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Το όνομά μου είναι Ραπουζέλ
Κούρεψέ με γαμώτη μου
Τα χρυσά μου μαλλιά κατάντησαν φωλιά ποντικιού
Από τους άντρες που τα σκαρφαλώνουν.
Carol Anne Douglas
Loving Women is Dangerous, 1977

Η ποίηση είναι ένα εργαλείο έκφρασης αποκλεισμένων κοινοτήτων. Οι στί-
χοι στρέφονται ενάντια στους φορείς της εξουσίας, βάζουν σε λέξεις τις 
κοινές εμπειρίες της κοινότητας- και επειδή οι λέξεις μπορούν να κάνουν 
θαύματα- με τη σειρά τους οι κοινότητες συσπειρώνονται. Είναι ένα ερ-

γαλείο κατάλληλο, μας λέει η Audre Lorde: «Η ποίηση είναι οικονομικότερη από όλες τις 
τέχνες. Είναι η πιο κρυφή, απαιτεί τη λιγότερη σωματική εργασία, τα λιγότερα υλικά, και εί-
ναι αυτή που μπορεί να εξασκηθεί στο διάλειμμα της βάρδιας, στο υπόγειο του νοσοκο-
μείου, στον ηλεκτρικό, σε φύλλα χαρτί που περισσεύουν. […] Υπήρξε η σημαντικότερη 
φωνή των φτωχών, της εργατικής τάξης, των έγχρωμων γυναικών για να επαναδιεκδική-
σουνε τη λογοτεχνία τους».1 Με αφορμή τα αφιερώματα του περιοδικού Τεφλόν (τεύχη 
10 και 11) στις μαύρες λεσβίες ποιήτριες Pat Parker και Cheryl Clarke, αλλά και το έν-
θετο του Τεφλόν με κάποια επιπλέον ποιήματα της πρώτης που θα βρείτε σε αυτό το 
τεύχος της Μιγάδας, θεωρήσαμε σκόπιμο να πούμε δυο λόγια παραπάνω για τις πολι-
τικές αφετηρίες και την επιρροή των ποιητριών πάνω στο γυναικείο ζήτημα. 

Η συνεισφορά του περιοδικού Τεφλόν στην διάδοση και κατανόηση της μαύρης λε-
σβιακής ποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα που ο ελληνικός φασισμός είναι 
στα φόρτε του. Γιατί οι μαύρες ποιήτριες μας υπενθυμίζουν τη σημασία της τάξης, της 
φυλής και της σεξουαλικότητας και ότι τα στοιχεία αυτά αλληλοδιαπλέκονται με τρό-
πο αδιαίρετο. Όταν το ξεχνάμε αυτό κινδυνεύουμε να δεχτούμε τις τεχνητές διαιρέ-
σεις που μας επιβάλουν ως φυσικές, ως αναπόφευκτες. Η «τριπλή καταπίεση» (ταξική, 
έμφυλη και φυλετική) που υφίσταντο και ανέδειξαν δείχνει ότι η απαξίωσή μας από τα 
αφεντικά είναι συνολική και γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε την ταυτόχρονη συνύπαρ-
ξη των συστημάτων εξουσίας που μας διαμορφώνουν και μας πλουτίζουν.

Εν αρχή ην ο λόγος…
Πριν τη δεκαετία του ’60 ήταν πολύ εύκολο να σκεφτεί κάποια ότι λεσβιακή ποίηση 
απλά δεν υπήρχε. Έτσι η αντίληψή μας ως ιστορικών υποκειμένων ήταν κοντόφθαλμη 
–πώς να αναγνωρίσεις ότι είσαι μέρος της ιστορίας όταν δεν συναντάς τη φιγούρα σου 
πουθενά μέσα σε αυτή; Πώς να πεις ότι είσαι μέσα στην κοινωνία και προϊόν της ιστο-
ρίας, όταν οι λεσβίες δεν εμφανιζόμαστε ορατά και ρητά ως τέτοιες πριν το ’60 μέσα 
στη γυναικεία λογοτεχνία και ποίηση; Ας μην αδικούμε όμως τελείως τις προγόνισσές 
μας. Η λεσβιακή ποίηση υπήρχε, αλλά ανήκε στο γκρι φάσμα της ορατότητας. Η Σαπ-
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φώ δεν ήταν παρά μία εκτίμηση, μια υποψία. Η Έμιλυ Ντίκινσον μέχρι το ’50, όταν μετα-
θανάτια δημοσιεύτηκαν κάποια από τα πιο ρητώς ερωτικά ποιήματά και γράμματά της, 
ήταν επίσης απλά «άλλη μια γυναίκα που έγραφε». Στα ποιήματα πολλών ποιητριών κα-
ταλάβαινες την παρουσία της αγάπης για το ίδιο φύλο μέσα από ερωτικά συμφραζό-
μενα, από μια ασάφεια στην αντωνυμία (συνήθως την ασαφή συχνή χρήση του «εσύ»). 
Για παράδειγμα, η ποίηση της Angelina Weld Grimke, μεσοαστής μαύρης λεσβίας ποιή- 
τριας του ’20, η οποία συμμετείχε στην καλλιτεχνική Αναγέννηση του Χάρλεμ (Harlem 
Renaissance), είναι κρυπτική: «Θα ήθελα να συρθώ/ανάμεσα στο μακρύ καστανό χορτά-
ρι/που είναι οι βλεφαρίδες σου»2. Ακόμη και το γνωστό αμερικανικό λεσβιακό περιοδικό 
The Ladder3 δημοσιεύει ποιήματα γυναικών που μιλούν για το λεσβιασμό ως «παρεκκλί-
νουσα» σεξουαλικότητα μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’60.

Οι αναφορές στο λεσβιασμό ήταν λοιπόν ως επί τω πλείστον διάσπαρτες ατομικές 
προσπάθειες «μέσα από τη ντουλάπα». Και πώς να μην ήταν άλλωστε; Η καταπίεση, η 
βία και η σιωπή γύρω από την ομοφυλόφιλη σεξουαλικότητα ήταν ασύλληπτη, ειδικά 
κατά τη δεκαετία του ’50. Η εκστρατεία του πρωθυπουργού McCarthy κατά της ομοφυ-
λοφιλίας, γνωστή ως «Φοβία του λιλά» (Lavender Scare) κόστισε τις δουλειές, μέχρι και 
τη ζωή, σε δεκάδες γκέι άνδρες και γυναίκες. Παράλληλα συνέβαιναν και οι διώξεις εκα-
τοντάδων κομμουνιστών κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου «Red Scare». Επομένως, πριν 
το ’60 ούτε λόγος για ένα συλλογικό «εμείς» ως σημείο αναφοράς για τις λεσβίες ποιή-
τριες. Παράλληλα όμως, η λογοτεχνική κληρονομιά και η αίσθηση της κοινότητας για τις 
μαύρες γυναίκες ήταν πολύ ισχυρή. Λειτούργησαν σαν συγκολλητικός ιστός για τις μαύ-
ρες ποιήτριες, καθώς κουβαλούσαν από τις μανάδες και τις γιαγιάδες τους μια πλούσια 
κληρονομιά προφορικής παράδοσης. Η διαμόρφωση της μαύρης συνείδησης ήρθε από 
τις ιστορίες για τα χρόνια της σκλαβιάς και τους αγώνες μέσα σε αυτήν –η οργή αλλά και 
η περηφάνια που κληρονόμησαν ήταν κινητήρια δύναμη για τις μαύρες ποιήτριες. Η 
ιστορία άλλωστε έχει δείξει πως οι μαύρες γυναίκες απέρριψαν την παθητικότητα, είτε 
αυτή ήταν φυλετικά είτε σεξουαλικά επιβεβλημένη. «Οι μαύρες γυναίκες ως κοινωνική 
ομάδα ποτέ δεν ήταν ανόητες. Δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια»4, γράφει χαρακτηριστικά 
η Barbara Smith. Οι απίστευτες αρνήσεις των γυναικών σκλάβων όπως τις αναλύει η An-
gela Davis στο «Γυναίκες, Φυλή και Τάξη»5, αλλά και η μετέπειτα οργάνωση των μαύρων 
γυναικών στον 19ο αιώνα,  μαρτυρούν μια εργατική ιστορία γεμάτη ήττες και νίκες. Από 
αυτή την ιστορία άντλησαν δύναμη και ιδέες τόσο τα μπλουζ του ’20 και του ’30, όπου η 
αμφισεξουαλική Bessie Smith τραγουδούσε για τον γάμο ως μια «ρεαλιστική συμφωνία» 
και για τους συζύγους ως σχεδόν άχρηστα αμάξια6, όσο και οι μαύρες λεσβίες ποιήτρι-
ες του ’60 και του ’70. Την ίδια περίοδο με τα μπλούζ, μαύρες ποιήτριες όπως η Angelina 
Weld Grimke και η Anne Spencer αναδύονται και γίνονται ορατές μέσα από τη συμμετο-
χή τους στο μεσοαστικό καλλιτεχνικό κίνημα της Αναγέννησης του Χάρλεμ και γράφουν 
για τον ρατσισμό των λευκών και την σεξουαλική καταπίεση των γυναικών.

Μόνο από τα μέσα του ’60 και μετά αρχίζει να διαφαίνεται πιο ξεκάθαρα η λεσβιακή 
ποίηση ως αυτόνομη λογοτεχνική τάση. Ανθίζει στα μέσα του ’70 και συνεχίζει την πο-

η ποίηση των μαύρων λεσβιών τις δεκαετίες ‘60 και ‘70



��

ρεία της μέχρι και τα μέσα του ’80. Αυτό δεν είναι βέβαια τυχαίο. Η συνείδηση της τάξης, 
το συλλογικό «εμείς», που ήταν απαραίτητο για να μιλά κανείς για την καταπίεση διαμορ-
φώθηκε μέσα από το μαύρο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και το γυναικείο κίνημα, 
τα οποία αμφισβήτησαν με αυτοπεποίθηση τις έως τότε παγιωμένες ρατσιστικές και σε-
ξιστικές θέσεις της αμερικανικής κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα ήταν που τα ποιήμα-
τα των μαύρων λεσβιών αρχίζουν να εμφανίζονται διάσπαρτα σε περιοδικά όπως το φε-
μινιστικό Off our backs και το σεπαρατίστικης ματιάς μηνιαίο The Furies. Τα θέματα με τα 
οποία καταπιάνονται ποικίλουν: μητρότητα, ερωτικές σχέσεις, ρατσισμός, πόλεμος, ερ-
γασία, πολιτική οργάνωση, θάνατος. Θα ήταν ασφαλές να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό 
η μαύρη λεσβιακή ποίηση ταυτίζεται με το κίνημα του μαύρου φεμινισμού. Όχι μόνο 
σε επίπεδο φυσικών προσώπων, καθώς πολλές από τις ποιήτριες ήταν οργανωμένες σε 
συλλογικότητες, αλλά και σε επίπεδο απόψεων. Μάλιστα, η Barbara Smith τονίζει εύστο-
χα ότι «Σίγουρα η σχέση μιας μαύρης συγγραφέως με το φεμινιστικό κίνημα επηρεάζει τα 
θέματα για τα οποία επιλέγει να γράψει […] το να διαβάζει φεμινιστικά κείμενα και να μιλά-
ει μόνο για την ατομική εμπειρία του σεξισμού είναι ανεπαρκές».7 Επομένως, για να καταλά-
βουμε τον πλούτο των θεματικών και το ύφος της ποίησης των μαύρων λεσβιών, είναι 
απαραίτητο να πούμε δυο λόγια για το μαύρο φεμινισμό στις ΗΠΑ. 

Μικρή κάτοψη του μαύρου φεμινισμού
Ο μαύρος φεμινισμός γεννήθηκε μέσα από τις οργανωμένες αρνήσεις του κινήματος για 
τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, αλλά και του γυναικείου κινήματος στις αρχές της 
δεκαετίας του ’60 και του ’70. Δεν επρόκειτο όμως για μια ειρηνική συνύπαρξη κάτω από 
την ίδια στέγη. Οι περισσότερες γυναίκες είχαν φύγει από το Κίνημα της Μαύρης Δύνα-
μης, τους Μαύρους Πάνθηρες ή την Συντονιστική Επιτροπή μη-βίαιων Φοιτητών, καθώς 
οι πολιτικές τους συχνά σήμαιναν τον σεξισμό και την ομοφοβία. Ταυτόχρονα αισθάνο-
νταν ότι στις γυναικείες οργανώσεις βίωναν το ρατσισμό. Για την ακρίβεια εκείνη την 
εποχή πολλά διαζύγια πάρθηκαν και συγκατοικήσεις διαλύθηκαν… 

«Ήταν η εμπειρία και η απογοήτευσή μας από τα απελευθερωτικά κινήματα [ενν. των γυ-
ναικών και του μαύρου κινήματος] όπως επίσης και η εμπειρία της περιφέρειας στην λευ-
κή ανδρική αριστερά, που μας οδήγησε να αναπτύξουμε πολιτικές που είναι αντιρατσιστι-
κές, σε αντίθεση με αυτές των λευκών γυναικών, και αντισεξιστικές, σε αντίθεση με αυτές των 
Μαύρων και λευκών ανδρών.»8 Οι δε θέσεις μάχης που πήραν οι λεσβίες μέσα στο μαύ-
ρο φεμινισμό είχαν και αυτές αφετηρία το δεύτερο κύμα, αλλά και το αυτόνομο γκέι κί-
νημα το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ανέπτυξε την πολιτική πρόταση του λε-
σβιασμού και πολέμησε την ομοφοβία. Οι κύριες μαύρες φεμινιστικές οργανώσεις ήταν 
η Εθνική Οργάνωση Μαύρων Γυναικών (National Black Feminist Organization-NBFO) 
στη Νέα Υόρκη, η Συμμαχία των Γυναικών του Τρίτου Κόσμου (Third World Women’s 
Alliance) στη δυτική ακτή, το Συμβούλια Μαύρων Λεσβιών (Black Lesbian Caucus)9 και 
η σοσιαλιστική Combahee River Collective10. Οι οργανώσεις αυτές μίλησαν για τα ειδι-
κά χαρακτηριστικά της υποτίμησης των μαύρων γυναικών και περιελάμβαναν δεκάδες 

μέλη. Η τελευταία μάλιστα κολλεκτίβα μαύρων φεμινιστριών έκανε σοβαρές προσπά-
θειες αυτοοργάνωσης και «θεσμοθέτησης του μαύρου φεμινισμού», όπως χαρακτηρι-
στικά λέει, μέσα από οργανωμένες συζητήσεις και δουλειά σε γειτονιές των βορειοα-
νατολικών ΗΠΑ. Η κολλεκτίβα ήταν διάσπαση της NBFO11 και έγραψε αναλυτικά για τη 
σκοπιμότητα αυτής της προσέγγισης στο μανιφέστο της το 1977, λέγοντας ότι παλεύ-
ει «ενάντια στην φυλετική, σεξουαλική, ετεροσεξουαλική και ταξική καταπίεση». Η ση-
μαντική συνεισφορά του μαύρου φεμινισμού στα κινήματα της εποχής ήταν ότι έθεσε 
το ζήτημα της «ταυτόχρονης ή γεωμετρικής καταπίεσης» ως πολιτικής πραγματικότητας 
για ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της αμερικανικής κοινωνίας. Ο μαύρος φεμι-
νισμός μιλώντας για ταυτόχρονες και μη διαχωρισμένες πηγές καταπίεσης κατάφερε να 
καταρρίψει διάφορους μύθους, όπως ότι οι μαύρες γυναίκες είναι «μητριάρχισσες»12, ότι 
έχουν περισσότερη οικονομική ανεξαρτησία από τους μαύρους άντρες ή ότι έχουν ζω-
ώδη σεξουαλικά ένστικτα. Δημιούργησε ένα σώμα απόψεων που υποστήριξε ότι ο μισο-
γυνισμός ήταν άλλος για τις λευκές από ότι ήταν για τις μαύρες για λόγους φυλετικούς, 
δηλαδή ταξικούς, καθώς φύλο και τάξη ταυτίζονται στην αμερικανική κοινωνία. Ο προ-
σανατολισμός αυτός οδήγησε στο να έρθουν στο φως θέματα άγνωστα έως τότε, όπως 
οι υποχρεωτικές στειρώσεις και εκτρώσεις, ο μύθος του μαύρου βιαστή και ο ρατσισμός 
στο αμερικανικό σύστημα υγείας. 

Η μαύρη λεσβιακή ποίηση ανέδειξε και διάνθισε τα πολιτικά θέματα που έθιξε ο 
μαύρος φεμινισμός, τα οποία εν πολλοίς πήγαζαν από τους εχθρούς με τους οποίους 
ήρθαν αντιμέτωπες οι γυναίκες. Η αποξένωση και ο αποκλεισμός ήταν βιώματα πολύ 
κοινά για αυτές και από αυτά ξεπήδησε ο συγκεκριμένος ποιητικός χώρος. Παρακάτω 
θα εξηγήσουμε λίγο πιο αναλυτικά πώς οι πολλαπλοί αποκλεισμοί από την αμερικα-
νική κοινωνία, τη μαύρη κοινότητα αλλά και το γυναικείο κίνημα, διαμόρφωσαν τους 
στίχους τους.

Ενάντια στην αμερικανική κοινωνία
Οι μαύρες λεσβίες ήταν ξένες στην αμερικανική κοινωνία. Η Barbara Smith εξηγεί: 
«Έμαθα τον μαύρο φεμινισμό από τις γυναίκες της οικογένειάς μου –όχι μόνο από τη δύ-
ναμή τους, αλλά και από τις αποτυχίες τους. Γινόμουν μάρτυρας καθημερινά στον εξευτε-
λισμό και την καταπίεσή τους γιατί είχαν κάνει το “λάθος” να γεννηθούν μαύρες και γυναί-
κες στη χώρα του λευκού άντρα. […]».13 Οι στρατευμένες ποιήτριες δεν έβλεπαν κανέ-
να κοινό συμφέρον με τους θεσμούς, καμία οικειότητα με τις παραδόσεις της αμερι-
κανικής κοινωνίας. Τόσο πολύ, που η Pat Parker αναρωτιέται που να πάει να διαγρα-
φεί από πολίτης:

Πηγαίνετέ με σε ένα μέρος κοντινό
Δείξτε μου το πρόσωπο το γελαστό.
Είμαι δύσπιστη, αμφισβητώ.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.14

Οι Pat Parker, Linda Tillery, Mary Watkins στην περιοδεία «Διαφορετικές φωνές Μαύρων Γυναικών» το 1978.
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Τόσο πολύ, που ο αντιεθνικισμός πηγάζει φυσικά και αβίαστα από τις καθημερινές 
εμπειρίες τους:

Γυρίστε την Αμερική!
Λέει μια διαφήμιση στην τιβί.
Θα το κάνω – 
χρειάζομαι όμως:
    ταξιδιωτικές επιταγές στη Νέα Υόρκη
    αντιασφυξιογόνα μάσκα στο Μπέρκλεϊ
    μάσκα προσώπου στο Λος Άντζελες
    εθνοφρουρούς να με προστατέψουν στο Νότο
    πεζοναύτες να με προστατέψουν από τους εθνοφρουρούς στα Μεσοδυτικά
    αστυνομία να με προστατεύσει από τους μαστροπούς στα γκέτο
αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος να με προστατεύσουν από την αστυνομία    

οπουδήποτε.

Γυρίστε την Αμερική!
Ίσως
    καλύτερα
        να την ανατίναζα.15

Η δυσπιστία των μαύρων λεσβιών προς την αμερικανική κοινωνία διαμόρφωσε το 
ύφος τους με πολλούς τρόπους. Οι στίχοι τους ήταν αντιακαδημαϊκοί, αντιιεραρχι-
κοί, μερικές φορές και αντιποιητικοί. Η εργατική προέλευση και, ταυτόχρονα, η πολι-
τική στράτευση των ποιητριών έκανε τον λόγο τους άμεσο, καθημερινό, ανεπιτήδευ-
το. Παρά το δυναμισμό τους που έδινε έναν αέρα αισιοδοξίας, δεν ξεχνούσαν να τονί-
σουν πως η ταξική αυτή θέση των γυναικών σήμαινε και πολλά εμπόδια, όπως εκμυ-
στηρεύεται η Chirlane McCray:

Νόμιζα ότι 
Δεν μπορώ να είμαι ποιήτρια
γιατί ένα ποίημα είναι να είσαι όλα όσα μπορείς να είσαι
σε μια στιγμή,
μιλάς με φωτεινή διαμαρτυρία
ξετυλίγεις μια φλογερή διάνοια
ή αφήνεις τις λέξεις να παρασυρθούν μαλακές σα πούπουλα
μέσα στα αυτιά ξένων
που ξαφνικά κατανοούν
την όμορφη και βασανισμένη ψυχή.
Αλλά, έχω ζήσει ως μαύρο κορίτσι
χοντροκέφαλο, καραφλό,
χοντρά-χείλη, 
μεγάλος πισινός
και το ποίημα σίγουρα θα βγει λάθος
σαν εμένα.16

Εκτός της μαύρης κοινότητας 
Ο αποκλεισμός από την κοινωνία δεν ήταν ο μόνος που είχαν να αντιστρατευτούν. Όπως 
προείπαμε οι μαύρες λεσβίες είχαν να νταραβεριστούν και το «ξεσπίτωμα» από τις ίδιες 
τις μαύρες κοινότητές τους. Η κατηγορία που εκτόξευαν οι μαύροι ότι οι μαύρες φεμινί-
στριες, ακόμη περισσότερο εάν ήταν λεσβίες, ουσιαστικά είχαν εγκαταλείψει την φυλή 

ήταν κοινός τόπος. Η εθνικιστική τάση του μαύρου κινήματος ισχυριζόταν ότι δεν ανα-
παρήγαγαν τη φυλή. «Η ομοφυλοφιλία είναι γενοκτονία […] Η ομοφυλοφιλία δεν γεννά νέ-
ους πολεμιστές για την απελευθέρωση […] και δεν μπορεί να υποστηριχτεί ως σωστή ή επα-
ναστατική πρακτική», έλεγε το 1981 το φυλλάδιο του Κινήματος Απελευθέρωσης των 
Μαύρων.17 Άλλοι την είχαν δει πιο μαλακοί με το ζήτημα και υποστήριζαν απλά ότι ο φε-
μινισμός και ο λεσβιασμός διαιρεί τη μαύρη κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική 
επιλογή του λεσβιασμού απειλούσε τους μαύρους άντρες: «η λεσβία έχει επιτύχει να αντι-
σταθεί στον ιμπεριαλισμό του αφέντη, σε αυτό το ένα πεδίο της ζωής».18 Η κριτική ανάγνω-
ση των μαύρων λεσβιών σε ότι αφορά τις απόψεις των μαύρων αντρών ήταν ότι: «Ο φε-
μινισμός είναι το πιο απειλητικό από τα κινήματα ενάντια στους μαύρους και τους ανθρώ-
πους του “Τρίτου Κόσμου” γιατί […] αμφισβητεί την πιο βασική υπόθεση που αφορά στην 
ύπαρξή μας. Την ιδέα ότι η βιολογία, δηλαδή η σεξουαλική ταυτότητα, ορίζει τα πάντα, ότι 
αυτή είναι η λογική πίσω από τις σχέσεις εξουσίας […]. Η ειρωνεία είναι ότι για τους ανθρώ-
πους του “Τρίτου Κόσμου” ο βιολογικός ντετερμινισμός αμφισβητείται και πολεμιέται όταν 
αφορά τη φυλή, αλλά παραμένει αδιαμφισβήτητος όταν αφορά το φύλο».19 

Επιπλέον, οι γυναίκες εύστοχα υποστήριζαν ότι οι σεξιστικές και ομοφοβικές από-
ψεις στρέφονται εντέλει ενάντια στην ίδια την τάξη των μαύρων, γιατί η αμερικανι-
κή κοινωνία τους έχει στιγματίσει ως «σεξουαλικά στερημένους» και «αχαλίνωτους» 
(κατηγορία που εν τέλει μοιράζονταν με τις μαύρες λεσβίες). Πολλές γυναίκες παρό-
λα αυτά τέθηκαν εκτός της κοινότητας. Έχασαν, όπως λένε οι ίδιες, το «σπίτι τους». Δεν 
είναι λοιπόν να απορεί κανείς για την επιμονή, τον θυμό και τα στοιχεία εκδίκησης τα 
οποία συναντάμε στους στοίχους των μαύρων λεσβιών:

Ξέρω πως η Τζενίβα μ’ αγαπά
περισσότερο από τον άντρα που κοιμάται δίπλα της κάθε βράδυ
[…]
Ήταν πολύ σίγουρος για το πουλί του για να υποπτευθεί πως θα το αντικαθιστούσαν.20

Η δε καθημερινή εκπαίδευση τους στον κοινωνικό αποκλεισμό έχει ως αποτέλεσμα 
μια καυστική ειρωνεία στα ποιήματά τους:

Πας στις δημόσιες τουαλέτες
& παντού τριγύρω στους τοίχους
διαβάζεις ο Γιάννης αγαπά τη Μαρία
η Τζάνις γουστάρει τον Ρίτσαρντ
ο Πέπε αγαπά την Ντελόρες, κ.λπ., κ.λπ.
ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΚΕΪ ΔΕΝ ΘΑ ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.

[…]

Η αλήθεια είναι πως ο τόπος είναι γεμάτος στρέιτ που προκαλούν.
Στα σουπερμάρκετ, στο σινεμά, στη δουλειά σου, 
στην εκκλησία, στα βιβλία, στην τηλεόραση
νύχτα & μέρα, παντού –
ακόμα και στα γκέι μπαρ.
& θέλουν οι γκέι άνδρες και γυναίκες
να πάνε να κρυφτούν στις ντουλάπες.

Έτσι, σε εσάς τους στρέιτ 
έχω να πω –σίγουρα, θα πάω
αν πάτε κι εσείς
αλλά είμαι ευγενής 
οπότε –μετά από σας.21

H Pat Parker Μαύρες λεσβίες στο Gay Pride άγνωστης πόλης, 1973. Στα πλακάτ διαβάζουμε: «Συμβούλια 
Μαύρων Λεσβιών», «Όσο πιο μαύρο το μουνί, τόσο πιο γλυκιά η λεσβία».
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Εκτός του γυναικείου κινήματος
Τέλος, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι μαύρες λεσβίες φεμινίστριες είχαν άλλο ένα 
πεδίο όπου έπρεπε να παλέψουν για να γίνουν αποδεκτές: τις ομάδες των λευκών φε-
μινιστριών. Οι μαύρες υποστήριξαν ότι οι λευκές γυναίκες έχουν ελάχιστη κατανόηση 
της λευκής ανωτερότητας ως ρατσιστικής πολιτικής και την απουσία επιλογών για τις 
μαύρες γυναίκες ως απόρροια της ταξικής κατωτερότητας που τους επιφύλασσε το 
αμερικανικό κράτος. Οι οργανώσεις των μαύρων φεμινιστριών στάθηκαν κριτικά απέ-
ναντι στην φεμινιστική άποψη ότι «όλες οι γυναίκες είναι καταπιεσμένες». Όπως εξηγεί 
και η bell hooks στο προβοκατόρικο κείμενό της Black women: shaping feminist theo-
ry: «η προσέγγιση αυτή υπονοεί ότι οι γυναίκες μοιράζονται πολλά, ότι παράγοντες όπως 
η τάξη, η φυλή, η θρησκεία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν φτιάχνουν μια ποικι-
λία εμπειριών η οποία και καθορίζει την ένταση με την οποία ο σεξισμός είναι μια μορφή 
καταπίεσης»22. Ως αποτέλεσμα, η Audre Lorde θεώρησε «αναμενόμενο πολλές μαύρες 
λεσβίες να αποφύγουν να οργανωθούν στο φεμινιστικό κίνημα», ενώ η Combahee River 
Collective επέμειναν ότι είναι πρωταρχικά δουλειά των λευκών, και όχι των μαύρων, 
γυναικών να εξαλείψουν το ρατσισμό μέσα στις οργανώσεις τους. Η διαφωνίες αυτές 
αντικατοπτρίζονται δημιουργικά αλλά και με πίκρα στα ποιήματα τους.

Έχεις προσπαθήσει ποτέ να κρυφτείς;
σε μια ομάδα
    γυναικών
        να κρύψεις
            τον εαυτό σου
να γλιστρήσεις ανάμεσα στο παρκέ
να συρθείς μακριά, σου λέω,
    μακριά από αυτό το δωμάτιο
    & την αδελφή σου
πριν συνειδητοποιήσει
πόσο Μαύρη εσύ 
πόσο λευκό το μυαλό της
[…]
        ΑΔΕΛΦΗ! το πόδι σου είναι ελαφρύτερο,
        αλλά πατάει ακόμα τον λαιμό μου.23

Οι ποιήτριες που συμμετείχαν σε αυτή την λογοτεχνική τάση εγκυμόνησαν οργή και 
γέννησαν εν τέλει δημιουργικότητα. Οι πολλαπλοί αποκλεισμοί είχαν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία ποίησης που δεν ήταν εύκολο να αφομοιωθεί από τις μετέπειτα απα-
ντήσεις των αφεντικών στα κινήματα αυτά. Γι’ αυτό και οι περισσότερες μέχρι και σή-
μερα παραμένουν άγνωστες, το έργο τους δεν έχει εκδοθεί από μεγάλους εκδοτικούς 
οίκους και η κριτική τις έχει ως επί τω πλείστον αγνοήσει. Τις δεκαετίες των αρνήσεων 
οι μαύρες λεσβίες ποιήτριες κατάφεραν να μεταδώσουν στον λευκό κόσμο τα βιώμα-
τά που τις καθόριζαν, να προειδοποιήσουν για την επικίνδυνη παρουσία τους, να προ-
καλέσουν αμηχανία, πόλωση. Οι χειρονομίες αυτές απέκτησαν τότε ανατρεπτική αξία, 
γιατί εκτός από το ότι έκαναν ορατή την περηφάνια και τον δυναμισμό της και μαύρης 
λεσβιακής εμπειρίας, αποτέλεσαν επίσης άρνηση στην ενσωμάτωση στο κόσμο των 
ετεροφυλόφιλων, στις πολιτικές της αστικής τάξης και την κοινωνία των λευκών. 
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