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Pи та ње јав ног трет ма на и ис по ља ва ња хо мо сек су а ли зма по ста-
ло је у по след њих не ко ли ко го ди на јед но од нај за па љи ви јих у 

Ср би ји. Сва ке је се ни, ка ко се при бли жи да тум на ја вље не гејпара
де у Бе о гра ду, ме ђу по ли ти ча ре се уву че страх, а ме ди ји се отво ре 

* Чла нак је на стао као део про јек та 179014 Ин сти ту та за европ ске сту ди је ко ји фи нан си-
ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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да се рас пра вља о (не)по жељ но сти та квог ску па, али и о ста ту су 
хо мо сек су а ли зма као фе но ме на и хо мо сек су ал них осо ба уоп ште. 
Но гејпарада је у Ср би ји као и у оста лим европ ским зе мља ма са мо 
јед на од ма ни фе ста ци ја чи та ве но ве мо де или иде о ло ги је про па ги-
ра ња хо мо сек су а ли зма и хо мо сек су ал них прак си и сим бо ла. На ша 
зе мља је пре не ко ли ко го ди на би ла при ну ђе на да сво је за ко но дав-
ство „ускла ди” са европ ским нор ма ма та ко што је усво ји ла крај ње 
ри гид ни ан ти ди скри ми на ци о ни за кон1) ко јим су за пра во дис кри-
ми ни са ни при пад ни ци тра ди ци о нал них вер ских за јед ни ца, ко ји 
због свог ве ро ва ња и на чел ног ста ва да је хо мо сек су а ли зам не по-
жељ но, про тив при род но по на ша ње или обо ље ње мо гу да под ле жу 
стро гим санк ци ја ма, укљу чу ју ћи и за твор ску ка зну.2)

Да кле по вод за овај рад ни је са мо гејпарадаи све оно што се 
око ње де ша ва. Она је са мо врх ле де ног бре га, кул ми на ци ја чи та-
ве јед не идеј не и иде о ло шке ме та фи зи ке и по ли тич ке стра те ги је 
ко ја укљу чу је низ сег ме на та: од из ме не схва та ња по ро ди це пре-
ко про ме на по ро дич ног за ко но дав ства до пре ра де јав ног дис кур са, 
школ ских про гра ма и про мо ци је хо мо сек су а ли зма у по пу лар ним 
кул ту ра ма, али и у вер ским за јед ни ца ма.3)

Са вре ме на за пад на ци ви ли за ци ја, очи глед но је, по себ но у по-
след њих два де сет го ди на сла ви и план ски про мо ви ше хо мо сек су-
а ли зам. Не ра ди се са мо о ње го вој де кри ми на ли за ци ји и укла ња-
њу мо гућ но сти да по је ди нац стра да или бу де ка жњен због та квих 

1) „За кон о за бра ни дис кри ми на ци је”, СлужбенигласникРепубликеСрбије, 22/09, 2009.
2) Два по ли ти ча ра, Дра ган Мар ко вић Пал ма и Не бој ша Ба ка рец су већ осу ђи ва ни због 

сво јих јав них ста во ва о хо мо сек су а ли зму. За ни мљив је и слу чај јав ног спо ра по ве ре ни-
ка за рав но прав ност Не ве не Пе тру шић и про фе со ра Ми лан Бр да ра на кон што је Пе тру-
ши ће ва 02.04.2012. об ја ви ла „Ми шље ње по во дом дис кри ми на тор ских ста во ва о ЛБГТ 
осо ба ма про фе со ра М.Б.”  

3) На жа лост за то се ко ри сти и на у ка ко ја је по пра ви лу пре пла вље на ул тра ле вим и „про-
гре сив ним” ста во ви ма. Пре не ко ли ко годинa је док тор Са ња Бо ја нић Ми лу ти но вић 
при ре ди ла за на шу пу бли ку два тек ста Џе ре ми ја Бен та ма ко ја се од но се на ово под-
руч је и све то об ја ви ла под на зи вом „Џе ре ми Бен там: Од бра на хо мо сек су ал но сти”. 
Бен там ни је мо гао да пи ше у од бра ну хо мо сек су ал но сти јер та реч та да на рав но ни је 
ни по сто ја ла, све до 1869. ка да ју је ма ђар ски док тор Бен керт упо тре био у јед ној сво јој 
бро шу ри. Бен там на рав но го во ри о „со до ми ји” па је скан дал кри во тво ри ти га на овај 
на чин. Па жљи во чи та ње ових ру ко пи са по ка зу је да је он не бра ни већ пре све га тра жи 
да се љу ди због то га не уби ја ју, као и да се овом фе но ме ну при ђе ра ци о нал но из ра-
зи чи тих пер спек ти ва. Ина че, овај ру ко пис ко ји при ре ђи вач хва ли пун је што глу по сти 
(Бен та мо ва тврд ња да је са мо за до во ља ва ње нај штет ни је по чо ве ка), што мон стру о зних 
те за у ко ји ма се хва ли че до мор ство (стр. 78, 89 и по себ но 90 где се ка же да де се ти не 
хи ља да че до мор ста ва не зна че пат њу ко ли ко ва ђе ње јед ног зу ба!?) Ви ди Бен там, Џ, 
Одбранахомосексуалности, при ре ди ла Са ња Бо ја нић 

 Ми лу ти но вић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 2010.
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прак си, већ о ње го вом све оп штем, агре сив ном про па ги ра њу као 
мо де лу дру штве но по жељ ног по на ша ња ко је би у крај њем слу ча ју 
тре ба ло да у сва ком по је дин цу „про бу ди ње го ву скри ве ну хо мо сек-
су ал ну стра ну”. Да кле крај њи циљ су бје ка та и сна га ко је сто је иза 
про мо ци је ова кве иде о ло ги је би ла би оп шта педерастија и ства ра-
ње дру штва у ко ме је до ми нант на по пу ла ци ја би сек су ал но опре де-
ље на, од но сно при па да „тре ћем по лу”.4)

Ово ни је пре се дан. По сто ји низ при ме ра из исто ри је да су од-
ре ђе не за јед ни це у од ре ђе ним пе ри о ди ма план ски про мо ви са ле и 
под сти ца ле хо мо сек су ал но по на ша ње. По што је уоче но да по раст 
хо мо сек су а ли зма во ди сма ње њу по пу ла ци је, он је ко ри шћен као 
ору ђе за по же љан де мо граф ски пад кад на при мер ни је би ло до-
вољ но хра не, или је не ка те ри то ри ја би ла пре на се ље на.5) Ово је, 
ме ђу тим, исто риј ски не за бе ле жен па ра докс да хо мо сек су а ли зам 
да нас под сти чу чак и дру штва по пут Ср би је, или ци ви ли за ци је 
по пут за пад не, ко је су де мо граф ски угро же не и чи ји би при род ни 
ин стинкт за одр жа њем су ге ри сао упра во обр ну то по на ша ње: про-
мо ци ју хе те ро сек су ал не по ро ди це и по ли ти ке ра ђа ња.6)

Нај ва жни ји за да так за по ли ти ко ло ге, озбиљ не ис тра жи ва че 
фе но ме на хо мо сек су а ли зма да нас би се са сто јао у сле де ћем: ис-
тра жи ти ка ко је до све га то га до шло, ко ји су ствар ни узро ци хо-
мо сек су а ли зма, ка ко се он ши ри и зло у по тре бља ва као по ли тич-
ко оруж је, и ка ко са аспек та ап стракт не при че о људ ским пра ви ма 
пре ћи на пи та ње ствар ног учин ка хо мо сек су а ли зма у дру штву, те 
по себ но на про блем упо тре бе хо мо сек су а ли зма као по ли тич ког 
оруж ја и ин стру мен та. 

Ши ре ње хо мо сек су а ли зма као иде о ло ги је спро во ди се пре ко 
раз ли чи тих ме ха ни за ма ко ји укљу чу ју пра во су ђе, за ко но дав ство, 
ме ђу на род не мре же фон да ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја, ло би-
ра ње за ин те ре со ва них ком па ни ја итд. У овом тек сту усме ри ће мо 
се на је дан из у зет но ва жан ме ха ни зам ко ји због сво је ра ши ре но-
сти и при јем чи во сти има по себ ну уло гу у са вре ме ном све ту. Да кле 

4) Геј ра ди ка ли су за хва љу ју ћи ло ги сти ци пот пу но ис ти сну ли ста ре хо мо сек су ал це аси-
ми ла ци о ни сте ко ји су се за и ста бо ри ли са мо за то да не бу ду кри ми на ли зо ва ни и да их 
не про го не или уби ја ју због сум њи да су настрани.

5) О раз ли чи тим исто риј ским при ме ри ма ин стру мен та ли за ци је хо мо сек су а ли зма ви де ти 
у Ко ши чек, М, Уоквируистогспола, Мла дост, За греб, 1986.

6) Ве ли ка Бри та ни ја је на пу ту пу не ле га ли за ци је хо мо сек су ал них бра ко ва у вре ме ка да 
су об ја вље ни ре зул та ти по пи са ко ји по ка зу ју да су бе ли Бри тан ци у Лон до ну па ли на 
све га 3,7 ми ли о на, што чи ни све га 44,9 %. Ви ди Блиц, 12.12.2012. http://www.blic.rs/
Slo bod no-vre me/Za ni mlji vo sti/357529/Be li-Bri tan ci-pr vi-put-ma nji na-u-Lon do nu
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пред мет ис тра жи ва ња ов де би ће уло га по пу лар не кул ту ре у ши ре-
њу и про па ги ра њу хо мо сек су а ли зма као иде о ло ги је и по жељ ног 
дру штве ног и вред но сног мо де ла.

*

По пу лар на кул ту ра је под руч је на ко ме је с јед не стра не нај у-
оч љи ви ји ра пид но бр зи на пре дак у ши ре њу, по пу ла ри са њу и при-
хва та њу хо мо сек су а ли зма у дру штву, док се с дру ге стра не мо же 
ре ћи да је она нај ви ше и учи ни ла да се ти про це си то ли ко бр зо 
од ви ја ју и да већ мо же мо го во ри ти о на сил ном и ско ро то та ли тар-
ном на ме та њу геј обра за ца кроз раз не сег мен те по пу лар не за ба ве 
и по пу лар не кул ту ре. Још 1995. го ди не Ла ри Грос је у јед ном свом 
ра ду, ана ли зи ра ју ћи по ло жај хо мо сек су а ла ца у јав ном про сто ру и 
ме ди ји ма, а на ро чи то на те ле ви зи ји, го во рио о „сим бо лич кој ани-
хи ла ци ји”. Овај аутор је твр дио да је то ма њи на ко ја је нај ма ње 
при сут на у јав ном про сто ру, а да и кад се и при ка зу је он да то оста је 
у окви ру тра ди ци о нал них сте ре о ти па ко ји хо мо сек су ал це при ка зу-
ју као фе ми ни зи ра не, а ле збеј ке као не а трак тив не му шка ра че ко је 
мр зе му шкар це.7) Грос је ме ђу тим ин си сти рао да је ово од су ство 
пред ста вља ња квир ли ко ва по ве за но са чи ње ни цом да они не ма ју 
моћ и да су обес пра вље ни. 

Све га три го ди не ка сни је чак 42 ми ли о на љу ди је 30. апри ла 
1998. гле да ло епи зо ду се ри је Елен у ко јој лик ко ји игра Елен де 
Џе не рис јав но пре ко ми кро фо на об зна њу је сво ју сек су ал ну ори-
јен та ци ју. Да нас су прајмтајмтелeвизијски се ри ја ли пре пу ни квир 
и геј ли ко ва. 

Ако сле ди мо Гро со во раз ми шља ње, то би зна чи ло да је њи хо-
во уче ста ло пред ста вља ње ко је да ле ко пре ва зи ла зи ни во њи хо ве 
про сеч не за сту пље но сти у по пу ла ци ји, од раз у ме ђу вре ме ну сте че-
не огром не мо ћи. То раз ми шља ње за и ста је сте тач но. Ка ко Ал берт 
Мо лер Џу ни ор при ме ћу је: „Спек та ку лар ни успех хо мо сек су ал ног 
по кре та из два ја се као је дан од нај фа сци нант ни јих фе но ме на на-
шег вре ме на. За ма ње од две децeније хо мо сек су ал ност се по ме ри-
ла од ’љу ба ви ко ја не из го ва ра сво је име’, ка сре ди шту аме рич ког 
јав ног жи во та. Хо мо сек су ал на аген да је на пре до ва ла мно го бр же 

7) Gross, L, „ Out of the ma in stre am: Se xu al mi no ri ti es and the mass me dia”, G. Di nes, J. M. 
Hu mez (ур.), Gender,RaceandClassinMedia:Atextreader, Sa ge, Tho u sand Oaks, 1995, 
стр. 61–69.
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не го што су и ње ни нај ва тре ни ји за го вор ни ци оче ки ва ли, па дру-
штве на про ме на те ве ли чи не очи глед но зах те ва не ка об ја шње ња”.8)

По ку ша ва ју ћи да ре кон стру и ше овај про цес, Мо лер као и још 
не ки ауто ри ука зу је на зна чај јед не књи ге об ја вље не 1989. го ди не. 
Дво ји ца хо мо сек су а ла ца, ис тра жи вач не у роп си хи ја три је Мар шал 
Кирк и мар ке тин шки вир ту оз Хан тер Мед сен, удру жи ли су свој 
рад кра јем осам де се тих ка ко би ис тра жи ли за што су до та да шњи 
по ку ша ји про па ган де хо мо сек су а ли зма би ли ре ла тив но не у спе шни 
и ка ко би на осно ву то га ство ри ли стра те ги ју ко ја мо же да пре-
о кре не ства ри на том по љу. Та ко је нај пре на стао чу ве ни чла нак 
„Пре ва спи та ва ње стрејт Аме ри ке”9) из 1987, а за тим и књи га Након
бала:какоћеАмерикадасавладасвојстрахимржњупремахо
мосексуалциматоком90их10). Овај при руч ник не ки на зи ва ју нај-
со фи сти ци ра ни јом про па ган дом у исто ри ји. Са сто ји се од де таљ не 
ана ли зе ста ња (вред но сти ко је де ли стрејт Аме ри ка и ње не пер-
цеп ци је хо мо сек су а ли зма) а за тим од ни за бру тал них и не у ви је них 
пре по ру ка за из ме ну овог ста ња, од но сно за пре о кре та ње вред но-
сних ста во ва обич них Аме ри ка на ца у прав цу при хва та ња хо мо сек-
су а ли зма и исме ва ња и јав ног лин чо ва ња њи хо вих про тив ни ка.

Ме ђу основ не пре по ру ке још у члан ку на ве де на је по тре ба да 
се што ви ше бу де ви дљив и при су тан у ме ди ји ма, као и да се за 
про мо ци ју при хва тљи во сти хо мо сек су а ли зма ко ри сте по зна те лич-
но сти (ка ко жи ве, та ко и оне ко је су не кад жи ве ле). Су шти ну по-
ду хва та ауто ри су де фи ни са ли на сле де ћи на чин: „По ста ви ли смо 
ов де на црт за тран сфор ма ци ју дру штве них вред но сти стрејт Аме-
ри ке. У цен тру на шег про гра ма је ме диј ска кам па ња чи ји је циљ да 
про ме ни на чин на ко ји обич ни гра ђа ни до жи вља ва ју хо мо сек су а-
ли зам.” У књи зи се овај циљ из ла же још бру тал ни је: „Кон вер зи ја 
емо ци ја, ума и во ље обич них Аме ри ка на ца кроз пла ни ра ни пси хо-
ло шки на пад, у фор ми про па ган де ко ја ће се на ме та ти кроз ме ди је. 
Ци ља мо на ’пре о кре та ње’ ме ха ни зма пред ра су да у ко рист на ших 
ци ље ва – ко ри сти ти сам про цес ко ји је учи нио да нас Аме ри кан ци 
мр зе да би се њи хо ва мр жња пре тво ри ла у ср дач но при хва та ње – 
без об зи ра да ли се њи ма то до па да или не”.11) 

8) Mo hler, A, J, „Af ter the Ball – Why the Ho mo se xu al Mo ve ment Has Won”, FreeRepublic, 
2004, http://www.fre e re pu blic.com/fo cus/f-re li gion/1147428/posts

9) Kirk, M, Era stes, P, „Over ha u ling of stra ight Ame ri ca”, GuideMagazine, No vem ber, 1987.
10) Mar shall Kirk, Hun ter Mad sen, AftertheBall–HowAmericawillconqueritsfearandha

tredofGaysinthe1990s, Plu me, 1990.
11) Ibid, стр, 153–154.
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На стра на ма 162–163 ауто ри отво ре но по ру чу ју да се за ове по-
тре бе мо ра ко ри сти ти про па ган да ко ја се осла ња на ма ни пу ла ци ју 
емо ци ја ма, на ла жи и ко ја је при стра сна и јед но стра на. На ла же се 
да се хо мо сек су ал ци пред ста вља ју као сва ко днев ни обич ни љу ди 
и чак као ели та ко ја се ис ти че од ре ђе ним ква ли те ти ма, за тим да 
се при кри ва ју про бле ма тич не стра не њи хо вог жи во та, да се кри-
ти ча ри пред ста вља ју као про бле ма тич ни ре тро град ни љу ди, да се 
на ла зе по зна ти хо мо сек су ал ци из про шло сти, и да се ко ри сте по-
зна те осо бе јер обич ни љу ди углав ном сле де њи хо ве пер цеп ци је и 
ста во ве.12)

Као ин стру мен ти пре по ру чу ју се но вин ски ма га зи ни јер су 
нај до ступ ни ји, и те ле ви зи ја јер је нај у бе дљи ви ја. У ме ђу вре ме ну 
је ин тер нет та ко ђе за у зео ве о ма зна чај но ме сто. Да кле ја сно је да 
су сред ства ма сов не ко му ни ка ци је и све у куп на по пу лар на кул ту ра 
са ин ду стри јом за ба ве по ста ли нај ва жни ји про стор за спро во ђе ње 
ове бру тал не пиар стра те ги је. По ла зе ћи од по да та ка о то ме ко ли ко 
су Аме ри кан ци ве за ни за се ри је, фил мо ве, кли по ве, ви део-игри це 
и све вр сте ви зу ел них ин стру ме на та за за ба ву и при ма ње по ру ка, 
по ста ло је ја сно за што ће сва ка та ква стра те ги ја пр вен стве но де ло-
ва ти пре ко про гра ма ко је пра ти чи та ва по ро ди ца.

У ме ђу вре ме ну су геј ак ти ви сти си сте мат ски и агре сив но ула-
зи ли у све по ре Хо ли ву да и мејнстрим ме ди ја, та ко да са да та мо 
има ју ве ли ку уло гу, моћ и ути цај. Ме ђу сце на ри сти ма, ди зај не ри-
ма, про ду цен ти ма, ди рек то ри ма сни ма ња, глум ци ма има нат про-
сеч но мно го хо мо сек су ал них осо ба. За хва љу ју ћи та квим по зи ци-
ја ма они мо гу да на ме ћу све ве ћи број геј ли ко ва у се ри ја ма и фил-
мо ви ма, да во де кам па ње про тив лич но сти ко је су отво ре но про тив 
хо мо сек су а ли зма, да их про го не, оме та ју њи хов рад, про го не њи-
хо ве по ро ди це, се ку њи хо ве по слов не ве зе, пра ве ли сте по ли тич ки 
не ко рект них итд. За хва љу ју ћи сво јим по зи ци ја ма они мо гу да дик-
ти ра ју трен до ве у по пу лар ној кул ту ри, а на тај на чин и у мар ке тин-
гу и ин ду стри ји огла ша ва ња, што им он да да је ве ли ку моћ и над 
кор по ра тив ном Аме ри ком. Ако на тај на чин кон тро ли ше те ме ди је 
и кре та ња у кор по ра тив ном све ту, он да ло гич но сле ди и огро ман 
ути цај на по ли ти ча ре чи ји из бор ни ре зул та ти ди рект но за ви се од 
прет ход не две гра не. Да кле та ко се пра ви ја ка про-геј ко а ли ци ја 
спо соб на да учи ни пра ви остра ки зам над тра ди ци о на ли сти ма чи је 

12) О књи зи и ре цеп ци ји овог при руч ни ка код нас је оп шир но пи са но у члан ку Сло бо дан 
Ан то нић, „Gay agen da, мит или ствар ност”, Теме, бр.3, 2011, Ниш, стр. 891–919.
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ста во ве ина че де ли ве ћи део по пу ла ци је, али ко ји не ма ју фи нан си-
је, ме ди је и про стор да се за сво је ста во ве из бо ре и да их на мет ну.

Од Аме ри ке смо кре ну ли јер је она зе мља у ко јој је чи тав мо-
дел раз ви јен и са да се са мо по ла ко ши ри на дру ге зе мље по ма ње–
ви ше истом прин ци пу. Ка ко је Де нис Алт ман при ме тио, аме рич ки 
фил мо ви, књи ге, ма га зи ни и мо да на ста вља ју да за ве ћи део све та 
од ре ђу ју шта зна чи би ти хо мо сек су а лац и ка кав то став и стил по-
вла чи.13) За то и у овом члан ку нај пре пра ти мо про бој хо мо сек су ал-
не аген де у аме рич кој по пу лар ној кул ту ри, де ли мич но се до ти че мо 
при ме ра из дру гих кул ту ра и на кра ју за вр ша ва мо са ис ку ством 
Ср би је.

*

Хо мо сек су а ли зам је ра ни је био при су тан и ме ђу зна чај ним 
ства ра о ци ма, а би ло је и ње го вог при ка зи ва ња, на зна ча ва ња и раз-
ма тра ња у де ли ма не ких ве ли ких умет ни ка (као што су Ми ке лан-
ђе ло ви или Шек спи ро ви со не ти). По ме ни мо и од но се Рем боа и 
Вер ле на о че му све до чи њи хо ва пре пи ска, Хе се ов ро ман Нарицси
златоусти, Жи дов ро ман Иморалист, Ди дро ов ро ман Редовнице, 
Бо дле ро ву пе сму „Про клет ни це” итд. 

Ме ђу тим, то је би ла спо ра дич на по ја ва ко ја је оста ја ла мар ги-
нал на у оп штој исто ри ји умет но сти и кул ту ре. Ве ћи на хо мо сек су-
ал но усме ре них ауто ра ства ра ла је умет нич ка де ла не ко ри сте ћи то 
за про мо ци ју свог геј иден ти те та. Шта ви ше. Са вре ме на по пу лар на 
кул ту ра у по след ње две де це ни је ме ђу тим иде у пот пу но обр ну том 
прав цу. Она од са мог хо мо сек су а ли зма пра ви те ма ти ку од пр во ра-
зред ног зна ча ја где то тре ба да бу де осно ва при че, нај ва жни ји сег-
мент око ко га се вр те де ша ва ња у дру штву и ме ђу ак те ри ма.

Пре де ве де се тих би ло је при ка зи ва ња хо мо сек су а ла ца чак и у 
мејнстрим про дук ти ма по пу лар не кул ту ре, али или као не срећ них, 
про бле ма тич них љу ди, или као не че га што се по ја вљу је у кон тек-
сту ху мо ра.14) Та квих при ме ра има до ста још од кла си ка Некито
волевруће. На при мер, у јед ном од фил мо ва из ци клу са о Клу зоу он 

13) Alt man, D, „On glo bal Qu e e ring”, AustralianHumanitiesReview, no. 2, July, 1996.
14) Је дан од рет ких из у зе та ка ко ји хо мо сек су а ли зам тре ти ра озбиљ но, на ду бо ко умет нич-

ки на чин је сте Ви скон ти јев филм СмртуВенецији (1971), на стао на осно ву чу ве не 
но ве ле То ма са Ма на. Овај чу ве ни ита ли јан ски ре ди тељ је и сам био хо мо сек су а лац. 
Ове те ме се до ти чу и Де Си ка у ВртуФинциКонтинијевих (1970) и Бер то лу чи у Два
десетомвеку (1976).



- 172 -

ХОМОСЕКСУАЛИЗАМИПОПУЛАРНАКУЛТУРАМишаЂурковић

спро во ди ис тра гу у ба ру пре пу ном хо мо сек су а ла ца док му ла сцив-
но и сен зи тив но на уво пе ва тран све стит. Ле ген дар на је сце на са 
кра ја пр вог де ла Полицијскеакадемије(1984) ка да не га ти вац за вр-
ши у геј ба ру „Пла ва ка ме ни ца”, што је пред ста вље но као да ће га 
сна жни мом ци у ко жној оде ћи за тво ри ти и чи та ве но ћи сек су ал но 
екс пло а ти са ти. У исто вре ме је крат ку, али енорм ну по пу лар ност 
до жи ве ла гру па ФренкигоузтуХоливуд ко ја је има ла упра во та кав 
имиџ, а чла но ви су ја сно на зна ча ва ли сво је сек су ал но опре де ље-
ње.15) 

Са ма хо мо сек су ал на за јед ни ца је та да чак и са ти рич не при-
ка зе до жи вља ва ла као не ку вр сту успе ха јер је то, иако обе ле же но 
пред ра су да ма, би ло њи хо во при ка зи ва ње у јав ном про сто ру, што 
им је по пра ви лу увек нај ва жни ји за да так; да кле нај пре осво ји ти 
ви дљи вост, а ка да се на тај на чин при ка же те и ле ги ти ми зу је те као 
ре гу ла ран део јав ног про сто ра, тек он да сле ди бор ба за ис пра вља-
ње до та да шње сли ке и осва ја ње да љих „пра ва”. Из те пер спек ти-
ве ве ли ки зна чај је имао огро ман успех фил ма ВикторВикторија 
Блеј ка Едвард са из 1982. Ова ур не бе сна ко ме ди ја, ко ја се гра ди око 
пре ру ша ва ња глав не глу ми це у ту ма че њу Џу ли Ен др јуз, ства ра ам-
би јент у ко ме се ре ди тељ не ве ро ват но по и гра ва раз ли чи тим сек су-
ал ним иден ти те ти ма, и где гле да лац ви ше не зна ко се у ко га за љу-
бљу је и из ко је пер спек ти ве (стрејт, геј, би сек су а ли зам).

При мер ко ји од сту па од та кве стра те ги је је од нос ЛГ за јед ни це 
пре ма фил му Крузинг из 1980. Глав ни лик је по ли циј ски ин спек тор 
ко га ту ма чи Ал Па ћи но. Ис тра жу ју ћи слу ча је ве се риј ског уби ства 
хо мо сек су а ла ца он све ви ше ула зи у ан дер гра унд свет хо мо сек су-
ал них ба ро ва и клу бо ва Њу јор ка. Тај свет се по ка зу је као ве о ма 
не у ро ти чан, про ми ску и те тан, обе ле жен нар ко ма ни јом, са до-ма зо 
прак са ма и дру гим ка рак те ри сти ка ма ко је код гле да о ца иза зи ва ју 
га ђе ње и оди јум. И сам за вр ше так фил ма на го ве шта ва мо гућ ност 
да је ин спек тор от кри ва ју ћи у се би хо мо сек су ал ца по стао и уби ца. 
При ка зи ва ње фил ма иза зва ло је про те сте хо мо сек су ал не за јед ни-
це, из ме ђу оста лог и за то што је про ду цент Џе ри Вајн тра уб ре као 
ка ко се у фил му на ла зи чи ста фак то гра фи ја, оно што се за и ста мо-
же на ћи сва ке ве че ри у Њу јор ку.16)

15) Ка сни је су се екс пли цит но раз от кри ва ли у по пла ви аутовања.
16) Ви ди Pro no, L, EncyclopediaofGayandLesbianPopularCulture, Gre en wo od Press, 2007, 

стр. 72, 73.
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По сто ји и по себ на тра ди ци ја хо мо сек су ал не по пу лар не (пот)
кул ту ре ко ја је функ ци о ни са ла у не кој вр сти ан дер гра ун да, у стал-
ним окр ша ји ма са мејнстри мом. Услов но ре че но већ де ша ва ња око 
Оска ра Вајл да на ја ви ла су та кво „су сре та ње” из ме ђу хо мо сек су ал-
ног ан дер гра ун да са мар ги не и мејнстри ма ко ји је био ба зи ран на 
кла сич ним вред но сти ма. Филм је због сво је из ра зи те ви зу ел но сти 
и огром не по пу лар но сти у два де се том ве ку нај за ни мљи ви је под-
руч је за пра ће ње овог па ра лел ног то ка. Ива на Кро ња је у јед ном 
ско ра шњем члан ку17) да ла до бар пре глед раз во ја квир фил ма у два-
де се том ве ку. Ту са зна је мо да су пр ви про хо мо сек су ал ни фил мо ви 
ра ђе ни у вај мар ској Не мач кој. То су Другачијиодосталих (1919), 
у ко ме се у уло зи про фе со ра по ја вљу је и Маг нус Хир шфелд, и Де
војкеуунформи (1931). Овај пр ви филм ко ји је на сто јао да иде у 
ре гу лар ну би о скоп ску про дук ци ју иза звао је улич не про те сте и био 
је за бра њен у не ко ли ко нај ве ћих гра до ва. 

Дру ги та лас се ве зу је за по сле рат ни аван гард ни филм. У пи та-
њу су Ватромет Ке не та Ен ге ра (1947) и Же не о ва Љубавнапесма 
(1950). У том кон тек сту тре ба по ме ну ти да се 1951. по ја вљу ју и Ха
дријановимемоари Мар ге рит Јур се нар, ко ји су за и ста мај стор ски 
на пи са ни и да нас већ пред ста вља ју кла сик. Јур се на ро ва је сво ју 
при чу сме сти ла у кон текст рим ске ци ви ли за ци је и ба зи ра ла се на 
исто риј ским осно ва ма сла ве ћи та ко хо мо сек су ал ну љу бав. Сле де 
за тим Пламтећастворења и Миријел (оба из 1963). Хо мо сек су ал-
не сце не и те ма ти ка су ина че стан дард но би ле је дан од нај ва жни јих 
ин стру ме на та ко је је аван гард ни филм ко ри стио да шо ки ра и под-
ри је мејнстрим мо рал и по ре дак.

За раз ли ку од ових екс пли цит но хо мо сек су ал них фил мо ва где 
је очи глед на на ме ра ауто ра, тре ба ре ћи да квир те о ре ти ча ри по-
пут Кро ње и ауто ра на ко је се по зи ва стан дард но по ку ша ва ју да 
на сил но учи та ва ју „по ти сну та хо мо е рот ска ту ма че ња” и та мо где 
их не ма. Из те пер спек ти ве, по ли циј ски бади фил мо ви у ко ји ма 
су глав ни ју на ци два де тек ти ва ко ји се за јед но бо ре, по ста ју им-
пли цит ни геј фил мо ви јер на вод но сва ко му шко при ја тељ ство но-
си хо мо е рот ску но ту!? То је иста она пот пу но не на уч на и ма ни пу-
ла тив на стра те ги ја ко ју Бо свел при ме њу је кад твр ди да су му шка 
при ја тељ ства и од но си ка лу ђе ра у сред ње ве ков ним за јед ни ца ма 
им пли цит но хо мо сек су ал ни.

17) Кро ња, И, „Хо мо сек су ал ност на фил му”, QT, бр. 3−4, 2010, стр. 301−321.
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По ме ра ње при ка зи ва ња хо мо сек су а ли зма де ша ва се од се дам-
де се тих го ди на са ре ди те љи ма ко ји су са ми би ли хо мо сек су ал ци. 
Кро ња на во ди Фа збин де ра, Де ре ка Џер ма на и на рав но Ал мо до-
ва ра, ко ји је чи ни се нај ви ше до при нео да ЛГБТ ли ко ви по ста ну 
ре гу лар ни део мејнстрим филм ске про дук ци је де ве де се тих, јер су 
ти фил мо ви пре пу ни тран све сти та и не стан дард них ве за до би ли 
сил не филм ске на гра де и до жи ве ли ве ли ку по пу лар ност, па чак и 
за ра ду. За чу до, из о стао је Па зо ли ни ко ји је ову те му ста вио у се-
би свој стве ни иде о ло шки кон текст у Кентерберијскимпричама и 
по себ но по след њем фил му Сало.18) Про ши ре ни спи сак би сва ка-
ко укљу чи вао и Џо на Во тер са ко ји Ружичастефламингосе сни ма 
1972, да би то ком осам де се тих за јед но са сво јим треш тран ссек су-
ал ним ју на ци ма по пут Ди вајн сти гао и до мејнстри ма. Од ка сни је 
про дук ци је, по ме ни мо Кро нен бер гов Судар (1996) у ко ме се већ 
да ју екс пли цит не сце не сек са из ме ђу два му шкар ца. Ову тра ди ци ју 
хо мо сек су ал них ре ди те ља ко ји о тој те ма ти ци го во ре у сво јим фил-
мо ви ма то ком по след ње две де це ни је по себ но је обе ле жио Гас Ван 
Сент. Од фил ма МојприватниАјдахо (1991), пре ко Слона (2003) 
све до фил ма Милк (2008) о по зна том по ли ти ча ру хо мо сек су ал цу у 
ту ма че њу Шо на Пе на, Ван Сент се из но ва вра ћао овој сво јој оп се-
сив ној те ми ко ју је про вла чио кроз раз ли чи те аспек те.

Ме ђу тим, про цес све уче ста ли јег и све по зи тив ни јег при ка зи-
ва ња хо мо сек су ал них ка рак те ра, од ли ка и жи вот них сти ло ва од-
ви јао се пре све га на пла ну те ле ви зиј ских се ри ја ко је има ју нај-
ве ћи ути цај на чи та ве по ро ди це. Го ди не 1975. Еј БиСи еми ту је 
пр ву се ри ју у ко јој је на те ле ви зи ји при ка зан хо мо сек су ал ни пар, 
а две го ди не ка сни је Би ли Кри стал игра у Сапуници ју на ка ко ји је 
хо мо сек су а лац. Се дам де се те су де це ни ја ка да по чи њу да се ор га-
ни зу ју и спе ци фич ни геј и лезбофилм ски фе сти ва ли (Сан Фран-
ци ско, Лон дон, Па риз, Њу јорк, Бер лин итд).19) По зна то је та ко ђе 
да су мно ги од ве ли ких хе ро ја умет нич ке и рок пот кул ту ре с кра ја 

18) Па зо ли ни се у геј ин тер на ци о на ли из бе га ва јер се не укла па у по ли тич ки ко рект ну ви-
зи ју хо мо сек су ал ца. Иако је сам то био, у јав но сти се бо рио про тив до ми на ци је гло бал-
них го спо да ра све та, бо рио за очу ва ње тра ди ци о нал ног бра ка, био је про тив абор ту са 
итд. За ову на по ме ну за хва љу јем се ко ле ги Сло бо да ну Јан ко ви ћу.

19) Дру ги део Кро њи ног есе ја по себ но пра ти ле збеј ство на фил му и на чи не ње го вог пред-
ста вља ња. На кон ње га у истом бро ју ча со пи са сле ди ве о ма лош и на тег нут есеј Ол ге 
Ди ми три је вић ко ји на сто ји да те ма ти зу је пред ста вља ње хо мо сек су ал но сти у ју го сло-
вен ском и пост ју го сло вен ском фил му. Ко ри стан је је ди но као (не пот пун) по ку шај по-
пи са та квих ме ста у до ма ћим фил мо ви ма као што је сце на на Ади Ци ган ли ји из Врана 
или лик ју на ка из Буђењапацова. Ви ди Ди ми три је вић, О, „То је не ка опа сна ме ђу на-
род на бан да...”, QT, бр. 3−4, 2010, стр. 322−337.
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ше зде се тих и по чет ка се дам де се тих би ли хо мо сек су ал ци или ра-
ди кал но екс пе ри мен ти са ли са та квим прак са ма, али је то оста ја ло 
по зна то углав ном у кру го ви ма у ко ји ма су се кре та ли. По ме ни мо 
Ен ди Вор хо ла, Тру ма на Ка по теа или Деј ви да Бо у ви ја нпр.

Ве ли ки пре лом у трет ма ну хо мо сек су а ли зма у поп кул ту ри је-
сте 1985. ка да је у ју ну Рок Хад сон јав но об ја вио да бо лу је од си де, 
бо ле сти ко ја је пр вен стве но по ве зи ва на са хо мо сек су а ли змом. Та-
да се у јав но сти отво ри ла при ча о ње го вом скри ве ном сек су ал ном 
иден ти те ту, фик тив ним бра ко ви ма итд. Већ кра јем те го ди не ЕнБи
Си је еми то вао те ле ви зиј ски филм у ко ме је глав ни ју нак адво кат 
ко ји сво јим ро ди те љи ма са оп шта ва да је хо мо сек су а лац и да има 
си ду. У сва ком слу ча ју, због си де и по ку ша ја кон зер ва тив ног за о-
кре та у вре ме Та че ро ве и Ре га на, хо мо сек су ал ност је већ по ста ла 
јед но од нај ва жни јих дру штве них пи та ња о ко ме се рас пра вља ло 
по раз ли чи тим осно ва ма. На при мер, по ја вљи ва ње чи та ве ре пре-
зен та ци је глем ро ке ра ко ји су ко ри сти ли огром не ко ли чи не ла ка за 
ко су, пу де ра, ко зме ти ке, уских ко жних пан та ло на и слич но, иза зва-
ло је чак и рас пра ву пред кон гре сном ко ми си јом САД-а 1985, где 
је из ме ђу оста лих све до чио и Ди Снај дер, пе вач бен да Твистидси
стер чи ји су се чла но ви шмин ка ли и обла чи ли као тран све сти ти.20) 
Ве ли ки геј про бој је и Калчерклаб у Ен гле ској са Бој Џор џом за 
ко га се и тад зна ло да је у ве зи са буб ња рем бен да. Тек пар го ди на 
ка сни је со лид ну по пу лар ност до жи вео је са став Бронскибит чи ји 
су чла но ви би ли отво ре ни хо мо сек су ал ци,21) а те ма ти ка пе са ма је 
би ла пр вен стве но о про бле ми ма ко ју геј по пу ла ци ја има. Пр ви ве-
ли ки хит је „Деч ко из ма лог ме ста” (1984), ко ји го во ри о мла ди ћу 
из про вин ци је ко ји има про бле ме због сво је сек су ал не ори јен та ци-
је. Итд.

Ако се ба ци по глед на би ло ко ји пре глед исто ри је пре зен та-
ци је геј иден ти те та кроз по пу лар ну кул ту ру, ла ко се ре ги стру је 
да по сто ји ја сно уоч љи ва гра ни ца ко ја се на ла зи не где у пе ри о ду 
1990–1992. Од тог пе ри о да по чи ње пра ва екс пло зи ја хо мо сек су а-
ли зма и на и ла зи по пла ва раз ли чи тих из ме ште них, пер верз них и 
из вр ну тих ли ко ва и прак си у по пу лар ној кул ту ри. Ако се осам де-

20) Снај дер је че сто ин си сти рао да је њи хо во обла че ње умет нич ки про је кат и да не ма ве-
зе са сек су ал ном ори јен та ци јом. Твр дио је да „пе де ре тре ба тра жи ти ме ђу оним ма чо 
му шкар чи на ма што на сту па ју са из ра зи то ма чо ста вом”. За ни мљи во је да је 1998. Роб 
Хал форд, пе вач упра во та квог са ста ва Џудасприст, об зна нио сво ју геј ори јет на ци ју, 
од но сно да се „ауто вао”.

21) Та ко ђе и ко му ни сти. Џи ми Со мер вил је на кон рас па да бен да осно вао гру пу под на зи-
вом Комунари чи ји је ло го би ла цр ве на пе то кра ка.
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се тих још во ди ла бор ба око њи хо вог по ја вљи ва ња у ме ди ји ма, у 
де ве де се тим они на гло осва ја ју јав ни про стор да би од по ло ви не 
де ве де се тих кре ну ла и чи та ва се ри ја аутовања. С по чет ком дру гог 
Клин то но вог ман да та по ста ло је по пу лар но и хип би ти геј или бар 
би сек су а лан.

По гле дај мо ка ко ово осва ја ње на пре ду је: у фе бру а ру 1991. у 
Аме ри ци се од и гра ва пр ви по љу бац хо мо сек су ал ног па ра у епи-
зо ди се ри је ЗаконуЕлЕју, а огла ши ва чи пре те да ће по ву ћи сво је 
ре кла ме због то га; упра во у то вре ме Ма до на, ве ли ка мејнстрим 
зве зда, по чи ње да се сли ка за на слов не стра не хо мо сек су ал них ча-
со пи са да ју ћи им та ко по др шку за из ла зак на јав ну сце ну; 1992. 
по ја вљу је се дра ма То ма Ку шне ра АнђелиуАмерици ко ја са хо мо-
сек су ал не тач ке гле ди шта раз ви ја те ме по ли ти ке, си де и сл; већ 
сле де ће го ди не до би ја Пу ли це ро ву на гра ду, а ХБО (вр ло ва жна те-
ле ви зи ја у овом про це су)22) сни ма ми ни се ри ју по том пред ло шку; 
исте го ди не у јед ној се ри ји еми то ва ној на СиБиЕсу од и гра ва се 
по љу бац две ти неј џер ке и по ја вљу је се је дан од нај ва жни јих мо-
ме на та са Филаделфијом Џо на та на Де ми ја у ко јој Том Хенкс бри-
љант но глу ми адво ка та хо мо сек су ал ца обо ле лог од си де и до би ја 
Оска ра; 1994. Икеа пу шта ре кла му у ко јој два му шкар ца гле да ју 
на ме штај за опре ма ње свог ста на;23) од 1995. све је ви ше те ле ви зиј-
ских се ри ја или фил мо ва са хо мо сек су ал ним ли ко ви ма ко ји до би ја-
ју мејнстрим на гра де; у ја ну а ру 1996. у епи зо ди Пријатеља од ви ја 
се ле збеј ско вен ча ње из ме ђу Ро со ве бив ше су пру ге и ње не иза бра-
ни це; у фе бру а ру 1997. Елен де Џе не рис се аутује у еми си ји Опре 
Вин фри да би исту ствар ура ди ла и као те ле ви зиј ски лик у се ри ји 
Еленне ко ли ко ме се ци ка сни је (је да на ест го ди на ка сни је иста ова 
глу ми ца ис ко ри сти ће пре су ду су да Ка ли фор ни је и вен ча ти се са 
сво јом ко ле ги ни цом Пор шом де Рос); 1998. по ста је та ко ђе пре лом-
на јер кре ћу нај пре Сексиград са ни зом спо ред них хо мо сек су ал-
них ли ко ва ко ји су са да део ре гу лар не по став ке и чи ји су про бле ми 

22) ХБО је ви ше пу та про гла ша ва на за најгејфрендли те ле ви зи ју ко ја је ре ци мо 2009. у чак 
10 од 14 сво јих се ри ја има ла хо мо сек су ал не ли ко ве. На фо ру ми ма се во ди ди ску си ја о 
то ме за што ХБО у сва ку сво ју ина че до ста гле да ну се ри ју уба цу је и геј при чу и ли ко ве.

23) Исте го ди не у Аустра ли ји по ја вио се филм Присилапустињскакраљица, ко ји пра ти 
пу то ва ње тро ји це тран све сти та кроз ру рал не пре де ле овог кон ти нен та. Филм већ има 
култ ни ста тус ме ђу ЛГБТ за јед ни цом јер је ове љу де по ка зао као ре ал не са сво јим 
ду плим жи во ти ма, ма на ма и про бле ми ма. Филм је зна ча јан јер је по кре нуо дис ко ри-
вајвл у окви ру геј за јед ни це ко ја чи та ву шља ште ћу и гла му ро зну дис ко кул ту ру с кра ја 
се дам де се тих пре по зна је као свој пр ви ве ли ки про бој у поп кул тур ни мејнстрим. У 
фил му се чу ју хи то ви Абе, хoмосексуалног са ста ва Ви лиџ пипл и сво је вр сне геј хим не 
Гло ри је Геј нор „I will su ri ve”.
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сим па тич но пред ста вље ни као јед на ко ле ги тим ни са де ша ва њи ма 
глав них ли ко ва24), а за тим и ВилиГрејс у ко ме су глав ни ју на ци два 
хо мо сек су ал ца и њи хо ве при ја те љи це – се ри ја је еми то ва на 8 го ди-
на и осво ји ла 16 Еми на гра да; хо мо сек су ал ци, њи хо ви од но си и ве-
зе ула зе та ко пот пу но у мејнстрим па 2000. кре ће аме рич ка вер зи ја 
се ри је Квирезфолк ко ја пра ти жи вот пе то ри це гејева.

У сле де ћој де це ни ји на ста ви ло се са по ме ра њем гра ни ца: у 
Пријатељимасе Реј чел (ко ја је ина че стрејт осо ба) љу би са осо бом 
ко ју игра Ви но на Рај дер (исто се де ша ва са Ке ри у Сексиграду, ко-
ја се љу би са ли ком у ту ма че њу пе ва чи це Ала нис Мо ри сет). Исте 
го ди не кре ће се ри ја Бафиубицавампира у ко јој су глав не ју на ки-
ње у ле збеј ској ве зи. По пла ви ауто ва ња ни је одо лео ни Мар ве лов 
стрип: 2003. ју нак по знат под на зи вом Роухајд кид, ко ји по сто ји 
од пе де се тих го ди на раз от кри ва се као хо мо сек су а лац!? Кре ће и 
пр ви геј ри а ли ти шоу Квирајфордистрејтгај. Ве ли ки про бој је 
на пра вио филм Ан га Ли ја из 2005 Броукбекпланина, не жна и сен-
ти мен тал на дра ма о нео ства ре ној и су зби ја ној љу ба ви два ка у бо ја 
ко је глу ме Хит Ле џер и Џејк Ги лен хал. Две го ди не ка сни је у се ри ји 
Доксесветокреће ви ђен је пр ви по љу бац из ме ђу два му шкар ца...

Ово је са мо кра ћи из бор из пре бо га те по ну де оп штег хо мо сек-
су а ли зо ва ња по пу лар не кул ту ре у за пад ном све ту од ко је на жа лост 
ни де ца ни су по ште ђе на. У вр ти ћи ма у Евро пи (по себ но у Скан ди-
на ви ји) ма сов но је по че ла да се ши ри мо да „не у трал ног” по ди за ња 
де це.25) Да кле де ци се не сме натурати пол на ка рак те ри сти ка већ 
им се мо ра обра ћа ти не у трал но, а она са ма тре ба да иза бе ру пол 
(да ли ће би ти му шко или жен ско)!? Чи ње ни ца да де ца би о ло шки 
до би ја ју од ли ке јед ног или дру гог по ла по ста је не ва жна по што се 
чи та ва кул ту ра усме ра ва ка бес пол но сти од но сно ка би сек су ал но-
сти. То је крај њи до мет кон струк ти ви стич ког лу ди ла ко је твр ди да 
пол ни је дат би о ло ги јом не го да је со ци јал на кон струк ци ја!

Нај бо љи од раз овог лу ди ла је ду го ме тра жни цр та ни филм 
Причаоајкулама(Шарк тејл) из 2004. Глав ни ју нак ове ме та фо-
рич не под вод не при че је ај ку ла Ле ни ко ји је „дру га чи ји”. Он је син 
ма фи ја шког бо са (ту ма чи га Де Ни ро), али не ма раз ви јен уби лач ки, 
ло вач ки ин стинкт већ је ве ге та ри ја нац ко ји не же ли да је де ма ле 

24) Ни то ни је би ло до вољ но па су сце на ри сти јед ну од глав них ју на ки ња Са ман ту ка сни је 
уве ли у ле збеј ску ве зу.

25)  Зва нич на швед ска на ци о нал на ен ци кло пе ди ја не дав но је при зна ла и уве ла не у трал ну 
реч hen као не у трал ну за ме ни цу за осо бе ко је не же ле да се из ја сне као му шкар ци или 
же не.
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жи во ти ње. По што он во ли дру га чи је да се обла чи, да се шмин ка 
итд, ве о ма је ја сно да је Ле ни за пра во ме та фо ра за геј осо бу ко ја 
има про блем да се као та ква аутује у па три јар хал ном и кон зер ва-
тив ном дру штву. Овај про је кат ку ће Дримворкс за ра дио је пре ко 
360 ми ли о на до ла ра и ви де ло га је сто ти не ми ли о на љу ди ко ји ма се 
сер ви ра ме та фо рич на иди лич но спа ко ва на при ча о не схва ће но сти 
и до бро ти геј осо бе.

Ово гејевање по пу лар не кул ту ре и те ле ви зиј ског про гра ма на 
при мер, са да је већ до би ло то та ли тар не ди мен зи је. Као што сам 
о то ме већ пи сао у књи зи Слика,звукимоћ, да нас по сто је ја ке и 
ути цај не геј и ле збо мо ни то ринг ор га ни за ци је ко је ме ре ко ли ко се 
ЛГБТ ли ко ва по ја вљу је у прајмтајм се ри ја ма (ВилиГрејс, Секси
град итд) и ко је на јав ни стуб сра ма ста вља ју ком па ни је ко је не сле-
де по ли ти ку по ве ћа ња бро ја та квих ли ко ва и њи хо вог по зи тив ног 
при ка зи ва ња. По њи хо вим ста ти сти ка ма, тај број је сва ке го ди не 
ве ћи за 50 %. 

Уз по моћ по ли тич ких при ти са ка, про па ган де и уце на, али за-
хва љу ју ћи екс пан зи ји са вре ме ног хе до ни стич ки обо је ног кон зу ме-
ри стич ког ка пи та ли зма, ова мо да ши ри се на све ве ћи број зе ма ља. 
Марк Ме кли ланд нас у крат ком али ве о ма пре глед ном члан ку26) 
оба ве шта ва о раз во ју геј дис кур са у по пу лар ној кул ту ри Ја па на. 
Они има ју већ тра ди ци о нал но раз ви је но при су ство тран све сти та 
као за ба вља ча на мејнстрим те ле ви зи ја ма још од ше зде се тих го ди-
на (Ми ва Ки хи ро, Ма цу ба ра Ру ми ко). Да нас је му шка хо мо сек су-
ал ност нај при сут ни ја на те ле ви зи ји и у жен ским стри по ви ма ко ји 
пра те хо мо е рот ске аван ту ре „ле пих де ча ка”.27) Као и у Аме ри ци, 
по чет ком де ве де се тих је кре ну ла по пла ва геј ли те ра ту ре, шоу про-
гра ма, те ле ви зиј ских про гра ма и ма га зи на. Чак је и је зик обо га ћен 
ко ва ни ца ма на ста лим на осно ву ен гле ских ори ги на ла као што је 
камингуауто.

Геј кул ту ра или пот кул ту ра ши ри се у раз ли чи тим зе мља ма као 
сво је вр сна ме ша ви на аме рич ке, већ уве ли ко из гра ђе не квир или 
ЛГБТ кул ту ре и ло кал ног на сле ђа, где не ке зе мље ба шти не и соп-
стве ну тра ди ци ју. Та ко се из у ча ва ју геј кул ту ре у Џа кар ти, Мек си-
ку, арап ским зе мља ма итд. О се дам на е сто ми ли он ском Шан га ју го-
во ри се већ као о Сан Фран ци ску Да ле ког ис то ка. Ово под сти ца ње 

26) McLel land, M, „Ka min gu Auto: Ho mo se xu a lity and Po pu lar Cul tu re in Ja pan”, AsianHomo
sexualities,InternationalInstituteforAsianStudiesNewsletter, no. 29, 2002, стр. 7.

27) Аутор да је при каз јед не стра не стри па Бдечак на ко јој се ви ди по љу бац дво ји це ти неј-
џе ра.



стр:165190.

- 179 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2013год.(XXV)XIIvol=37

и по пу ла ри са ње по др жа ва ју и са вре ме ни гло бал ни ка пи та ли зам, 
али и ме ђу на род не ин сти ту ци је.

*

У слу ча ју Ср би је одр жа ва ње гејпараде по ста ло је услов за све 
на ред не ета пе у про це су при кљу че ња Европ ској уни ји. Де ле га ци ја 
Европ ске ко ми си је и стра ни ам ба са до ри (од ко јих су не ки по пут 
го спо ди на Де же ра, ше фа де ле га ци је ЕК или швед ског ам ба са до ра 
Аспа отво ре но геј френ дли или хо мо сек су ал не ори јен та ци је) по-
ста ли су глав ни ло би сти за ши ре ње и про мо ци ју хо мо сек су а ли зма 
у Ср би ји. 

По пу лар на кул ту ра у Ср би ји по ста ла је у по след њих де се так 
го ди на нај ва жни ји ин стру мент за про ме ну од но са по пу ла ци је пре-
ма хо мо сек су а ли зму. Са ли сто ва та бло и да, нај чи та ни јих но ви на 
у Ср би ји, го то во сва ко днев но са зна је мо да је не ка стар ле та или 
сли чан лик са естра де (селебрити) јав но у ка фи ћу или на спла ву 
раз ме њи вао ерот ске по љуп це са осо ба ма истог по ла, као да је то 
по след ња мо да ко ју са да сви мо ра ју да прак ти ку ју. Илу струј мо по-
мо ћу не ко ли ко при ме ра ка ко је до то га до шло у на шој зе мљи.

Хо мо сек су а ли зам је у Ју го сла ви ји био кри ми на ли зо ва на ак-
тив ност све до 1994. Но и по ред то га у по пу лар ној кул ту ри би ло 
је ди рект них ре фе рен ци на ове по ја ве и прак се. Не дав но је у бро ју 
од 01.08.2012. Новимагазин об ја вио по ве ћи пре глед ни чла нак под 
на зи вом „Квир еле мен ти у срп ској умет но сти”.28) Аутор да је ве ли-
ки број ре фе рен ци из раз ли чи тих обла сти од ко јих су не ке ма ло 
по зна те. Ол га Ди ми три је вић је на пра ви ла већ по ми ња ни пре глед 
ре пре зен та ци је хо мо сек су ал но сти у ју го сло вен ском и пост ју го сло-
вен ском фил му.29) Уоча ва се да су упра во филм и рок му зи ка због 
сво је рас про стра ње но сти и ви дљи во сти до де ве де се тих би ли нај-
за ни мљи ви ји про сто ри на ко ји ма се хо мо сек су ал ност по вре ме но 
по ја вљи ва ла. По себ но ме сто има тзв. новиталас ко ји је сав био 
са здан од про во ка ци ја и суб вер зи ја, а хо мо сек су ал ност је стан дар-
но спа да ла у је дан од нај ва жни јих ин стру ме на та за шо ки ра ње и 
про во ци ра ње еста бли шмен та и мејнстри ма. Пр ви сингл Идола био 
је „Рет ко те ви ђам са де вој ка ма”, у ко ме се ја сно пе ва о дру га чи јем 
усме ре њу ју на ка пе сме. Још екс пли цит ни је би ло је Прљавоказали

28) Мо же се про чи та ти на стра ни ци http://www.la bris.org.rs/le zbej ska-kul tu ra/pro za/5381-qu-
e er-ele men ti-u-srp skoj-umet no sti.html?sho wall=1

29) Ди ми три је вић, О, ibid.
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ште са пе смом „Не ки дје ча ци” у ко јој чу је мо: „Ти идеш са сво јим 
му шким дру штвом и ло виш пр ља ве же не, а ја те че кам вер но као 
пас, а знам да ме пра виш љу бо мор ним, јер то ли ко си ми пу та на 
клу пи у пар ку знао ре ћи ја сам за сло бод ну му шку љу бав”. 

У исто вре ме и фил мо ви ко ји су на ста ја ли но ше ни тим ду хом 
про вла чи ли су ЛГБТ мо ти ве.30) У Мар ко ви ће вом фил му Национал
накласа лик ко га игра Ир фан Мен сур је диск џо кеј ко ји је све вре-
ме у дру штву мла ди ћа са ко јим има од ре ђе не на зна че не од но се. О 
то ме са зна је мо и из ди ја ло га Ни ко ли ћа и Мен су ра. У Ра ди во је ви-
ће вом Дечкукојиобећава, нај ве ћа про во ка ци ја је те ле ви зиј ски на-
ступ Ко ји ног и Бер че ко вог бен да Добридечаци, у ко ме они у пе сми 
„Ба ла да о твр дим гру ди ма” во де хо мо сек су ал ни ди ја лог. Му зи ку је 
ра дио бенд Шарлоакробата а тек сто ве пи сао Не бој ша Пај кић. У 
пе сми се чу је: „Ја не ћу нај бо љу де вој ку, јер ти си мој а ја сам твој. 
Хо ћу да се вра тим те би”.31) Пај ки ће ва та да шња су пру га, фо то граф 
Го ран ка Ма тић, ура ди ла је се ри јал фо то гра фи ја Маргитаједечко, 
пред ста вља ју ћи ка сни ју кла ви ја ту рист ки њу гру пе ЕкатаринаВе
лика Мар ги ту Сте фа но вић као хлад ну ан дро ги ну осо бу, ја сно до во-
де ћи у пи та ње сек су ал ни иден ти тет ове осо бе.

Део истог кру га био је чу ве ни кон цеп ту ал ни уме ник Ко ста Бу-
ну ше вац, ко ји је свој зна ча јан до при нос дао у јед ном дру гом про-
јек ту, а ко ји је у то вре ме шо ки рао ју го сло вен ску јав ност. Го ди не 
1981. у ре жи ји Стан ка Цр но бр ње сни мљен је чу ве ни шоу „Бе о град 
но ћу” у ко ме је пред ста вљен пр ви ал бум Оли ве ра Ман ди ћа „Про-
бај ме”. Бу ну ше вац је осми слио и ре а ли зо вао сце но гра фи ју и ко-
сти ме (осим то га је и глу мац и на ра тор) пред ста вља ју ћи Ман ди ћа 
у тран све стит ском из да њу, на шмин ка ног, са офар ба ном ко сом, а у 
не ким сег мен ти ма и на шти кла ма. Ра ди ло се о вр хун ском умет нич-
ком про јек ту ко ји је осво јио и не ке на гра де у ино стран ству, али је 
при ка зи ва ње на Те ле ви зи ји Бе о град би ло до тад не за ми сли ва про-
во ка ци ја.

Сво је при ло ге да ли су и гру пе Ксенија („Мо ја при ја те љи ца”), 
Видеосекс („Ана”) и Боргезиа („Он”). По себ но је за ни мљив по ку-
шај Забрањеногпушења са по след њег за јед нич ког ал бу ма из 1989. 

30) Њи ма је већ прет хо ди ло ис ку ство цр ног та ла са о ко ме Ди ми три је ви ће ва ши ро ко при ча 
са де таљ ним при ме ри ма па ће мо то ов де пре ско чи ти. Још је дан ко ри стан пре глед мо же 
се на ћи у тек сту Не над По ли мац, „Геј мо мен ти у Ју ки не ма то гра фи ји”, Јутарњилист, 
12.05.2007. Пре глед иде од фил ма Заједничкистан из 1961. и пра ти раз ли чи те по ја ве 
хо мо сек су ал но сти у до ма ћим фил мо ви ма, укљу чу ју ћи и треш ко ме ди је по пут Ћао,ин
спекторе, Шпијуннаштиклама и Теснакожа2.

31) За ни мљи во је да му зи ка из фил ма ни ка да ни је об ја вље на. 



стр:165190.

- 181 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2013год.(XXV)XIIvol=37

Пе сма „Ја ви ми” екс пли цит но го во ри о не срећ ном жи во ту фру-
стри ра ног хо мо сек су ал ца ко ји жи ви жи вот ка кав мо ра, а не ка кав 
би же лео. При ча је ис при ча на у њи хо вом стан дард ном со ци јал ном 
ма ни ру и по ду ху под се ћа на мо тив по ми ња не Броукбекпланине. 
Не ле Ка рај лић пе ва: „Ком ши лу ку кад по ста неш сум њив што се 
стал но дру жиш са клин ци ма, из мрач не ули це кад ја ли ја ти вик не 
»’ош гу зе ха џи ја«, знај ја те још уви јек во лим, ме не ва зда мо жеш 
на зва ти...”. Овој те ма ти ци се из сво је ху мо ри стич не пер спек ти-
ве при кљу чио и Рам бо Ама де ус у пе сми „Глу пи хит (Ма ни јак)”. 
Аутор пе ва о свом хо мо сек су ал ном обо жа ва те љу ко ји га сва ке но ћи 
уз не ми ра ва те ле фо ном. Пе сма је оста ла упам ће на по ле ген дар ним 
сти хо ви ма: „О, чу дим се тво је му на стра но ме хо би ју, у Цр ну Го ру 
та ке љу де ша љу на ро би ју”. Хо мо сек су ал на те ма ти ка чи ни по тку 
и тре ће при че култ ног ро кер ског фил ма Какојепропаорокенрол. 
У при чи „Не ша љи ми пи сма” за плет на ста је због ано ним них љу-
бав них пи са ма ко ја сти жу у стан мла дог брач ног па ра (у ту ма че њу 
Ве сне Три ва лић и Ђу ре из Топлистенадреалиста). Љу бо мор ни 
муж про го ни су пру гу тра же ћи да му при зна са ким га ва ра, да би 
на кра ју уста но вио да су пи сма на ме ње на ње му и да сти жу од ком-
ши је Бог да на „ко ји је пе дер”.

Да кле иако је хо мо сек су а ли зам био за бра ње на ак тив ност, Ју го-
сла ви ја је као зе мља ли бе рал ног ко му ни зма би ла вр ло отво ре на за 
гло бал не трен до ве, па је и хо мо сек су ал на те ма ти ка на ла зи ла свој 
про стор у умет но сти и по пу лар ној кул ту ри. Огро ман до при нос 
сва ка ко је да ла енорм на по пу лар ност аме рич ке се ри је Династија у 
ко јој је Сти вен Ка ринг тон хо мо сек су а лац про тив че га се отац Блејк 
све вре ме бо ри.

Ако се по гле да пу бли ка ци ја ле збеј ске ор га ни за ци је Ла брис ко-
ја да је пре глед де ло ва ња ле збеј ских и геј ак ти ви ста у Ср би ји, уоча-
ва се да је пе ри од до 2000. до ста си ро ма шан.32) Ов да шњи хо мо-
сек су ал ци су углав ном уче ство ва ли у ан ти рат ним про те сти ма, али 
су на кон де кри ми на ли за ци је хо мо сек су а ли зма 1994. ре ги стро ва ли 
пр ве ор га ни за ци је и у окви ру Центразаженскестудије по кре-
ну ли и курс о ле збеј ским сту ди ја ма. Сти дљи ви по ку ша ји из ла ска 
у јав ну сфе ру ре ги стру ју се тек од 1998. ка да је по кре нут пр ви геј 
сајт Gay-Ser bia.com. Та да је ор га ни зо ва на и пр ва озбиљ ни ја кам па-
ња про тив хо мо фо би је, али је она углав ном би ла ве за на за ана ли зу 
ста ња, пра ће ње ме ди ја и сл, а не за јав ни ак ти ви зам.

32) Са вић, М, (ур.), Читанка:одАдоШолезбејскимигејљудскимправима, Ла брис, Бе-
о град, 2009.
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У ова квим при руч ни ци ма геј ак ти ви зам се ре зер ви ше ис кљу-
чи во за њи хо ве опо зи ци о не ор га ни за ци је ко је је углав ном фи нан-
си рао Фондзаотворенодруштво, док се из иде о ло шких раз ло га 
Ми ло ше ви ћев јав ни ре жим по гре шно пред ста вља као па три јар ха-
лан, на ци о на ли стич ки и хо мо фо би чан. Као што сам о то ме пи сао 
још пре де се так го ди на,33) упра во је ка сни Ми ло ше ви ћев ре жим 
(у вре ме ју лов ске фа зе) нај ви ше у то до ба учи нио за из ме ну јав не 
пер цеп ци је хо мо сек су а ли зма. Цео ју лов ски про је кат био је иде о ло-
шки сро дан свим на сто ја њи ма из ал тер на тив не Со ро ше ве мре же и 
ди рект но се бо рио про тив СПС на ци о на ли зма и па три јар ха ли зма 
из пр ве по ло ви не де ве де се тих. Те ле ви зи ја Пинк (за ко ју је Мир ко 
Илић ка сни је с пра вом при ме тио да је са свим про-геј34)) на ста ла је 
као про је кат ко ји је тре ба ло да сми ри рат нич ке стра сти и уве де не-
ки дру га чи ји, мо дер ни ји и ур ба ни ји си стем вред но сти. Нај ва жни ји 
ка рак те ри, за штит на ли ца Пинка у тој фа зи де ло ва ња би ли су чу ве-
ни Бо шкић и Стан кић, од но сно дво ји ца фе ми ни зо ва них во ди те ља 
еми си је „Си ти”, Бо шко Ја ко вље вић и Стан ко Шку гор. У том кон-
тек сту, за ви дљи вост до ко је је хо мо сек су ал ци ма ста ло би ла је ве о-
ма зна чај на по ја ва про ро чи це Кле о па тре, му шкар ца тран све сти та, 
пре ва ран та ко ји је та ко ђе на Пин ку сте као ве ли ку по пу лар ност. 

По себ ни сег мент би мо рао да бу де по све ћен раз во ју мод не 
ин ду стри је у Ср би ји то ком де ве де се тих. Го ди не 1991. по чи ње са 
ра дом мод ни сту дио КликНе на да Ра ду је ви ћа. Мно ги сма тра ју да 
је упра во пре ко ње га про ме ње на фи зи о но ми ја ма не ке на у Ср би ји. 
Осам де се тих су ма не ке ни још увек би ли му жев ни по пут Не ве на 
Бо шко ви ћа, а ма не кен ке жен стве не по пут Љи ља не Ти це. Де ве де се-
тих по чи ње ан дро ги ни за ци ја и при бли жа ва ње из гле да му шка ра ца 
и же на. Уво де се фе ми ни зи ра ни мла ди ћи и же не са вр ло из ра жај-
ним цр та ма ли ца. Све то је има ло по сле ди це и на укуп ну пер цеп-
ци ју у ме ди ји ма и ме ђу мла дом по пу ла ци јом ге не рал но.

Нај ва жни ји про бој у по пу лар ној кул ту ри ЛГБТ по пу ла ци ја 
оства ри ла је пре ко тран све сти та, про сти ту ке са бе о град ске штај
ге, по кој ног Вје ра на Ми ла ди но ви ћа, по зна тог као Мер лин ка. Он 
је глу мио у ни ско бу џет ном фил му Же ли ми ра Жил ни ка, Дупе од

33) Ђур ко вић,М, Диктатура,нација,глобализација. ИЕС, Бе о град, 2002.
34) Ма ћа шев, А, „За што то све ра дим за ма њи не”, Ин тер вју са Мир ком Или ћем, QT, бр. 

1−2, Бе о град, 2010, стр. 270. Илић ову кон ста та ци ју из но си од го ва ра ју ћи на ва жно ме-
то до ло шко пи та ње Ма ћа ше ва да ли је ефек тив ни ја бор ба за геј пра ва пу тем мек шег 
уво ђе ња геј жи вот них сти ло ва кроз по пу лар ну кул ту ру или пу тем ди рект ног по ли тич-
ког на сту па.
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мрамора (1995), и на кон то га је по чео да се по ја вљу је као гост и на 
мејнстрим ме ди ји ма по пут гле да ног НСплуса или ка сни је еми си је 
Светплус ко ју је во ди ла Је ле на Ба ћић Алим пић и ко ја је у пот пу-
но сти би ла из гра ђе на на сен за ци о на ли зму и шо кант ним и скан да-
ло зним го сти ма.35)

То ком 2000. го ди не и геј за јед ни ца је очи глед но ис ко ри сти-
ла ве ли ку ко ли чи ну нов ца ко ја је упум па ва на у Ср би ју у окви ру 
при пре ме сме не вла сти, па је по кре нут низ кам па ња од ко јих се 
из два ја ла кам па ња но во о сно ва ног цен тра ГејтенЛГБТ. У окви ру 
ње одр жан је низ пред ста ва, јав них три би на као и из ло жба фо то-
гра фи ја.

Геј ор га ни за ци је су сма тра ле да је пе ти ок то бар ујед но и њи хо-
ва по бе да над па три јар ха ли змом. На при мер, кра јем го ди не осно-
ва на је гру па Квирија као део Ко ра ће ве Социјалдемократскеуније 
ко ја је већ у де цем бру уз обил ну по моћ Фон да за отво ре но дру штво 
за по че ла „Кам па њу за ле га ли за ци ју исто пол них ве за”. Сле де ће го-
ди не ЛГБТ гру пе по ла ко ула зе и у јав не и др жав не ин сти ту ци је, па 
та ко у ју ну Лабрис ор га ни зу је у Сту дент ском кул тур ном цен тру у 
Бе о гра ду из ло жбу ле збеј ских фо то гра фи ја. На сил ни пре кид пр ве 
геј па ра де у Бе о гра ду спре чио је већ при пре мље ни та лас агре сив не 
јав не про мо ци је хо мо сек су а ли зма. От ка за не су три би не, по зо ри-
шне пред ста ве и кон церт кла сич не му зи ке. Већ у сеп тем бру и ок то-
бру Квирија је за ку пи ла пет на ест бил бор да у Бе о гра ду и за по че ла 
кам па њу бор бе про тив дис кри ми на ци је и хо мо фо би је. Бил бор ди 
су по це па ни. У но вем бру се по ја вљу је штам па ни ма га зин Дечко 
ко ји је из ла зио до 2004. На др жав ном ра ди ју Бе о град 202 до би јен 
је сат у ноћ ном про гра му за ову вр сту про бле ма ти ке ко ји су ре а ли-
зо ва ли при пад ни ци Гејтена.

За хва љу ју ћи по др шци но вих вла сти и све ути цај ни јег стра ног 
фак то ра, ак тив но сти и при сут ност хо мо сек су а ла ца у јав ној сфе ри 
се стал но по ве ћа ва ју. Све је ви ше раз ли чи тих кам па ња ко је ор га-
ни зу ју њи хо ви ак ти ви сти осва ја ју ћи по ла ко сво је ме сто у јав ном 
про сто ру и на ме ћу ћи сво ју аген ду где год је то мо гу ће. Тра жи се 
чак и из ме на за ко но дав ства, па Ла брис у ав гу сту 2003. из ла зи са 
сво јим пред ло гом из ме на по ро дич ног за ко на. Већ 2005, за вре ме 
кон зер ва тив не вла де Во ји сла ва Ко шту ни це, из ме њен је За кон о ра-
ду ко ји је увео и за бра ну дис кри ми на ци је рад ни ка на осно ву пол не 

35) Вје ран је по ги нуо под не по зна тим окол но сти ма 2003. Од 2009. у Бе о гра ду је по кре нут 
квирфестивал „Мер лин ка”  ко ји је име до био по ње му.
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ори јен та ци је. Ак ци ја је би ло све ви ше, геј ак ти ви сти су по че ли да 
се по ја вљу ју и на мејнстрим ме ди ји ма, ор га ни зо ва не су те ле ви зиј-
ске еми си је у ко ји ма су они вр ло агре сив но по ле ми са ли са љу ди ма 
ко ји су прот но ми сле итд. Све је то кру ни са но За ко ном про тив дис-
кри ми на ци је ко ји је до нет 2009. и пр вом „ре гу лар ном” геј па ра дом 
у ок то бру 2010. ко ја је иза зва ла стра хо ви те не ре де у Бе о гра ду.

Уз ову крат ку исто ри ју по сто ји па ра лел ни ток јав не про мо ци је 
ко ји је ве зан за упо тре бу мејнстрим по пу лар не кул ту ре за по тре-
бе про мо ци је хо мо сек су а ли зма. Ни је реч о број ним фе сти ва ли ма 
квир про дук ци је ко ји су ор га ни зо ва ни у ма лим и сла бо по се ће ним 
про сто ри ма, већ о ди рект ном ан га жма ну ути цај них и пра ће них по-
зна тих лич но сти из све та естра де. Тре ба по гле да ти спи ско ве јав-
них лич но сти ко је су по др жа ле одр жа ва ње геј па ра де 2010. и оних 
ка сни јих и ви де ће се да је у пи та њу ве ли ки број ути цај них глу ма ца, 
пе ва ча и дру гих умет ни ка и по зна тих лич но сти. У ме ђу вре ме ну је 
сни мље но и не ко ли ко игра них фил мо ва у ко ји ма се на озби љан на-
чин те ма ти зу је по ло жај хо мо сек су а ла ца. Већ 2004. Дра ган Ма рин-
ко вић је сни мио филм Дишидубоко у ко ји ма су при сут не и екс пли-
цит не сце не од но са из ме ђу ли ко ва ко је ту ма че Је ле на Ђо кић и Ана 
Фра нић. Нај ве ћи успех оства рен је са Дра го је ви ће вом ко ме ди јом 
Парада из 2011. ко ја ве што ба ра та ет нич ким сте ре о ти пи ма ка ко би 
при ка за ла хо мо сек су ал це у по зи тив ном све тлу.

На за ни мљив на чин и у Ср би ји је (као и у остат ку Евро пе) 
Евро ви зиј ско так ми че ње по ста ло зна ча јан про стор за про мо ци ју 
ЛГБТ пот кул ту ре. Евро ви зи ја је то ком прет ход не де це ни је од ста-
рог и до сад ног кла сич ног так ми че ња пре ра сла у пра ву кемп и геј 
свет ко ви ну упра во за то што је ЛГБТ по пу ла ци ја из чи та ве Евро пе 
пре по зна ла ову ма ни фе ста ци ју као сјај ну при ли ку за про мо ви са-
ње сво је аген де. Ср би ја је 2007. го ди не по бе ди ла у Хел син ки ју са 
пе смом „Мо ли тва” ко ју из во ди пе ва чи ца Ма ри ја Ше ри фо вић пре-
по зна та као при пад ник ЛГБТ по пу ла ци је, а сле де ће 2008. Бе о град 
је у то ку не де ље одр жа ва ња евро ви зиј ског так ми че ња пре тво рен 
у ме сто одр жа ва ња сво је вр сног ви ше днев ног геј кар не ва ла. И та-
да шњи по бед ник Рус Ди ма Би лан та ко ђе се смaтра при пад ни ком 
ЛГБТ по пу ла ци је.

Но нај ва жни ји јав ни про бој хо мо сек су ал на про па ган да до жи-
ве ла је за хва љу ју ћи пре по зна ва њу по тен ци ја ла естра де и за хва-
љу ју ћи при вла че њу на сво ју стра ну не ких ва жних из во ђа ча тех-
но-фолк му зи ке. То ком де ве де се тих, Со ро ше ва мре жа је та ко зва ни 
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турбофолк тре ти ра ла као на ци о на ли стич ки про из вод из Ми ло ше-
ви ће ве ку хи ње или, ка ко је Пе тар Лу ко вић де фи ни сао, као звучну
сликуМилошевићевихратова. До ми ни ра ла је тврд ња ка ко је ре-
жим си сте мат ски ство рио тур бо-фолк да би уни штио ро кен рол као 
за пад ну, ко смо по лит ску, мо дер ну и про гре сив ну му зи ку.36)

И по сле 2000. је дан део ове „ли бе рал не ин те ли ген ци је” 
на ста вио је да вр ти исту пло чу. До бар при мер је скан да ло зни 
се ри јал те ле ви зи је Б92 „Сав тај фолк” еми то ван 2004. го ди не, 
а из исте ма три це по ти че и иде ја да се то ком ак ци је Сабља 
ухап се и Це ца Ра жна то вић и Аца Лу кас. Ме ђу тим дру ги део 
ове мре же ко ји је пра тио гло бал не квир стра те ги је, по чео је 
да раз ви ја су прот ну ма три цу ко ја твр ди ка ко је ТФ упра во 
дах гло ба ли за ци је и гло ба ли зма у Ср би ји. Кључ на име на су 
Ми ли ца То мић ко ја је Дра га ну Мир ко вић изложила у беч кој 
ха ли (до ве ла је да пе ва па то на зва ла пер фор ман сом) и по себ-
но све мо гу ћи Бран ко Ди ми три је вић, син по кој ног Во ји на Ди-
ми три је ви ћа, ко ји је ни зом про грам ских тек сто ва у Времену 
и Нину де фи ни сао но ве смер ни це ко је је оста так сце не тре ба-
ло да раз ви ја. Из ме ђу оста лог, он је про грам ски ис та као ка ко 
је Га га Мир ко вић гејфрендли, од но сно ка ко се она хва ли да 
су ње ни фа но ви и хо мо се ку сал ци. У ча со пи су Прелом Ди ми-
три је ви ће ви уче ни ци Све бор Ми џић и Да рин ка Поп Ми тић 
пи са ли су хва ло спе ве Аци Лу ка су, а ра но је пре по знат и по-
тен ци јал Је ле не Кар ле у ше ко ја још по чет ком де це ни је би ва 
про гла ше на за геј ико ну.

Ова иде о ло шка ма три ца твр ди ка ко је ТФ про гре си ван 
јер је ме ша ви на раз ли чи тих гло бал них ути ца ја, док су с дру ге 
стра не на вод ни на ци о на ли сти ко ји ин си сти ра ју на не ка квој 
чи сто ти до ма ће му зи ке. Да кле, уме сто ра ни је опо зи ци је на-
ци о на ли стич ки тур бо-фолк/про гре сив ни гло бал ни ро кен рол 
сад се уво ди дру га ди хо то ми ја: про гре сив ни гло бал ни тур-
бо фолк/на ци о на ли стич ко ин си сти ра ње на чи сто ти до ма ћег 
на род ног из ра за. На осно ву ове ма три це Иван Чо ло вић (увек 
спре ман да пра ти трен до ве) та ко ђе ме ња сво ју ра ни ју пер-
цеп ци ју и 2006. об ја вљу је књи гу Етно37) у ко јој твр ди да је 
ин си сти ра ње на ет но из ра зу у му зи ци од раз фа ши зма.

36) Ви де ти де таљ ни је у Ђур ко вић, М, „Иде о ло шки и по ли тич ки спо ро ви око по пу лар не 
му зи ке у Ср би ји”, у Филозофијаидруштво, бр. 25, стр. 271−284, Бе о град, 2004.

37) Чо ло вић, И, Етно, XX век, Бе о град, 2006.
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 На осно ву ове про ме ње не ма три це ЛГБТ по пу ла ци ја по чи ње 
да ко ри сти естра ду за про мо ци ју сво јих ци ље ва. Естрад не лич но-
сти по ло ви ном де це ни је по чи њу да бу ду упа дљи во геј френдли 
(Се ка Алек сић сни ма пе сму „Сви ђа ми се тво ја де вој ка”, Ба ја пе-
ва о тројци у ко јој се ње го ва де вој ка не ће бу ни ти итд). Не из бе-
жна Кар ле у ша се чак опро ба ла као про геј ко лум ни ста у днев ном 
ли сту Курир38), а за тим и као ра ди кал ни геј ак ти ви ста го сту ју ћи у 
мејнстрим еми си ји Утисакнедеље39). Све се то до га ђа ло у вре ме 
јав них по ле ми ка око геј па ра де 2010. го ди не.40) Њен кон церт у бе-
о град ској Аре ни ис ко ри шћен је као пра ва геј ма ни фе ста ци ја, а у 
пу бли ци су се ви јо ри ле за ста ве ду ги них бо ја.

*

За хва љу ју ћи до ма ћим про дук ти ма по пу лар не кул ту ре, ри ја-
ли ти еми си ја ма, али и не пре ста ном еми то ва њу се ри ја као што су 
Сексиград (до са да еми то ва на у це ло сти ви ше од два де сет пу та, 
на бар пет раз лич тих тв ка на ла), ВилиГрејс, Очајнедомаћице итд, 
трет ман хо мо сек су а ли зма у јав ном дис кур су и пер цеп ци ји је у са-
мо де се так го ди на пот пу но из ме њен. На мет нут је стан дард по ли-
тич ке ко рект но сти ко ји под сти че јав ну про мо ци ју ЛГБТ по на ша ња 
и прак си, а осу ђу је сва ки кри тич ки или по ле мич ки тон усме рен 
ка ко про тив са ме прак се, та ко и про тив нео гра ни че ног по пу ла ри-
са ња хо мо сек су а ли зма и хо мо сек су ал них жи вот них сти ло ва. Под 
окри љем на вод не де мо кра ти је вра ћен је вербалниделикт у фор ми 
За ко на про тив дис кри ми на ци је, на осно ву ко га јав но кри ти ко ва-
ње хо мо сек су а ли зма и за сту па ње хри шћан ске те зе да је то бо лест 
мо же да во ди до осу де, нов ча ног ка жња ва ња па и за твор ске ка зне. 
Ти ме кри ти ка хо мо сек су ал ног по на ша ња и по себ но ње го вог јав ног 
про мо ви са ња по ста је та бу и са на у зе мљи ко ја но ми нал но и по Уста-
ву је сте ли бе рал на де мо кра ти ја са сло бо дом из ра жа ва ња.

38) По гле да ти текст за ко ји се у гра ду при ча ло да га је на пи сао пи сац Све ти слав Ба са ра, 
Кар ле у ша, Ј, „Отво ри те свој ум”, Курир, 11.10.2010.

39) У су сед ној Бу гар ској ве ли ка зве зда чалге по стао је тран све стит хо мо сек су а лац Азис, 
ко ји је и на не ким на шим ка на ли ма по сти гао за вид ну по пу лар ност.

40) Свој до при нос трет ма ну ове ма ни фе ста ци је,дао је ле ген дар ни треш-фолк умет ник Ди–
џеј Кр мак. У пе сми „Па ра да по но са”  из 2010, пре ко кла сич не на род њач ке му зич ке 
ма три це он пе ва: „Знам ја, мај ко, тво ју бол што ја во лим му шки пол. Је ди на у на шем 
кра ју до би ла си му шку сна ју”. 
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MisaDjurkovic
HOMOSEXUALITYANDPOPULARCULTURE

Resume
Starting from the fact that the issue of homosexuality is
being increasingly radicaly set inSerbia, theauthor se
ekstoexplorethevariousmechanismsthroughwhichthis
phenomenonandthepracticeispopulrisedandimposed
aspoliticallycorrectorevendesirablevaluesystem.He
notesthatthemechanismsincludejudiciary,thelegislatu
re,theinternationalnetworkoffoundationsandnongo
vernmentalorganizations,lobbyingofthecompaniesand
finally the use of popular culture and the entertainment
industry.This article therefore focuses onmonitoringof
thestatusofhomosexualpracticesandthemeswithinpo
pularculture.As1990istakenasawatershedyearafter
whichbeginsthepopularizationoftheradicalhomosexual
agendaandubiquityon televisionand inpopularcultu
re, author startswith a brief history of the treatment of
homosexualitybeforethatperiod.Filmindustryandrock
androllmusicare themost interestingaspectsofpopu
lar culture inwhich this themewasdebated in different
ways.Therearenumerousexamples,andinterestingtre
atmentsofLGBTthemesinthealternativeandeveninthe
mainstreamfilms,sosomeofthemostimportantonesare
presentedinthearticle.Asparticularlyimportantishig
hlightedcontributionofgayauthorswhomadefilmsthat
dealwithhomosexual themes. Italsoprovidesexamples
from the repertoireof rockand roll performers.The se
condsectiondealswiththespreadofradicalgaytematic
after1990,whenwewitnessitsrapidexpansionprimarily
inthetelevisionshows.However,itisinterestingthatthis
expansionisobservedeveninnonWesterncultureswhe
rethewholefloodofmagazines,newspapers,TVshows,
realityTVprograms,cartoonsandvariousotherprogay
productsispercieved.LGBTcommunityhasfirstmadeits
specificsubculture,andthengraduallyintroduceditinto
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themainstream.Thelastpartofthearticlefollowsthede
velopmentofthisprocessinSerbia.Folowingaverysimi
larmodelinourcountryalsocomestothespreadofthis
topicanditsinfiltrationintothemainstreamsothatafter
adoptingarigidantidemocraticAntidiscriminationlaw,
any criticism of such processes becomes prohibited and
tabooed.
Keywords:homosexuality,popularculture,Serbia,public
sphere,propaganda.
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