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წინამდებარე ტექსტი ჰანა დის წიგნის შინაარსობრივი 

მიმოხილვაა. ავტორის ორიგინალური სათქმელი 

შეძლებისდაგვარად დაცულია, დაზუსტებები და დამატებითი 

ცნობები კი [] ფრჩხილებშია მოცემული. კონსპექტის ტექსტში 

ეპიზოდურად ასევე ჩართულია შესაბამისი მედია-მასალა. 

კონსპექტი სრულად არ ასახავს წიგნის მთელ ღირსებასა და 

შინაარსის სიმდიდრეს. აკადემიური თუ სხვა გამოყენებისთვის, 

გთხოვთ მოერიდოთ ჩანაწერის ციტირებას; ორიგინალს 

შეგიძლიათ გაეცნოთ EMC-ის ბიბლიოთეკაში.  

1969 წლის სტოუნვოლის ამბოხი, რომლის უმთავრეს იდეად „სრული სექსუალური 

გათავისუფლება“ იქცა, ომის საწინააღმდეგო და შავკანიანთა უფლებებისთვის მებრძოლი 

მასშტაბური სოციალური მოძრაობებით იყო შთაგონებული. მას შემდეგ, განსაკუთრებით 

ბოლო ორ ათწლეულში, უკეთესობისკენ ბევრი რამ შეიცვალა, როგორც საზოგადოებრივი 

დამოკიდებულებების, ისე – კანონებით კუთხით; თუმცა, გაზრდილი ხილვადობისა და 

შემართების მიუხედავად, ლგბტ ადამიანებს კვლავ მუდმივი საფრთხე ემუქრებათ. საუბარი 

მხოლოდ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე არ არის: 1970-იანი წლების 

მოთხოვნები, რომ სკოლებში, ეკლესიებში, მედიაში, დასაქმების სფეროში, ფსიქიატრიის 

დარგში, ჯანდაცვასა და სხვა მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ ინსტიტუციებში სისტემური 

ჩაგვრა აღმოფხვრილიყო, კვლავ ძალაში რჩება. მაგალითისთვის თუნდაც ბრიტანელი 

კონსერვატორების მიერ ინიცირებული „28-ე მუხლი“ გამოდგება, რომელმაც სკოლებში 

სიკვდილისა და ავადმყოფობის კონტექსტს გარეთ ჰომოსექსუალობაზე საუბარი აკრძალა.  

დარჩა ადგილი იმ „ახალი ფორმებისა და ურთიერთობების“ შესახებ სასაუბროდ, 

რომლებიც, სტოუნვოლის მეამბოხეთა მოთხოვნით, სოლიდარობაზე, თანამშრომლობაზე, 

სიყვარულსა და შეუზღუდავ სექსუალობაზე უნდა დაფუძნებულიყო? ვფიქრობ, სოციალიზმს 

ამ საკითხებზე საინტერესო პასუხები აქვს.  

უკვე დიდი ხანია, რაც ოფიციალური ლგბტ პოლიტიკა თანასწორობისა და 

სამართლებრივი ცვლილებების ჩარჩოებშია მოქცეული. ცხადია, ეს მნიშვნელოვანი 

მიღწევებია, თუმცა ჩაგვრისა და დისკრიმინაციისგან დაუცველობა კვლავ პრობლემაა; ამას 

ემატება გეი იდენტობის და სივრცის ძლიერი კომერციალიზაცია, რომლის მაგალითია 

ლონდონის პრაიდი – სტოუნვოლის ამბოხების უკვდავსაყოფად ორგანიზებული, ერთ 



დროს რადიკალური დემონსტრაცია, რომელსაც დღეს კორპორაციები აფინანსებენ და წინ 

ლგბტ ადამიანების სისტემურ ჩაგვრაში დაცდილი ბრიტანული პოლიცია მიუძღვება.  

სწორედ ამაშია გამოწვევა: მიუხედავად მიღწევებისა, ლგბტ ჩაგვრა კაპიტალისტური 

საზოგადოების საფუძვლებშია ჩაბუდებული. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ 

ექსპლუატაციასა და კონკურენციაზე აგებულ გარემოში გახდა შესაძლებელი ყველაზე 

ინტიმური – ჩვენი პირადი ურთიერთობების მოგების პრინციპისთვის დაქვემდებარება და 

ოჯახის ინსტიტუტის იმ თარგზე გამოჭრა, რომლის ფონზეც როგორც მმართველი კლასის, 

ისე იაფი სამუშაო ძალის კვლავწარმოებას არაფერი ემუქრება. ჩვენი – ლგბტ ადამიანების 

– სექსუალობისა და გენდერული იდენტობის თავისუფლება პირდაპირ უთხრის ძირს 

ოჯახის იმ მოდელს, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკოსებს, დიდ ბიზნესსა და მედიას 

შეუძლიათ ხოტბა ასხან ოჯახურ ფასეულობებს და, ამავდროულად, ოდნავაც არ იზრუნონ 

ბავშვის აღზრდასთან თუ მოხუცებულთა და სნეულთა მოვლასთან დაკავშირებულ მძიმე, 

უფასო საშინაო შრომაზე.  

ამიტომ, თუ მართლაც ძირეული გარდაქმნა და ჭეშმარიტი გათავისუფლება გვსურს, ჩვენი 

ძალისხმევა უფრო ფართო ბრძოლის ნაწილი უნდა იყოს. 1960-იანი და 70-იანი წლების 

გამოცდილება სწორედ ასეთია – სექსუალური თავისუფლებისთვის ბრძოლები უშუალოდ 

ებმოდა ფართო სოციალურ ამბოხს; მშრომელებისა და სოციალისტების ძალისხმევას 

ცენტრალური ადგილი უკავია ამ საქმეში. გეი უფლებებისთვის მებრძოლი ედვარდ 

კარპენტერი (Edward Carpenter) ინგლისის მშრომელთა მოძრაობაში დაუღალავად 

ქადაგებდა სოციალისტური საზოგადოების სიკეთეზე, სადაც „სიყვარული უნდა 

მომწიფებულიყო“. გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია ერთადერთი და 

უმნიშვნელოვანესი ძალა იყო, რომელიც ჰომოფობიურ საკანონომდებლო ინიციატივებს 

უპირისპირდებოდა.  

სტალინის რუსეთის თუ ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის რეპრესიებით განცდილი მარცხების 

მიუხედავად, გასახსენებელია ტრადიციები, რომლებმაც სხვაგან განაგრძეს არსებობა; მათ 

გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა 1985 წელს მეშახტეებისა და პროფკავშირების გეი პრაიდის 

სათავეში ჩადგომა და „28ე მუხლის“ წინააღმდეგ პედაგოგების გამოსვლა. დროა 

განვაახლოთ ჩვენი რადიკალური ბრძოლა სექსუალური გათავისუფლებისთვის, რათა 

შევძლოთ ვიყოთ ის, ვინც ვართ და გვიყვარდეს ერთმანეთი – შიშის, სახელმწიფო 

ინსტიტუტებისგან მომდინარე ჩაგვრის თუ კომერციული ექსპლუატაციის გარეშე.  

*** 

მსოფლიო ისტორია სექსუალური პრაქტიკების, ურთიერთობებისა და წარმოდგენების 

სიჭრელით ხასიათდება, რომლის ფონზე შეცდომა იქნებოდა გვემტკიცებინა, რომ ლგბტ 

ჩაგვრა ადამიანთა მოდგმის სტაბილური და გარდაუვალი მოცემულობაა. ისტორიული და 

კულტურული პრაქტიკების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, ასეთ ჩაგვრას ვერ 

მივაწერთ ვერც „ადამიანურ ბუნებას“ და ვერც რელიგიურ სისტემებს, თუნდაც – მუსლიმურს 



თუ ქრისტიანულს, რომელთა ტრადიციები არ არის ერთგვაროვანი. ასევე შეცდომა 

იქნებოდა სექსუალური პრაქტიკის ბიოლოგიურ ფაქტორებამდე დაყვანა.  

მარქსისტებისთვის, სექსუალობისა და გენდერის საკითხების გასაგებად, მთავარი 

დაკვირვების საგანი ოჯახის ინსტიტუტი და მოცემულ, კონკრეტულ საზოგადოებაში მისი 

გაგებაა. შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენს თანამედროვეობაშიც, გეი სექსუალობას, 

პირველ რიგში, „ტრადიციული ოჯახი“ და მისი დაცვის მოსაზრება უპირისპირდება – 

სწორედ იმ ოჯახისა, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოები, პოლიტიკური ელიტები და 

მედია-საშუალებები კულტივირებენ. ოჯახის ასეთმა, „ტრადიციულმა“ გაგებამ დიდი როლი 

ითამაშა სექსუალური „წესრიგის“ და გენდერული როლების განმტკიცების საქმეში, და ეს 

საკითხი კლასობრივი საზოგადოების განვითარებას უშუალოდ უკავშირდება.  

ფრიდრიხ ენგელსი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც მისი თანამედროვე, 1980-იანი 

წლების ვიქტორიანულ ბრიტანეთში გამეფებული წარმოდგენები უარყო და ნაშრომში 

„ოჯახის, კერძო საკუთრებისა და სახელმწიფოს წარმოშობა“ [1884], ქალების სისტემატური 

ჩაგვრისა და ნუკლეარული ოჯახის მარადიულობა ეჭვქვეშ დააყენა.  

კოლონიალისტებისა და მისიონერების ჩანაწერებში ხშირად შეგვხვდება „ველურ 

ხალხებში“ შრომის დანაწილების, გენდერული როლების, მემკვიდრეობისა და მოზარდთა 

აღზრდის და სექსუალობათა სრულიად განსხვავებული ფორმების გამო გაკვირვება და 

შეშფოთება. საზოგადოებათა ორგანიზების ძველ მოდელებში, როგორც წესი, მოზარდების 

აღზრდა კოლექტიური პასუხისმგებლობა იყო, ხოლო სოციუმის წევრების მაღალი 

ურთიერთდამოკიდებულების გამო, არ არსებობდა არც ცალკე ნუკლეარული ოჯახები და, 

შესაბამისად, არც ოჯახთან დაკავშირებული სექსუალური შეზღუდვები. სწორედ ამან 

განაპირობა ზოგიერთ მონადირე-შემგროვებელ საზოგადოებაში „ორ-სულიანი“ [ორი 

სულის მქონე, ე.ი. ორი გენდერის მქონე] ადამიანების გაგება: იქ სადაც კაცისა და ქალის 

ეკონომიკური შრომა თანაბრადაა აღიარებული და ადამიანის გენდერს სოციალური თუ 

სექსუალური ქცევის ნორმა და ნიშან-თვისებები მკაცრად განსაზღვრული არ აქვს, 

გენდერებს შორის „მოძრაობაც“ არ აღიქმება პრობლემად.  

თუმცა, დაახლოებით 10,000 წლის წინ, მიწათმოქმედებისა და მეცხოველეობის 

განვითარების შედეგად ნამატი საქონლის გაჩენამ საზოგადოებრივი წყობის ძირეული 

გარდაქმნა გამოიწვია. რესურსების მფლობელი სოციალური კლასის წარმოშობამ, 

რომელიც ამ რესურსების დაცვასა და კვლავწარმოებაზე იყო ორიენტირებული, არა 

მხოლოდ სახელმწიფოს პირველად ფორმებს ჩაუყარა საფუძველი, არამედ ისეთ 

ინსტიტუციასაც უცვალა სახე, როგორიც ოჯახი იყო. შედეგად, წარმოებასა და საჯარო 

ცხოვრებაში ქალის ერთ დროს ცენტრალური როლი, დროთა განმავლობაში, 

რეპროდუქციულ ფუნქციებამდე დაწვრილდა. კლასთაშორისი განსხვავებების გამოკვეთის 

კვალდაკვალ, წარმოებაში კაცის ცენტრალურმა როლმა საოჯახო მეურნეობაში მისი 

პრივილეგირებული პოზიცია განაპირობა. ბავშვების მოვლა უშუალოდ დაუკავშირდა 

პრივილეგირებული კლასის მემკვიდრეობის უსაფრთხოების საკითხს; ამის შედეგად, 



ოჯახში, მონოგამიურ ქცევას დაქვემდებარებული, მოზარდების აღმზრდელი ქალის 

როლის მნიშვნელობა საგრძნობლად გაიზარდა – მის მთავარ დანიშნულებად იმ ბავშვთა 

გაზრდა გახდა, რომლებიც მემკვიდრეობას ჩაიბარებდნენ.  

მამაკაცთა უმრავლესობა, რომლის სრულ განკარგულებაში აღმოჩნდა ქალი, ცხადია, 

თავადაც ექსპლუატირებული გახდა: საზოგადოებრივი დოვლათი გაიზარდა, მაგრამ 

ადამიანებმა დაკარგეს საკუთარ შრომასა და წარმოებულ საქონელზე კონტროლი. 

შემთხვევით არ აქცევს ენგელსი ყურადღებას ოჯახის რომაული სახელწოდების სემანტიკას: 

familia აღნიშნავდა იმ მონათა ერთობლიობას, რომელსაც მდიდარი კაცი შინ, საკუთარ 

მეურნეობაში ფლობდა. შეძლებულ რომაელებს საშუალება ჰქონდათ, თავისუფალი 

სექსუალური ქცევით დამტკბარიყვნენ (მათ შორის, იგივე სქესის წარმომადგენლებთან), 

ამავდროულად კი, კერძო საკუთრების და მემკვიდრეობის უწყვეტად გადაცემის 

უზრუნველსაყოფად, ოჯახები ჰყოლოდათ, სადაც ქალებზე, ბავშვებსა და მონებზე 

ბატონობდნენ და მათ ბედს სრულად განკარგავდნენ. სექსუალური თავისუფლების 

საზღვრებს რომ მატერიალური გარემოებები განსაზღვრავდნენ, ლი იუს მე-17 საუკუნის 

პიესაშიც ჩანს, სადაც ოჯახის თავი ცოლის სხვა ქალისადმი ვნებებს მას შემდეგ შეიწყნარებს, 

რაც ამ უკანასკნელს სამფლობელოს ხასად აქცევს (ურთიერთობა ოჯახის და საოჯახო 

საკუთრების ფარგლებში მოექცა).  

მოგვიანებით, შესაბამის გეოგრაფიულ არეალში, მმართველი კლასის იდეოლოგიის 

ქვაკუთხედად ქრისტიანობა იქცა, სადაც ყველა ფორმის არარეპროდუქციული 

სექსუალური ქცევა „ბუნების საწინააღმდეგო ცოდვად“ მიიჩნიეს. თუმცა, ქრისტიანული 

რწმენის ფარგლებში, ჰომოსექსუალური ურთიერთობის დევნა არ უნდა გავმიჯნოთ 

ჩაგვრის სხვა შემთხვევებისგან, იქნება ეს ერეტიკოსების, ალქაჯების თუ ებრაელების დევნა 

– საფუძველი ყოველთვის შეძლებულთა ეკონომიკურ ინტერესებთან და ძალაუფლების 

ინსტიტუციებთან ამა თუ იმ ფორმით დაპირისპირება იყო.  

*** 

კაპიტალისტური სისტემის აღმოცენებამ ახალი მმართველი კლასის, ბურჟუაზიის 

თვისებრივად ახალი სექსუალური რეპრესია მოიტანა. ერთი მხრივ, რელიგიის, 

ცრურწმენებისა და ტრადიციების ფეოდალური მარწუხების საწინააღმდეგო მოძრაობებში, 

ხშირი იყო სიყვარულის და ქორწინების თავისუფლების იდეებიც; რიგ შემთხვევებში 

გადაიხედა და გაუქმდა „სოდომიის“ [სოდომის ცოდვის, მამათმავლობის] 

კრიმინალიზაციაც; შავკანიანთა უფლებების პარალელურად, აქტიურად დაიწყეს საუბარი 

ქალთა უფლებებისა და ტრადიციული ოჯახის მჩაგვრელი ბუნების შესახებ. თუმცა, 

კაპიტალისტურ ურთიერთობებში ჩართული მმართველი კლასი – ბურჟუაზია 

დაქირავებული მშრომელი საზოგადოების რადიკალური გათავისუფლების იდეით 

ნაკლებად იყო დაინტერესებული; სექსუალური თავისუფლება უშუალოდ უკავშირდებოდა 

ეკონომიკური სისტემის უსაფრთხოებას და პოლიტიკური „სიურჩის“ რისკებს. ბურჟუაზიული 



მორალი ხშირად ჩიოდა დაბალ ფენებში, მშრომელ კაცებში გავრცელებული „ცხოველური 

და ბინძური ვნებების“ და მშრომელი ქალების „მსუბუქ ყოფაქცევის“ გამო.  

სოდომიის წინააღმდეგ ბრძოლა ახალი, ურბანული მშრომელი მასების ჩაგვრის ერთ-

ერთი იარაღად იქცა. ამის შედეგად, კვლავ გაძლიერდა ოჯახის ინსტიტუტის კულტი. ოჯახი 

იმ სივრცედ დარჩა, რომელსაც მდიდართა ქონებრივი უსაფრთხოება უნდა უზრუნველეყო. 

თავისუფალი, ინდივიდუალური, რომანტიკული კავშირით შექმნილი [ჰეტერო-

ნომოგამიური] ოჯახი, „სახლი“ კერძო სივრცედ გამოცხადდა, სადაც მდიდარი კაცი კვლავ 

უფროსად რჩებოდა.  

ჰეტეროსექსუალური ნორმის სიძლიერის მიუხედავად, მამაკაცები სექსუალური 

თავისუფლების თვალსაზრისით მაინც უფრო პრივილეგირებულები იყვნენ, მაშინ როცა 

ქალის სექსუალობა ბოლომდე ოჯახურ სივრცეში ჩაიკეტა. სწორედ ამან განაპირობა 

ქალური ჰომოსექსუალობის გაცილებით სუსტი ტრადიცია. მე-19 საუკუნეში ასევე ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც ქალები კაცების იერსახეს იღებდნენ და ამით ცდილობდნენ მეტი 

სექსუალური თავისუფლებისა და ეკონომიკური შემოსავლის მოპოვებას.  

*** 

მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში, ბრიტანეთში, მუშათა პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

უფლებებისთვის მებრძოლმა ჩარტისტულმა მოძრაობამ კვლავ წინ წამოწია ქალთა 

უფლებების საკითხი. ადრეული სოციალისტები იმ ეპოქაში მოღვაწეობდნენ, როდესაც 

სექსუალურ ქცევაზე დაფუძნებული, თანამედროვე სექსუალური იდენტობები და ცხოვრების 

წესი ჯერ კიდევ არ იყო ფორმირებული, ამიტომ კონკრეტულად ერთი სქესის მქონეთა 

ურთიერთობებს არ ეხებოდნენ; ისინი მხოლოდ ზოგადად, თუმცა აქტიურად, მსჯელობდნენ 

ქალთა ჩაგვრასა და სექსუალური ქცევების შეზღუდვებზე. ამან შემდგომი თაობების 

სოციალისტებს მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობა დაუტოვა მმართველი კლასის მიერ იმ 

ჯგუფის ჩაგვრის წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელსაც მოგვიანებით „სექსუალური 

უმცირესობა“ ეწოდა. 

მშრომელთა გათავისუფლების ბრძოლებს თან სდევდა რეაქციონერული ეტაპები. მე-19 

საუკუნის მეორე ნახევარში, ოჯახური სივრცე ექსპლუატატორისთვისაც და 

ექსპუატირებულისთვისაც „გამოსავალი“ აღმოჩნდა: გაბატონებული კლასისთვის, იმ 

რეპროდუქციული ერთეულების „ოჯახური შემოსავალი“, რომლისგანაც მშრომელთა 

ახალ თაობებს სწრაფად მიიღებდა, უფრო მომგებიანი საზრუნავი საკითხი გამოდგა, ვიდრე 

– ყოფითი და შრომითი პირობების გაუმჯობესება. მინიმალური, „ღირსეული ოჯახური 

შემოსავალი“ გულისხმობდა სახლში გამოკეტილ, ბავშვის აღმზრდელ ქალს და, ცხადია, 

მშრომელი კაცის კულტს, რომელიც ოჯახის წევრებისთვის საკმარის სარჩოს შოულობდა 

და რომელსაც, აუტანელი სამსახურის შემდეგ, შინ ადამიანური სივრცე და სითბო ელოდა. 

აღსანიშნავია, რომ ამ იდეოლოგიურ უკუსვლას არსებითი სოციალ-ეკონომიკური სიკეთეც 

არ მოუტანია. „მზრუნველი“ პოლიტიკა, რომელიც ქალებს – თითქოს მათივე ინტერესების 

გათვალისწინებით – დასაქმების სფეროებსა და სამუშაო საათებს უმცირებდა, ბევრ 



მშრომელში წინსვლის ილუზიას ტოვებდა, თუმცა ამით მმართველი კლასი მხოლოდ 

მშრომელი კლასის თვითრეპროდუქციას აწესრიგებდა.  

ცხადია, რეპროდუქციული ოჯახის კულტმა გენდერული როლები და ნორმები გაამყარა. 

შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ამ პერიოდში, ბრიტანეთში განსაკუთრებით 

გაძლიერდა „სექსუალურ გადახრებთან“ ბრძოლა: ხშირი იყო პროსტიტუციის აღმკვეთი და 

ვენერიული დაავადებების პრევენციული კამპანიები, რომლებიც ქალების დასჯაზე იყო 

ორიენტირებული, ასევე – კაცებს შორის სექსის დევნა. სექს-მუშაკების დევნისთვის 

აქტიურად იყენებდნენ „თეთრკანიანი მონებით ვაჭრობის“ რეალურ, მაგრამ განგებ 

გაზვიადებულ პრობლემასაც. ამავე დროს, სექსუალური რეპრესია აქტიურად 

ემსახურებოდა კოლონიალიზმსა და რასიზმსაც: აზიელებსა და აფრიკელებს ხშირად 

აღწერდნენ, როგორც გარყვნილებსა და სოდომიტებს, რომელთა წინააღმდეგ შესაბამისი 

ადგილობრივი კანონებიც დააწესეს. 

*** 

მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი არა მხოლოდ 

სექსუალური რეპრესიების, არამედ მათ წინააღმდეგ 

ბრძოლის ეპოქაც იყო. სწორედ ამ პერიოდში, 

ჰომოსექსუალობის გამო პასუხისგებაში მიცემული ოსკარ 

უაილდი ახსენებს სიყვარულს, „რომლის სახელი არ 

წარმოითქმის“, 1889-91 წლების ბრიტანულ 

სოციალისტურ ბრძოლაში, რომელიც მშრომელების 

მასობრივი გაფიცვებით აღინიშნა, აქტიურად ერთვებიან 

ქალები, ხოლო ენგელსის [„ოჯახის, კერძო საკუთრებისა 

და სახელმწიფოს წარმოშობა“, 1884] და ბებელის [August 

Bebel, “Women and Socialism”, 1879] შრომებით 

შთაგონებული ედუარდ კარპენტერი მშრომელთა 

დასახლებებში „თავისუფალი სიყვარულის“ მხარდამჭერ 

პამფლეტებს ავრცელებს.  

თუმცა ედუარდ კარპენტერის, ისევე როგორც ჯონ ედინგტონ საიმონდსის [John Addington 

Symonds] და ჰევლოკ ელისის [Havelock Ellis] ძალისხმევა შეზღუდული იყო, რადგან 

ბრიტანული მემარცხენეობის უნარი, საკუთარი რევოლუციური იდეები ყოველდღიურად, 

კარდაკარ გაევრცელებინა, მოიკოჭლებდა. გაცილებით იმედიანი იყო ვითარება 

გერმანიაში, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის [SPD] და სამეცნიერო 

ჰუმანიტარული კომიტეტის [SHC] სახით. 

ედუარდ კარპენტერი 



სამეცნიერო ჰუმანიტარული კომიტეტი 1897 წელს 

დაფუძნდა და შექმნისთანავე მიზნად გერმანიაში მოქმედი 

ანტი-ჰომოსექსუალური „195-ე პარაგრაფის“ გაუქმება 

დაისახა. მისი მთავარი დამფუძნებელი იყო მაგნუს 

ჰირშფელდი (Magnus Hirschfeld) – იმ დროს ყველაზე 

დიდი მუშათა კლასის პოლიტიკური ორგანიზაციის – 

გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი.  

სოციალ-დემოკრატიული პარტია და სამეცნიერო 

ჰუმანიტარული კომიტეტი გერმანიის სწრაფი 

ინდუსტრიალიზაციის ფონზე აღმოცენდნენ. 

თავდაპირველად, პარტია აკრძალული იყო, მოგვიანებით 

კი ნახევრად აკრძალულ მდგომარეობაში აქტიურობდა. 

პოლიტიკური რეპრესიის პირობებში მყოფ სოციალ-

დემოკრატებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო 

მშრომელთა დასახლებაში აქტიური აგიტაციის წარმოება. 

ახალი ურბანული ცენტრები ქვეყნის რეგიონებიდან ჩამოსული მშრომელებით – პარტიის 

მომავალი წევრებით ივსებოდა; იქვე ვითარდებოდა გეი სუბკულტურაც. მაგალითად, 

რურსა და ბერლინში გეი სივრცეები ელექტროინჟინერიასა და ფოლადის გადამუშავებაზე 

დაფუძნებულ ახალ ინდუსტრიულ კომპლექსებში გამოჩნდნენ. მართალია, 1871 წელს 

დაფუძნებულმა ახალმა [გაერთიანებულმა] გერმანულმა სახელმწიფომ ცალსახად 

აკრძალა ჰომოსექსუალობა, მაგრამ ამავე დროს აქტიურად ავითარებდა იმ ურბანულ 

ინდუსტრიულ სივრცეებს, სადაც გეი სუბკულტურის გაფართოების საშუალება არსებობდა. 

1914 წლისთვის ბერლინში 40-მდე გეი-ბარი ფუნქციონირებდა.  

შემთხვევითი არ იყო, რომ ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაციისთვის ბრძოლაში, 

ჰირშფელდი სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში ხედავდა იმედს: სოციალიზმს ჩაგრულთა 

მიმართ სოლიდარობის უკვე ხანგრძლივი ტრადიცია ჰქონდა, – ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან 

(მე-19 საუკუნის 60-იანი წლები), როდესაც ჰომოსექსუალობა აიკრძალა. 1895 წელს 

პარტიამ თავის ფართო ცირკულაციის მქონე გამოცემებში ოსკარ უაილდის გასამართლება 

არა მხოლოდ დაგმო, არამედ, პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, ედუარდ ბერნშტაინის 

თაოსნობით, ჰომოსექსუალობასა და სექსუალობის პოლიტიკაზე თამამი წერილებიც 

გამოაქვეყნა. 1898 წლის დეკრიმინალიზაციის მომთხოვნი პეტიციის და მომდევნო 

საპარლამენტო დებატების დროსაც, სოციალ-დემოკრატიული პარტია ერთადერთი იყო, 

რომელიც სამეცნიერო ჰუმანიტარულ კომიტეტს ბრძოლაში გვერდით ედგა. თუმცა, 

ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაციის საქმეში, პარტია, მეტწილად, ელიტაში 

მოკავშირეებისა და მომხრეების ძიებაში ხარჯავდა რესურსებს, რის გამოც ორგანიზაციის 

სულისკვეთება მათივე ამომრჩევლებსა და პარტიის წევრ მშრომელებში ბოლომდე 

გაგებული და გაზიარებული არ აღმოჩნდა. 

მაგნუს  ჰირშფელდი 



გასათვალისწინებელია, რომ გერმანიის სოციალ-დემოკრატებმა, მიუხედავად მეორე 

ინტერნაციონალის ფარგლებში დეკლარირებული მარქსისტულ-რევოლუციური გზისა, 

მოგვიანებით აშკარად რეფორმისტული სტრატეგიის სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი, 

რაც „შენობების აღების ნაცვლად, კორიდორებში შეღწევას“ გულისხმობდა. თუმცა, 

პარტიამ ძლიერი საპარლამენტო წარმომადგენლობითობის მოპოვება ვერ შეძლო. 

კაპიტალისტური სისტემის ფარგლებში მოქმედების მოკრძალებულმა წარმატებამ, 

გარკვეულწილად, პარტიის იდეოლოგიური კონსერვატიზმი განაპირობა. როგორც ნოელ 

ჰალიფაქსი [Noel Halifax] აღნიშნავდა, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, 

რომელიც კაპიტალისტური სტრუქტურის ფარგლებში არსებობდა, მყარად ეფუძნებოდა 

რესპექტაბელურ მშრომელ კლასს, ხოლო ჩაგვრის მატერიალური საფუძველი – ოჯახი 

კრიტიკის მიღმა რჩებოდა. ის, რომ სექსუალური გათავისუფლებისთვის ბრძოლა 

გულისხმობდა სოციალიზმს, სადაც ჰეტეროსექსუალისა და ჰომოსექსუალის იარლიყები 

ბოლოს გაქრებოდა, სადაც ოჯახი მნიშვნელობას დაკარგავდა და ცხოვრების საჯარო და 

პრივატულ დაყოფას ბოლო მოეღებოდა, სოციალ-დემოკრატიული პარტიისთვის 

მეტწილად უცხო იდეები იყო, – შენიშნავს ჰალიფაქსი [იხილე წიგნის ავტორის, ასევე ოუენ 

ჯონსის და ნოელ ჰალიფაქსის გამოსვლების ვიდეოჩანაწერი 2012 წლის მშრომელთა 

სოციალისტური პარტიის ორგანიზებულ 2012 წლის შეხვედრაზე] 

მოგვიანებით, პირველმა მსოფლიო ომმა გერმანია სრულად გამოფიტა მებრძოლი 

აქტივისტებისგან და პროგრესული ორგანიზაციები და კამპანიები – ჰომოსექსუალთა 

უფლებების დაცვით დაწყებული, პროფესიული კავშირებით დამთავრებული – 

საგრძნობლად უკან დახია. ომით გამოწვეულმა მსხვერპლმა და შიმშილმა მზარდი 

საზოგადოებრივი უკმაყოფილება და საპროტესტო მსვლელობები გამოიწვია, თუმცა 

სრულმასშტაბიანი აჯანყება და რევოლუცია მხოლოდ რუსეთში შედგა.  

*** 

1917 წლის ოქტომბრის რუსული რევოლუცია იყო ამბოხი ომის, ტირანიისა და გაჭირვების 

წინააღმდეგ, თუმცა მან ასევე უპრეცედენტო წარმატებები მოიტანა სექსუალური 

გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში.  

ერთი შეხედვით, მე-20 საუკუნის დასაწყისის რუსეთი არ უნდა ყოფილიყო ის ქვეყანა, სადაც 

ჰომოსექსუალური გათავისუფლება ზენიტს მიაღწევდა. ეს იყო საოცრად გაჭირვებული და 

რეპრესიული, ნახევრად-ფეოდალური ქვეყანა, რომელზეც ავტოკრატი იმპერატორი, 

ადგილებზე კი ეკლესია და სექსუალური კონსერვატიზმი ბატონობდა. ქალებს, 

ფაქტობრივად, არ გააჩნდათ უფლებები, ხოლო სოდომის ცოდვის გამო ადამიანებს 

გადასახლება და ციმბირში იძულებითი შრომა ელოდათ. თუმცა, ამავდროულად, ქვეყნის 

მაღალი ტემპით ინდუსტრიალიზებად ნაწილში თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებისთვის 

ხელსაყრელი პირობები იქმნებოდა.  

რუსეთში სექსუალობაზე დებატების გააქტიურებას 1905 წლის რევოლუციის კრახის შემდეგ 

ცენზურის შერბილებამაც შეუწყო ხელი; თუმცა, ქვეყანაში არ შეიმჩნეოდა ისეთი გეი 
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მოძრაობა და იდენტობა, როგორიც თანამედროვე გერმანიაში შეიმჩნეოდა. ამის ფონზე, 

1917 წელს ხელისუფლებაში მოსული მშრომელთა რევოლუციური მთავრობის 

დადგენილებები მართლაც რადიკალური იყო: „ძველი კანონებისა და ცრურწმენების 

ტირანიისგან გათავისუფლების“ ლოზუნგით, ბოლშევიკებმა მოახდინეს ჰომოსექსუალობის 

დეკრიმინალიზაცია, გაამარტივეს განქორწინება, „უკანონო“ ბავშვების სტატუსი სხვებისას 

გაუთანაბრეს, რამდენიმე წლის შემდეგ კი აბორტიც ლეგალური გახადეს. როგორც 

ბოლშევიკი გრიგორი ბატკისი [Григорий Абрамович Баткис] თავისი 1923 წლის 

პამფლეტში ირწმუნებოდა, „[საბჭოთა კანონმდებლობა] აცხადებს სახელმწიფოსა და 

საზოგადოების სრულ ჩაურევლობას სექსუალურ ურთიერთობებში, თუკი ასეთი 

ურთიერთობა არავის ვნებს და არავისს ინტერესს აზიანებს“.  

სექსუალურ ურთიერთობებში ეკლესიისა და სახელმწიფოს ჩაურევლობა ახლებური, 

მაგრამ ეპოქის თანამედროვე იდეა იყო; თუმცა, მას რევოლუციურს ხდიდა მოსაზრება, რომ 

აღნიშნული თემა ადამიანთა ჩაგვრის ყველანაირი სტრუქტურის წინააღმდეგ ბრძოლას 

პირდაპირ უკავშირდებოდა. 

ბოლშევიკთა რადიკალური ბრძოლის ნაწილი იყო ოჯახზე, როგორც ქალთა საპატიმროსა 

და სექსუალური ჩაგვრის წყაროზე შეტევა. ქალებს შორის ემანსიპატორული იდეების 

გასავრცელებლად, [1919 წელს] შესაბამისი სამთავრობო სტრუქტურაც შექმნეს, რომელიც 

ე.წ. Женотдел-ებს [Отдел[ы] по Работе Среди Женщин] – ქალთა შორის მუშაობის 

განყოფილებებს აერთიანებდა. სოფლად მცხოვრები, განათლების არმქონე ქალებისთვის 

საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მონაწილეობის წახალისებლად და თანასწორობის 

იდეების საქადაგებლად, შორეულ რეგიონებში მატერებლებითა და გემებით 

მიემგზავრებოდნენ და ადგილობრივებს თეატრალურ წარმოდგენებს და ფილმების 

ჩვენებას სთავაზობდნენ. ასევე ზრუნავდნენ სექს-მუშაკებისთვის: მათ კომუნალური 

საცხოვრებლით, სამედიცინო სერვისით და ალტერნატიული დასაქმების 

შესაძლებლობებით უზრუნველყოფდნენ.  

სექსუალობის ბოლშევიკურ პოლიტიკაში განსაკუთრებულ როლს თამაშობდა 

ალექსანდრა კოლონტაის [Александра Коллонтай] პროპაგანდა. მის პამფლეტებში, 

თავისუფალი სიყვარულის წინაღობად კლასობრივი საზოგადოება, კერძო საკუთრება და 

სოციალური უთანასწორობა სახელდებოდა, სიდუხჭირე – მატერიალურ გარემოებად, 

რომელიც არაჯანსაღ ურთიერთობებს განაპირობებდა, ქორწინება კი – მჩაგვრელ 

სივრცედ, სადაც ქალი კერძო საკუთრების ნაწილად რჩებოდა.  



ბოლშევიკთა ემანსიპატორული პოლიტიკა შვებას 

ჰპირდებოდა საზოგადოების ყველაზე დაუცველ ჯგუფებს: 

ქალებს, ახალგაზრდებს, ებრაელებს და სხვა 

რეპრესირებულ „ეროვნებებს“; იგივე შეიძლება ვთქვათ 

ჰომოსექსუალებთან დაკავშირებითაც. ისტორიკოსი დენ 

ჰილი [Dan Healy], წყაროების საფუძველზე, კარგად 

წარმოაჩენს იმ ოპტიმიზმს, რაც რევოლუციის შემდგომ, 

თვითიდენტიფიცირებულ ჰომოსექსუალებში გაჩნდა – 

იმედი, რომ მათ ინტიმურ ცხოვრებას სახელმწიფო აღარ 

შეეხებოდა და ეს რევოლუცია მათი რევოლუციაც იყო. 

ერთ შემთხვევაში, ბრიტანეთში სამოქალაქო 

პარტნიორობის შემოღებამდე 88 წლით ადრე, 

ბოლშევიკურ რუსეთში, რევოლუციამდე საიდუმლოდ 

დაქორწინებული ორი ქალის კავშირი სახალხო 

კომისარიატმა დაადგინა, როგორც „ორმხრივი სურვილის 

საფუძველზე შემდგარი კანონიერი ქორწინება“; გასაკვირი არ არის, რომ ამ წყვილის ერთ-

ერთი წარმომადგენელი ევგენია ფედოროვნა [Евгения Федоровна] საკუთარი სიყვარულის 

„წვრილ-ბურჟუაზიული შეუწყნარებლობისგან“ გათავისუფლებას ბოლშევიკურ ძალას 

უკავშირებდა, რომელიც იმ დროის საერთაშორისო ასპარეზზე, ამ მხრივ, მისაბაძ 

მაგალითადაც აღიარეს. ამ საფუძველზევე, რიგ შემთხვევებში, რევოლუციური რუსეთის 

გარეთ, მედია ბოლშევიკებს „მორალურ დეგრადაციაშიც“ კი ამხელდა.  

თუმცა, რასაკვირველია, იმ ქვეყანაში სადაც მოსახლეობის დაახლოებით 80% სოფლად, 

იზოლირებულ თემებად ცხოვრობდა, ყოველდღიური, საოჯახო ყოფა და ზნეობრივი 

ნორმები – ტროცკის სტილს თუ თავესესხებით, რომელიც სწორედ ამ საკითხზე ჩიოდა – 

კვლავ „ბატონმყმობის გადმონაშთების გავლენის ქვეშ იყო“. საზოგადოებრივი ცხოვრების 

რევოლუციონირებას უმთავრესად კი ქვეყანაში გამეფებული შიმშილი და გაჭირვება 

აფერხებდა.  

*** 

ადრეული კომუნისტური ხელისუფლების გენდერული და სექსუალური პოლიტიკა, 

მიუხედავად იმისა რომ ერთი შეხედვით, ათი თავით უსწრებდა გერმანულ გამოცდილებას, 

წინარევოლუციური საზოგადოებრივი დინამიკის უქონლობის გამო, ფაქტობრივად, 

„სუფთა ფურცლიდან“ წარიმართებოდა; ამის გამო მან, პოლიტიკური თავისუფლებების 

უზრუნველყოფის და დღემდე შთამაგონებელი რადიკალიზმის მიუხედავად, 

არაჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების ცხადი, ჩამოყალიბებული და მდგრადი 

ნარატივის შექმნა ვერ მოასწრო. რუსული ბოლშევიკური რევოლუციით დიდად 

შთაგონებული და ამავდროულად, მისგან განსხვავებული იყო გერმანული გამოცდილება: 

1918 წლის ნოემბერში, კაიზერ ვილჰელმ II-ის დაცემის მოზეიმე აჯანყებულ მშრომელებს 



ჰირშფელდი, რაიხსტაგის წინ, რასიზმისა და შოვინიზმისგან თავისუფალი „სოციალური 

რესპუბლიკის“ შენებისკენ მოუწოდებდა.  

ვაიმარის რესპუბლიკამ ჰომოსექსუალურ სუბკულტურას უპრეცენდენტო თავისუფლება 

მოუტანა. თუმცა, „ევროპის გეი დედაქალაქში“ მიმდინარე სექსუალური რევოლუცია 

უფასურდებოდა და განწირულიც იყო იმ საერთო პოლიტიკური კრახის ფონზე, რაც 

გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ისტორიას შავ ლაქად შემორჩა. უსარგებლო 

ომს შეწირული მილიონობით მსხვერპლის და პროტო-ნაცისტური დაჯგუფების 

„ფრაიკორპის“ ხელით კომუნისტი ლიდერების – როზა ლუქსემბურგის და კარლ 

ლიბკნეხტის ეგზეკუციის თანადროულად, მოისპო სექსუალური გათავისუფლების 

პოლიტიკური პერსპექტივაც: 1919 წელს მიღებული კანონით, კაცებს შორის სექსი ხუთი 

წლით თავისუფლების აღმკვეთი სასჯელი დააწესეს.  

მაშინ როდესაც სექსუალური პოლიტიკის რადიკალური იდეები რეპრესირებულმა 

გერმანიის კომუნისტურმა პარტიამ „გადაიბარა“ და მისი წარმომადგენლები – ფელიქს 

ჰალე [Felix Halle] და ვილჰელმ რაიხი [Wilhelm Reich] ჰომოსექსუალთა უფლებებსაც 

აქტიურად პროპაგანდირებდნენ, ჰირშფელდი მთავრობაში მყოფ სოციალ-დემოკრატებს, 

სამწუხაროდ, კვლავ ერთგულებდა, მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ მოქმედი გერმანიის 

სამეცნიერო ჰუმანიტარული კომიტეტი კი მხარდაჭერას „ყველასგან თანაბრად 

მიესალმებოდა“, – იქნებოდა ეს როიალისტი, ანარქისტი, კონსერვატიული კათოლიკე, 

კომუნისტი თუ ბურჟუა დემოკრატი. მსგავსმა „დაბალანსებულმა“ მიდგომამ კომიტეტს 

ყველაზე ახლო და ბუნებრივ მოკავშირეებთან – კომუნისტებთან თანამშრომლობის 

გაღრმავების მნიშვნელოვანი შანსები დააკარგვინა და საკუთარი დღის წესრიგი ვიწროდ, 

ფართო პოლიტიკური ვითარების გააზრების მიღმა გაასაზღვრინა. 1933 წელს ჰიტლერის 

კანცლერად დანიშვნის შემდეგ, კურტ ჰილერი [Kurt Hiller], რომელიც კომიტეტში ნაცისტ 

წევრებსაც მიესალმებოდა, კომუნისტების მსგავსად, საკონცენტრაციო ბანაკში გაგზავნეს.  

ნაცისტების მტრული რიტორიკა „უცხო“, „ებრაული“ კაპიტალიზმისა და ბოლშევიზმის 

წინააღმდეგ, მშრომელი კლასის ძლიერ მოძრაობასა და გავლენიან ბიზნესს შორის 

მომწყვდეული წვრილ-ბურჟუაზიისთვის მომხიბლავი აღმოჩნდა. რასისა და ოჯახის 

სიწმინდის საფუძველზე ერის ერთად შეკვრის წინაღობად ებრაელები, მემარცხენეები და 

ჰომოსექსუალები მოინათლნენ, აკრძალეს როგორც მშრომელთა გაერთიანებები, ისე – 

ჰომოსექსუალთა ორგანიზაციები, ხოლო ქალის როლი კვლავ დედისა და ცოლის სტატუსს 

დაუბრუნდა. ჰოლოკოსტმა 6 მილიონი ებრაელი და ასიათასობით სხვა ჯგუფის 

წარმომადგენელი შეიწირა, მათ შორის – გეი მამაკაცები, რომელთაც საკონცენტრაციო 

ბანაკებში ვარდისფერსამკუთხედიანი სამკლავურებით ნიშნავდნენ, და ლესბოსელები, 

რომელთაც შავსამკუთხედიან სამკლავურებს ატარებინებდნენ და ბანაკის ბორდელებში 

სექსუალურ წამებას უქვემდებარებდნენ.  

ამასობაში, რუსეთში სტალინის იდეამ გაიმარჯვა: „სოციალიზმი ერთ ქვეყანაში“. ამოსავალ 

ამოცანად, ინტერნაციონალური რევოლუციის ნაცვლად, საბჭოთა კავშირის ეკონომიკური 



გაძლიერება და გლობალური კაპიტალისტური ეკონომიკის პირობებში, სამხედრო 

მეტოქეებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა გახდა. ეს კი ფორსირებულ და უკიდურესად 

ძალადობრივ პოლიტიკას გულისხმობდა. ცხადია, პოლიტიკური წინააღმდეგობის 

ნებისმიერი ფორმის რეპრესიის პარალელურად, კარდინალურად შეიცვალა გენდერული 

და სექსუალური პოლიტიკაც: 1933 წელს ჰომოსექსუალობა, ხოლო 1936 წელს აბორტი 

აკრძალეს. ჰომოსექსუალებს ჯაშუშებად, ფაშისტებად და ბურჟუა დევიანტებად 

მიიჩნევდნენ. ამ კოშმარის საფუძველი სტალინისტურ რუსეთში რევოლუციის მარცხი და 

კაპიტალიზმის აღდგენა იყო.  

რუსეთშიც და გერმანიაშიც, სექსუალური გათავისუფლებისთვის ბრძოლის ბედი პირდაპირ 

აღმოჩნდა დამოკიდებული რადიკალური მემარცხენე პოლიტიკისა და მშრომელი კლასის 

ფართო მოძრაობების წარმატებაზე. როგორც რუსეთში, ისე გერმანიაში, სწორედ 

მშრომელთა კლასის სიძლიერის პირობებში გახდა შესაძლებელი სექსუალური 

თავისუფლებების გაფართოება, და სწორედ მათთან ერთად დაიკარგა ისინიც.  

მოგვიანებით, ფაშიზმის ალტერნატივის ძიებაში მყოფი დასავლელი მემარცხენეები, 

სამწუხაროდ, უკრიტიკოდ იზიარებდნენ სტალინისტურ საბჭოთა კავშირში გაბატონებული 

მცდარ შეხედულებებს ჰომოსექსუალობის შესახებ.  

*** 

1969 წლის 27 ივნისის ღამემ – გრინვიჩ-ვილიჯზე (ნიუ-იორკი) მდებარე ბარ Stonewall Inn-ში 

ჩატარებულმა საპოლიციო რეიდმა ლგბტ ადამიანთა ცხოვრება სამუდამოდ შეცვალა. 

სტოუნვოლი მშრომელი კლასის წარმომადგენელი ლესბოსელების, გეების, 

ტრანსვესტიტებისა და სექს-მუშაკების ტრადიციული თავშეყრის ადგილი იყო, მათ შორის, 

ბევრი ესპანურენოვანი და შავკანიანი ადამიანისთვის. ის იმ დაწესებულებათა რიცხვს 

მიეკუთვნებოდა, რომელსაც როგორც მაფიისთვის, ისე პოლიციისთვის ფულის გადახდა 

უწევდა, მხოლოდ იმიტომ რომ არსებობა განეგრძო. მიუხედავად ამისა, ამ სივრცისთვის 

უცხო არ იყო პერიოდული საპოლიციო „შემოვლები“. პოლიციის მხრიდან რეპრესიები, 

ერთი მხრივ, ფართო საზოგადოებაში წესიერებისა და წესრიგის დაცვის ილუზიის შექმნას 

ემსახურებოდა, მეორე მხრივ კი – იქ შეკრებილი ადამიანების სექსუალობის 

გამოაშკარავებას, რაც, ხშირად, მათი ცხოვრების დანგრევით სრულდებოდა. თუმცა 27 

ივნისს ჩატარებულმა მორიგმა დარბევამ დაახლოებით 2 000 ადამიანი აამხედრა 

ძალადობის წინააღმდეგ.  

ამბოხი სამი დღე-ღამე გაგრძელდა, რის შემდეგაც, მალევე, „გეი გათავისუფლების 

ფრონტი“ (Gay Liberation Front | GLF) ჩამოყალიბდა. GLF-ის სულისკვეთება აშკარად 

რევოლუციური იყო: „ჩვენ წარმოვადგენთ კაცებისა და ქალებისგან შემდგარ რევოლუციურ 

ჯგუფს, რომელიც იაზრებს რომ საყოველთაო და სრული სექსუალური გათავისუფლება 

ვერ მიიღწევა არსებული სოციალური ინსტიტუციების გაუქმების გარეშე“. მსგავსი 

გაერთიანებები მალევე გაჩნდა საფრანგეთში, კანადაში, ავსტრალიაში, გერმანიაში, 

იტალიაში, ბელგიაში, ჰოლანდიასა და დიდ ბრიტანეთში. ამ რადიკალიზმს სპეციფიკური 



კონტექსტი და წინაისტორია ჰქონდა, რომელიც ჰომოსექსუალებსა და კომუნისტებზე 

მონადირე მაკარტიზმის ეპოქაში დაიწერა.  

თავდაპირველად, 1950-იან წლებში ჩამოყალიბებული ე.წ. „ჰომოფილური“ 

საზოგადოებები ასევე რადიკალიზმით ხასიათდებოდნენ: აშშ-ს კომუნისტური პარტიის 

ყოფილი წევრის, ჰარი ჰეის [Harry Hay] გარშემო შემოკრებილი, მემარცხენე რადიკალი 

კაცებისგან შემდგარი „მატაჩინის საზოგადოება“ [Mattacine Society] თუ 1955 წელს შექმნილი 

პირველი ლესბოსური პოლიტიკური ორგანიზაცია „ბილიტისის ქალიშვილები“ [Daughters 

of Bilitis] სექსუალობას მკაფიოდ განიხილავდნენ, როგორც ჩაგვრის საფუძველს. 

მიუხედავად იმისა რომ მოგვიანებით, მსგავს გაერთიანებებში სწორება „საზოგადოების 

ნაკლებად გაღიზიანებაზე“, ტოლერანტობის ზრდაზე აიღეს და რადიკალები გამოხშირეს, 

საკუთარი თავის ავადმყოფად და შესაცოდ ადამიანად მიჩნევისგან თავისუფალი, მეამბოხე 

რიტორიკა 1960-იან წლებში ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო.  

სტოუნვოლის ბრაზის ფონის გასაგებად ასევე გასათვალისწინებელია ფართო სექსუალური 

და გენდერული დინამიკა, რაც მეორე მსოფლიო ომს და მის დასასრულს უკავშირდებოდა: 

როგორც მასობრივმა სამხედრო სამსახურმა, ისე – კაცების მიერ ოჯახების დატოვებამ 

სექსუალური თავისუფლების მეტი შესაძლებლობები მოიტანა. ომის შემდეგ ოჯახის და 

ქალის, როგორც დედისა და მზრუნველი ცოლის კულტის გაძლიერების მიუხედავად, 

უშუალოდ ომის მსვლელობისას ქალების აქტიურმა ჩართვამ საზოგადოებრივ და 

ეკონომიკურ ცხოვრებაში დიდი გავლენა მოახდინა ქალთა ეკონომიკური თავისუფლების 

ზრდაზე. მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე ითამაშა ომიდან დაბრუნებულ ყოფილ სამხედრო 

მოსამსახურეთა მისწრაფებამ, მშობლიურ პატარა ქალაქებში დაბრუნების ნაცვლად, იმ 

ურბანულ ცენტრებში დამკვიდრებულიყვნენ, სადაც ჰომოსექსუალური სუბკულტურა 

ვითარდებოდა და სექსუალური თავისუფლება გაცილებით მაღალი იყო.  



საერთო ჯამში, 1960-იანი წლებისთვის ქვიარ უფლებებისთვის ბრძოლის გააქტიურება 

უშუალო კავშირშია როგორც ქალთა გაძლიერებასთან, ისე ვიეტნამის ომის წინააღმდეგ 

გამოსვლებსა და შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლასთან. ზოგადად, 

მღელვარე და რევოლუციური იყო იმდროინდელი ეპოქა და მსოფლიო: 1967 წელს, 

ბრიტანეთში, 21 წელს წემოთ ჰომოსექსუალურ კავშირს აკანონებენ; 1968 წელს 

საფრანგეთის პრეზიდენტი, „კომუნისტების პროვოკაციის“ გამო, იძულებულია, მცირე ხნით 

თავი გერმანიას შეაფაროს; იმავე წელს, ვიეტნამელი გლეხები ჯანყდნებიან და ამტკიცებენ, 

რომ მათი ქვეყნის ოკუპაციის გაგრძელება შეუძლებელია; ჩეხოსლოვაკიაში, პოლონეთსა 

და იუგოსლავიაში ადგილობრივები „წითელ ბურჟუაზიას“ უჯანყდნებიან; მეხიკოში 

ოლიმპიური თამაშების დაჯილდოების ცერემონიისას კი ამერიკელი შავკანიანი 

მედალისტები, პროტესტის ნიშნად, ჰაერში მუშტს წევენ. სტატუს კვოს ყველგან საფრთხე 

ემუქრება. 1968 წელს კლავენ მარტინ ლუთერ კინგს, რასაც ათიათასობით ადამიანთა 

გამოსვლები და მღელვარება მოყვა. რიგი ქვიარ აქტივისტებისა აშკარად შთაგონებული 

იყო იმ ამბოხითა და რადიკალიზმით, რაც ჩრდილოეთ შტატებში საკუთარი 

უფლებებისთვის მებრძოლ შავკანიანთა გაერთიანებებს ახასიათებდათ.  

„გეი გათავისუფლების ფრონტი“, რომელიც ანტი-მილიტარისტული „ეროვნული 

გათავისუფლების ფრონტის“ მსგავსი სახელის მატარებელი იყო და „გეი ძალას“ (Gay 

Power) „შავი ძალის“ (Black Power) ანალოგიით იყენებდა, ჩამოყალიბებიდანვე 

სოციალური სამართლიანობის და პოლიტიკური თანასწორობის არაერთ ბრძოლაში 

მონაწილეობდა. „ფრონტის“ ანტიკაპიტალისტური რიტორიკა და რადიკალური 

პოზიციონირება მკვეთრ გადახვევას წარმოადგენდა წინამორბედი აქტივიზმის 

რეფორმისტული სტრატეგიიდან.  

„მალულობიდან, ქუჩაში გამოსვლამ“ რეფორმებიც დააჩქარა: 1970-იანი წლების 

ბოლოსთვის ამერიკის შეერთებული შტატების უმრავლესობას გაუქმებული ჰქონდა ანტი-

ჰომოსექსუალური კანონები. თუმცა, „გეი გათავისუფლების ფრონტის“ ოცნება 

რევოლუციაზე, რომელიც საყოველთაო სექსუალურ გათავისუფლებას მოიტანდა, 

განუხორციელებელი დარჩა, თავად „ფრონტი“ კი აშშ-იც და ბრიტანეთშიც 1973 წელს 

გაუქმდა.  

*** 

1970-იანი წლები, არაერთი მიღწევის ფონზე (ვიეტნამის ომის დასასრული, პრეზიდენტ 

ნიქსონის გადადგომა, ბრიტანელი კონსერვატორების მთავრობის მოშორება...), 

იმედგაცრუებებისა და მოძრაობების ენერგიისგან დაცლის, „ქუჩის პოლიტიკაზე“ უარის 

თქმისა და არსებულ ინსტიტუციებში შედინების პერიოდიც აღმოჩნდა. ეს განსაკუთრებით 

გამოიკვეთა დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკურ პროცესებში, სადაც ლეიბორისტებმა, 

არსებული ეკონომიკური რეცესიის ფონზე, „საზოგადოებრივი ხეშლეკრულების“ 

ლოზუნგით, მშრომელთა ინტერესების დაცვაზე უარი თქვეს. შედგა ერთგვარი ალიანსი 



რეფორმისტ პოლიტიკოსებსა და პროფესიულ კავშირებს შორის, რომელმაც მშრომელები 

ბრძოლაში მარტო დატოვა.  

დაძაბულობა ძირეულ ცვლილებებზე მიმართულ სტრატეგიასა და ოფიციალურ 

პოლიტიკაში გავლენიანი ძალის მოპოვების გზას შორის ლესბოსელებისა და გეების მიერ 

წარმოებულ ბრძოლაზეც აისახა. ორივე ქვეყანაში [აშშ და დიდი ბრიტანეთი] მოქმედი 

კომუნისტური პარტიები, სექსუალობასთან მიმართებით, სტალინისტური 

დამოკიდებულებების ტყვეობაში იმყოფებოდნენ: ჰომოსექსუალობას კვლავ ბურჟუაზიულ 

გადახრად მიიჩნევდნენ, პარტიის გეი წევრებს ორგანიზაციიდან აძევებდნენ და მათ 

„პატიოსანი“ ცხოვრებისკენ მოუწოდებდნენ. სექსუალობის ჭეშმარიტად სოციალისტური 

პოლიტიკა მხოლოდ გავლენის არმქონე ერთეულების წარმოსახვაში რჩებოდა, 

დანარჩენი პოლიტიკური აქტივისტების პერსპექტივაში კი, ცივი ომის ფონზე, დასავლური 

კაპიტალისტური სისტემის ერთადერთი თვალსაჩინო და ცხადი ალტერნატივა კუბური 

სოციალიზმი და მაოს „კულტურული რევოლუცია“ იყო. მათ ნაკლებად ესმოდათ, რომ 

ორივეს სოციალიზმთან სუსტი კავშირი ჰქონდა და როგორც ბატისტას გადაგდების შემდეგ 

კუბაში, ისე ჩინეთსა და რუსეთში სახელმწიფო კაპიტალიზმის მახინჯი მოდელი 

დამკვიდრდა, რომლის სიცოცხლისუნარიანობის საშუალებას როგორც მშრომელთა კიდევ 

უფრო დამძიმებული ექსპლუატაცია წარმოადგენდა, ასევე, ამასთან ერთად – ოჯახის 

კულტის გაძლიერებაც.  

კუბელი მშრომელების დასახმარებლად კუნძულზე ჩასული მემარცხენე აქტივისტების 

ადგილობრივი ხელისუფლების ჰომოფობიური მოპყრობით მიღებული შოკი, ისევე 

როგორც მათივე სამშობლოში – სტალინისტი მემარცხენეების ანალოგიური განწყობები, 

გეი აქტივიზმს აუცხოებდა ორგანიზებული მემარცხენე პოლიტიკისგან. აშშ-ს მასობრივ 

გაფიცვებში უფრო და უფრო გაიშვიათდა როგორც მშრომელ კლასზე საუბარი, ასევე 

მცდელობა, შავკანიანების, სტუდენტების, უმუშევრების თუ „მესამე სამყაროს“ გამოწვევები 

და ცალკეული გამოსვლები უფრო ფართო, სხვადასხვა ფრონტის გამაერთიანებელი 

სოციალური წინააღმდეგობის ფარგლებში დაენახათ. ბრიტანეთშიც, – მიუხედავად იმისა 

რომ „გეი გათავისუფლების ფრონტის“ წევრები კონსერვატორების მიერ პროფკავშირების 

საწინააღმდეგო კანონებსაც სხვებთან ერთად ებრძოდნენ და [1972 წელს] პენტონვილის 

ნავსადგურის უკანონოდ გაფიცულ მუშებსაც უჭერდნენ მხარს, ორგანიზაცია საკუთარ 

პრიორიტეტებში ერთიანი არ იყო. თუკი რუსული, ჩინური და კუბური სოციალიზმი 

სამაგალითო სამიზნე და მოდელი იყო, ბევრს კანონზომიერი კითხვა უჩნდებოდა: ეს 

ეკონომიკური სამართლიანობისთვის ბრძოლის ის იდეალები ხომ არ იყო, რომელიც 

სექსუალური თავისუფლების იდეას აღარ გულისხმობდა? 

ბუნდოვანი იყო თავად „გეი გათავისუფლების ფრონტის“ და სხვათა იდეოლოგიური 

ხედვაც. ხშირად საუბრობდნენ იმ კაპიტალისტური სისტემის წინააღმდეგ რევოლუციური 

ბრძოლის წარმოების საჭიროებაზე, რომელიც გეების ჩაგვრას განაპირობებდა, თუმცა 

როგორი იყო მისი რეალური ბუნება, რა სახის რევოლუცია იყო საჭირო და ეს როგორ უნდა 

განხორციელებულიყო, კარგად არავის ესმოდა. ასევე მსგავსი ბუნდოვანებით 



აღიწერებოდა ოჯახის ინსტიტუტი, რომლის მატერიალისტურ საფუძველში მეტწილად 

კაცთა ძალაუფლების შედეგს უფრო ხედავდნენ, ვიდრე – კაპიტალისტური კლასის 

ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესების შედეგებს. ოჯახი ხშირად ესმოდათ, როგორც 

მხოლოდ პატრიარქალური ერთეული და მოდელი, რომელიც სექსიზმისა და ჰომოფობიის 

ყველანაირ ფორმას განაპირობებდა; თუმცა, ამის მიღმა იშვიათად მიდიოდნენ. მეტწილად, 

ასეთ ხედვას დაეყრდნო მოგვიანო თეორია პატრიარქატის შესახებ, ისევე როგორც 

ფემინისტური ორგანიზაციები, რომლებმაც, ეტაპობრივად, მამაკაცებით დომინირებული 

სივრცეებისგან სეპარაცია ამჯობინეს. ასეთი წამგებიანი განცალკევების გაგრძელება იყო 

1980-იან წლებში გაძლიერებულ რასიზმზე რეაქციაც, რომლის დროსაც შავკანიანმა გეებმა 

და ლესბოსელებმა თეთრკანიანი მებრძოლებისგან დამოუკიდებლად იმოქმედეს. ცალკე, 

ბისექსუალებიც ირიყებოდნენ, „მტერთან საწოლში წოლის“ გამო. აშკარაა, რომ 

ადამიანების ცრურწმენებისგან დახსნის სტრატეგიის საერთო ბრძოლაში ჩაწერის გარეშე, 

ჩვენი მხარე ყოველთვის სუსტი, დანაწევრებული და მჩაგვრელ სტრუქტურებზე 

გალაშქრების უუნარო იქნება.  

ბევრი გეი აქტივისტი ეწინააღდეგებოდა „შავი პანტერისთვის“ სოლიდარობის 

გამოცხადებას, რადგან მათ რიგებში ჰომოფობია ძლიერი იყო; თუმცა იქ, სადაც 

სოლიდარობა მიიღწეოდა, მოძრაობის ისეთი პატივცემული და გავლეიანი ლიდერების 

მხარდაჭერას ვიღებდით, როგორიც ჰიუი ნიუტონი [Huey P. Newton] იყო. ნიუტონის მსგავსი 

მებრძოლების თანადგომის სიტყვების სიძლიერეს კი ასუსტებდა იმის შესახებ კამათი, თუ 

რომელი ჯგუფი უფრო მეტად ჩაგრული იყო.  

გეებისა და ლოსბოსელების ბრძოლაში, პირად ცხოვრებაში ჩაგვრისგან 

გათავისუფლებასა და ადეკვატური ცხოვრების წესის ძიებას, კანონზომიერად, იმთავითვე 

განსაკუთრებული ადგილი ეკავა; ისინი გაბედულად უპირისპირდებოდნენ საკუთარ 

სოციალურ გარემოს, დისტანცირდებოდნენ ოჯახებისგან და ალტერნატიულ, რადიკალურ 

პრაქტიკებს ავითარებდნენ, რომელიც თავისუფალი იყო ტრადიციული გენდერული 

როლებისგან და მონოგამიის ნორმისგან. თუმცა პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ ეს 

ცალკეული, ცნობიერების გამაძლიერებელი ქმედებები და შესაბამისი, თუნდაც 

რადიკალური პრაქტიკები მცირე გავლენას ახდენდნენ იმ სამყაროზე, რომელიც მათ 

უშუალო გარემოცვას სცდებოდა: ადამიანთა უმრავლესობას არც ჰქონდა 

„გამოცალკევების“ ფუფუნება და მეტადრე იმაზე ზრუნავდა, სარჩო როგორ ეშოვნა. 

შედეგად, პირადი ცხოვრება და ცხოვრების წესი პოლიტიკური ქმედების ჩამნაცვლებლად 

და ბრძოლის ფრონტად მოგვევლინა, სადაც ლესბოსელები დანარჩენ ქალებს, საკუთარი 

ჩაგვრის დასაძლევად, კაცებისგან დისტანცირებას მოუწოდებდნენ, ზოგიერთი გეი და 

ლესბოსელი მხოლოდ საკუთარ ჯგუფებს მიიჩნევდა საზოგადოებაში სექსისტური 

როლების გაუქმების შემძლედ, ხოლო სხვები გეი მამაკაცებსაც კი არასანდო 

მებრძოლებად მიიჩნევდნენ. 



გეი გათავისუფლების 

თავდაპირველი სულისკვეთება, 

რომელიც შემზღუდავი 

მოლოდინებისა და როლებისგან 

დახსნას გვპირდებოდა, 

ახლებური საზღვრებით და 

ადამიანთა არჩევანის 

მორალური გაკიცხვებით 

დაიტვირთა. ანალოგიური 

პირადი ცხოვრების მოდუსითა და 

მორალიზმით, ქამინგ-აუთი 

მოძრაობაში მონაწილეობის წინაპირობად იქცა, რომელმაც უამრავი ადამიანი, რომელსაც 

ჯერ კიდევ არ შეეძლო საკუთარ ოჯახში, სამსახურსა და სამეგობროში საკუთარი 

სექსუალობის ანდა გენდერის გამჟღავნება, ავტომატურად გამორიცხა, – განსაკუთრებით 

კი მშრომელი კლასის წარმომადგენელი გეები და ლესბოსელები, ვისთვისაც კლუბურ და 

ალტერნატიულ სათემო ცხოვრებაში გადანაცვლება არც ისე ახლო პერსპექტივა იყო. 

ინდივიდუალურმა ქამინგ-აუთმა, მეტწილად, თავდაპირველი პოპულარული იდეაც 

ჩაანაცვლა, რომლის მიხედვითაც „გამოჩენა“ დემონსტრაციებისა და მსვლელობის დროს 

გადასადგმელი კოლექტიური ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო. 

*** 

მოძრაობის გაძლიერების და გეი სივრცეების, გამოცემების და სერვისების გაჩენის 

კვალდაკვალ, კაპიტალისტთა ნაწილი მიხვდა, რომ ამის არა მარტო მოთმენა და ატანა 

მოუწევდა, არამედ სექსუალურ ემანსიპაციაზე ხელის მოთბობასაც შეძლებდნენ. 

პარალელურად, 1970-იანი წლებიდანვე გაჩნდა შესაძლებლობები, მოკავშირეების 

შეძენითა და ლობირებით, მოძრაობა აშშ-ს დემოკრატიული პარტიის და ბრიტანეთის 

ლეიბორისტული პარტიის ცხოვრების ნაწილად ქცეულიყო. აღნიშნულ პარტიებში 

თანასწორობის იდეების „გატანის“ სურვილი განსაკუთრებით წაახალისა ტეტჩერისა და 

რეიგანის მთავრობებში მოსვლამაც, როდესაც „მორალური უმრავლესობის“ სახელით, 

განსაკუთრებით გაძლიერდა მემარჯვენე კონსერვატიზმი და მისი „ოჯახური ფასეულობები“ 

ქალთა და გეი უფლებებს პირდაპირ დაემუქრა.  

ამ მხრივ, ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტია, რომელიც დიდი ლონდონის საბჭოს 

ჩათვლით, 150-ზე მეტ თვითმმართველ ერთეულს აკონტროლებდა, განსაკუთრებულ 

იმედებს იძლეოდა: გარდა იმისა რომ ტეტჩერის მთავრობის მიერ სოციალური 

პროგრამების და სერვისების გაუქმებას ეწინააღმდეგებოდა, ლეიბორისტების მარცხენა 

ფლანგი, კენ ლივინგსტონის [Ken Livingstone] ხელმძღვანელობით, ჰომოფობიის, 

რასიზმისა და სექსიზმის წინააღმდეგაც აქტიურად ილაშქრებდა.  



თვითმმართველი საბჭოების დაფინანსების შეკვეცის და მიზანმიმართული დასუსტების 

პარალელურად, კონსერვატორებმა ინდუსტრიულ ზონებში მუშათა ორგანიზებულ 

გაერთიანებებსაც შეუტიეს, რისი 

შედეგიც 1984 წლის მარტში 

დაწყებული საყოველთაო გაფიცვა 

გახდა. მიუხედავად გაფიცვის 

წარუმატებლობისა, მისი ერთი 

ეპიზოდი სექსუალური 

თავისუფლებისთვის ბრძოლის 

ისტორიაში მოულოდნელი 

ეპიზოდით აღინიშნა: ლონდონში, 

პროფკავშირების და სათემო 

მობილიზაციის ტალღას აქტივისტთა 

მცირე ჯგუფიც შეუერთდა: კამპანიამ 

„ლესბოსელები და გეები მეშახტეების მხარდასაჭერად“ (Lesbians and Gays Support the 

Miners, LGSM) გაფიცულთა მხარდასაჭერი აგიტაცია და მუშებისთვის ფულის შეგროვება 

დაიწყო. აღსანიშნავია, რომ მათი ინიციატივა ყველა ლესბოსელმა და გეიმ არ მოიწონა; 

ზოგიერთ მათგანს არ ესმოდა, თუ რა მიზეზით უნდა გამოეხატათ მშრომელებისთვის 

სოლიდარობა; ხოლო სათემო თავშეყრის კომერციულ სივრცეებში აქტივისტებს, 

„მომხმარებლების დაფრთხობის“ გამო, გარეთაც უმასპინძლდებოდნენ.  

თავდაპირველად, გაფიცვის ორგანიზატორი მშრომელები სიფრთხილით, რიგ 

შემთხვევებში კი უნდობლობითაც შეხვდნენ აქტივისტების დახმარებას, თუმცა მოგვიანებით, 

დამოკიდებულება შეიცვალა. როგორც სამხრეთ უელსის ქალთა მხარდამჭერი ჯგუფის 

ხელმძღვანელი სიან ჯეიმსი [Siân James] იხსენებს, „ჩვენ თავს გვესხმოდა პოლიცია, მედია, 

სახელმწიფო... რთულია ჩაგრული ჯგუფის მიმართ თანაგრძნობა გამოიმუშაო მანამ, სანამ 

ჩაგრული ჯგუფის წევრი თავად არ აღმოჩნდები“.  

კამდენში, თანხების მობილიზებისთვის გამართულ ღონისძიებაზე, საგაფიცვო კომიტეტის 

წარმომადგენელმა შემდეგი სიტყვებით მიმართა კამპანიის მონაწილეებს: „თქვენ იცით, რას 

ნიშნავს შევიწროება, ისევე როგორც ჩვენ... ყველაფერი ერთ დღეში არ შეიცვლება, მაგრამ 

ახლა 140 000 მეშახტეს ეცოდინება, რომ სხვა მოთხოვნები და პრობლემებიც არსებობს“. 

მომდევნო წელს, გეი პრაიდს სამხრეთ უელსის მეშახტეები შეუერთდნენ, ხოლო 

მაღაროელთა ეროვნული კავშირის დელეგატებმა პროფკავშირების კონგრესის (TUC) და 

ლეიბორისტული პარტიის კონფერენციებზე გეი უფლებების მხარდამჭერი პოლიტიკის 

მიღებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშეს. ასევე აღსანიშნავი იყო 1988 წელს 

თვითმმართველობის კანონის 28-ე მუხლის ჩანაწერი, რომელიც „ჰომოსექსუალიზმის 

ქადაგებას“ კრძალავდა; თებერვალში, მანჩესტერში, საკანონმდებლო ინიციატივის 

საწინააღმდეგოდ გამართულ საპროტესტო მსვლელობას რამდენიმე ათეული ათასი 

წევრის მქონე მასწავლებელთა ეროვნული საბჭოებიც შეუერთდნენ.  



*** 

ზემოთ განხილული ეპოქა უკვე შიდსის პირველი ეპიდემიის პერიოდი იყო, რომელმაც, 

გარდა იმისა რომ უამრავი უუფლებო და ჯანმრთელობის ადეკვატური სერვისის არმქონე 

ადამიანი ტრაგიკულად შეიწირა, ასევე ფუნდამენტურად უკან დახია გათავისუფლებისთვის 

ბრძოლა. დაავადების შესახებ მწირმა ინფორმაციამ და ამერიკელი და ბრიტანელი 

კონსერვატორების მიერ სიძულვილის მიზანმიმართულმა პოლიტიკამ ჰომოფობია და 

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული განსაკუთრებით გააძლიერა. 1980-იანი წლების 

კრიზისმა შეუპოვარი აქტივისტების ზურგზე გადაიარა; ისინი რადიკალური საპროტესტო 

აქციებით მედიას ანტი-გეი პროპაგანდის შეწყვეტას, მთავრობებს ადეკვატური ნაბიჯების 

გადადგმას, ფარმაცევტულ კომპანიებს კი საჭირო მედიკამენტებზე ფასების დაწევას 

მოუწოდებდნენ.  

აივ/შიდსის ეპიდემიასთან დაკავშირებულმა კრიზისმა ლესბოსელები, გეები, ბისექსუალები 

და ტრანსგენდერი ადამიანები უფრო მეტად შეაკავშირა. ჯგუფებს შორის პარტიკულარიზმი 

შედარებით შერბილდა, რამაც დღეს ცნობილ „ლგბტ“ აბრევიატურამდე მიგვიყვანა.  

ბრიტანეთსა და აშშ-ში, საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების ეტაპობრივი გაუმჯობესების 

ფონზე, აქტივისტებს, კვლავინდებურად, რთული არჩევანის გაკეთება უწევდათ – საკუთარი, 

პოზიტიური დღის წესრიგი ჰქონოდათ თუ ძირითადი ძალისხმევა შემოტევების 

მოგიერებასა და თავდაცვით პასუხებზე მიემართათ. ამ გამოწვევამ აქტივისტური 

ორგანიზაციების ნაწილი სრული სექსუალური გათავისუფლების მიზანს მოწყვიტა და 

რეფორმებისა და თანაბარი უფლებების გზაზე დააყენა; აქ კი მიზნის მიღწევის საშუალება, 

ქუჩის რადიკალურ პროტესტებზე უფრო მეტად, ლობისტთა პროფესიული ჯგუფების ყოლა 

იყო, ხოლო თავად მთავარ მიზნებს სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება და 

დამქირავებელთა და დაწესებულებათა თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკების 

შემუშავება-გატარებაზე დაყოლიება წარმოადგენდა. აღნიშნული მიმართულება 

მნიშვნელოვანია, თუმცა ის ასევე ერთგვარი „რესპექტაბელურობის“ დაცვასაც მოითხოვს. 

ამის თვალსაჩინო მაგალითად გამოდგება ორგანიზაცია „სტოუნვოლის“ გადაწყვეტილება, 

ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა საკუთარი დღის 

წესრიგიდან ამოეღოთ.  

ლობირების პოლიტიკის ნაკლი იმაში მდგომარეობს, რომ ის მოკლებულია როგორც 

საზოგადოებრივ ფესვებს, ისე – პოლიტიკურ ორიენტაციას, რომელიც სოციალურ 

მოძრაობას შთააგონებს. საჭიროა, ფორმალური თანასწორობის მიღმა გავიხედოთ და 

სექსუალობის პოლიტიკის ტრანსფორმაციული მიდგომა შევიმუშაოთ.  

რადიკალური პოლიტიკური პროგრამის დეფიციტის გამოხატულება იყო ლგბტ 

ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული სამოქალაქო უფლებების დღის წესრიგს მიღმა, 

რადიკალური ალტერნატივების ძიება: მაგალითად – აშშ-ში Queer Nation-ის, ხოლო დიდ 

ბრიტანეთში Outrage!-ის ჯგუფების გაჩენა. თუმცა, მიუხედავად ავთენტური და 

არაასიმილირებული ქვიარ კულტურის მხარდაჭერისა და თავარ სიტყვა „ქვიარის“ 



ატაცებისა (რომელიც ძველი თაობის აქტივისტებს კვლავ გულს სტკენდა), ჯგუფები 

ნაკლებად ხედავდნენ ლგბტ ჩაგვრის ღრმა სისტემურ წარმომავლობას; ამის გამო, ალბათ 

ბუნებრივიც იყო, რომ მთავარ სამიზნედ ჰეტეროსექსიზმი დაისახეს და ბოლოს, 

პრობლემად ჰეტერო საზოგადოება და ჰეტეროსექსუალი ადამიანები მიიჩნიეს. მათი 

რადიკალიზმი შიდსის ეპიდემიაზე აგებულ უმძიმეს ჩაგვრაზე პასუხი იყო, თუმცა რწმენა 

იმაში, რომ „ცოცხალი და მოძრავი ქვიარი უკვე რევოლუციონერი იყო“, პირადი, 

ინდივიდუალური ცხოვრების წესის რადიკალურობაზე გადამეტებული იმედების 

დამყარების ძველ და მცდარ პრაქტიკას წარმოადგენდა.  

არა და 1980-იანი წლების გამოცდილება ცხადყოფდა, რომ ლგბტ ადამიანების ჩაგვრისა 

და ამ ჩაგვრის წინააღმდეგ საერთო ბრძოლის აუცილებლობის გააზრებისთვის, საჭირო 

ჩაგვრის მიუღებლობა, გაცნობიერება და სოლიდარობა იყო და არა – ზუსტად იგივე ნიშნით 

ჩაგრულობის გამოცდილება, როგორც წინაპირობა. საქმე საქმეზე რომ მიდგა, მეშახტემ 

გამოიმუშავა გეებისა და ლესბოსელების ჩაგვრის მიუღებლობა, ისევე როგორც ამ 

უკანასკნელებმა - მშრომელების მიმართ სოლიდარობა.  

ფუნდამენტური სოციალური და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის შეუმდგარობამ, თავად 

სექსუალური და გენდერული სახის ჩაგვრათა წარმომავლობაზე ლგბტ მოძრაობის 

სიჩუმემ, სამოქალაქო უფლებებამდე და „ლ“, „გ“, „ბ“ და „ტ“ იდენტობებამდე პოლიტიკის 

დაყვანამ, ინტელექტუალური წრეების აიძულა, უფრო რადიკალური და 

ტრანსფორმაციული მიდგომები ეძიათ. ქვიარ თეორია შეეცადა როგორც მარქსისტული 

ალტერნატივის განვითარებას, ასევე – რადიკალურ ფემინიზმსა და იდენტობის 

პოლიტიკაზე პასუხის გაცემას.  

მათ ვინც ტრადიციულ გენდერულ იდენტობებსა და ხისტ სექსეუალურ იდენტობებს 

უარყოფდა, ჯუდით ბატლერი უფრო ინკლუზიურ სახელდებას, „ქვიარს“ სთავაზობდა, 

რომლის მთავარი არსი ნებისმიერი სახის ნორმატიულობაზე (როგორი უნდა  ყოფიყო გეი, 

რას ნიშნავს იყო ადეკვატური ლესბოსელი და ა.შ.) უარის თქმა იყო.  

„ქვიარი“, რომელიც ჰეტეროსექსუალებისთვისაც კი ღია იყო, ზოგადად, წინ გადადგმული 

ნაბიჯია როგორც გენდერისა და სექსუალობის ხისტი გაგებებიდან, ასევე იმ 

პარტიკულარიზმებიდან და ჯგუფების ჩაკეტილობიდან, რომელმაც მოძრაობა წარსულში 

ერთობ დააზარალა.  

მიუხედავად ამისა, ქვიარ თეორია გენდერისა და სექსუალობის სოციალურად ნაგები, 

მჩაგვრელი გაგებების მატერიალურ ფესვებს ბოლომდე არ მიჰყვება და მათ არ ასახელებს, 

რის გამო, როგორც ქვიარ თეორია, ისე მარქსიზმის ალტერნატივების ძიებაში მყოფი სხვა 

მომიჯნავე მიდგომები ძირითადად დისკურსის, იდეოლოგიისა და კულტურის ანალიზით 

შემოიფარგლებიან.  

*** 



1997 წელს, ბრიტანეთში კონსერვატორების მარცხმა და ლეიბორისტების მთავრობაში 

მოსვლამ მნიშვნელოვნად წინ წაწია ლგბტ უფლებები. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

პოლიტიკური ძალები უფრო მეტად დამოკიდებულებებში მომხდარ იმ გარდატეხებს 

პასუხობდნენ, რისთვისაც ყველანი ერთად, ინდივიდუალურად, მცირე თუ დიდ ჯგუფებად, 

ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ვიბრძოდით.  

მიუხედავად „28-ე მუხლის“ წინააღმდეგ კონკრეტულ ეტაპზე განცდილი მარცხისა და სხვა 

წარუმატებლობებისა, მშრომელთა ორგანიზებული გაერთიანებებისა და ლგბტ 

მოძრაობის თანამშრომლობა შედგა. დღეს უკვე იშვიათია მსხვილი პროფესიული კავშირი, 

რომელსაც ლგბტ წარმომადგენლობა და შესაბამისი პოლიტიკა არ გააჩნია. 

საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების შეცვლაში და ლეიბორისტების დაყოლიებაში, 

რომ კონკრეტული და ქმედითი ნაბიჯები გადაედგათ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, მათი 

როლი უმნიშვნელოვანესი იყო.  

ამრიგად, დღეს ბრიტანეთში პოლიტიკოსებითვის – კონსერვატორების ჩათვლით – 

პრაქტიკულად მოისპო შესაძლებლობა, გეი უფლებები უბრალოდ „უმცირესობის“ 

საკითხად გამოაცხადონ; ბრიტანელთა 90% გეების დისკრიმინაციის ამკრძალავ კანონებს 

მხარს უჭერს. მნიშვნელოვანი ელექტორალური ჯგუფის გარდა (სავარაუდოდ, მთლიანი 

მოსახლეობის დაახლოებით 6%), ასევე გასათვალისწინებელია ლგბტ სამომხმარებლო 

ჯგუფი და მასთან დაკავშირებული, საკმაოდ მდიდარი „ვარდისფერი ეკონომიკა“.  

მიუხედავად იმ უდავო მიღწევებისა და სიკეთეებისა, რაც აქამდე მოვიპოვეთ, რთულია 

ლგბტ თემზე, როგორც ერთ დიდ, ბედნიერ ოჯახზე საუბარი. მის შიგნით პოლიტიკური და 

კლასობრივი განსხვავებები აშკარაა. ცხადია, ჰომოფობია და სიძულვილი ეკონომიკურად 

ყველაზე დაცული კლასის წარმომადგენლებსაც ეხებათ (და ამის არაერთი, ტრაგიკული 

შემთხვევა გვაქვს), მაგრამ განსაკუთრებულად პრობლემურია გავრცელებული მსჯელობა, 

რომელიც საშუალო კლასის პროფესიონალების ქამინგ-აუთზე და მსგავს ყოფით 

ბარიერებზე უფრო მეტად არის კონცენტრირებული, ვიდრე, მაგალითად, ერთ-ერთ 

ყველაზე მწვავე პრობლემაზე – ლგბტ ახალგაზრდების უსახლკარობაზე.  

დღეს ლგბტ პოლიტიკა განიხილება ერთ განზომილებაში, რომელიც საშუალო კლასის 

ლეგიტიმურ, მაგრამ მხოლოდ საკუთრივ მის წუხილებს ეხება. ვითარებას ართულებს გეი 

იდენტობის ძლიერი კომერციალიზაცია და პრაიდ-ღონისძიებების საგრძნობი 

დეპოლიტიზაციაც. ამრიგად, ერთი მხრივ სახეზეა მნიშვნელოვანი მიღწევები, მეორე მხრივ 

– კაპიტალისტური სისტემის მიერ მათი ბრძოლის განეიტრალების, შეზღუდვის, 

დამახინჯებისა და „მონელების“ განუწყვეტელი საფრთხე.  

*** 

ნეოლიბერალურმა პოლიტიკამ, რომელსაც ბოლო სამი ათწლეულია, ყველა ბრიტანული 

პოლიტიკური პარტია კვერს უკრავს, სოციალური სერვისები მნიშვნელოვნად შეკვეცა და 

პრივატიზაციის გზას გაუყენა. ამის შედეგად, შრომა გაუსაძლისად მძიმე და დაუფასებელი, 



ეკონომიკური უთანასწორობა კი უპრეცენდენტოდ დიდი გახდა. საჯარო სერვისებისა და 

სიკეთეების მარკეტიზაციით გამოწვეული მძიმე სოციალური პრობლემების ფონზე – 

უსახლკარობით დაწყებული, სტუდენტური სესხებით დამთავრებული – ლეიბორისტული 

მთავრობა კვლავ „ოჯახურ ფასეულობებზე“ ალაპარაკდა: თურმე, ის მხარდაჭერა და 

რესურსები, რომელიც ადრე სახელმწიფოს მიერ იყო უზრუნველყოფილი, დღეს ოჯახებმა 

დამოუკიდებლად, საკუთარი მხრებით უნდა ზიდონ. ეკონომიკური უთანასწორობით 

გამოწვეული კრიმინალის თუ დისფუნქციური ოჯახების საშველად, პოლიტიკოსები, 

სოციალური პროგრამებისა და ბენეფიტების აღდგენის ნაცვლად, კვლავ 

„კეთილსინდისიერი საზოგადოების“ და „ყოჩაღი ოჯახების“ აუცილებლობაზე 

ალაპარაკდნენ.  

პასუხისმგებლობის თავად დაზარალებულ და ექსპლუატირებულ ადამიანთა ოჯახებზე 

აკიდებამ და ოჯახის კულტის რიტორიკამ კვლავ საფრთხე შეუქმნა იმ ჯგუფებს, რომლებიც 

ტრადიციულ სოციალურ სტრუქტურებში არ ექცევიან. აღსანიშნავია რომ 

არაჰეტეროსექსუალებისთვის სამოქალაქო პარტნიორობის მოდელის შეთავაზება ისევ 

ოჯახის ინსტიტუტის დაცვის ფარგლებში გადადგმული კომპრომისული ნაბიჯია; ცხადია, ეს 

მაინც ის მონაპოვარია, რომელსაც დაცვა სჭირდება, თუმცა არანაკლებ აუცილებელია 

ლგბტ ადამიანებმა გააცნობიერონ, რომ ოჯახი კვლავ ლგბტ ჩაგვრის ლოკუსია, სადაც 

ჰომოფობია, ფიზიკური ძალადობა ან ბავშვის უფლებების შელახვა ისევ რეალობაა.  

ბოლო წლებში ბრიტანეთში გახშირებული ჰომოფობიური აგრესიისა და თავდასხმების 

სერია კაპიტალიზმის გლობალური კრიზისის ფონზეც უნდა განვიხილოთ, რომელთა 

ლოკალური გამოვლინება ბანკების დაცვით დაინტერესებული პოლიტიკური კლასის 

დანაშაულებრივი მიდგომები და ამ პოლიტიკით გამოწვეული მძიმე სოციალური, 

ფეთქებადი ვითარებაა. ამის ფონზე კი არაადეკვატური განმარტებები ერისა და ოჯახის 

სიძლიერის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც განტევების ვაცის ძიება – იქნება ეს 

განსხვავებული წესით მცხოვრები სექსუალური თუ რასობრივი უმცირესობა – ხშირია. 

სექსუალური თავისუფლებისთვის ჩვენი ბრძოლის ისტორია იმ აქტივისტებისა და 

მოძრაობების სიმცირეს არ განიცდის, ვინც მზად იყვნენ, ჩაგვრას შეუპოვრად 

შეწინააღმდეგებოდნენ. დღეს ასეთ ბრძოლებში ჩვენ მომავლის ისეთი ხედვით უნდა 

შევიარაღდეთ, რომელიც მოცემულს არ ყაბულდება და სტატუს კვოთი არ კმაყოფილდება. 

ჩვენი წინააღმდეგობა ისეთი სამყაროს შენებას უნდა მოვახმაროთ, სადაც ადამიანებს არ 

შეეშინდებათ საკუთარი სექსუალობისა და გენდერული იდენტობის გამოხატვა – 

სოციალისტურ სამყაროს, სადაც თავისუფლებას ყველა მოიპოვებს.  


