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1. Cíle práce, obecné představení tématu a motivace jeho volby  
 

Práce si klade za cíl je zjistit, jakými způsoby je mužská homosexualita zobrazena v dílech 

vybraných autorů japonské moderny.  

Konkrétně se podrobně věnuje dílům čtyřem autorům japonské literární moderny: Horiho Tacua 

堀辰雄 (1904-53), Kawabaty Jasunariho川端康成 (1899-1972), Hamaa Širóa浜尾四郎 (1896-

1935) a Edogawy Ranpa江戸川乱歩 (1894-1965). Z těchto čtyř autorů bývají jako modernisté 

tradičně pojímáni pouze první dva, jejichž díla spadají převážně do oblasti čisté literatury (džun 

bungaku純文学). Oblast literatury populární (taišú bungaku大衆文化), které se – konkrétně v 

podobě převážně detektivní tvorby – věnovali Hamao Širó a Edogawa Ranpo, bývá z tradičních 

definic modernismu, tj. takových, které modernistické tendence nacházejí pouze v čisté literatuře, 

vyloučena. Tato práce vychází z širší koncepce modernistické literatury, která problematizuje 

binární opozici čisté a populární literatury a nachází stejné znaky – byť vyjádřené jinými prostředky 

– v obou skupinách. Tato koncepce pracuje s termínem lidový modernismus (vernacular 

modernism), označujícím „řadu forem vyjádření, včetně, ale nejen, různých forem tištěných, 

zvukových a vizuálních médií zaměřených na populární nebo masové publikum a vznikajících 

v důsledku stejných socio-historických sil a událostí, které vedly k známějším úspěchům v oblasti 

vysokého umění, které byly dosud identifikovány nálepkou modernismus“ (Omori 2003: 54).  

Důvodem, proč jsem se zaměřila právě na tematiku homosexuality, je skutečnost, že na jejím 

zobrazení můžeme dobře pozorovat rozdíly mezi západem a japonskou společností. Velmi 

zjednodušeně se dá říci, že japonská společnost, která ve svém vývoji až na krátké období1 nebyla 

ovlivněna křesťanskou morálkou, v průběhu své historie přistupovala k homosexualitě tolerantněji. 

Sodomie (potažmo mužská homosexualita) byla postavena mimo zákon až v roce 1873 (tedy krátce 

po otevření Japonska západu), avšak do roku 1882, kdy byl příslušný článek z trestního zákoníku 

opět vyjmut, byl uplatňován pouze minimálně. V japonském denním tisku z konce devatenáctého 

století nalezneme mnoho článků o homosexuálních praktikách na univerzitách a vojenských 

akademiích. V článku v periodiku Eastern World z 19. února roku 1898 se můžeme dočíst, že je 

                                                           
1 Druhá polovina šestnáctého až začátek sedmnáctého století, kdy do země přijížděli západní misionáři. Ani tento 
vliv se však neprojevoval globálně, ale spíše jen na některých místech.   



„homosexualita…mezi tokijskými studenty natolik rozšířená, že se dospívající chlapci v noci bojí 

vycházet“ (McLelland 2000:26). Ovšem je třeba pochopit, že zde veřejnost nepobuřovala speciálně 

homosexualita, ale sexuální aktivita mládeže v jakékoliv podobě. I kdyby se studenti ve svých 

aktivitách zaměřovali na dívky, nic by se tím nezměnilo, protože problémem zde nebyla volba 

sexuálního objektu, ale sama aktivita, narušující disciplínu studentů.  

Relativně benevolentní přístup japonské společnosti k homosexualitě se nutně projevil i v 

její literární percepci. V japonském starověku je homosexuální tematika spíše výjimkou; 

všeobecně známá je epizoda z románu Příběh prince Gendžiho (Gendži monogatari源氏物語), kde 

titulní hrdina ve frustraci z odmítnutí dívky svede jejího mladšího bratra.  

V průběhu čtrnáctého století se v literatuře i ve výtvarném umění hojně objevovalo téma 

homosexuálních vztahů mezi mnichy v buddhistických klášterech. Nemravný svitek Čigo no sóši

稚 児 之 草 子  (Svitek chrámového pomocníka) z roku 1321 obsahuje písemné popisy 

homosexuálních hrátek doprovázené explicitními ilustracemi. První z takzvaných čigo monogatari

稚児物語 se objevilo v roce 1377 a v průběhu období Muromači室町 následovalo sedm dalších 

(Iwata 1974: 140).  

Velkou oblibu homosexuální látka dosahuje ve vrcholném japonském středověku – v období 

Tokugawa徳川 (1603-1868), kde najdeme oblibu milostných příběhů o nanšoku男色, mužské 

lásce, odehrávající se nejčastěji ve čtyřech kontextech – k již dříve zpracovávaným vztahům mezi 

mnichy v prostředí klášterů se přidávají také vztahy mezi samuraji, mezi herci a jejich patrony 

v prostředí divadel, ale také mezi řemeslníky (vztahy mezi mistry a učni). Obsáhlou sbírku 

takových příběhů obsahuje Velké zrcadlo mužské lásky (Nanšoku ókagami 男色大鑑 , 1687) 

nejznámějšího soudobého prozaika Ihary Saikakua2.  

Následující období Meidži明治 (1868-1912) s sebou přineslo snahu o vyrovnání se se západní 

společností prostřednictvím její nápodoby. Vrchol těchto snah vedl nejen k přejímání západních 

oděvů a způsobu stravování či pořádání plesů v západním stylu, ale částečně i k odlišnému přístupu 

k sexualitě; homosexualita se stala společensky stigmatizovanou a v literatuře tohoto období se s ní 

setkáme jen zřídka. Zde však hraje roli i specifická povaha literatury tohoto období, které má 

                                                           
2井原西鶴 (1642-1693) 



některé rysy společné s českým národním obrozením. Tisíciletá literární tradice se musela 

vypořádat s hnutím genbun-iči 言文一致 – snahou o uvedení hovorového jazyka do literatury, 

bouřlivou politickou situací po otevření Japonska, jejíž reflexí se stal žánr politického románu – a 

v neposlední řadě masivním vlivem do té doby neznámé západní literatury.   

K tomuto vyrovnání došlo dokonale až v období následujícím, zhruba odpovídajícímu mezidobí 

mezi světovými válkami, kdy nejlepší autoři dokázali spojit bohatý arzenál stylů, motivů a postupů 

západní literatury s domácí tradicí. Jedním z témat, které ze západu přicházelo, byla erotika, a 

mnozí japonští autoři se nebáli tohoto tématu zhostit – a někteří se nezalekli ani jeho ještě 

kontroverznější podoby, totiž erotiky homosexuální.  

Období po druhé světové válce přineslo v japonské literatuře ještě větší uvolněnost z hlediska 

zpracování do té doby tabuizovaných témat (kanibalismus, incest, sadomasochismus atd.). 

Současně stoupá obliba komiksů manga; v sedmdesátých letech 20. století se jako jejich žánr 

objevilo tzv. šónen ai少年愛3, zaměřující se na příběhy o lásce mezi muži, respektive bišóneny美

少年 (krásnými mladými chlapci). Tyto příběhy postupně dosáhly takové obliby, že se v poslední 

době staly jedním z vývozních artiklů japonské pop-kultury na západ. 

Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem se s tematikou mužské homosexuality setkáváme v 

dílech vybraných autorů japonské moderny, neboť se domnívám, že právě toto období je důležitým 

článkem, který spojuje domácí literární tradici s moderní pop-kulturou, z jejíhož studia můžeme 

pochopit mnohé o současné japonské společnosti. V závěru rovněž ukazuji, jak toto modernistické 

zobrazení ovlivnilo o několik desetiletí později vzniklý žánr šónen ai/BL.  

 

2. Metodologická východiska práce 

Teoreticko-metodologický rámec práce tvoří hlavně teorie queer, vycházející z poststrukturalismu. 

Jedním z východisek poststrukturálního myšlení je filozofická operace zvaná dekonstrukce 

(Jacques Derrida), tj. myšlenka, že neexistuje nic stojící mimo systém, k čemu by se pak mohl 

systém odkazovat, a proto lze každý metafyzický systém zakládající se na zdánlivě 

                                                           
3 Cca od 90. let 20. století je manga a ženská literatura pojednávající o lásce mezi chlapci či muži souhrnně 

označována anglicismem bóizu rabuボーイズラブ, obvykle zkracovaným písmeny BL. Rovněž se můžeme setkat i 

s termínem jaoiやおい.  



nenapadnutelném základě dekonstruovat. Zakládající principy metafyzických systémů se totiž 

běžně definují tím, co vylučují, pomocí „opakované artikulace jinakosti druhých (othering) 

vylučování jim přisuzovaných charakteristik ze své vlastní identity“ (Zábrodská 2009: 29). Tyto 

systémy stojí na binárních opozicích, jako jsou muž-žena, heterosexuální-homosexuální, kultura-

příroda, kdy každá kategorie předpokládá svou zásadní jinakost od druhé, a díky tomu nabývá svůj 

specifický význam. Při analýze literárních děl bývá dekonstrukce uplatněna právě na tyto binární 

opozice, což probíhá i v analýzách v této disertační páci. 

Druhým důležitým východiskem poststrukturálního myšlení je Foucaltův pojem diskurz, který 

označuje způsob chápání a porozumění skutečnosti v určité epoše a oboru, který se 

charakteristickým způsobem promítá do jazyka a podstatně tak ovlivňuje jeho možnosti. V tomto 

přístupu se literatura stává jedním z mnoha vzájemně se ovlivňujících diskurzů a při zkoumání toho, 

jakým způsobem je v určitých literárních dílech zobrazeno téma homosexuality, tato práce přihlíží 

také k diskurzům mimoliterárním, konkrétně právnímu a lékařskému, a k jejich pojímání této 

problematiky.  

Poststrukturalistické myšlení ovlivnilo formování queer teorie, která se zabývá právě těmi 

sexualitami/identitami/vztahy, jež se vymykají tradičnímu binárnímu dělení na ženy a muže či 

heterosexuály a homosexuály, jinými slovy „dramatizují nekonzistence v údajně stabilních 

vztazích mezi chromozomálním pohlavím, genderem a sexuální touhou“ (Jagose 1996: 3). 

Důležitými pojmy queer toerie z hlediska této práce jsou homosocialita a homosociální kontinuum, 

s kterými přišla Eve Kosofsky Sedgwicková v práci Between Men: English Literature and Male 

Homosocial Desire (1985). 

Homosocialitu zde definuje jako způsob mužského sbližování s trojúhelníkovou strukturou. 

V tomto trojúhelníku tvořeném dvěma muži a jednou ženou vzniká intenzivní, ale nikoliv sexuální 

pouto mezi oběma muži, a žena představuje prostředníka, pomocí kterého je toto pouto vyjádřeno. 

Mezi homosocialitou a homosexualitou podle Sedgwickové existuje kontinuum, které spojuje 

„muže milující muže“ stojící na jednom jeho konci a „muže podporující zájmy mužů“ na straně 

druhé. V některých předmoderních patriarchálních společnostech, jako bylo starověké Řecko, 

anebo právě před-meidžiovské Japonsko, bylo toto „homosociální kontinuum“ takřka nepřerušené. 

V moderní společnosti však existuje relativně nový předěl mezi heterosexualitou a homosexualitou, 

který způsobil narušení tohoto kontinua (Vincent 2012: 3).  



V této práci se neomezuji pouze na čistě poststrukturalistický či queer přístup, který popisuje 

literaturu ve smyslu její demystifikace, dívá se na ni jako „na zvnějšku viděný“ diskurz, který je 

těsně spjat s diskurzy ostatními, a tím odhlíží specifičnosti literatury jako takové a její poetické 

dimenze. To jsem v této práci neměla v úmyslu, ovšem jejím cílem je vybraná díla analyzovat 

(také) s ohledem na mimoliterární a mimo-textové podmínky, a to konstituující podmínky 

historické a společenské 

Metoda rozrušování binárních opozic diskurzivní analýzy je v této disertační práci doplněna 

konkrétními strategiemi založenými na metodologii Martina C. Putny, který nachází v konkrétních 

dílech tři různé typy zobrazování homosexuální zkušenosti: sublimaci, stylizaci a manifestaci, a 

obdobné metodologii G. Pflugfeldera, který používá pojem marginalizace.   

 

3. Struktura práce 

Tato práce má následující strukturu: po krátkém úvodu do problematiky mužské homosexuality a 

jejího vnímání v Japonsku je v kapitole 1.5 s názvem Dvě tváře japonského modernismu vymezen 

pojem japonská modernistická literatura/modanizumu bungaku モダニズム文学 , tak jak je 

používán v této práci. Stručně lze říci, že na rozdíl od starších definic (Hirano Ken4, Donald 

Keene5) pracuje s širším pojetím japonské modernistické literatury, do které jsou vedle čisté 

literatury (džun bungaku純文学) zde řazena i díla populární literatury (taišú bungaku大衆文化) 

ze stejného období.  

Druhá kapitola Homosexualita a (literární) věda shrnuje metodologická východiska, ze kterých 

práce vychází. V zásadě lze říci, že je tato disertační práce založena na metodologických 

východiscích poststrukturalismu a queer teorie, a to již na rovině volby tématu, kterým je 

marginalizovaná sexuální orientace, která po dlouhou dobu představovala v literatuře i literární 

vědě tabu. Poststrukturalistické myšlení problematizuje zdánlivě samozřejmé kategorie, jako je 

například sexualita, a jak píše Brownyn Daviesová, „to, co je viditelné, již nemusí být chápáno 
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jako dané, normální a nevyhnutelné, ani nemusí být ztotožňováno s tzv. žádoucím stavem 

světa“ (Zábrodská 2008: 9). 

Konkrétně je použita diskurzivní analýza a rozrušování binárních opozic, na kterých stojí 

společenské konstrukty sexuality a genderu. Tyto přístupy jsou doplněny konkrétními strategiemi 

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.  

Název třetí kapitoly Nástin historie recepce a reflexe mužské homosexuality v Japonsku mluví 

sám za sebe; představuje vývoj problematiky od starověku do 30. let dvacátého století s důrazem 

na uměleckou reflexi mužské homosexuality. Od období Tokugawa je pozornost věnována 

jednotlivým diskurzům, které ohledně mužské homosexuality vznikly – právnímu, lékařskému a 

populárnímu.  

Touto kapitolou končí teoreticko-historická část práce. Následující čtvrtá a pátá kapitola s názvy 

Bišónen no bigaku: estetizace lásky chlapců a Henkaku a hentai: démonizace lásky mužů 

představují praktickou část, ve které přistupuji k analýzám románu Šónen Kawabaty Jasunariho, 

povídky Mojuru hoho Horiho Tacua, románu Kotó no oni Edogawy Ranpa a povídky Akuma no 

deši Hamaa Širóa.   

V závěru shrnuji, jaké způsoby ve svých dílech zvolila vybraná čtveřice autorů pro zobrazení 

tématu mužské homosexuality, a uvádím vlivy, které jejich tvorba měla na vznik žánru BL. 

 

4. Přehled odborné literatury 

Obecnému tématu historie mužské homosexuality v Japonsku se věnoval hlavně Gary Leupp 

v monografii Male Colors: The Construction of Homosexuality in Tokugawa Japan (1995). 

Těžištěm jeho práce je sice období Tokugawa, nabízí však i stručný přehled problematiky od 

začátku japonské historie.   

Na Leuppa navázal Gregory M. Pflugfelder ve své studii Cartographies of Desire: Male-male 

Sexuality in Japanese Discourse, 1600–1950 (1999), která postupuje v historii dále až do konce 

druhé světové války. Prací, která se věnuje tématu mužské homosexuality v druhé polovině 



dvacátého století, je pak Male Homosexuality in Modern Japan: Cultural Myths and Social 

Realities (2000) Marka McLellanda. 

Japonští akademičtí autoři téma takto vyčerpávajícím způsobem dosud nepojali, jak píše 

Macubara Kokuši v doslovu k japonskému vydání Leuppovy monografie. Existují populárně 

pojatá díla, jako např. Nihon nanšoku monogatari: Nara džidai no kizoku kara Meidži no bungó 

made (Příběh mužské lásky v Japonsku: od narských šlechticů po meidžiovské literáty, 2015), 

jehož autorem je Takemicu Makoto,6 a rovněž početné dílčí studie, jako např. Bušidó to erosu 

(Kodex samuraje bušidó a eros, 1995) Udžiieho Mikita7 , které ale nebyly vhodné z hlediska 

teoreticko-historické části této práce, ve které bylo mým cílem nastínit kontext vnímání mužské 

homosexuality v průběhu japonské historie. V tomto ohledu mi posloužily zejména práce Leuppa 

a Pflugfeldera a do menší míry pak McLellanda.  

Pokud jde o zpracování literárněvědných analýz, pracovala jsem s Pflugfelderovým pojmem 

marginalizace, a dále jsem využila disertační práci Kuroiwy Júičiho8 Kihanka sareru seiai kannen 

to sono hen‘jó: Nihon kindai bungaku ni okeru dansei dóseiai hjóšó (Standardizovaný koncept 

sexuální lásky a jeho změny: reprezentace mužské homosexuality v japonské modernistické 

literatuře, 2008), která ukazuje na posun reprezentace homosexuality od děl Moriho Ógaie9 k dílům 

Horiho Tacua a Edogawy Ranpa.  

Rovněž jsem se opírala o monografii Writing the Love of Boys: Origins of Bishōnen Culture in 

Modernist Japanese Literature (2011), ve které Jeffrey Angles analyzuje díla Murajamy Kaity,10 

Inagakiho Taruha11 a Edogawy Ranpa, a studii Two-Timing Modernity: Homosocial Narrative in 

Modern Japanese Fiction (2012) J. Keitha Vincenta, soustředící se na díla Moriho Ógaie, 

Nacumeho Sósekiho,12 Hamaa Širóa a Mišimy Jukia.13 

 

                                                           
6武光誠 *1950 
7氏家幹人 *1954 
8黒岩裕市 
9森鴎外 (1862-1922) 
10村山槐多 (1896-1919) 
11稲垣足穂 (1900-1977) 
12夏目漱石 (1867-1912) 
13三島由紀夫 (1925-1970) 



5. Závěry 

Z provedených analýz vybraných děl čtyř japonských modernistů jsem vysledovala dva trendy 

zobrazování tématu mužské homosexuality, které jsem reflektovala rozdělením analýz do dvou 

kapitol, jež jsem pojmenovala „Bišónen no bigaku – estetizace lásky chlapců“ a „Henkaku a hentai: 

démonizace lásky mužů“. 

První dvojici analyzovaných děl, román Šónen Kawabaty Jasunariho a povídku Mojuru hoho 

Horiho Tacua, spojuje to, že se odehrávají ve školním prostředí, a jejich tématem je láska mužského 

vypravěče ke spolužákovi – bišónenovi, tedy krásnému chlapci. 

Tento krásný chlapec – objekt lásky vypravěče má v obou dílech společné to, že se vymyká 

binárním genderovým kategoriím; těm se v dílech vymykají i další postavy.  

V obou dílech mužská homosexualita mizí po dosažení dospělosti – hovoříme proto o 

marginalizaci homosexuality do období dospívání. K tomu se přidává i marginalizace do minulosti, 

jelikož obě díla jsou vyprávěna z perspektivy staršího vypravěče ohlížejícího se za svým mladším 

já. 

 Tato perspektiva vyprávění umocňuje pojetí homosexuality jako přechodné fáze vývoje 

dospívajících chlapců, které v obou dílech převládá. Setkáváme se ale i s typem 

„nebezpečnější“ homosexuality jako inherentní součástí jedince, která s dospíváním nemizí. 

U Kawabaty se do jisté míry setkáváme s patologizací homosexuality, a to hlavně kvůli 

použitému jazyku, např. adjektiv jako „zvrhlý“, „zvrácený.  

V mnohem větší míře jsem však tuto patologizaci shledala v druhé dvojici analyzovaných děl, 

v románu Edogawy Ranpa Kotó no oni a povídce Hamaa Širóa Akuma no deši. V případě Kotó no 

oni se jedná o použití patologizujícího jazyka, kdy cokoliv související s homosexualitou je 

opakovaně pojmenováváno výrazy jako divný, zvrácený apod. Jsou tak rovněž označovány i další 

aspekty související s postavou Morota, které nejsou přímo spojeny s jeho sexualitou, což vyjadřuje 

homosexualitu ne jako pouze projev chování, ale jako vlastní podstatu jedince. V Akuma no deši 

se pak patologizace mění až v démonizaci.  



V případě obou děl je ovšem patologizace při bližším čtení vždy nějakým způsobem vyvážena, 

ať už např. tím, že je homosexuální postavě poskytnut prostor pro sebevyjádření v případě Kotó no 

oni, nebo využitím nespolehlivého vypravěče v případě Akuma no deši.  

Z jiných textů víme, že oba autoři s homosexualitou sympatizovali. Patologizaci 

v analyzovaných dílech tedy můžeme brát jako ústupek cenzuře a čtenářskému vkusu spíše než 

vyjádření jejich osobního přesvědčení; v Hamaově případě se rovněž jedná o záměrně satirické 

vyjádření absurdity homofobie.  
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• Moudrost žebravého mnicha – Taneda Santóka: Tráva podél cesty 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/39271/santoka-taneda-trava-podel-cesty  

• Nový Orient: Antologie japonské literatury 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/39809/novy-orient-antologie-japonske-literatury  

• Dětský úžas japonského agronoma – Kendži Mijazawa: Noc na galaktické železnici 



http://www.iliteratura.cz/Clanek/39903/mijazawa-kendzi-noc-na-galakticke-zeleznici 

• Manželka a matka na plný úvazek – Veronika Ageiwa: Deník japonské manželky 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/40265/ageiwa-veronika-denik-japonske-manzelky 

• Japonsko a Západ jako jin a jang – Šúsaku Endó: samuraj  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/40391/endo-susaku-samuraj 

• Temnější než obvykle, ale uvařený ze starých osvědčených surovin – Haruki Murakami: 

Komturova smrt 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/40825/murakami-haruki-komturova-smrt 

• Nepovažujme svět kolem sebe za jediný, který existuje – Naoki Higašida: Sedmkrát 

upadnout, osmkrát vstát  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/41047/higasida-naoki-sedmkrat-upadnout-osmkrat-vstat 

• Zatloukání vyčnívajícího hřebíku – Sajaka Murata: Za sklem.  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/41181/murata-sajaka-za-sklem 


