės įstatymu, tačiau santuoka
joms taip pat yra labai svarbi: ,,Tai moralinis pasitenkinimas ir atsidavimas vienam žmogui“,–
sako Asta. Reda teigia, kad jai ,,santuoka svarbi, nes suteikia galimybę įsivaikinti, tuo tarpu
partnerystės įstatymas numato tik globą. Be to, tai dar yra ir kokie 30% emocinio
pasitenkinimo“.
Kokia šiandien yra homoseksuali šeima Lietuvoje? Tai šeima, kuri gyvena ,,tyliai“.
Yra nemažai homoseksualių porų, kurios, anot gėjų, Lietuvoje kartu gyvena jau dvidešimt ir
daugiau metų, bet visuomenė juos laiko viengungiais.35 LGL koordinatorius Eduardas Platovas
taip apibūdina savo šeimyninį gyvenimą:
,,Aš nejaukiai jaučiuosi žinodamas, kad mano asmeninis gyvenimas valstybei
nerūpi. Juk sąjungą tarp vyro ir moters, net jeigu jie neturi vaikų, valstybė gerbia.
Taigi, argumentas, kad esame tuščiažiedžiai, neteisingas.“
vaikui bei įtakoti jo socializaciją.
35

Gudavičiūtė Dalia. 2003. Klaipėdietis laimę rado oficialiai susituokęs su vokiečiu, LGL Žinios. 2: 7.
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Homoseksualai posocializme tapo atviresni ne tik sau, bet ir aplinkiniams: šeimos
nariams, draugams, kolegoms darbe (kaip matyti iš ankstesnio skyriaus). Tačiau dar
nedaugelis išdrįsta atskleisti savo lytinę orientaciją, nes visuomet galvoja apie neigiamas
pasekmes. Esant tokiam priešiškam požiūriui į homoseksualus, Reda situaciją vertina gan
skeptiškai: ,,Nežinai, ant kokio žmogaus gali ,,užsirauti“. Kol visuomenė yra nepasirengusi,
ant kiekvieno kampo nerašysi, kad aš lesbietė. Nors ir sakoma – būkim atviri“. Essig (1999:
129), tyrinėjusi seksualinių mažumų gyvenimą Rusijoje, teigia, kad vakariečiai skatina
homoseksualus posocialistinėse šalyse atskleisti savo tapatybę, tačiau jie net nenutuokia, kad
tai yra visai kita kultūra ir visai kitoks požiūris į netradicinės orientacijos žmones. Kaip rodo
ne vieno informanto patirtys, pasekmės neretai gali būti labai skaudžios ir lemiamos:
,,Dabar tėvai labai pergyvena, ką žmonės pasakys. Giminės nieko nežino, ir tėvai
nesirengia to sakyti (...). Tačiau aš labai nerimauju dėl to, kaip aplinka paveiks tėvus, kai
šie sužinos, jog aplinkiniai viską žino (...). Tik tuomet, kai jie supras, jog nesvarbu, ką
žmonės pasakys, viskas pasikeis... “[Reda].

Kai kurie informantai nurodė, kad atskleisdami savo tapatybę šeimos nariams jie
rizikuotų būti nesuprasti ir prarastų artimus ir draugiškus santykius, todėl jie geriau linkę nieko
nekeisti. Taip elgdamiesi, jie siekia apsaugoti ne tiek save, kiek artimuosius nuo nusivylimo,
nežinios ir skausmo. Su bendradarbiais ir draugais santykiai yra kur kas paprastesni. Gali
rinktis: sakyti ar nesakyti, o nuo pačių artimiausių žmonių slėpti savo gyvenimą yra labai
sunku:
,,Su artimais man žmonėmis kalbant, žinau, kad jie neteisingai supranta mano žodžius, bet
negaliu nieko pakeist, arba išvis tada nenoriu kalbėt, o viduje tiesiog atrodo kažkas drasko
tave į dvi dalis, arba taip beprotiškai garsiai visiems norisi kažką išrėkt...“ [Ina].

Ina sako, kad tokia padėtis ir santykiai su artimaisiais ją labai vargina. Tiek artimieji,
tiek ir kolegos darbe mano, jog ji turi vaikiną, tačiau šis ,,vaikinas“ yra jos geriausias draugas,
gėjus. Todėl neretai tėvų ir kolegų šnekos ją labai varžo, nes niekas nežino tikrosios tiesos. Ina
vengia podarbinės veiklos su bendradarbiais, ir sako, jei visus kviestų su antromis pusėmis, ji
paprašytų savo draugo vykti kartu su ja. Tariamas ,,vaikinas“ yra savotiška priedanga, bet Inai
tai nėra malonu, nes jai atrodo, kad žmonės paskui viską neteisingai supranta ir interpretuoja –
ne taip, kaip ji norėtų.
Ina įsitikinus, kad žmogus turi būti stiprus ir valingas, jog ištvertų panašias situacijas:
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,,Su savo bėdomis susitvarkau pati, draugai padeda. Skaitau įvairią psichologinę ir
ezoterinę literatūrą, ir tai man labai padeda. Mano požiūris į gyvenimą jau yra tvirtai
susiformavęs ir, kaip kartais bebūtų sunku, neleidžiu sau pasiduoti ir, manau, manęs mūsų
visuomenė jau nepajėgs sužlugdyti“.

Tačiau pasiekti tokį savęs vertinimo ir pasitikėjimo lygį nėra lengva. Posovietinės
kartos jauni žmonės paprastai išvengia tokių asmenybės transformacijų, kokias teko patirti
nekuriems sovietinės kartos homoseksualams – šiandien ir informacijos yra daugiau, ir gali
laisvai keliauti. Tačiau problemos vis tiek egzistuoja. Mūsų visuomenėje labai trūksta
prasmingo diskurso apie homoseksualumą, nes, kaip sako Sokolova (2004: 259),
homoseksualumo stereotipai ir samprata vis dar grindžiama ideologinėmis ir mokslinėmis
buvusio režimo mąstymo kategorijomis. Ne vienas informantas prisipažįsta, jog dabartinį
savęs bei aplinkinių suvokimą ir vertinimą padėjo pasiekti ne tik draugų parama, bet ir
ilgalaikis bendravimas su psichologais ar psichoterapeutais. Net 4 informantai prasitarė, jog iš
nevilties ne kartą bandė nusižudyti. ,,Tu pats pasirinkai tokį savo gyvenimą ir todėl neverk,
kad jis nėra ,,ružavas“,– įsitikinusi Ieva šiandien, tačiau būdama 21 m. ji prisigėrė tablečių.
Atvirumas – savo orientacijos ir gyvenimo būdo priėmimas – yra, anot Valiaus,
,,besitęsiantis savęs priėmimo procesas, identiteto dalis“. Nuolat atstumiamas ir išskiriamas
visuomenės gali pradėti jaustis nevisavertis, tačiau, vienas dalykas ,,ekshibicionistiškai“
demonstruoti savo ,,kitoniškumą“ prieš aplinkinius, ir visai kitas – sau pačiam susitaikyti su
savimi, priimti save iš esmės:
,,Paauglystėje (16–18 metų) buvau tikrai gerokai feminizuotas. Dabar suvokiu, kad tam
tikra prasme tai buvo kaip ir protesto išraiška. Maždaug ,,O aš gėjus! Ir ką, nepatinka?“
Dabar aš pats sau iš retrospektyvos atrodau arogantiškas. O aplinkiniams kaip turėjo
atrodyti? Ir, matyt, reikėtų gerai pagalvoti, kas dažnai sukeldavo atstūmimą: mano elgesys,
ar tai, jog esu gėjus? Aš dabar esu įsitikinęs, jog, matyt, vis tik elgesys daugiau lėmė. Bent
jau taip rodo paskutinių metų patyrimas (…) protestai prapuolė, aš jaučiuosi patenkintas
savimi ir, svarbiausia, išmokau teigiamos pozityvios nuostatos ir, voila, gyvenimas įgijo
kitų spalvų ir kitą rakursą – ne vien, neva, nelaimingo atstumto marginalo, kuris atseit
niekam nereikalingas dėl savo orientacijos. Žinot, įtariu, kad tokie žmonės jaučiasi
pasiutusiai teisūs ir nuskriausti ir, kas svarbiausia, savo skriaudomis džiaugiasi it
mazochistai. Ir manau, kad apie tai kažką nutuokiu, nes pats vos tokiu netapau. Esminis
poslinkis įvyko tuomet, kai susidraugavau su savo dabartiniu vaikinu (…). Jam aš esu
dėkingas už daug ką, net ir už nemalonius žodžius bei apibūdinimus iš šalies, kurie kaip ir
rupus popierius padėjo apsišlifuoti“ [Andrius].

Homoseksualai – atstumta visuomenės kasta. Savęs suvokimo ir seksualinės tapatybės
priėmimo sunkumų išvengia ne dažnas homoseksualas. Nuolatinė kova su savimi gali

86
duoti/neduoti trokštamų rezultatų. Nelengva atlaikyti priešiškos Lietuvos visuomenės
spaudimą. Andrius tapo ,,maištautoju“, siekiančiu atkreipti į save dėmesį, tačiau, kaip pats
sako, neilgai trukus ,,susigriebė“. O kiek yra tokių, kurie ir toliau lieka ,,pasiutusiai teisūs ir
nuskriausti“.
Skirtingai nuo sovietinės kartos šiandien homoseksualai turi daugiau galimybių
sužinoti, bendrauti, išreikšti save – tai padeda greičiau ir anksčiau susivokti savyje ir priimti
savo seksualumą. Daugiau homoseksualų atsiskleidžia šeimoms, draugams, kolegoms. Jie gali
gyventi kartu ir kurti bendrą ateitį, nors ir ,,įstatymiškai“ neįteisintose šeimose. Pagaliau
nusimesti ,,vedusio“ etiketę, gyventi savo gyvenimą ir kovoti už savo teises. Ar šios
posovietinės homoseksualų patirtys kalba apie pasikeitimus? Šių dviejų laikmečių žmonių
išgyvenimai panašūs. Atsiranda tik kitokio pobūdžio problemos nei socializme. Šiandien ir
turėdamas galimybių rinktis vis vien susiduri su sunkumais: artimųjų panieka ir nesupratimu,
vedybinio gyvenimo pasekmėmis bei priešiškai nusiteikusia visuomene.
*

*

*

Žmonės šiandien turi daugiau galimybių rinktis – tai yra didžiausias pasikeitimas
posocializme: mažiau sužalotų gyvenimų, nežinomybės ir baimės. Tačiau atsiranda
problematiški naujo pobūdžio reiškiniai kaip homofobija, ,,homofobiškas švietimas“,
,,apsimestinė tolerancija“, homoseksualumo ,,atpažinimas“ ir įvairios sunkiai įrodomos bei
atpažįstamos diskriminacijos formos, kurių viena aiškiai susijusi su neigiamu visuomenės
požiūriu ir homoseksualų marginalizavimu bei atskyrimu visuomenės erdvėje ir organizacijoje
– gyvenimu gete.
Analizuojant minėtus reiškinius nestinga paralelių su praeitimi. Antropologė Caroline
Humphrey įsitikinus, kad kategorija posocialistinis remiasi viena iš prielaidų, jog ,,niekada
negali būti staigaus ir visiško socialinio fenomeno išnykimo ir jo pakeitimo kitokiu gyvenimo
būdu“ (2002: 12). Lietuvos visuomenėje homoseksualas sąmoningai formuojamas,
vaizduojamas ir pristatomas kaip ,,tautos priešas“, kurio reikia nekęsti ir bijoti, o tokias
socializme įteisintas engimo formas kaip homoseksualumo kriminalizavimas ir ,,gydymas“
pakeičia naujas ,,forma“ besiskiriantis, tačiau ,,turiniu“ panašus neapykantos nusikaltimas –
homofobija. Atsižvelgiant į praeities kontekstą ir nūdienos realijas tenka pripažinti, kad šiuo
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metu Lietuvoje bei kitose posocialistinio Bloko šalyse vykstantys procesai (lyčių ir
(homo)seksualumo srityse) yra ,,tokie įvairūs ir sudėtingi, jog mums gali tekti laukti dar
vienos pilnos kartos, kad adekvačiai įvertintume pasekmes“ (Hann 2002: 3).
Šiandien, skirtingai nei sovietmečiu, žmonės gali gyventi kartu kaip šeima ir kovoti dėl
savo teisių. Bet visgi, išklausius informantų pasakojimų ir vertinimų, panagrinėjus, koks
neigiamas požiūris į homoseksualus vyrauja Lietuvoje, tenka pripažinti, jog galbūt Laimio
žodžiuose yra tiesos, kai jis svarbiausią pasikeitimą posocializme sieja su tokiu pastebėjimu:
,,bent jau nebetardo niekas“. O ir Dalia teigia, jog šiandien jaučiasi taip, kaip ,,sovietmečiu
jausdavosi disidentai, gyvenę ,,dvigubą gyvenimą (…)“.

Išvados
,,Nė viena grupė nėra saugi, kol nėra saugios visos grupės“
– Walter Williams, Benefits for Nonhomophobic Societies: an Anthropological Perspective, (1992: 273).
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Tyrimo rezultatai rodo, kad kalbėti apie queer kaip tapatybę ar kultūrinio reiškinio
egzistavimą Lietuvoje yra dar anksti. Tai tendencinga ir kitose komunistinio Rytų Bloko
šalyse kaip Rusija, Čekija ar Rumunija. Informantų pasakojimai atskleidžia, kad tarp Lietuvos
gėjų ir lesbiečių trūksta savitarpio supratimo, vieningumo, aktyvumo ir pasitikėjimo.
Dauguma apklaustųjų ir komentuojančiųjų nesitiki jokių permainų ir yra nepatenkinti tiek
organizacine, tiek ir kultūrine homoseksualų veikla. Toks bendruomeninis homoseksualų
neaktyvumas, skeptiškumas ir išsiskiriantys interesai iš dalies prisideda prie kuriamo
homoseksualo

įvaizdžio

bendraminčiams riboja

ir

viešosios

nuomonės

formavimo.

Neatvirumas

sau

ir

problemų sprendimo alternatyvą bei verčia žmogų viešumoje

užgniaužti savo seksualumą bei asmeninį gyvenimą. Tuo tarpu Queer teorija, priešingai, kalba
apie kolektyvinį ir politizuotą identitetą, kuris nukreiptas į viešumą ir kovą su įsigalėjusiais
stereotipais. Queer politikos tikslas – priešintis žmogaus seksualinę tapatybę ir gyvenimą
įkalinančiomis normomis ir dekonstruoti binarinę lyčių sistemą taip įteisinant gėjų ir lesbiečių
kaip subjektų statusą. Ši teorija pasirinkta neatsitiktinai: joje postuluojami teiginiai ir identiteto
savybės yra daugumos Lietuvos homoseksualų siekiamybė ir alternatyva būti laisvu
viešumoje. Deja, queer kultūros apraiškų Lietuvoje aptikti nepavyko. Šiandien Lietuvos
homoseksualai

yra

,,nematomi“

ir

tylūs

viešumoje

bei

tokiais

išlieka

ir

savo

bendruomeniniame bei asmeniniame gyvenime.
Tyrinėjant tokią uždarą ir visuomenės marginalizuojamą žmonių grupę kaip
homoseksualai susidurta su sunkumais taikant kai kuriuos antropologinius metodus. Dėl šių
žmonių įtarumo, uždarumo ir skeptiškumo buvo nelengva surasti informantų. Kadangi mūsų
visuomenėje homoseksualais domimasi tik įvairių skandalų ir suvulgarintų vaizdinių
lygmenyje, jie sunkiai įsileidžia ,,svetimus“ į savo grupės vidų, yra atsargūs ir nepatiklūs. Dėl
šios priežasties tyrime pasiteisino tik vienas kokybinis metodas – interviu. Didžiausia kliūtis
siekiant atlikti dalyvaujantį stebėjimą homoseksualų aplinkoje buvo ne tik laiko stoka, bet ir
šių žmonių nepasitikėjimas, todėl atlikti periodiniai stebėjimai skirtingose homoseksualų
susibūrimo

vietose:

organizacijose,

klubuose,

seminaruose,

teminiuose

vakaruose,

susitikimuose bei informantų namuose. Paaiškėjo, kad panašios temos ir tyrinėjimo sritys
(kaip homoseksualumas) atskleidžia dalyvaujančio stebėjimo ribotumus ir pritaikomumo
sunkumus. Lietuvoje egzistuoja ryški ir stipri homoseksualumo atskirtis visuomenėje ir nors
tyrimas atliktas ,,namie“ turint nemažą kultūrinį žinojimą (ta pati kalba, kultūra ir istorinė
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patirtis) padėjusį geriau suprasti bei atsekti priežastinius ryšius, tačiau, kaip tyrėja, vis vien
išlikau tik ,,profesionali svetima“ (Agar, 1980).
Sovietinėje Lietuvoje buvo vykdoma prieštaringa lyčių politika, siekiant įteisinti
reprodukcinį heteroseksualumą, taip apibrėžiant, koks visuomenės narys yra tinkamas, o koks
– ne. Šalia reprodukcijos ir šeima kartu tapo neatsiejama ir labai svarbi jos dalis. Artimųjų ir
visuomenės spaudimas įtakojo asmeninį homoseksualų gyvenimą: dauguma jų ryžosi sukurti
heteroseksualias šeimas, kad taip pateisintų aplinkinių lūkesčius bei nustatytas normas.
Vedybos tapo gera priedanga maskuojančia gyvenimo būdą ir apsaugančia nuo įtarinėjimų,
antraip grėsė bausmę numatantis įstatymas ir homoseksualumo ,,gydymo“ terapija.
Homoseksualai buvo ,,medžiojami“ bei teisiami ir nė vienas jų neišvengė valdžios vykdomo
,,teisingumo“ ir ,,tiesos“ apie homoseksualumą: vieniems tai sukėlė begales abejonių ir vidinių
prieštaravimų, kitus nubloškė į kalėjimą, o kai kurie buvo nuolat žlugdomi tiesiogiai
diskriminuojant juos darbe ir užkertant kelią karjerai bei kūrybai. Sovietinis laikotarpis, to
meto normos, įstatymai ir įsitikinimai palietė kiekvieno homoseksualo gyvenimą. Deja, kai
kurių patirtos nesėkmės ir skaudūs sovietmečiu patirti išgyvenimai paliko viduje daug
abejonių, baimės, nepasitikėjimo ir netikėjimo savimi. Kai kurie sugebėjo savo gyvenimą
sukurti iš naujo, kiti vis dar bando tai padaryti, tačiau yra ir tokių, kurie jau nepajėgia.
Nesėkmingų mėginimų pasikeisti – tapti ,,normaliu“, savęs nesuvokimo, gėdos ir nežinojimo
neišvengė nė vienas.
Po nepriklausomybės užplūdusi nauja informacija, laisvos sienos ir homoseksualumo
dekriminalizavimas paskatino homoseksualus keisti požiūrį į save ir pradėti naują gyvenimą.
Skyrybos – visuomenėje vykstančių viešumo procesų pasekmė. Dėl šios priežasties dauguma
nusprendė gyventi savo gyvenimą ir paliko heteroseksualias šeimas. Yra nemažai
homoseksualių porų, kurios šiandien gyvena kartu jau daug metų ,,įstatymiškai“ neįteisintose
šeimose, ir daugumai partnerystės įstatymo įteisinimas ar santuoka yra gyvenimo siekiamybė,
galinti suteikti ne tik socialines garantijas, bet ir moralinį pasitenkinimą. Šiandien
homoseksualai tapo atviresni ne tik sau, bet ir šeimai, draugams bei bendradarbiams.
Svarbiausias pasikeitimas, kad homoseksualumas iš privačios erdvės perėjo į viešą, tačiau
kartu tapo masinio vartojimo ir ,,populiarumo“ auka. Toks viešumas pasitarnavo
homoseksualų nenaudai: jis ,,išmokė“ žmones homoseksualus atpažinti pagal stereotipinius
apibūdinimus, dominuojančius TV ir žiniasklaidoje. Homoseksualų apranga, išvaizda,
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manieros, kalbėjimas tapo labai svarbūs, ko nebuvo socializme. Neveltui socializmo kartos
homoseksualai sako, kad ,,prie ruso buvo ramiau“, nes ši tema buvo nutylėta. Paradoksas,
tačiau daugumos informantų pasakojimuose dominuoja panašūs vertinimai – atsiranda
nostalgija praeičiai.
Gal ir Kligman (2000: 37) teigia, kad vieša/privatu erdvių skyrimas egzistuoja kaip
tam tikra ideologijos išraiška mūsų visuomenėje ir reikalauja nuodugnios istorinės
kontekstualizacijos. Šios kategorijos prasiskverbia visur ir viena be kitos neegzistuoja.
Šiandien matome, kad ,,bendrinis, anoniminis“ homoseksualumas tapo išviešintas, tuo tarpu
asmeninis ir individualizuotas liko daugiausiai privačioje erdvėje kaip ir sovietiniais laikais.
Maža to, viešasis, žiniasklaidos komercializuotas homoseksualumas atsisuko prieš privatųjį,
generuodamas bei užaštrindamas homofobiją. Nors posocializmo tyrinėtojai kaip Gal ir
Kligman (2000), Verdery (1999) bei daugelis kitų savo darbuose analizuoja ir aprašo
posocialistinio Rytų Bloko šalių pasikeitimus politikos, ekonomikos, lyčių bei socialinės
organizacijos srityse, tačiau iš atlikto tyrimo ir informantų vertinimų aiškėja, jog šiandien
kalbėti apie permainas galima anaiptol ne visur.
Informantai nemano, kad šiandien gyvena laisvoje Lietuvoje, nes ne tokios
,,demokratijos“ jie tikėjosi: ši ,,laisvė“ vieniems (heteroseksualams) suteikia viską (aptarinėti,
spręsti, vertinti), tuo tarpu kitus tik dar labiau izoliuoja, paverčiant tokio ,,laisvėjančio“
proceso aukomis. Nors gyvename pokyčių visuomenėje, tačiau kalbant apie homoseksualumą
Lietuvoje, jis yra ir jo nėra. Šiandien galime daryti prielaidą apie daugiakryptes,
daugiaprasmes bei paradoksalias permainas posovietinės Lietuvos homoseksualų gyvenime,
turinčias mažai ką bendra su queer implikuojamu viešumu ar homoseksualų emancipacija,
kurios buvo galima tikėtis. Esminiai ir teigiami pokyčiai nepriklausomos Lietuvos
homoseksualų gyvenime nėra ženklūs. Homoseksualus smerkiantys diskursai verčia šiuos
žmones ,,užsidaryti“, todėl viešoje ir privačioje erdvėje vykstantys procesai mums rodo
stagnaciją ir nevyksmą. Dėl šios priežasties šie žmonės renkasi privatų homoseksualumą,
politiškai apspręstą viešumoje vykstančių procesų.
Kai kurie homoseksualai šiandien jau atgavo vidinę ramybę ir pasitikėjimą, tačiau
teigia, kad kaip ir anksčiau gyvena ,,rėmuose“. ,,Bent jau nebetardo niekas“,– svarbiausią
pasikeitimą įvardija Laimis. Nors oficialiai šiandien homoseksualumas nėra nei liga, nei
nusikaltimas, tačiau minėtas engimo formas pakeitė naujas neapykantos reiškinys –
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homofobija. Tokios ES socialinės ,,mados“ kaip homofobija ir tolerancija gan greitai prigijo
Lietuvoje, tačiau problema ta, kad visai nesigilinama į šių žodžių reikšmes ir veikimo
kontekstą. Homofobija neapsiriboja vien baime – tai kur kas gilesnė sąvoka, besireiškianti
daug platesniame ameniniame, kultūriniame ir instituciniame lygmenyje. Tuo tarpu tolerancija
yra labai apgaulingas terminas, reiškiantis ir priimtinumą, ir pakantumą. Šiandien mūsų
visuomenė homoseksualams pasiūlo naują ,,toleravimo“ būdą – ,,apsimestinę toleranciją“. Tik
klausimas, ar pakantumas ir yra tai, ko išties reikia šiems žmonėms?
Lietuvos visuomenėje homoseksualas sąmoningai formuojamas, vaizduojamas ir
pristatomas kaip ,,tautos priešas“: kai kurie vis dar gyvena sovietine ,,medžioklės aistra“ ir
ieško ,,slapto priešo“ paversdami homoseksualumą ne tik politinių diskusijų, bet ir valdžios
įrankiu, tuo tarpu masės ir toliau nuteikinėjamos, priešinamos bei klaidinamos. Ką mes šiadien
žinome apie homoseksualą, kas jis? (žr. į priedą nr. 5).
Homoseksualų problemos ir poreikiai ignoruojami, o šio tyrimo rezultatai rodo, kad šie
žmonės yra neatviri mūsų visuomenėje, nes jaučiasi nesaugūs ir nereikalingi. Neatvirumas ir
baimė, nuolatinė įtampa ir stresas, kad gali būti atpažintas ir pasmerktas, neretai tampa
psichologinių ar sveikatos problemų priežastimi, kurių retas homoseksualas išvengia. Keturi
informantai prasitarė, kad ne kartą iš nevilties net bandė nusižudyti. O kiek dar paprasčiausiai
nutylėjo?
Šiandien be įvairių tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos formų, pasireiškiančių
darbo aplinkoje, prabilta apie tokią diskriminacijos formą (ar, kitaip tariant, kultūrinės
homofobijos atmainą), kuri išskiria, uždaro ir izoliuoja – gyvenimą gete. Ją sunku apibrėžti,
įvardinti ir įrodyti, nes tai, anot informantų, galima tik pajausti. Iš informantų patirties ir jų
refleksyvios egzistuojančių problemų analizės bei vertinimų paaiškėjo, kad egzistuoja
,,privatus“ ir ,,viešas“ homoseksualumas darbe. Nors darbe svarbi profesija, kvalifikacija, pati
darbo aplinka ir ten dirbančiųjų požiūris į homoseksualumą, tačiau labai daug kas priklauso
nuo žmogaus asmenybės. Kai kuriems dar trūksta pasitikėjimo, savigarbos ir išsiugdyto
autoriteto – ,,viešo“ homoseksualumo darbe. Tuo tarpu ,,privatus“ homoseksualumas susijęs
su svarbiausia neatvirumo problema, su kuria homoseksualai susiduria ne tik darbo aplinkoje,
bet ir asmeniniame gyvenime. Baimė, nepasitikėjimas, savęs nuvertinimas ir apgaudinėjimas –
tik dalis problemos, tačiau svarbiausiu trūkumu informantai įvardija bendravimo ribojimą
darbe.
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Šių dviejų laikmečių žmonių išgyvenimai panašūs, tik atsiranda kitokio pobūdžio
problemos ir reiškiniai, kurių nebuvo socializme. Nors šiandien homoseksualai turi daugiau
galimybių rinktis, tačiau problemų vis tiek neišvengia ir susiduria su artimųjų panieka bei
nesupratimu, diskriminacija darbe ir visuomenėje. Williams įsitikinęs (1996: 78), kad tyrimo
medžiaga (surinkta interviu ir dalyvaujančio stebėjimo metu) galėtų sėkmingai pasitarnauti
mažinant homofobiją toje šalyje, kur atliekamas panašus tyrimas. Tai ne tik šviečiamoji, bet ir
mokomoji veikla, supažindinanti ir parodanti, kaip prieiti ir gvildenti klausimus bei problemas,
susijusias su homofobiškos ir heteronormatyvios visuomenės įsišaknijusiomis nuostatomis
apie homoseksualumą. ,,Tema, kurią tu rašai, turėtų būti ne gvildenama, o sprendžiama“,–
įsitikinusi Diana. Todėl visuomenės supažindinimas su homoseksualumu ir tolimesnis išsamus
egzistuojančių problemų pristatymas bei jų analizė galėtų tapti svarbiu žingsniu ne tik keičiant
visuomenės požiūrį, bet kartu prisidėtų prie homoseksualų saugaus ir atviro gyvenimo mūsų
šalyje.
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Nuorodos
1. Teorinė – metodologinė dalis
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www.moterys.lt (Straipsnis: Gedvilaitė Margarita. Homoseksualių tėvų įtaka vaiko seksualinei orientacijai ir

psichologinei raidai. Žurnalas ,,Klėja“. Nr. 5.).
II

www.indiana.edu (Skyrius : About the Society for the Anthropology of Work).

III

www.proquest.com

(Publikacijos:

Mills

Mary.

Annual

Review

of

Anthropology. Palo

Alto: 2003. Vol. 32 pg. 41, 22 pgs.).
IV

www.gayline.lt (Diskusijos: Laisvalaikis, Visuomenė ir mes).

V

www.gay.lt (Straipsnis: Interviu su Vladimiru Simonko. 2005 03 06. Kalbėjosi Sigita Stonkienė).

VI

www.gayline.lt (Straipsnis – skelbimas: ,,Homofobija darbe ir visuomenėje“).

VII

www.europa.eu.int (Skiltis: The extent of discrimination experienced, 2003 metų diskriminacijos tyrimai

Europoje).
VIII

www.gayline.lt (Komentarai iš straipsnio Stovykla tolerantiškam jaunimui ,,Kitoks, bet savas“).

IX

www.gayline.lt (Diskusijos: Laisvalaikis, Visuomenė ir mes).

X

ibid.

3. Etnografinė – analitinė dalis
3. 1. Marginaliniai ir nematomi seksualumai

Iwww.seksovadovas.ajau.lt (Skyrius: Seksualumas – homoseksualai, heteroseksualai, biseksualai)
II www.gay.lt (Elektroninis LGL leidinys: 1998. LGL žinios, Nr. 2.)

3. 2. Viešumo kaina

I

www.DELFI.lt (Straipsnis: Vasiliauskaitė Nida. 2005 10 12. Sodoma ir Gomora Marijos žemėje).

II

ibid.

III

www.su.lt (Straipsnis: Mažeikis Gintautas. 2004. Lyties išsilaisvinimas iš uždarumo gniaužtų).

IV

www.DELFI.lt (Straipsnis: Navickis Šarūnas. 2005 09 08. Gėjai ir/ar pederastai).

V

www.3.lrs.lt

(Atskirų socialinių grupių teisių padėtis ir kitos žmogaus teisių įgyvendinimo problemos:

Seksualinių mažumų teisės).
VI

ibid.

VII

www.lksb.lt (Straipsnis: Špysas Jurgenas. 2003. Tiesa ir tolerancija).

VIII

www.gay.lt (Elektroninis LGL leidinys: 2003. Diskriminacija darbe).

Summary
,,No one group is safe untill all groups are safe“

–

Walter Williams, Benefits for Nonhomophobic Societies: an Anthropological Perspective, (1992: 273).
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Transformation in the sphere of gender and sexuality was caused by the change of
historical situation in Lithuania where homosexuality met great attention in society. It is
constantly being elaborated, discussed and it is visible in the public space, though it seems as
if gays and lesbians stay out of all this. What is more, these phenomena are becoming more
and more intensive. Homosexuals are marginalized and censured, nobody wants to know or
understand them because they are invisible. They live in such a hostile society that they do not
even dare to get into public space and to reveal their sexual identity. Everyday they are
between us, though they still stay nameless. How could one describe the “silent“ life in public
spaces of such persons?
The stories of life and experience of homosexuals help us to understand them better,
as well as to understand the soviet and postsoviet society in Lithuania together with the
processes which were on earlier and which are progressing now and it also helps to explain
new phenomena. There is little known about earlier processes and life of homosexuals because
it was quite impossible for the researchers from abroad to get into the Block of communist
countries during the soviet period.
The problem of this research paper concentrates on the divergent communal interests
of homosexuals and their exclusiveness caused by forms of discrimination which are hardly
defined, recognized and proved. These forms of discrimination are governed by set
heteronomy as well as by negative attitude of society. The purpose of this research is to reveal
the situation of gays and lesbians in our society by comparing and analyzing their experience
in soviet and postsoviet Lithuania; by going deeper into their communal life and problems
which they face when being in public and private spaces. One of the tasks of this paper is to
show how the spaces of public/private changed during the changes in Lithuania, what the
reasons for these changes were and how this influenced the life of homosexuals. For this
reason, the paper includes analysis of the relationships of gays and lesbians: the experience of
understanding and evaluating themselves and their sexual desires. The paper analyzes
interpersonal relationships discussing communal questions of gays and lesbians. It also
investigates the concept of homosexuality in soviet and postsoviet society in Lithuania
revealing homosexuals’ experience and attitude toward family. Great importance is attached to
the environment of the job. It is chosen as a public space where homosexuals spend most of
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their time and where they directly encounter the attitude and position of the society about
homosexuality.
The research consists of three parts. Since the theme of master thesis matches with
anthropology of homosexuality, work and postsocialism, the theoretical – methodological part
briefly discusses the relation between branches of anthropology mentioned above and the
theme of the paper. Moreover, the queer theory is examined and it is being critically viewed
whether it is useful in Lithuanian context. The second part introduces ethnographic space of
the research and the group of persons localized in it is presented. The third part includes and
analyzes ethnographic material. This part consists of two chapters where socialist and post
socialist experience of the informants is analyzed. In the first chapter Marginal and invisible
sexualities it is analyzed the ideological communist system and its influence on the situation of
homosexuals in the public space – at work, their private life and in the family. Consequences
of medicalization and criminalization are revealed which have influenced public and private
life of homosexuals. In the chapter Price of publicity it is attempted to view how the new
period and changes that have come with it affected the life of homosexuals. The attitude of
society toward homosexuality is investigated. The question is how it is presented and how it is
understood. The relationships of homosexuals and changes in job environment are analyzed in
order to find out what new problems arise and what interpersonal relationships between
homosexuals and their attitude toward family are today.
Two qualitative research methods were used in the research: semi structural
interviews and participant observation. Periodical observations were made in different
gathering places of homosexuals: in organizations, clubs, seminars, thematic evenings,
meetings and also in houses of informants.
The results show that it is too early to speak about queer as an identity or the
existence of cultural phenomenon in Lithuania. This theory is chosen on purpose: statements
and features of identity emphasized in it are the aim and alternative of majority of
homosexuals in Lithuania to be free in publicity. Unfortunately, an attempt to find cultural
phenomena of queer in Lithuania failed. The informants revealed that there is a lack of mutual
understanding, solidarity, activity and confidence among gays and lesbians in Lithuania.
Today homosexuals in Lithuania are “invisible” and silent in publicity; and so is the case in
their communal and private life. During the soviet period there were attempts to legalize
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reproductive heterosexuality, for this reason marriage became good cover for homosexuals to
disguise their way of life and to protect them from suspicions, otherwise, law providing
punishment and “treatment” therapy from homosexuality were threatening. No one could
avoid “justice” and “truth” executed by the government as well as none could escape
unsuccessful attempts to change – become “normal”, also self imperceptions, shame and
obscurity. New information coming after Lithuania gained independence, also free borders
and decriminalization of homosexuality encouraged homosexuals to change the attitude
toward them themselves and to start a new life. Divorces are the consequence of processes of
publicity occurring in society. Because of that, the majority decided to live theirs life and left
heterosexual families. Today homosexuals have become more open not only to themselves but
also to a family, friends and colleagues. Homosexuality from private space passed on to public
although it also became the victim of mass consumption and “popularity”. Such publicity did
not serve for the favor of homosexuals; it “taught” people to identify them according to
stereotypical characterizations dominated on TV and mass media. Not without reason
homosexuals of socialism generations say that “it was better to live when Russians governed”
because this topic was a taboo then.
Today homosexuals say that they have already gained peace and self-confidence,
although claim that they still live in “frames”. “At least nobody is examining,” is the main
change mentioned by Laimis. Although officially homosexuality today is neither illness, nor a
crime, somehow, forms of oppression mentioned above were replaced by a new phenomenon
of hatred – homophobia. Our society today offers for homosexuals a new way of “tolerance” –
“simulated tolerance”. The question is whether tolerance is just what these people really need?
The problems and needs of homosexuals are ignored. What is more, the results of this research
show that these persons are not open to our society because they feel unsafe and unwanted.
Exclusiveness, stress and fear of being recognized and condemned usually become the cause
of psychological or health problems faced almost by all homosexuals.
Gal and Kligman (2000: 37) say that distinction of space public/private exists as a
particular expression in our society and requires thorough historical contextualization. These
categories penetrate everywhere and do not exist one without the other. Today we see that
“common, anonymous” homosexuality have become public, meanwhile personal and
individualized one remains mostly in private space as it was during the soviet period.
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Furthermore, public homosexuality, commercialized by mass media recoiled on the private
one, generating and sharpening homophobia.
The informants do not think they live in a free Lithuania because this “democracy” is
not what they were expecting. This “freedom” gives everything (discussions, decisions,
evaluations) to ones (heterosexuals), while it isolates others even more turning them into
victims of this “growing free” process. Despite the fact that we live the society of changes,
speaking about homosexuality in Lithuania, it could be both said that it is present and it is not.
Today we could suppose about multidirectional, polysemous and also paradoxical changes in
life of homosexuals in postsoviet Lithuania which have little in common with publicity or
emancipation of homosexuals implied by queer and which was supposed to be expected.
Essential and positive changes in the life of homosexuals in independent Lithuania are not
significant. Discourses condemning homosexuals forces them to close one selves up and that
is why processes going on in the public and private space show us stagnation and absence of
action. This is the reason why these people choose private homosexuality politically
determined by the processes occurring in publicity.
Keywords: homosexual people, socialism, family politics, “double life”, job,
heteronormativity, homophobia, discrimination.

