Abstrakt
Disertační práce se zabývá tématem mužské homosexuality v dílech vybraných japonských
modernistických autorů; jejím cílem je zjistit, jakými způsoby je homosexualita v těchto dílech
zobrazena.
Práce v teoretické části v prvé řádě definuje modernistickou literaturu šířeji, než to literární věda
dělala dříve, a řadí do ní vedle čisté literatury i díla populární literatury ze stejného období. Dále
nabízí přehled problematiky v průběhu japonské historie od starověku do 30. let dvacátého století
s důrazem na uměleckou reflexi mužské homosexuality, přičemž od období Tokugawa je pozornost
věnována jednotlivým diskurzům, které ohledně mužské homosexuality vznikly – právnímu,
lékařskému a populárnímu.
V teoretické části jsou rovněž uvedena metodologická východiska použitá pro dosažení cíle této
práce, kterými jsou v prvé řadě postrukturalismus a z něho vycházející teorie queer. Tato
východiska jsou pak uplatněna v podobě konkrétních nástrojů, kterými jsou diskurzivní analýza a
rozrušování binárních opozic, na nichž stojí společenské konstrukty sexuality a genderu. Tyto
přístupy jsou doplněny konkrétními strategiemi založenými hlavně na metodě Martina C. Putny a
Gregory M. Pflugdeldera, kteří používají kombinaci analýzy témat a textových strategií spolu s
biografickými a autobiografickými svědectvími o autorovi, aby v literárních dílech hledali různé
typy zobrazování homosexuální zkušenosti.
V praktické části práce za pomoci těchto nástrojů analyzuji román Šónen Kawabaty Jasunariho,
povídku Mojuru hoho Horiho Tacua, román Kotó no oni Edogawy Ranpa a povídku Akuma no deši
Hamaa Širóa. Provedené analýzy nacházejí v těchto dílech dvě specifické tendence, které jsem
reflektovala rozdělením do dvou zvláštních kapitol.
Díla Kawabaty a Horiho spojuje školní prostředí, a jejich tématem je láska mužského vypravěče
ke spolužákovi. V obou dílech mužská homosexualita mizí po dosažení dospělosti – hovoříme
proto o marginalizaci homosexuality do období dospívání, není však jinak příliš patologizována.
To se děje v dílech Ranpa a Hamaa, kde u Ranpa cokoliv související s homosexualitou je
opakovaně pojmenováváno výrazy jako divný, zvrácený apod., a u Hamaa dokonce dochází až
k démonizaci homosexuální postavy. Jelikož ovšem z jiných textů víme, že oba autoři

s homosexualitou sympatizovali, patologizaci v analyzovaných dílech můžeme brát jako ústupek
cenzuře a čtenářskému vkusu spíše než vyjádření jejich osobního přesvědčení.
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Abstract
The PhD thesis deals with the topic of male homosexuality in the works of Japanese modernist
authors; its aim is to discern in what ways homosexuality is portrayed in these works.
In the theoretical part, the thesis first provides a wider definition of modernist literature, which
encompasses not just the so-called pure literature but also popular literature works from the same
period. It then offers an overview of male homosexuality in Japanese history from the Heian period
to the 1930s with an emphasis on artistic representation of male homosexuality. Starting from the
Tokugawa period, the focus is on individual discourses on male homosexuality – legal, medical
and popular.
The theoretical part also contains the methodology used for achieving the aim of this thesis,
which is based mostly on post-structuralism and queer theory. This methodology is used in form
of concrete tools – discourse analysis and deconstruction of binary oppositions underlying the
social constructs of gender and sexuality. These approaches are complemented by strategies created
by Martin C. Putna and Gregory M. Pflugdelder, who use a combination of topic and textual
strategy analysis together with biographical and autobiographical information about the author to
find different types of homosexuality representation in literary works.
In the practical part, I use these tools to analyze a novel Shōnen by Kawabata Yasunari, a short
story Moyuru hoho by Hori Tatsuo, a novel Kotō no oni by Edogawa Ranpo and a short story
Akuma no deshi by Hamao Shirō. The analyses find two distinctive tendencies in these works,
which I reflect by dividing the analyses into two separate chapters.
The works of Kawabata and Hori are connected by school environment, and their topic is the
love of the male narrator for a fellow male schoolmate. In both works, male homosexuality
disappears when the characters enter adulthood – we are thus talking about marginalization of
homosexuality into adolescence. It is not, however, presented as something too pathological in
these works.
This happens in the works of Ranpo and Hamao, where in case of Ranpo everything related to
homosexuality is presented using expressions like strange, perverted etc., and in case of Hamao we
can talk even about the demonization of the main character. However, as we know from their other

texts, both authors were generally sympathetic towards homosexuality, and we can see the
pathologization of homosexuals in the analyzed works as a concession towards censorships and
audience tastes rather than an expression of their personal opinion.
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