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Úvod 

Zeptáte-li se lidí ve svém okolí, kdy se u nás začalo bojovat za práva sexuálních menšin, 

s největší pravděpodobností uslyšíte, že se tak stalo na počátku devadesátých let 

minulého století v souvislosti se změnou politického systému. Druhá polovina výroku 

by byla správná, homosexuální minorita se skutečně začala o svá práva hlásit brzy po 

změně režimu, ne však po té nedávné z roku 1989, ale brzy po vzniku Československé 

republiky v roce 1918. Už předtím byly podnikány nesmělé pokusy upravit zákon, který 

homosexuální chování trestal coby smilstvo proti přírodě trestem vězení, ty se však 

odehrávaly na odborné úrovni, lékařské nebo právnické, nebyly ještě snahou samotné 

homosexuální menšiny. Ta se začala angažovat až s koncem války a nastolením nových 

politických a společenských poměrů. V demokratickém státě bylo kromě jiného třeba 

vytvořit nový, moderní právní řád (a s tím i trestní zákon), což bylo výjimečnou 

příležitostí pro zrušení některých zastaralých ustanovení, mezi nimi i § 129, trestajícího 

homosexualitu. V meziválečném období usilovaly o změnu zákona především dvě 

skupiny lidí, často ve vzájemné spolupráci, první byli odborníci, druzí homosexuální 

aktivisté. Do roku 1938 však nový trestní zákon nestihl být schválen – a poté už měl stát 

docela jiné starosti.  

Nicméně naděje na změnu poháněla po celých dvacet let usilovný boj o získání 

rovných práv homosexuálních občanů. Jeho součástí bylo zakládání organizací 

sdružujících homosexuály a také vydávání časopisu Hlas věnovaného otázkám 

sexuálních menšin. Hlas, který s přestávkami vycházel od roku 1931 do roku 1938, 

nebyl časopisem pro homosexuály v tom smyslu, jak bychom jej chápali dnes, byl totiž 

určen i heterosexuálnímu čtenáři coby osvětový list. Primárním záměrem Hlasu bylo 

dosáhnout zrušení § 129 a odstranění panujících společenských předsudků vůči 

homosexualitě, proto se zprvu zaměřoval především na odborné články a zpravodajskou 

činnost. S postupem času se koncept Hlasu měnil, stával se více společenskou a 

uměleckou revue a odborné příspěvky byly zastoupeny výrazně méně.  

Hlas se po většinu času potýkal s nedostatkem čtenářů a s finančními problémy, 

v důsledku toho několikrát změnil majitele a spolu s tím i název, autorský tým, formát a 



Diplomová práce Obraz homosexuálního jedince v časopisu Hlas

 

15 

koncepci. Poslední pokus o vzkříšení Hlasu proběhl jen několik dní před podpisem 

mnichovské dohody a v následujících padesáti letech neměl pokračovatele. 

Tato práce se ovšem nebude zabývat dějinami homosexuality nebo časopisem 

Hlas jako takovým; hlavním tématem nebude ani sama homosexuální minorita, nýbrž 

obraz homosexuálního jedince, jak jej utvářel právě Hlas. To neznamená, že bych se 

historickému zázemí nevěnovala, naopak se je v první kapitole pokusím charakterizovat 

co možná nejpřesněji. Druhá kapitola nabídne základní profil časopisu Hlas. 

Jádrem práce bude kapitola třetí; v ní provedu kvalitativní analýzu obsahu Hlasu, 

konkrétně ročníků 1931–1934. Protože jsem tímto výzkumem vstupovala na 

neprozkoumanou půdu, vymezila jsem výzkumnou otázku tak široce, jak jen to bylo 

možné – zajímal mě obraz homosexuálního jedince ve všech aspektech, které jen 

dokážu na stránkách Hlasu nalézt. Zásadní pro mě byl obraz homosexuála samotného, 

jeho charakteristik a vlastností, v druhé řadě jsem se hodlala zaměřit na způsoby, jakými 

je vztahován ke společnosti, k jiným lidem, jaké jsou jeho vztahy a postavení obecně.  

Můj základní předpoklad byl, že homosexuální jedinec bude zobrazován pozitivně a 

Hlas jej bude za všech okolností bránit. Metoda kvalitativní analýzy se pro tento úkol 

jevila jako nejvhodnější. 
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1. Dějiny homosexuality 

1.1. Dějiny homosexuality ve světě 

Není mým záměrem v této kapitole podat vyčerpávající výklad o dějinách 

homosexuality, není to ani možné v mezích mé práce. To, oč zde usiluji, je načrtnout 

rámec, v němž bude dávat smysl podrobnější pojednání o homosexualitě v českých 

zemích. Tento rámec nemá být souhrnem dat a událostí, stejně tak do něj nezahrnuji 

každou dějinnou epochu; zaměřuji se na momenty, které utvářely cestu k modernímu 

konceptu homosexuality.  

1.1.1. Prvotní podoby homosexuality 

Dodnes jsou na světě společenství, jejichž pozorováním a studiem můžeme získat jinak 

těžko dostupné poznatky o prapůvodní, kmenové, rituální homosexualitě. Hovořím zde 

o společenstvích1, jež se za tisíce let nezměnila a jež, přestože je západní civilizace 

v devatenáctém století objevila, i dnes udržují mnoho původních tradic a rituálů, a nám 

tak umožňují pohled do dávné minulosti lidstva. Rituální povaha homosexuálního 

chování naznačuje, že je takové chování spjaté s náboženskými představami kmene a 

s věcmi pro kmen klíčovými, a tudíž posvátnými. Typickou formou bývají iniciační 

obřady, při nichž se z chlapce stává muž, plnohodnotný příslušník kmene. Rituály 

různých kmenů bývají značně rozdílné, přesto v základu zpravidla stojí snaha odpoutat 

chlapce od ženského světa, v němž chlapec dosud žil, a umožnit mu stát se mužem, 

který se k ženám vrátí v odlišné roli. Homosexuální styky v době tohoto odloučení pak 

plní několik úloh, od pedagogických a posvátných po praktické, např. uvolňování 

sexuálního napětí v excitovaném období puberty, kdy však chlapci nejsou připraveni 

stát se otci. Kromě různých forem rituální pederastie nabývá homosexualita 

v kmenových společnostech také podoby transvestitismu. Opět je přítomen náboženský 

podtext, ať už se jedná o obřady zahrnující převlékání mužů za ženy a napodobování 

                                                 
1 Například kmeny na Papui Nové Guineji či na melanéských ostrovech. 
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sexuálního aktu, nebo jde o poměrně běžný výskyt osob2 (mužů, ale někdy i žen), jež 

dobrovolně přejímají způsob života druhého pohlaví, ať už dočasně, či trvale. Tito lidé 

nejsou společensky nikterak stigmatizováni a často mají víceméně či zcela šamanský 

charakter3. 

1.1.2. Staří Řekové a Židé 

Jestliže kmenová společenství stojí na úsvitu lidství jako takového, staří Řekové a Židé 

utvářeli bezprostředně kořeny západní kultury. Z jejich rozpornosti takřka ve všech 

aspektech života plyne do značné míry i rozpornost naší kultury, postoj k sexualitě, a 

tedy i k homosexualitě.  

Staré Řecko je vnímáno jako zlatý věk homosexuality, a do jisté míry oprávněně, 

protože jistá forma sexuálních vztahů mezi muži byla společenskou normou. Tato 

norma však měla pevná pravidla, zcela odlišná od dnešního pojetí stejnopohlavních 

vztahů. Řekové se snažili naplňovat ideál pedagogické pederastie, jejíž kořeny patrně 

můžeme hledat ve starší iniciační rituální pederastii, kterou jsme popsali výše. Mladík 

pro svůj úspěšný přechod do dospělého života, v němž prvořadou roli hrálo občanství – 

být mužem znamenalo být občanem –, potřebuje staršího druha, který jej touto cestou 

provede. Všechno v takovém vztahu mělo svůj řád, ritualizované dvoření, konkrétní 

náležitosti vztahu, včetně povolených sexuálních praktik, i konec milostného charakteru 

vztahu v momentě, kdy chlapec dospěje. Toto ukončení bylo klíčové, protože poměr 

dospělých mužů byl vnímán jako známka zženštilosti a občan v žádném případě 

zženštilý být nesmí. Dospělý muž se oženil a sám si vyhledal chlapce. Takový byl ideál, 

praxe s ním samozřejmě zdaleka ne vždy korespondovala.  

V jednom zásadním aspektu uspořádání života společnosti se Řekové a Židé 

shodovali – rolí manželky. Řecké ženy byly buď manželkami, hetérami, kněžkami, nebo 

otrokyněmi. Židovské ženy měly jen jednu možnost, přesto měly podobné postavení 

jako řecké manželky. Manželčinou povinností a doménou je domácnost a děti, to je 

                                                 
2 U severoamerických indiánů je užíván termín berdache. Tento termín pochází od evropských osadníků, 
kteří tak označovali muže v ženských šatech. Berdache je francouzskou verzí perských a arabských 
výrazů pro mladého muže drženého v otroctví pro sexuální účely. 
3 (Fanel, 2000 str. 18) 
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v zásadě vše. Ovšem zatímco muži v Řecku měli mnoho možností v milostném životě 

mimo manželství (tedy nad jeho rámec, oženit se měli v každém případě), Židé byli 

bezpodmínečně připoutáni ke svým ženám a sexuálně se směli realizovat výhradně 

v rámci manželského svazku, protože prvotní povinností muže bylo rozmnožit svůj lid. 

Ve světle takového uspořádání je zřejmé, kde se vzala biblická nesmiřitelnost 

k homosexuálnímu chování, ze zákona vzniklého z pochopitelné snahy o udržení 

populace tváří v tvář větším kulturám se postupem času stal zákaz rozměru 

náboženského a morálního, aby se na jeho základě druhotně opět přetavil v zákon, 

tentokrát světský, ve všech společnostech, jež se svým náboženstvím od judaismu 

odvozují. Především dva výroky ze Starého zákona jsou základem pro zákaz 

homosexuálního chování v těchto společnostech: „Nebudeš obcovat s mužem jako 

s ženou. Je to ohavnost.“4 a „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili 

ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“5.  

1.1.3. Křesťanství a středověká Evropa 

V raném křesťanství dochází k jistému posunu v náhledu na sex. Zatímco Řekové, 

Římané a Židé jej považovali za nutný a správný, byť za rozdílných podmínek, první 

křesťané přinášejí myšlenku neposkvrněnosti jako ideálu, a sexu v manželství jako 

druhé nejlepší a současně jediné další přijatelné varianty. Imperativ čistoty postavil vše 

mimo výše jmenované za hranici hříchu. Se vznikem křesťanství se tak zachoval i 

starozákonní zákaz homosexuálního jednání.  

Další závažný krok na cestě k novověkému pojetí homosexuality učinil Tomáš 

Akvinský ve druhé polovině třináctého století spojením víry a rozumu, katolické 

teologie a Aristotela. Charakteristickým rysem jeho Sumy teologické je snaha obhájit 

tradiční křesťanskou morálku odkazem na zákony přírody. Tím současně přijímá Starý 

zákon a jeho imperativy a současně říká, že tyto jsou platné i samy o sobě. Podobně také 

klasifikuje „nepřirozené“ sexuální chování podle jeho závažnosti: první jsou 

autoerotické skutky, druhé nevhodné styky s opačným pohlavím, třetí „sodomie“, styky 

                                                 
4 (Bellinger, 1998 str. 247) 
5 (Bellinger, 1998 str. 247) 
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se stejným pohlavím, a nakonec nejhorší ze všech, „bestialita“, styk se zvířaty. 

„Nepřirozenost“ takového jednání přitom spatřuje ve dvou zákonech přírody; 

argumentuje tím, že zvířata tak nejednají a že tyto skutky nevedou k plození. Obojí je 

důkazem rozporu se záměrem přírody. Dílo Tomáše Akvinského bylo sice uznáno jako 

oficiální filozofie katolické církve až v roce 1879, jeho myšlenky však měly 

bezprecedentní vliv na křesťanskou kulturu po celá staletí. A argument o nepřirozenosti 

slýcháme dodnes. 

Když navíc vezmeme v potaz svatou inkvizici, jejímž primárním cílem sice bylo 

bojovat s herezí a bránit jednotu církve a její věrouky, která ale s nemenší vervou stíhala 

ty, kdo stáli za hranicemi křesťanské morálky, získáme obraz poněkud pochmurný. 

Domněnku, že inkvizice od počátku zasahovala proti lidem dopouštějícím se sodomie, 

podporuje i blízkost (a často nerozlišitelnost) hereze a sodomie v obecném povědomí té 

doby6. Např. v Anglii a ve Francii slovo bugger, resp. bougre mohlo znamenat obojí, a 

dokonce některé francouzské zákony třináctého století uvádějí toto pojmenování, aniž 

by bylo zřejmé, který význam mají na mysli.7 

Druhá polovina třináctého století je také dobou, kdy většina Evropy přijala 

zákony trestající homosexuální aktivity smrtí. Paradoxem je, že podle všeobecně 

rozšířeného názoru se takovému chování nejčastěji oddával právě klérus a také 

obyvatelé měst. Nejtvrdší zákony z té doby proto nalezneme v městských zákonech a 

nařízeních8. Královský výnos např. zakazoval mnichův v Kastílii opouštět své řády a 

hovoří se v něm mimo jiné o hříchu, „kterým muž hřeší proti přírodě s jiným mužem 

(…) jestliže někdo spáchá tento hřích a dokáže se to, oba hříšníci budou veřejně 

vykastrováni (…) potom je zavěsí za nohy a nechají zemřít.“9 Tento a mnohé podobné 

tresty jsou nepřiměřené a také poměrně nepraktické, měly podle všeho sloužit 

především k zastrašení.  

                                                 
6 Toto spojení má své racionální jádro, mnohé ze sekt, s nimiž inkvizice bojovala, odvrhly běžný styk 
mezi mužem a ženou ve prospěch takového chování, z něhož nemůže vzniknout nový život. Jmenujme za 
všechny Katary, kteří věřili v dualismus hmoty a ducha, přičemž hmotný svět je dílem Satana, a plození je 
podporováním jeho díla. 
7 (Crompton, 2006) 
8 (Spencer, 1999 str. 75) 
9 (Spencer, 1999 str. 75) 
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K zajímavému společenskému rozporu dochází v souvislosti se znovuzrozením 

klasické, tedy antické kultury nejprve v Itálii a později ve zbytku Evropy. Záměrně 

řadím renesanci do téže kapitoly jako středověk, protože z hlediska pojetí 

homosexuality nedošlo k revoluci, ke změnám, ano, kultura italských měst, oslava 

mužského těla v dílech nejvýznamnějších umělců, rostoucí sekularizace, a tím pádem 

uvolňování morálních imperativů, včetně častěji pěstovaných a zhusta tolerovaných 

homosexuálních styků, to všechno renesance přinesla, avšak nedošlo ke skutečné 

změně; sodomie byla stále sodomie, ať už trestaná, či tolerovaná, kdo ji páchal, byl 

hříšník, ne varianta lidské bytosti podle moderního pojetí, a hřešil proti bohu, ne proti 

státu, jak tomu bylo v novověku. O jakém ale mluvím společenském rozporu? Všechno 

to, co jsem zmínila v předchozích řádcích, je jen jednou stranou mince. Tou druhou je 

stále přítomná represivní snaha. To, co platí v určitých kruzích na určitých místech, 

neplatí pro všechny mimo ně. Posuďme jen seznam samotných italských měst, jež 

zavedla trest smrti za sodomii, a kdy tak učinila: Boloňa 1259, Řím 1363, Cremona 

1387, Lodi 1390, Milán 1476, Capri 1351 a Parma 132910. Ve většině těchto měst bylo 

trestem upálení po prvním prohřešku.  

1.1.4. Novověk, reformace, osvícenství 

Náboženští reformátoři patnáctého a šestnáctého století uvedli do pohybu kola, která 

přinesla rozhodující posun v emocionálních postojích západní společnosti. Zaútočili na 

římský katolicismus na třech frontách: na církevní strukturu, teologii a morálku a 

výsledkem jejich snah tam, kde se jejich učení prosadilo, byla společnost, která byla 

volnější i přísnější než ta katolická. Postavili manželský sex na piedestal, nebyl už 

trpěným nutným prostředkem reprodukce, byl bohem požehnaný a správný. O to 

závažnějším hříchem v jejich očích byla jakákoliv sexuální aktivita mimo manželství, a 

homosexuální teprve. 

Není třeba opakovat známá fakta o vzniku tzv. protestantské pracovní etiky a 

kapitalismu, o průmyslové revoluci. Co bych akcentovala, je zrod nového 

společenského uspořádání, v němž se žena stahuje z pracovního procesu feudální 

                                                 
10 (Crompton, 2006 str. 246) 
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společnosti do domácnosti a stává se živým symbolem manželova postavení a bohatství, 

v němž pravidla určuje trh, a ten žádá nový typ osobnosti, „schopné ovládat živočišné 

pudy a vzdát se uspokojování momentálních potřeb v zájmu budoucích zisků, osobnosti, 

která se řídí vnitřními omezeními“.11 Kapitalismus stvořil muže jako soutěživého 

živočicha a definitivně změnil podobu vztahů mezi muži, zkomplikoval je, připravil je o 

formu vřelého přátelství a vyhranil tak vlastně dichotomii, jež přetrvala dodnes. Na 

jedné straně jsou mužská přátelství, necitová, a na druhé straně vztahy přímo milostné. 

Ztratilo se kontinuum, které do jisté míry přetrvalo ve vztazích žen. 

Doba osvícenství je, podobně jako renesance, plná rozporů. Západní kultura 

s koncem středověku opustila přesvědčení, že lidský život představuje pouze krátkou 

zastávku na cestě do božího království a že hledat v něm štěstí a naplnění je 

přinejmenším marnost. Spolu s tím padla i představa, že lidské dějiny mají sestupnou 

tendenci, vedoucí až k poslednímu soudu. Novověk přinesl obrovský myšlenkový obrat, 

a to směrem vpřed. Život získal cenu sám o sobě, stal se doslova cenným, dějinný 

pesimismus nahradila víra v pokrok a zítřky lepší dneška. Osvícenství definitivně 

stvrdilo tento vývoj, aby nastolilo věk rozumu, vědy a nového člověka, nezatíženého 

hříšností svého druhu, jak tomu bylo dosud, člověka, který má naději. Církev ztratila 

mnoho ze své moci a to se nezbytně odrazilo i ve věcech morálky; osvícenský duch 

přirozeně nově nahlédl i na oblast lidské sexuality. Osvobozena od přídechu hříšnosti, 

projevila se mnohem volněji, a hlavně veřejněji. V takové atmosféře se lépe dařilo i 

stejnopohlavní lásce, v rostoucích městech vzkvétala mužská prostituce, nejslavnější 

pornografické dílo té doby, Fanny Hill z roku 1749, vyobrazovalo velmi názorně 

mužskou i ženskou homosexualitu a transvestitismus nebyl od dob starověkého Říma 

nikdy populárnější než právě teď. Naproti tomu stál zákon, o nic mírnější než dříve, 

navzdory snahám o reformy právního systému, jež by byly v souladu s osvícenským 

pohledem na právo. Ve většině zemí byla i nadále trestem za sodomii smrt. 

Údobí relativního uvolňování poměrů se střídalo s jejich utužováním v průběhu 

celých dějin, avšak osmnácté století zaznamenalo po dlouhé době skutečnou diskurzivní 

změnu. Od této doby se na sexualitu hledí jako na něco, co je třeba regulovat a řídit 

                                                 
11 (Spencer, 1999 str. 126) 
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spíše než soudit. A co je nejdůležitější, s osvícenským zápalem se na ni zaměřila věda. 

Právě v tomto kontextu začaly být formulovány mnohé způsoby chápání sexuality, které 

převládají až dodnes. 

1.1.5. Devatenácté století, zrození homosexuála 

„Zatímco šestnácté století muže a ženy nutilo, aby se přiznali k ostudným sexuálním 

praktikám proti božímu zákonu a zemi, pozdní devatenácté století vidělo muže, který 

měl pohlavní poměr s jiným mužem, jako ‚homosexuála‘ a vedlo ho k tomu, aby sám 

sebe také tak chápal.“12 Tento výrok z eseje Foucault a teorie podivného v kostce 

shrnuje, k čemu v devatenáctém století na poli homosexuality došlo. A když říkám 

homosexualita, poprvé vlastně tento pojem užívám právem. Medicinalizace sexuality a 

s tím ruku v ruce jdoucí prudký rozvoj sexuologie jako samostatného oboru jsou 

důsledky změn, jež jsem popsala dříve. To, že vládu nad lidskou sexualitou převzali 

z rukou církve lékaři, s sebou přirozeně neslo změnu těžiště, tato se stala spíše otázkou 

biologickou než morální. Touto cestou se také ze sodomie – hříchu, stala 

homosexualita13 – vrozená dispozice, případně nemoc. Analogicky se z hříšníka stal 

homosexuál. Tento posun je naprosto zásadní pro celé pozdější nahlížení na tuto 

problematiku, protože zatímco ten, kdo často páchal sodomii, byl zkrátka velký hříšník, 

homosexuál vznikl jako druh, odrůda lidského pokolení, specifická a definovaná právě 

svou sexualitou. V centru pozornosti už nebyl čin, ale stav. Proto také aplikování 

termínu homosexualita na předchozí epochy lidských dějin není přesné, byť je 

nevyhnutelné; homosexualita jako způsob ustrojení jedince je myšlenkový koncept 

dřívějším generacím zcela neznámý.  

Ve chvíli, kdy se začala ujímat myšlenka, že homosexualita je jedinci dána, se 

nevyhnutelně vynořila jiná, totiž že takovou danost může společnost přijmout, případně 

ji zkusit léčit, pokud je nemocí, ale nemusela by ji trestat. V tomto bodě se střetávají 

průkopníci řečené myšlenky s politickou a právní realitou doby. Zatímco Francie 

dekriminalizovala sex mezi dospělými jedinci bez ohledu na pohlaví už pod vládou 

                                                 
12 (Spargo, 2001 str. 22) 
13 Termín homosexualita poprvé použil německý spisovatel maďarského původu Karl Maria Kertbeny v 
roce 1869. 
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Napoleona I. na samém počátku devatenáctého století a země jako Belgie, Itálie, 

Portugalsko, Rumunsko a Španělsko homosexualitu odtrestnily v jeho průběhu, jiné 

země se držely zavedených trestů, nově spojené Německo trestání zpřísnilo a např. 

Rusko a Polsko k zákonnému trestání homosexuálního chování teprve přistoupily. 

V této době mají původ také mnohé ze zákonů, jež přetrvaly až daleko do dvacátého 

století a jež s tresty za homosexualitu stále počítaly. Za všechny uveďme tzv. 

Labouchere Amendment, který platil v Anglii od roku 1885 až do roku 1967. Přelom 

století přinesl aféru Oscara Wilda, jemuž sláva a uznání nepomohly právě proti tomuto 

zákonu. Jeho případ byl skutečným skandálem, vyvolal debaty po celé Evropě i ve 

Spojených státech, jeho zvrácenost byla odsuzována dobovým tiskem i veřejností. O 

rozsahu skandálu vypovídá i skutečnost, že živá debata probíhala také v českých 

listech14, přestože zde do té doby nevyšel překlad jediného jeho díla. Aféra tak dobře 

ilustruje stav veřejného mínění v otázce homosexuality napříč západní kulturou, 

nakonec kriminální okolnosti byly prakticky tím jediným, s čím si mohla běžná 

veřejnost na základě toho, co jí předkládaly noviny, homosexualitu spojovat.  

Na pomyslném vrcholu světové sexuologie bylo od jejích počátků až do nástupu 

nacismu Německo, jemuž sekundovalo Rakousko. Právě v souladu s pozitivistickým 

charakterem německého myšlení se zvědečťoval a rostl diskurz o homosexualitě, aby 

v krátké době nabyl takového významu, že začal ovlivňovat i jiné země, kupř. český 

diskurz o homosexualitě byl v předválečném a hlavně meziválečném období zcela pod 

vlivem toho německého. Byl také dostatečně silný, aby podnítil vznik emancipačních 

hnutí, a tím vlastně světové hnutí za práva homosexuální minority jako takové.  

Druhá světová válka změnila obraz světa i sociální normy, vlastně téměř všechno 

v oblasti boje za práva homosexuální menšiny se odehrálo až po válce, ale tato nesmírně 

zajímavá etapa už není předmětem mojí práce. 

                                                 
14 V kapitole 1.2.3. odrazu Wildovy aféry v českém prostředí věnuji více prostoru. 
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1.1.6. Opomenuté ženy 

Hovoříme-li o homosexualitě v dějinách, o zákonech a trestech, skandálech a lékařské 

vědě, o prostituci a vydírání nebo o jakémkoliv jiném aspektu, většinou se zabýváme 

vztahy mezi muži. To ovšem není náhoda, vztahy mezi ženami zpravidla opomíjel jak 

zákon, tak i náboženství a společnost jako taková. Samozřejmě nalezneme místa, kde 

byla ženská homosexuální aktivita trestána zákonem, a nebylo to zcela výjimečné; byla 

i taková, kde případné tresty byly stejné pro muže i ženy, například zákon Allgemeine 

Bundesgesetz z roku 1852, který na našem území platil téměř sto let, trestal muže a 

ženy bez rozdílu. Navíc „čarodějnice“ odsouzené během několika staletí inkvizicí byly 

namnoze „vinny“ právě homosexuálními skutky. Ale po většinu lidských dějin jako by 

ženská homosexualita ani nebyla, dokonce i v období, kdy řádila inkvizice, na ni 

nepamatovaly první trestní řády.  

Bylo tomu tak z několika důvodů. Mezi nimi dominoval ten, že žena byla 

v otázkách moci a majetku zpravidla objektem, její tužby neznamenaly ohrožení 

společenského zřízení a společnosti. Také její sexualita nebyla považována za stejně 

významnou, žena byla sice pokušitelkou muže, ale byla považována za bytost od 

přírody pasivnější, méně nebezpečnou. Navíc její touhy byly z hlediska reprodukce 

poměrně irelevantní, i lesbická žena byla obvykle provdána a měla děti, toto rozhodnutí 

zpravidla nebylo na ní. Muž se mohl mnohem snáze vymanit z tohoto koloběhu života. 

Nemusím snad ani zdůrazňovat nerovné podmínky obživy, žena byla po většinu času 

existenčně závislá na muži, jinak řečeno na sňatku. Patriarchální zřízení zkrátka 

nepovažovalo ženskou homosexualitu za do té míry nebezpečnou, častou, významnou a 

relevantní, aby jí věnovalo pozornost. 

1.2. Homosexualita na našem území do roku 1918 

Kapitola o dějinách homosexuality do vzniku Československé republiky se zaměří na tři 

oblasti, právo, společnost a literaturu. Právní podmínky jsou už z podstaty věci dobře 

zdokumentovány, totéž platí o literárním odkazu; obtíž nastává, chceme-li říci cokoliv 

konkrétního o životě homosexuálně orientovaných lidí a o poměrech vůbec. Můžeme 

vycházet z předpokladu, že vztah společnosti k homosexualitě byl podobný jako 
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v okolních zemích a Evropě vůbec, ale jinak máme jen střípky informací, nic, co by 

tvořilo ucelený obraz specifický pro české země. 

1.2.1. Právní situace do roku 1918 

Můžeme říci, že charakteristickým rysem zdejšího práva ve středověku a dlouho po jeho 

skončení byla nejednotnost. Různé právní normy a přístupy, mnohdy zvykového rázu, 

byly uplatňovány v závislosti na stavu, místě a dalších okolnostech, kupř. šlechta 

podléhala zemskému právu, měšťané městskému a poddaní spadali pod pravomoc své 

vrchnosti. Nesmíme opomenout také okolnost, že v minulosti nebyl samozřejmostí 

pojem veřejného, resp. státního zájmu ve věcech trestních, k tomu došlo v českých 

zemích až v období stavovské monarchie. Do té doby byl trestajícím většinou 

poškozený či lidé jemu blízcí.  

Silou, jež tlačila oblast pohlavního života do sféry veřejného trestního práva, 

byla církevní ideologie. Mimo zákon se v souladu s církevním učením dostaly všechny 

mimomanželské pohlavní aktivity a také nezanedbatelný počet manželských. 

Homosexuální skutky byly jedněmi z nejtěžších provinění a podle toho byly trestány. 

Po několika pokusech došlo ke skutečnému sjednocení trestního práva na území 

rakouské monarchie roku 1769, kdy Marie Terezie vydala trestní zákoník Constitutio 

Criminalis Theresiana, tzv. Tereziánu. Také to byl moment, kdy se homosexualita stala 

zločinem trestaným jednotným právním postihem, konkrétně stětím mečem a 

následným spálením těla. Homosexuální styk byl zahrnut do kategorie zločinů proti 

dobrým mravům a čistotě spolu se stykem se zvířetem, sebeukájením, incestem, stykem 

s mrtvolami, mimomanželským stykem a také nepřirozeným stykem mezi mužem a 

ženou15, ať už v manželském svazku, či mimo něj. Ne všechny tyto zločiny byly 

přirozeně trestány se stejnou přísností, avšak homosexualita náležela, jak už bylo 

řečeno, k přečinům nejhorším, jen styk se zvířetem byl závažnější. Na tento vztah 

                                                 
15 Tj. stykem jiného druhu, než je vaginální soulož v jediné povolené poloze. 
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nepoukazuji náhodou, zoofilie a homosexualita spadaly do téže právní škatulky až do 

poloviny 20. století16. 

Radikální zlom v náhledu práva na homosexuální jednání (dalo by se říci 

sexuální jednání obecně) nastal nedlouho poté; Tereziána nezůstala v platnosti ani 

dvacet let, když ji nahradil Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně, vydaný 

roku 1787 Josefem II. V souladu s osvícenskou orientací panovníka se změnila podstata 

trestu, cílem již nebylo provinilce co nejpřísněji ztrestat, nýbrž jej pokud možno 

převychovat. To s sebou neslo nejvýraznější změnu – homosexualita přestala být 

hrdelním zločinem17. Není bez zajímavosti, že Josefův zákoník je prvním v novověké 

křesťanské historii, který k tomuto přikročil. O pouhých devět let později, v roce 1796, 

vstoupil v platnost zákon ještě modernějšího střihu, trestající homosexuální činy dosti 

mírně, vězením v rozsahu šesti měsíců až jednoho roku. Jedinou generaci tak dělí dva 

diametrálně odlišné zákoníky, za necelých třicet let naše země pokročily od poprav 

k trestu nepoměrně benevolentnějšímu. 

Až po více než půl století, roku 1852, byl zaveden nový trestní zákon 

Allgemeine Bundesgesetz, platný – s menšími obměnami – v českých zemích až do 

roku 1950. Tento zákon paragrafem 129 zpřísňoval postihy za homosexuální a zoofilní 

chování, obojí spadající do kategorie „smilstva proti přirozenosti“, stanovoval za ně 

trest vězení od jednoho roku do pěti let, za závažných okolností i deseti a dokonce 

dvaceti let. Zněl následovně: 

 

§ 129. Jako zločiny se trestají i tyto způsoby smilstva: 

I. Smilstvo proti přírodě, to jest: 

se zvířaty; 

s osobami téhož pohlaví. 

 

                                                 
16 Konkrétně do roku 1951, kdy byl téměř po sto letech vydán zákon, který tyto delikty rozlišoval. 
17 Zákon trestal homosexuální styk uvězněním i bitím metlami a veřejnou práci a deportováním z místa, 
kde  byl  čin  spáchán,  v případech,  kdy  vzniklo  veřejné  pohoršení.  Pokud  pohoršení  nenastalo,  bylo 
trestem zostřené vězení. 
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Trest tohoto zločinu. 

§ 130. Trest toho jest těžký žalář od jednoho až do pěti let.18 

 

Podobnou cestou se ubíral vztah práva a homosexuality i na Slovensku, resp. 

v Uhrách. První zmínka o trestnosti homosexuality se nachází v zákoně Iurisprudentia 

Criminalis z roku 1751, stanovujícím trest smrti za anální soulož. Zákoníky Marie 

Terezie a Josefa II. byly uplatňovány také v Uhrách. Mezi lety 1843 a 1852 trestalo 

uherské trestní právo homosexuální styk nejvýše tříletým vězením. Od roku 1852 zde, 

tak jako u nás, platil Allgemeine Bundesgesetz, ovšem jen do dosažení uherské 

autonomie, tehdy byl obnoven starší zákon z roku 1843. V rámci vytváření vlastní 

legislativy po rakousko-uherském vyrovnání byl v roce 1878 přijat novelizovaný trestní 

zákoník, postihující homosexuální chování maximálně ročním vězením. Uherský zákon 

zněl:  

 

§ 241. Smilstvo, vykonané mezi muži, jakož i smilstvo, které vykoná člověk se 

zvířetem, tvoří přečin smilstva proti přírodě a budiž potrestáno vězením 1 roku.  

 

§ 242. Zločinem smilstva proti přírodě jest a budiž potrestáno žalářem do 5 let, bylo-li 

spácháno mezi muži násilím nebo vyhrůžkou; jestliže však zločin způsobil smrt 

poškozeného, budiž potrestán doživotní káznicí.19 

 

Takový byl ve zkratce vývoj trestního práva s přihlédnutím k homosexualitě na 

našem území. Naposledy zmíněné zákony, tedy trestní zákon rakouský z roku 1852 pro 

Čechy a trestní zákon uherský z roku 1878 pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, přitom 

převzal i právní řád nově vzniklé Československé republiky, jak uvidíme v kapitole 

1.3.1. 

                                                 
18 (Seidl, 2007 str. 19) 
19 (Seidl, 2007 str. 20) 
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1.2.2. Homosexualita a společnost 

Můžeme oprávněně předpokládat, že se naše země nevymykají a ani v minulosti 

nevymykaly zastoupením homosexuálně založených mužů a žen ve společnosti. Přesto, 

jak už jsem naznačila v úvodu kapitoly, pociťujeme určité informační vakuum ve 

srovnání s dochovanými a dostupnými informacemi ze světové historie. Anglie, 

Francie, Itálie, Německo, dokonce i Spojené státy, všude nacházíme svědectví o 

životech těchto lidí, známe panovníky, umělce, jejichž životy a záznamy o nich 

přinášejí údaje, které z našich krajin chybí. Je obtížné s jistotou říci, co je příčinou, 

jakákoliv domněnka je právě jen domněnkou. Můžeme věřit slovům sociologa 

Emanuela Chalupného, který v souvislosti se středověkou sektou adamitů20 prohlásil, že 

„duch český byl vždy nakloněn více k puritánství nežli k rozkošnictví“?21 A pokud ne, 

byl tento duch jen uzavřenější a mlčenlivější? Nebo měl náš národ pouze příliš mnoho 

starostí s historickými zvraty, cizím područím, bojem o nezávislost a náboženskou 

svobodu, než aby se zabýval tematizací homosexuality? Na tyto otázky opovědět 

nedokážu. 

Zmíněné vakuum trvá u nás až téměř do přelomu devatenáctého a dvacátého 

století, kdy začíná být téma homosexuality nesměle otevíráno v literatuře, jak uvidíme 

v následující kapitole, především zásluhou Jiřího Karáska ze Lvovic a časopisu Moderní 

revue, a také na poli lékařském, v souladu s dobovým rozvojem sexuologie jako 

svébytného vědního oboru a obecnou medicinalizací sexuality. Tím, kdo téma otevřel 

v této oblasti, byl profesor soudního lékařství Václav Bělohradský, jehož studie Vzácný 

případ sexualné perverse. Culilinctus et fellatio vycházela v Časopise lékařů českých po 

celou druhou polovinu roku 1893. Bělohradský v ní nejen shrnuje dosavadní poznatky o 

homosexualitě, jež načerpal převážně z děl německého sexuologa a psychiatra Krafft-

Ebinga22, proslulého případovými studiemi o sexuálních odchylkách, ale jako první se 

vyjadřuje i k otázce trestání homosexuálního chování podle zákona. Soudí, že ti, jimž je 

                                                 
20 Adamité, jedna ze sekt působících zde v 15. století, sice byli mnohými podezříváni z nepřirozených 
sexuálních praktik, tato podezření však nejsou podložená; zato nahotu a volnou lásku oslavovali otevřeně. 
K tomu se také vztahuje Chalupného výrok. 
21 (Sex a tabu v české kultuře 19. století, 1999 str. 157) 
22 Pro české prostředí před první světovou válkou i v meziválečném období je typické, že odborný diskurz 
o homosexualitě vycházel nejvíce právě z produktů německé sexuologie, která představovala vrchol 
tohoto odvětví na světové úrovni až do nástupu nacismu. 
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homosexuální založení vrozené, by měli být spíše léčeni než trestáni, na rozdíl od těch, 

kdo si takto jen zpestřují sexuální život. Předznamenává tak budoucí úsilí ze stran 

lékařů, právníků a aktivistů o zrušení trestnosti homosexuality. 

Kromě odborných prací v pokrokovém duchu se v této době dařilo – pro 

nedostatek lepšího popisu – populárně poučným spiskům, z nichž jako příklad můžeme 

jmenovat Onanie a jiné perversity čili nepřirozené a chorobné ukájení pudu pohlavního: 

zevrubné líčení příčin, způsobů a léčení různých pohlavních výstředností, jako jsou 

onanie, výstřednost vůbec, sadismus, masochismus, homosexualita, fetišismus aj., jakož 

i léčení jich následků, kterou napsal roku 1907 dr. B. Slavík. V ní se mimo jiné uvádí: 

„Vlastní homosexualismus týká se buď mužů a tu sluje samcoložstvím (pederastií) 

anebo žen, kde nazýván jest tribadií (…) Příčina spočívá buď ve vyslovených chorobách 

duševních, nebo ve zhýralosti a vyčerpanosti pohlavní u lidí, kteří vedli po dlouhou 

dobu zpustlý život anebo v dlouho a často prováděné onanii, řidčeji u lidí, kteří 

z různých obav, anebo z ohledů sociálních nemohou nebo nechtí se ženami dle zákonů 

přírody obcovati. (…) Nejnepřirozenější náhradou souloží jest smilstvo prováděné 

s osobami téhož pohlaví (homosexualita) a smilstvo se zvířaty.“23 

Zajímavou informaci nalezneme v úvaze vydavatele časopisu Právnické rozhledy 

Václava Boučka z roku 1902. Autor přemítá o tom, zda je, či není správné zákonem 

postihovat homosexualitu, a přitom mimochodem naznačuje, jaké poměry skutečně 

panovaly, mimo lékařské ordinace, advokátní kanceláře a stránky časopisů. Klade si 

totiž otázku, je-li vůbec trestní opatření proti homosexuálním stykům účelné, když se 

těchto zločinů děje takové množství a trestních řízení tak málo. Spíše se domnívá, že 

nikoli, protože v případě konstituční homosexuality trest nic nezmění, v případě 

dočasné24 se dotyčný vrátí k heterosexuálnímu způsobu života, jakmile bude moci, a 

v případě zhýralců, kteří jsou většinou bohatí a vlivní, je trest už vůbec k ničemu, 

protože se mu zpravidla dokážou vyhnout25. 

                                                 
23 (Slavík, 1907 str. 51) 
24 Míněna je tzv. náhražková homosexualita, např. v prostředí, kde se nevyskytují jedinci preferovaného 
opačného pohlaví, typicky ve vězení, na lodích apod. 
25 (Seidl, 2007 str. 59) 
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1.2.3. Literární průkopníci 

Jak tomu bývá u společenských tabu, cestu nám prošlapává a svědectví uchovává 

umění. V českých zemích před vznikem republiky je, podobně jako v dalších zemích, 

atmosféra konce století a vznik dobových směrů, jakými byly symbolismus a 

dekadence, vhodným podhoubím pro prolamování řečených tabu. Je příznačné, že téma 

homosexuality v české literatuře otevírá Moderní revue, časopis, který vznikl jako 

literární orgán moderny devadesátých let, orientované na symbolismus a jemu příbuzná 

duchovní hnutí, a také časopis, kolem nějž se v průběhu let shromáždilo mnoho 

z budoucích opor Hlasu. Moderní revue vycházela pod taktovkou Arnošta Procházky 

mezi lety 1894 a 1925 a na tu dobu výjimečná vstřícnost vůči homosexualitě se 

projevovala už od počátku, především zásluhou Jiřího Karáska ze Lvovic, advokáta 

homosexuální minority, autora odvážných homoerotických sbírek poezie a prózy, 

redaktora Hlasu a předního představitele české dekadence. Prvním počinem, jímž se 

Moderní revue – podle Karáskových slov – „ocitla v nejradikálnějších proudech“26, bylo 

vydání wildovského čísla v roce 1895, tedy v roce procesu vedeného proti Wildovi 

kvůli jeho vztahu s mladším synem markýze z Queensberry. Podobně jako jinde 

v Evropě, také u nás se tisk postavil proti Wildovi, dokonce i pokrokové časopisy jako 

Herbenův Čas odsoudily jak Wilda samotného pro jeho amorálnost, tak zpětně i mnohé 

z jeho díla, v němž najednou nacházeli dříve neviděné známky zvrácenosti a 

nepřirozenosti. V takovém ovzduší věnovala Moderní revue většinu červnového čísla 

obhajobě, osobnosti a dílu Oscara Wilda, mimo jiné otiskla první překlad jeho díla u 

nás, esej o umění a kritice Úpadek lhaní. V plamenné obhajobě čteme, „že perverze 

sexuální neměly by býti vůbec stíhány zákonodárcem, jako jím nejsou stíhány ostatní 

nemoci a neduhy. (…) Že by ,trest‘ někoho ,obrátil‘ a z homosexuálního člověka učinil 

heterosexuálního, tomu snad ani nejnaivnější člověk neuvěří. (…) Homosexuálnost 

neexistuje od včerejška, není pouhou ,škodlivou‘ modou, která by se dala zameziti 

purkmistrovskou vyhláškou na všech rozích, existovala vždy a všade, a neví-li se a 

nevědělo kdy o ní, bylo to jen proto, že t. zv. veřejnost neuznala za dobré ji přijati ani na 

vědomí, sankcionovati ji, jako přijala na vědomí a sankcionovala heterosexuálné 

obcování v nejhrubších odstínech a formách, – a že nejsvrchovanějším opovržením 

                                                 
26 (Karásek ze Lvovic, 1994 str. 130) 
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stíhala vše, co se chvělo i nejslabším zákmitem homosexuálního.“27 Tato slova sice patří 

obhajobě Wildově, čtenáři však bylo a je jasné, že je tu obhajováno mnohem víc – 

homosexuální cítění jako takové.  

Osvětový charakter wildovského čísla doplňoval také překlad článku německého 

básníka Oskara Panizzy Bayreuth a homosexualita. Východiskem jeho příspěvku je 

inzerát z „nedistingovanějšího časopisu jižního Německa a starého světového listu“28, 

v němž se muž snaží seznámit s mladíkem pro společný výlet, přičemž ze samotného 

textu inzerátu i ze zmínky o Bayreuthu29 podle Panizzy zřetelně vysvítá podavatelův 

záměr o seznámení za účelem navázání milostného vztahu. V návaznosti na rozbor 

inzerátu rozvíjí autor úvahu o neškodnosti homosexuálního založení, přičemž kromě 

jiného argumentuje tím, že „při mužích homosexuellně disponovaných karnálné 

obcování je velikou vzácností, že tkví těžisko bez odporu skoro jen v mysli, a že celý 

směr je nutno pokládati rozhodně za převahu duševní.“30 Je, myslím, zjevné, že se tak 

pokouší ukonejšit heterosexuální veřejnost poukazem na nevinnost homosexuálních 

svazků, aby snáze přijala samotnou jejich existenci. 

Jiří Karásek ze Lvovic o mnoho let později ve svých Vzpomínkách píše: „Čekali 

jsme konfiskaci, ale cenzura byla tentokráte shovívavá. Číslo vyvolalo senzaci, čehož 

svědectvím bylo zvýšení počtu předplatitelů Moderní revue a záplava souhlasných 

projevů ze všech končin českých zemí. Rozumí se, že přišly i sprosté nepodepsané 

dopisy. Ale ty putovaly rovnou do kamen.“31 

Dalším významným počinem v české literární krajině byla Karáskova sbírka 

Sodoma. Můžeme se asi oprávněně domnívat, že wildovské číslo Moderní revue bylo 

jakýmsi testem a že pozitivní ohlasy mu dodaly odvahu pro vydání Sodomy, 

kvintesence dekadentní lyriky s jejími pohanskými i antickými motivy, morbidní 

erotikou, fascinací vznícením i zemdlelostí a otevřenou oslavou homosexuální lásky. Do 

                                                 
27 (Moderní revue, 1895) 
28 (Panizza, 1895) 
29 Bayreuth byl šifrou, kterou se sdělovalo, že se hovoří v homosexuálním kontextu; v Bayreuthu se totiž 
scházívali homosexuálové se zalíbením v díle Richarda Wagnera, především v jeho posledním díle 
Parsifal, které má zjevný homoerotický podtext. 
30 (Panizza, 1895) 
31 (Karásek ze Lvovic, 1994 stránky 131-132) 
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tisku se Sodoma dostala v září 1895, byla však okamžitě konfiskována pro přečin proti 

mravopočestnosti. Karásek sice ušel trestnímu stíhání díky císařské amnestii, ale 

Sodoma se ke čtenářům dostala až o deset let později, po interpelaci 

sociálnědemokratického poslance Josefa Hybeše v říšské radě. Když nakonec k vydání 

došlo, nenásledoval sice skandál (oproti roku 1895, kdy pouhá snaha o vydání 

rozpoutala aféru), ale rozhodně nemůžeme hovořit o příznivém přijetí, mnohem spíše o 

přijetí rozpačitém. Nejdůraznějšího odmítnutí se jí dostalo od Z. K. Klímy 

v Rozhledech: „Tón homosexuality, zhnusení a pohlavní impotence nevyjadřuje tu 

ničeho ze ,smutku pohlaví, jeho tragiky a marnosti‘, jak se domnívá p. Karásek; 

vyjadřuje nanejvýše jenom trapnost těchto duševních a fyzických stavů.“ Ani 

v Karáskově domovské Moderní revue anonymní recenzent32 nešetří kritikou, hlavně 

vůči neprostupujícímu tónu pasivity, zhnusení a morbidnosti. Nejpříznivěji snad 

Sodomu hodnotil Jaroslav Hilbert v Nové české revue, v níž studii o Karáskovi uzavírá 

slovy: „Z té generace devadesátých let (…) Karásek ze Lvovic jest ten, který zdál se 

vždy skoro všem očím méně významný, než byl. Prózou i poezií svou, vnitřní básnickou 

neposkvrněností i svým duchem stál tu před deseti lety osamocen uprostřed posměchu a 

stojí tu dnes povšimnut nejvýš popřením. Má záliby a sklony, kterých my nemáme, a 

paměť minulá ukládá mu obliga, jež my můžeme odstrčiti.“33 I jiné Karáskovy práce, 

poezie i próza, mají silný homoerotický náboj a Karásek sám se v letech po vzniku 

Československé republiky stává stále otevřenějším, ať už jako autor, nebo jako člověk a 

občan, jak uvidíme v následující kapitole, mapující homosexualitu v době první 

republiky, pro období předcházející však Sodoma zůstává jedinečná, i kdyby ne pro své 

umělecké kvality, pak dozajista pro svůj společenský význam. 

Na tomto místě chci poznamenat, že záměrně věnuji tolik prostoru Jiřímu 

Karáskovi a opomíjím Otokara Březinu, protože ač je Březina významnějším básníkem 

v kontextu celé české literatury, jeho důležitost pro české dějiny homosexuality není 

taková, přestože jeho raná poezie vyjadřuje podobné tužby jako Karáskova. Totéž platí 

do jisté míry také o Karlu Hlaváčkovi; Březina i Hlaváček byli homosexuální, jejich 

                                                 
32 Kterým byl s největší pravděpodobností sám Arnošt Procházka. 
33 (Hilbert, 1905 str. 255) 
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dílo to nezamlčuje, ale nebyli v žádném smyslu toho slova aktivisty a jejich vliv v tomto 

směru nebyl velký. 

1.3. Homosexualita na našem území mezi lety 1918 a 1938 

Je obtížné postihnout vše, co se v oblasti homosexuality dělo v meziválečném 

Československu. Zatímco pro předcházející kapitolu byl příznačný nedostatek 

materiálu, problémem této je vybrat to podstatné z velkého množství materiálů, 

osobností a událostí. Přestože po celé období první republiky byla homosexualita 

trestná, začalo o ní být slyšet, začalo se o ní mluvit a také začal boj za práva těch, jichž 

se týká. Živě se rozproudila diskuse o odtrestnění, vznikly první spolky homosexuálů, 

objevilo se množství podniků zaměřených na homosexuální klientelu a v neposlední 

řadě vznikl (a také zanikl) časopis Hlas, první a na dalších téměř šedesát let poslední list 

pro homosexuální minoritu. Protože mu bude věnována vlastní kapitola, do této jej 

nezahrnu. 

1.3.1. Právní situace mezi lety 1918 a 1938 

Jak už bylo řečeno v kapitole 1.2.1., nově vzniklá Československá republika převzala na 

určitou dobu právní řád platný do té doby, aby se vyhnula právnímu vakuu. Protože 

však v důsledku rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867 platily různé právní řády 

v Předlitavsku (Čechy, Morava, Slezsko) a Zalitavsku (Slovensko, později také 

Podkarpatská Rus)34, nastal v Československu tzv. právní dualismus. Nový stát 

přirozeně usiloval o změnu této nežádoucí situace, a začal záhy pracovat na zcela 

novém, unifikovaném právním řádu.  

Ministerská komise pro reformu trestního práva, jejímž úkolem bylo vytvořit 

nový trestní zákoník (do jehož působnosti spadá homosexualita), byla sestavena v roce 

1920. Výsledkem práce komise byla tzv. osnova, která mimo jiné počítala se zrušením 

všeobecné trestnosti homosexuality. Dotyčný paragraf zněl: 

 

                                                 
34 Konkrétně rakouské právo v Předlitavsku a uherské právo v Zalitavsku. 
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§ 261  Smilstvo s osobou téhož pohlaví 

(1) Kdo vykoná smilné jednání s osobou mladší osmnácti let téhož 

pohlaví, kdo svádí takovou osobu ke smilnému jednání s ním, trestá 

se, není-li čin trestný podle § 258, žalářem od jednoho měsíce do tří 

let nebo vězením od čtrnácti dnů do tří let. 

(2) Kdo vykoná smilné jednání s osobou téhož pohlaví po živnostensku, 

kdo po živnostensku se nabízí ke smilnému jednání s osobou téhož 

pohlaví, trestá se žalářem od jednoho měsíce do tří let.35 

 

 Ostatní případy homosexuálního jednání, tedy různá vynucení smilstva, zneužití 

moci ke smilstvu, smilstvo s osobou příbuznou atd., byly trestné podle dotyčných 

paragrafů, které nerozlišovaly, zda byl čin spáchán na osobě opačného, nebo téhož 

pohlaví, jakého byl pachatel.36 

Osnova se v průběhu 20. let stala skutečností sui generis. Přestože nebyla 

schválena vládou ani parlamentem, operovalo se s ní, jako by byla předem jistá. 

Postupem času se však začala vytrácet politická vůle a ve 30. letech už bylo zřejmé, že 

osnova ve stávající podobě schválena nebude. Vláda ustavená v roce 1935 zahájila nový 

pokus o sjednocení trestních zákonů a trestních řádů, přičemž důraz byl kladen na 

jednotnost, ne na reformu. V rámci tohoto zadání vznikl návrh zákona, v němž byla 

trestnost homosexuálního jednání zachována, jen bylo trestáno mírněji. Paragraf této 

nové osnovy uváděl následující: 

 

§ 335 

(1) Kdo vykoná smilné jednání s osobou téhož pohlaví, bude potrestán 

tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku. 

                                                 
35 (Seidl, 2007 str. 109) 
36 (Seidl, 2007 str. 109) 
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(2) Kdo však přiměje osobu téhož pohlaví mladší než osmnáct let, aby 

s ním vykonala smilné jednání nebo aby na sobě trpěla jeho smilné 

jednání, nebo kdo ji k tomu svádí, bude potrestán žalářem do tří let, 

není-li jeho čin trestný přísněji podle § 335. 

(3) Kdo provozuje po živnostensku smilstvo s osobou téhož pohlaví nebo 

kdo se po živnostensku nabízí ke smilstvu s osobou téhož pohlaví, 

bude potrestán žalářem od jednoho roku do pěti let.37 

 

Zajímavý je komentář k paragrafu, odůvodňující rozhodnutí zachovat trestnost. 

Kromě jiného uvádí, že „osnova upustila (…) od trestnosti smilstva se zvířaty, neboť u 

tohoto ojediněle se vyskytujícího, třeba také velmi nemravného činu, není nebezpečí 

rozšíření. (...) Naproti tomu nelze totéž tvrditi o smilstvu mezi osobami téhož pohlaví. 

Tato neřest jest dosti rozšířena a jistě by se rozšířila ještě více, kdyby trestní zákon 

neposílil obecné přesvědčení o její mravní zavržitelnosti také účinnou trestní hrozbou. 

Rozšíření této neřesti, zvláště mezi muži, mohlo by velmi neblaze působiti i na 

objektivní obstarávání věcí veřejných a to je dosti důležitým důvodem, aby osnova 

setrvala na všeobecné trestnosti tohoto činu a nespokojila se s ochranou osob menší 

odolnosti.“38 Komentář zmiňuje i všechny argumenty pro zrušení trestnosti, z čehož je 

zřejmé, že s nimi byli autoři osnovy obeznámeni a uvážili je, nakonec ale rozhodli ve 

prospěch argumentu citovaného výše.  

Osnova byla projednávána v letech 1937 a 1938, a v důsledku politických změn 

po podepsání mnichovské dohody zapadla; legislativa a exekutiva přirozeně změnily 

priority. Po osmnáct let bojovali aktivisté za dekriminalizaci homosexuální minority a 

mezitím i dlouho potom byla tato trestána podle proslulého paragrafu 129 trestního 

zákona z roku 1852, a to vězením v délce trvání od jednoho roku do pěti let. Na 

Slovensku po celou dobu platil mírnější paragraf 241 zákona z roku 1878, trestající 

homosexuální styky maximálně jedním rokem vězení, pokud nebylo užito násilí či 

                                                 
37 (Seidl, 2007 str. 165) 
38 (Seidl, 2007 str. 166) 
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pohrůžky; pokud ano, pak nejvýše pěti lety vězení. Ženy byly v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku trestány stejně jako muži39, na Slovensku lesbické styky trestné nebyly.  

Představu o skutečném objemu stíhání homosexuálních mužů a žen si můžeme 

udělat na základě dostupných dat z let 1928 až 1931. Pro tyto roky máme údaje o stíhání 

výhradně podle § 129, zatímco v jiných obdobích jsou často směšovány s počty 

odsouzených za zoofilii a incest. Mezi lety 1928 a 1931 bylo tedy odsouzeno 801 osob, 

z toho 24 žen a 220 mladistvých, přičemž celkový počet byl v každém roce vyšší než 

v roce předchozím. Z údajů z jiných let, kde jsou pohromadě odsouzení i podle jiných 

paragrafů, zase zjišťujeme, že prakticky nikdo nebyl odsouzen k trestu přesahujícímu 

jeden rok, tedy minimální sazbu.  

1.3.2. Společenské podmínky života homosexuálně orientovaných 

Být homosexuálně orientovaným občanem Československé republiky s sebou neslo 

nemálo rizik, z nichž většina měla původ v platnosti § 129. Samozřejmě zde bylo 

bezprostřední nebezpečí soudního stíhání, ale nezákonnost homosexuálních styků na 

sebe nabalovala i další nepříznivé jevy, jakými bylo vydírání, často spojené s prostitucí, 

udávání, trvalá hrozba skandalizace, hlavně u významnějších osob, a v neposlední řadě 

sebevraždy.  

Z údajů v předešlé kapitole sice vysvítá, že se soudy v naprosté většině případů 

držely na dolní hranici trestní sazby, přesto byly vynášeny i rozsudky, které musely 

každého homosexuála upřímně vyděsit; příkladem budiž případ zmíněný sociologem 

Emanuelem Chalupným v Hlasu: „Myslím, že i po staletích bude jako odstrašující 

příklad soudnictví uváděno rozhodnutí nejvyššího soudu z r. 1921, jímž byl pro 

‚smilstvo‘ odsouzen muž, jenž se ani nedotkl těla jiného muže, nýbrž jen jeho oděvu. – 

Nejvyšší soud postavil se tu za stanovisko: když zákon zřetelně neříká, co je smilstvo, je 

smilstvem všechen styk, jenž jakýmkoliv způsobem se k pohlavnímu ukojení vztahuje. 

Dle takové logiky jsou pak nuceny řídit se i nižší instance, a následek je recidiva 

nejtemnějších pověr zašlých dob.“40 Je zjevné, že v takových podmínkách velmi 

                                                 
39 A se stejnou úpravou se počítalo i v osnovách nového trestního zákona. 
40 (Chalupný, 1931 stránky 3-6) 
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záleželo na osobním přístupu policie a soudců. Mnozí z nich byli shovívaví a moderní, 

jak jsem uvedla v kapitole 1.2.2., už v roce 1902 argumentoval právník Václav Bouček 

proti § 129 tím, že je zločin podle něj tak četný a tak málo stíhaný. Je--li ale možné 

projevit i odepřít shovívavost, jen to poukazuje na skutečnost, že osud homosexuálních 

občanů závisel na náhodě, nikoliv na důstojných společenských podmínkách. 

Po celou dobu první republiky byly vedeny soupisy homosexuálů, konkrétní 

informace nám opět nabízí časopis Hlas; čtenář z Plzně v dopisu redakci41 popisuje 

praktiky policejního ředitelství v Plzni. Na policii byli předvoláváni jak ti, proti nimž 

měla policie důkazy či udání a proti kterým bylo následně zahajováno trestní řízení, tak 

i ti, proti nimž žádné usvědčující materiály neměli. Tuto druhou skupinu ujišťovali, že 

evidence homosexuálně zaměřených lidí je třeba pro případnou novelizaci § 129 a pro 

interní potřeby policie. Součástí této evidence byly i fotografie dotyčných, včetně 

osobních údajů a sexuálních preferencí.  

Aféry sexuálního charakteru pravidelně plnily stránky novin a ty s 

„protipřirozenými sklony“ se mezi nimi vyskytovaly běžně. Do rukou většinové 

společnosti se tak dostávaly ve spojitosti s homosexualitou zprávy skoro výhradně 

skandálního, kriminálního charakteru. Dozvídáme se o obchodníkovi, který lákal 

dospívající hochy do svého bytu s příslibem pochutin42, o lesbických aférách 

milionářské dcerky43, o loupežné vraždě s homosexuálním podtextem44 a tak bychom 

mohli pokračovat ad infinitum.  

Vyděračství v souvislosti s homosexualitou bylo tak rozšířeným jevem, že již na 

přelomu století bylo stálým a závažným argumentem proti § 129. Poprvé jej použil Jiří 

Karásek ze Lvovic v Moderní revue v roce 189545 a od roku 1918 už jej používali 

všichni zastánci odtrestnění. Není ostatně divu, zločin s diskutabilní společenskou 

nebezpečností, čistě mravnostní, na sebe nabaloval zločin mnohem těžší, jemuž by se 

                                                 
41 (Hlas sexuální menšiny, 1932, s. 61-62) 
42 (Fanel, 2000 str. 420) 
43 (Fanel, 2000 str. 423) 
44 (Fanel, 2000 str. 425) 
45 (Karásek, 1895 stránky 71-72) 
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dalo snadno zabránit46 odtrestněním toho lehčího. Nebyly výjimečné případy, kdy byla 

k vydírání či okrádání použita pohrůžka obviněním z homosexuálních styků či dokonce 

jen návrhů, aniž by k nim došlo; to lépe než co jiného ukazuje, jak velkou hrozbou byl § 

129, když se jím nechali zastrašit i lidé, kteří se proti němu neprovinili. 

O důvodech sebevražd není třeba psát mnoho, jsou dostatečně zřejmé. František 

Jelínek je v knize Homosexualita ve světle vědy shrnuje takto: „Do řady uranických 

sebevrahů, kteří vlastně nezabili se, nýbrž byli zabiti, patří značný počet t. zv. sebevrahů 

‚z neznámých důvodů.‘ Mnozí z nich nezanechají ani zpráv, proč si zoufali, a to 

z ohledu na příbuzné. Příčin, proč si homoeróti sáhnou na život, jest mnoho. Buď proto, 

že přišli do konfliktu se zákonem dle paragrafu o nepřirozeném smilstvu, nebo proto, že 

byli vypuzeni z kruhu rodinného, neb proto, že nemohli déle snášeti, že nejsvětější 

jejich cit, totiž láska, se považuje za neřest a zločin.“47 Kromě těchto motivů můžeme 

uvést ještě jeden velmi významný, totiž únik před vyděračem. 

1.3.3. Významné osobnosti 

Boj za práva homosexuální minority, který se v Československu odvíjel převážně 

v rovině právní, snahou o odtrestnění homosexuality, by býval nebyl možný bez 

usilovné snahy aktivistů a odborníků, zkrátka osobností, jež zasvětily významnou část 

své kariéry tomuto boji nebo se v něm jinak vyznamenaly. Nejvýznamnější z nich chci 

představit v této kapitole. Osobnostem, jež jsou svázány především s časopisem Hlas, se 

budu věnovat v kapitole vyhrazené tomuto časopisu. 

1.3.3.1. František Čeřovský 

Advokát František Čeřovský (1881–1962) byl vůbec prvním, kdo se po první světové 

válce, v novém státě, pokusil iniciovat zrušení § 129 a ve svém úsilí vytrval nejen po 

celé meziválečné období, ale dokonce i po převratu v roce 1948. Zajímavou okolností 

je, že sám byl heterosexuální a neměl na věci osobní zájem, jen profesionální a obecně 

                                                 
46 Alespoň do jisté míry, je jasné, že odtrestněním by se úplného vymýcení nedosáhlo, jelikož vydírání 
nemusí být založeno jen na zákonné, ale i na společenské hrozbě. 
47 (Jelínek, 1924 str. 91) 
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lidský. K zájmu o homosexualitu se dostal v mládí skrze svou vášeň pro umění; našel 

přátele ve svobodomyslném uměleckém světě, nemálo z nich bylo homosexuálních, a 

jejich osudy a příběhy Čeřovského přivedly k celoživotnímu zaujetí pro jejich věc. 

Později vzpomínal, že bezprostřední pohnutkou, jež ho vedla k rozhodnutí věnovat se 

problematice systematicky, byl tragický případ jednoho klienta, státního úředníka, 

slušného a inteligentního člověka, který se zastřelil den před nástupem trestu po 

odsouzení na základě § 129. Když si po studiích založil vlastní advokátní kancelář, jeho 

klienty se stále častěji stávali homosexuálové stíhaní právě podle § 129, případně 

vydíraní pro svou orientaci. Pomáhal i mimo svou praxi, například hledáním nového 

zaměstnání pro klienty po soudním procesu, bylo-li třeba. Na krátkou dobu dokonce 

převzal i vydávání Hlasu.  

Jeho nejviditelnější činností však byla ta publikační. Už bylo řečeno, že byl 

prvním, kdo v Československu vystoupil s požadavkem na odtrestnění homosexuálních 

styků. Stalo se tak v roce 1919 na stránkách časopisu Právník. Z článku pod názvem § 

129 I. b. tr. z. Příspěvek k naléhavé reformě trestního zákona je sice patrný jistý 

nedostatek zkušeností a argumentační síly48, i tak měl ale slušný ohlas a byl to právě 

tento příspěvek, co tak dramaticky rozšířilo jeho homosexuální klientelu. To mu 

přineslo další zkušenosti, takže s postupem času se stal nejen jakousi organizační silou 

homosexuální komunity, ale také uznávaným znalcem a autorem mnoha právních a 

osvětových textů.  

Po druhé světové válce pokračoval v obhajování homosexuálních občanů a ve 

snaze o odtrestnění. V roce 1950 se teď už Československá socialistická republika 

konečně dočkala nového trestního zákona, odtrestnění však nikoliv; na to si František 

Čeřovský (a s ním samozřejmě celá homosexuální komunita) musel počkat do roku 

1961. Rok nato zemřel.   

                                                 
48 Apeloval na lidský soucit a nesmyslné důvody, jimiž byly tresty obhajovány dříve, kupř. boží pohromy, 
ale nedokázal, že toto trestání je fundamentálně špatné. 
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1.3.3.2. Hugo Bondy 

Působení Huga Bondyho (1897–1939) v problematice homosexuality probíhalo na jiné 

úrovni a s jinou motivací než u Františka Čeřovského, můžeme však říci, že právě oni 

dva nejvíce přispěli snahám o zrušení § 129. Bondy byl na rozdíl od Čeřovského 

lékařem, což naznačuje odlišný úhel pohledu – jeho argumentace měla takřka výlučně 

medicínský charakter. Od počátku své lékařské kariéry se specializoval na 

sexuologickou49 větev psychiatrie a na boj proti alkoholismu. Po ukončení studií 

medicíny v Praze absolvoval studijní pobyty na Hirschfeldově ústavu v Berlíně a na 

klinikách ve Vídni a v Curychu. Poté působil v v soukromém sanatoriu MUDr. 

Leopolda Kramera v Praze, který později vedl.  

V průběhu dvacátých let přispěl mnoha články do diskuse o odtrestnění, ve 

třicátých letech z osobních i profesních důvodů publikovat přestává, žení se – ano, i on 

je heterosexuální – a přebírá vedení Kramerova sanatoria. Jeho život končí předčasně a 

tragicky krátce po vzniku protektorátu Čechy a Morava; byl Žid a těsně před 

plánovanou emigrací spáchal sebevraždu.  

Bondyho vztah k homosexualitě byl čistě profesionální, zcela nepodobný 

Čeřovského lidskému zápalu, tím méně osobnímu zájmu těch osobností, jež byly samy 

homosexuální. Zasazoval se o zrušení § 129 na základě nových lékařských objevů, 

jmenovitě na základě práce vídeňského profesora Eugena Steinacha50 a jeho 

pokračovatele Roberta Lichtensterna, který začal homosexualitu operativně léčit. Jejich 

výsledky udělaly na Bondyho velký dojem; v jednom ze svých vystoupení 

argumentoval takto: „A nyní tážeme se, proč trestá zákon člověka homosexuelního? 

Proto, že vyvinula se u něho následkem neúplního differencování zárodečného epithelu 

                                                 
49 Termín sexuologický zde užívám volně, sexuologie byla v této době na začátku a věnovala se 
především venerickým chorobám. 
50 Steinach dospěl k závěru, že se u homosexuálních mužů vyvinula obojetná žláza pubertní (pohlavní; 
tedy orgán, jehož tkáň má prvky histologického substrátu jak varlete, tak vaječníku), a to následkem 
neúplné diferenciace zárodečného epitelu. Ten se ovšem nikdy nediferencuje absolutně dokonale, a záleží 
tak na tom, který typ buněk v pohlavní žláze je dominantní. Pokud není činnost ženských buněk potlačena 
převahou mužských, jejich hormon působí běžným způsobem na mozek a vznikne tak homosexuální 
ladění. 
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obojetná žláza pohlavní a proto, že on, jako každý jiný tvor podléhá týmž zákonům 

přírodním, platným pro každého bez rozdílu.“51 

1.3.3.3. František Jelínek 

Málo toho můžeme napsat o osobnosti Františka Jelínka, neznáme biografické údaje, 

víme jen, můžeme-li se spolehnout na slova Františka Čeřovského, s nímž byl zjevně 

v přátelském vztahu, že byl nedostudovaným medikem52, že byl sám homosexuální a že 

z jeho podnětu možná vzešel první pokus o vytvoření organizace homosexuálně 

orientovaných53. Přesto jsou jeho zásluhy nepopiratelné díky jediné knize, již napsal, 

která je však v českém prostředí natolik výjimečná, že si zaslouží zvláštní pozornost. 

Tou knihou je Homosexualita ve světle vědy, vydaná nakladatelstvím Obelisk 

v roce 1924. Tak jako časopis Hlas na počátku třicátých let, i tato kniha z poloviny let 

dvacátých při pohledu zpět překvapuje otevřeností a především důrazností ve svých 

požadavcích. Již jedna z prvních vět knihy zřetelně artikuluje nárok homosexuální 

minority na rovnost před právem a právo na štěstí: „Člověk si dnes konečně uvědomil, 

že také jedinec má právo sebeurčení, a že stát a společnost není oprávněná ubírati mu 

z nejsvětějších lidských práv – právo milovat podle své přirozenosti – nezasahuje-li 

přitom do právní oblasti třetího.“54 Nezapomeňme ani na chvíli, že se fakticky stále 

pohybujeme v právním rámci zákona Allgemeine Bundesgesetz z roku 1852, který i 

nadále sdružuje homosexualitu a zoofilii pod jedinou nálepku nepřirozeného smilstva, a 

které trestá vězením. Proklamovaným cílem knihy je zaplnit mezeru v tehdejší literatuře 

a nabídnout moderní publikaci opřenou o nejnovější vědecké poznatky, pokrývající 

téma stejnopohlavní lásky co možná nejkomplexněji. Po odborné, řekněme medicínské 

stránce se Jelínek opírá v prvé řadě a s nemalou dávkou entuziasmu (jak je ostatně 

příznačné pro celou generaci průkopníků v této oblasti u nás) o berlínskou školu v čele 

s Magnusem Hirschfeldem. Kromě této medicínské stránky věnuje autor pozornost 

vztahu homosexuality a křesťanství (přičemž křesťanství bez obalu označuje za původce 

                                                 
51 (Seidl, 2007 str. 76) 
52 (Schindler, 2003 str. 73) 
53 Jestli tomu tak bylo, není jisté, jak je vidět v kapitole 1.3.4. 
54 (Jelínek, 1924 str. 4) 
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současného nazírání na homosexualitu), vztahu homosexuální minority, státu a 

společnosti, nevyhýbá se problematice prostituce a vyděračství, zvláštní kapitolu věnuje 

pederastii, „řecké lásce“, stejně jako homoerotickému umění, a zahrnuje i později 

oblíbený seznam významných homosexuálně orientovaných osobností. Jak je patrné už 

z tohoto výčtu, kniha vskutku postihuje všechna témata, která nacházíme v takto 

zaměřené literatuře obyčejně až o mnoho let později, a to mnohem spíše za hranicemi 

naší země. Kromě informační hodnoty navíc okamžitě zaujme živým, byť místy 

poněkud vypjatým stylem, jímž je psána. K mnoha dílčím aspektům, kterými se v knize 

zabývá, přidává osobní komentáře zakládající se buď na jeho vlastní zkušenosti nebo 

zkušenosti jeho přátel. Tím se stává nedocenitelným pramenem pro studium běžného 

života v meziválečném homosexuálním prostředí (obzvláště působivá je kapitola o 

vyděračství). Tento zápal sice oslabuje objektivitu práce, ale František Jelínek byl 

především aktivistou, navíc v průkopnických dobách, proto je odklon od přísné vědecké 

objektivity pochopitelný a hodnotě knihy mnoho neubírá. 

Zajímavá je zjevná animozita, již projevuje vůči Jelínkovi Hugo Bondy. 

V Časopisu lékařů českých Bondy Jelínkovu knihu jednoznačně odsuzuje: „Nutno však 

zdůraznit předem: raději žádnou knihu, než tak špatnou, jako je tato.“55 Ještě 

zajímavější je možná fakt, že sám Jelínek se v knize o Bondym vyjadřuje neutrálně, 

spíše s respektem. 

Bylo by zajímavé zjistit, jaký společenský dopad kniha měla, František Čeřovský 

sice píše, že „dobrá informativní knížka MUC. Jelínka (…) zapadla však ve vědeckých 

kruzích bez veškeré odezvy“56, ale od něj ani z jiných pramenů není možné získat 

představu o ohlasu mezi neodbornou veřejností.  

1.3.4. Organizace homosexuálních 

Zakládání vlastního spolku homosexuální minority, který by sdružoval homosexuální 

občany a zasazoval se o jejich práva, proběhlo v Československu nadvakrát. Poprvé se o 

to pokusili v roce 1923, přičemž nejasnost vyvstává už ve chvíli, kdy chceme říci kdo; 

                                                 
55 (Bondy, 1924 str. 999) 
56 (Seidl, 2007 str. 91) 
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Hugo Bondy v recenzi knihy Františka Jelínka Homosexualita ve světle vědy uvádí, že 

za snahou stojí právě Jelínek, zatímco sám František Jelínek přisuzuje podnět k založení 

Františku Čeřovskému s tím, že spolek (zatím bez úředního povolení, tedy přesněji 

řečeno jeho přípravný výbor) získal v krátké době přes 2000 adres a na tisíc členů. 

Nedokážeme s jistotou určit, kdo za pokusem stál, jako možná se jeví spolupráce obou 

osobností. Podle Čeřovského se spolek měl jmenovat Vědecko-humanitní spolek a jako 

cíl si ve svých stanovách mimo jiné vytyčil: „odstraňovati křivdu a zlo plynoucí 

z nesprávného pojímání podstaty t. zv. homosexuality, vědecky pátrati po pramenu zla, 

je odstraňovati a jemu ve prospěch lidstva a veřejného blaha odpomáhati“.57 Spolek 

samotný i jeho cíle prozrazují přímou inspiraci berlínskou Wissenschaftlich-

humanitäres Komitee, založenou Magnusem Hirschfeldem; jeho činnost měla být rázu 

etického, kulturního, humánního a vědeckého. Ke zřízení spolku nakonec nedošlo, 

ministerstvo vnitra je neumožnilo z obavy, že by podporoval sklony a chování, jež byly 

trestné podle § 129. Jinými slovy se bálo, že spolek bude sloužit k seznamování 

homosexuálů, což považovalo za nežádoucí. František Čeřovský zamítnutí komentoval 

takto: 

„(...) zemská správa politická a po ní ministerstvo vnitra konstituování spolku 

zakázaly z toho důvodu, že spolek ‚svým účelem, zařízením a činností jest 

protizákonný, dokonce státu nebezpečný, neboť prý jest nebezpečí, že zařízení a činnost 

spolková přispějí k šíření a páchání trestního činu podle § 129. tr. z., že dokonce 

ohrožují veřejné zdravotnictví a blaho‘. Toto ohrožení spatřuje rozhodnutí v obavě, že 

by spolek ‚mohl pěstovati homosexualitu‘.“58 

Na ministerské rozhodnutí byla podána stížnost až k Nejvyššímu správnímu 

soudu, rozhodnutí však nebylo možné zvrátit.  

O osm let později, roku 1931, došlo k novému pokusu vytvořit organizaci, jež by 

spojovala homosexuální minoritu, jež by právě tím, že by byla jednotná, dosahovala 

mnohem účinněji svých cílů, v prvé řadě odtrestnění homosexuality. Budování nové 

organizace bylo úzce spjato s časopisem Hlas, který je uvedl v pohyb a byl posléze 

                                                 
57 (Čeřovský, 1924 str. 540) 
58 (Čeřovský, 1924 str. 540) 
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tiskovým orgánem spolku. Ve třetím čísle Hlasu je jedním z cílů, jichž se chce pomocí 

časopisu dosáhnout, „spojit všechny homosexuálně a bisexuálně založené osoby v jednu 

pevnou nepolitickou organisaci, jíž účelem bude vedle humanního, kulturního, 

hospodářského a sociálního zájmu bojovati za práva a uznání sexuálních menšin.“59 

Vydavatelé v jednom z následujících čísel vyzvali všechny seriózní „menšináře“, aby se 

přihlásili za členy přípravného výboru spolku. Přesto, že se časopisu právě v této době 

příliš nedařilo, potýkal se s nezájmem čtenářů a nedostatkem financí, povedlo se mu 

uspořádat první setkání k jeho ustavení. 

Na základě návrhu Huga Bondyho bylo rozhodnuto konstituovat vznikající 

organizaci jako pobočku Světové ligy pro sexuální reformu a přijmout také širší 

program než jen boj za práva homosexuálů. Takový postup měl kromě jiného zajistit, 

aby se neopakovala situace z roku 1923; mezinárodní záštita, program, který by 

zbytečně neupozorňoval na homosexuální jádro organizace, a pokud možno co 

nejnevinněji znějící stanovy měly zaručit úřední schválení. Ze stanov proto mělo 

zejména vyplývat, že účelem bude „domáhati se zákonnými cestami reformy 

sexuální“60. Takový účel byl jen těžko napadnutelný. Spolek dostal název 

Československá liga pro sexuální reformu (ČLSR) a po doplnění stanov na žádost 

ministerstva vnitra byl tímto na jaře 1932 povolen.  

Jak už jsem zmínila, ČLSR jako přidružená organizace Světové ligy pro sexuální 

reformu nechtěla stavět homosexuální agendu do popředí, což se projevovalo i 

v personální politice Ligy, jak vyplývá z usnesení jejího přípravného výboru: „Poněvadž 

Liga pro sexuální reformu bude institucí přísně vědeckou a humanní, záleží nám velice 

na tom, aby v popředí stáli pouze pracovníci z kruhů odborných, t. j. právníci, 

žurnalisté, spisovatelé, veřejní činitelé atd.“61 Odborníci měli zajistit kredit Ligy v očích 

společnosti a získat jí nestrannou a vědeckou tvář; homosexualita zkrátka neměla být 

dostačující kvalifikací pro vedoucí pozici. Celá tato usilovná snaha o vnější věrohodnost 

měla nakonec za následek, že se spolek homosexuálů s podporou odborníků během 

několika měsíců víceméně rozmělnil ve spolek, v němž měli hlavní slovo převážně 

                                                 
59 (Černý, 1931 str. 1) 
60 (Hlas, 1931, str. 11-12) 
61 (Hlas, 1932, str. 1-2) 



Diplomová práce Obraz homosexuálního jedince v časopisu Hlas

 

45 

nehomosexuální odborníci. Vliv na to měla také sama Světová liga pro sexuální 

reformu, která nechtěla být primárně spojována s homosexualitou a nelíbilo se jí, že 

československou odnož založili právě homosexuálové. K tomu se jim z české strany 

dostalo ujištění: „Homosexuální slibují, že budou tuto instituci všemožně podporovati, 

že nedomáhají se účasti na jejím vedení, jež přenechají odborníkům, zabývajícím se 

sexuálními otázkami, a žádají pouze, aby bylo pamatováno i na jejich osvobození, tak 

jak je to formulováno v programu Světové ligy.“62  

Tyto okolnosti, spolu s tím, že sdružovat se chtěli i prostí homosexuálové, vedly 

k založení souběžné organizace Osvětové a společenské sdružení Přátelství, zkráceně 

pouze Přátelství či OSSP, a to na počátku roku 1932. Záměrem spolku mělo být 

„nejenom prohlubovati duševní úroveň členů po stránce kulturní a společenské, ale i 

propagovati kult čistého přátelství a kamarádství“.63 Hned tak vidíme rozdíl mezi 

Přátelstvím a Ligou, „organisací výslovně bojovnou, charakteru spíše vědeckého“.64 Ze 

stanov Přátelství, jak se můžeme domnívat, nebylo zřejmé, že je za účelem setkávání 

zakládají homosexuálové, poněvadž byly záhy povoleny. Ustavující valnou hromadu 6. 

března zahájil proslovem Jiří Karásek ze Lvovic, který byl současně zvolen předsedou 

spolku. Karásek byl zjevně duší společnosti, program setkání zhusta tvořila předčítání 

z jeho děl, výstavy jeho sbírky obrazů, přednášky apod.  

Již půl roku po založení Přátelství opadá zájem jeho členů a jak Přátelství, tak 

Liga fakticky přestávají fungovat. To trvá minimálně po celý rok 1933, v roce 1934 sice 

proběhne několik pokusů o oživení, ale bez valného úspěchu. O situaci hovoří Hlas 

poměrně jasně: 

„Co je s Přátelstvím? Co je s Ligou? Na tyto dotazy můžeme oznámiti pouze to, 

že spolek Přátelství nejeví vůbec známky činnosti od poslední valné hromady, jíž 

vstoupili do výboru noví lidé, ohlašující velkorysou činnost. Očekáváme, že v nejbližší 

době bude ve smyslu stanov svolána valná hromada, na níž musí být dány směrnice pro 

pravidelné působení, neboť spolek byl založen pro zájmy homosexuelních, nikoliv pro 
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Diplomová práce Obraz homosexuálního jedince v časopisu Hlas

 

46 

tituly jednotlivců, spokojujících se s honosnou funkcí na místě práce. – Liga zahájí 

rovněž pravděpodobně svou pravidelnější činnost. Vstupujeme do vyjednávání s p. K. 

Giesem, býv. sekret. dra Hirschfelda a českými pracovníky v tomto oboru, kteří opravdu 

pracovat chtějí. Do konce roku budeme míti o spolku i Lize jasno a v novoročním čísle 

přineseme čtenářům podrobné informace v této záležitosti.“65  

Důvodů, proč po zdolání tolika překážek na cestě za sdružením homosexuálů 

tato sdružení tak rychle odumřela, je několik. Předně je zde všeobecně slabý zájem 

samotných československých homosexuálů, i časopis Hlas bez přestání bojoval 

s nedostatkem předplatitelů. Dále se můžeme domnívat, že svůj dopad mělo rozdělení 

sil mezi Ligu a Přátelství; nesoudržnost oslabuje, přestože Přátelství Ligu podporovalo a 

šlo v zásadě o tentýž okruh lidí. Nakonec bych hledala problém v samotných 

sdruženích, protože z Ligy se stal spolek, v němž homosexuálové hrají přinejlepším 

druhé housle, a povaha Přátelství, spočívající především v setkávání a kulturních akcích, 

nevzbuzovala v cílové skupině potřebu být členy, setkávat se mohli i jinde, bez 

sdružení. I boj o reformu trestního práva po rozpadu Ligy pokračoval individuálně. 
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2. Časopis Hlas 
Chceme-li shrnout časopis Hlas do jediného slova, pak by ono slovo bylo výlučný. 

Skutečně, mnoho charakteristik jej natolik odlišuje od ostatní časopisecké produkce té 

doby, že se můžeme právem podivit, kde se vzal. Předně neměl žádné předchůdce ani 

následovníky – do roku 1931, kdy začal vycházet, nepokusil se nikdo o podobný 

projekt66 a po jeho zániku v roce 1938 na něj nikdo nenavázal dalších více než padesát 

let, tedy do roku 1991, kdy se Hlas dočkal svého nástupce v podobě SOHO Revue. Že 

Hlas otevřeně hovořil o jevu, jehož přirozený projev byl ze zákona trestný, a že tento 

jev hájil a bojoval za něj, je další pozoruhodnou vlastností Hlasu67. Samozřejmě byl 

výlučný i ve společenském kontextu, v prostředí, jež znalo homosexualitu převážně ve 

spojitosti se skandály, aférami a zločiny, jak ji prezentoval tehdejší tisk, se objevil 

časopis pozitivní, otevřený a beze studu. Dopad na veřejnost byl pochopitelně malý, 

dokonce i v rámci homosexuální komunity nebyl Hlas z mnoha důvodů příliš úspěšný, 

přesto je tato diskurzivní změna velmi významná, protože nabídla homosexuálnímu 

jedinci jinou možnost než stud a skrývání68, umění, které ukazovalo lásku takovou, 

jakou sami prožívali nebo prožívat chtěli, pochopení, které jinde těžko nalézali. 

V kapitole 1.2.2. bylo řečeno, že sebevražednost homosexuálních občanů byla 

v meziválečném období vysoká; jedním z důvodů byl i nedostatek informací a pocit 

opuštěnosti v nelehkém údělu. I kdybychom nevěřili všem vděčným dopisům redakci, 

svědčícím o účinné pomoci, již představovala sama existence časopisu, můžeme 

oprávněně věřit, že aspoň některé pravdivé byly. Časopis, který toto dokáže, je nejen 

výjimečný, ale i nesmírně důležitý.  

2.1.  Podoby a proměny Hlasu 

Časopis Hlas vycházel s přestávkami od roku 1931 do roku 1938 a za tu dobu prošel 

velkým množstvím proměn, které dobře ilustrují těžkosti, s nimiž se jeho vydavatelé 

                                                 
66 Oproti kupř. spolku homosexuálně orientovaných, o který neúspěšně usilovali už v roce 1923 (viz 
kapitolu 1.3.4.).  
67 Je mimochodem paradoxem doby, že časopis pro homosexuály a o homosexualitě byl úřady povolen, 
přestože homosexuální styk byl trestný. 
68 V mezích zákona, přirozeně, na zákon bylo třeba pamatovat vždy. 
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museli potýkat. V krátkých intervalech se střídali vydavatelé, redaktoři i místo 

vydávání, ale také název, formát a periodicita. 

18. dubna 1931 oznámil František Černý policejnímu ředitelství v Praze a 

státnímu zastupitelství v Praze svůj úmysl vydávat „nepolitický čtrnáctideník pro 

naléhavé otázky sexuálních menšin, pokud tyto jsou uznávány vědou a kulturními státy“ 

s tím, že „časopis bude vycházeti každého 1. a 15. v měsíci“. O několik dní později, 30. 

dubna 1931, vychází první z 16 čísel Hlasu sexuální menšiny. List měl po celý rok 1931 

rozsah 12 stránek ve formátu A4, cena výtisku byla 2 Kč, byl-li titul předplacen jako 

běžná novinová tiskovina, 4 Kč při zasílání ve formě dopisu, tedy v diskrétním 

uzavřeném obalu. Majitelem, vydavatelem a odpovědným redaktorem Hlasu sexuální 

menšiny byl František Černý, časopis byl tištěn v podniku Aloise Fišera, sídlo redakce 

bylo v Praze v Ostrovní ulici. Časopis bylo možné získat dvěma cestami, buď 

předplacením, pak byl distribuován výše uvedeným způsobem, nebo zakoupením 

v některém z novinových stánků či knihkupectví, které jej nabízely, jejichž seznam byl 

v Hlasu pravidelně uveřejňován. Od 13. čísla z října 1931 přebírá vlastnictví i redakci 

po Františku Černém jeho bratr Vojtěch, redakce se tak přesouvá do Bělehradské ulice 

v Praze, kde Vojtěch Černý bydlel. František Černý zůstává redaktorem Hlasu. 

S koncem roku 1931 zanikl Hlas v původní podobě, 1. ledna 1932 vychází 

poprvé pod názvem Hlas s podtitulem List sexuální menšiny. Již v posledním čísle 

starého Hlasu byla avizována změna formátu, časopis má pro příště vycházet 

v nenápadnější A5. Menší formát si Hlas zachová i ve všech pozdějších podobách. Cena 

Hlasu zůstává stejná a v jeho čele nadále stojí Vojtěch Černý. Celkem vyšlo sedm čísel 

Hlasu, 1. dubna 1932 to poslední. Konec měly na svědomí jednak finanční problémy, 

které Hlas sužovaly už od počátku; bratři Černí z větší části dotovali vydávání časopisu 

ze svého, odběratelů a sponzorů nebylo v žádném případě dost a prodej inzerce 

nedokázal pokrýt náklady. Druhým důvodem bylo roztrpčení vydavatelů kvůli 

nedostatečné podpoře z vlastního tábora, alespoň podle jejich vlastních slov: 

„Především nesetkal se náš list s dostatečným pochopením v řadách těch, jejichž zájmů 

vždy poctivě a nekompromisně hájil“69. 
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Když se blížil konec Hlasu, rozhodla se skupina pražských osobností, mezi nimi 

např. významný restauratér Antonín Steimar70, navázat na jeho tradici. Již 1. května 

1932 vychází časopis Nový Hlas s podtitulem List pro sexuální reformu, který se sice 

hlásí k odkazu původního Hlasu, z hlediska vlastnictví, administrativy a redakce však 

nemá s původním Hlasem nic společného. Majitelem, vydavatelem a odpovědným 

redaktorem je v prvních dvou číslech právě Antonín Steimar, od třetího čísla nakladatel 

Josef Hladký. I Nový Hlas tiskl nejprve podnik Aloise Fišera, od 1. června 1932 potom 

tiskárna Jaroslava Štefla. Redakce přesídlila do Kolárovy ulice ve Vršovicích, 

administrace časopisu se 1. července 1932 přesunula do Hranic na Moravě, kde působil 

Josef Hladký. Od tohoto data využíval Hlas tiskárnu Obzor v Přerově. Redakční kruh 

tvoří Jiří Karásek ze Lvovic, Eduard Weingart71 a JUDr. František Čeřovský72. 

V šestém čísle se k redakci připojil Vladimír Vávra, od sedmého čísla je hlavním 

redaktorem a zůstává jím i v letech 1933 a 1934. 1. července 1932 přešel časopis do 

majetku konsorcia založeného za tímto účelem. Formát listu i cena zůstávají stejné, 

počet stránek se od třetího čísla ustaluje na 16, periodicita je menší, list se stává 

měsíčníkem. Situace Nového Hlasu byla podle všeho poměrně příznivá, čemuž 

nepochybně přispívalo i propojení se vznikajícími spolky a stabilnější základna listu (a 

to nejen finanční). V roce 1932, 1933 a na počátku roku 1934 vycházel Nový Hlas beze 

změn a bez větších problémů73, nicméně od poloviny roku 1934 začíná v Novém Hlasu 

zaznívat týž trpký tón, který byl typický pro poslední měsíce původního Hlasu. 

Nepřízeň z vlastních řad a nedostatek odběratelů způsobily, že bylo vydávání Nového 

Hlasu s koncem roku 1934 zastaveno.  

Vladimír Vávra doufal v případné budoucí obnovení listu, čehož se dočkal, 

přestože se tak nestalo pod jeho vedením. Z archivních zdrojů vyplývá, že Hlas (znovu 

pod jménem Hlas) vycházel od 1. října 1936 do května 1937 a že jej opět vydával 

Vojtěch Černý. Do konce roku 1936 byl Hlas čtrnáctideníkem, v roce 1937 měsíčníkem. 

Tiskl jej Alois Fišer, vydavatelskou a nakladatelskou funkci zastávala Československá 

                                                 
70 Ředitel podniku Batex, oblíbeného místa setkávání homosexuální komunity, viz kapitolu 2.3.1.3. 
71 Viz kapitolu 2.3. 
72 Více o nich v kapitole 1.3.3.1. 
73 Dokonce i cenzury bylo výrazně méně. 
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liga pro sexuální reformu. Více toho nevíme, výtisky z této doby nejsou dohledatelné, 

pokud se dochovaly. 

Poslední pokus o vzkříšení Hlasu podnikl František Jelínek74 v roce 1938. V září 

toho roku vyšlo jediné číslo Hlasu přírody, míněného jako měsíčník, tištěné opět 

Aloisem Fišerem a vydané Československou ligou pro sexuální reformu. Dějinné 

události vzápětí změnily mnohé, mimo jiné ukončily i snahy bojovníků za práva 

sexuálních menšin. Znamenaly i definitivní konec Hlasu, za odlišných společenských 

podmínek se o vydávání časopisu pro homosexuální menšinu nikdo nepokusil – svého 

nástupce se Hlas dočkal až na počátku 90. let. 

Po celou dobu vydávání byl Hlas zdarma dodáván poslaneckým klubům, 

policejním orgánům, soudcovským organizacím apod. 

Nakonec bych chtěla upozornit na terminologickou neustálenost při označování 

homosexuality a homosexuálů; v Hlasu zjevně každý autor užíval pojmenování podle 

vlastního uvážení. Tak se setkáme s lidmi homosexuálními i homosexuelními, s 

homoeróty a urningy. Tento jev napovídá, že Hlas vycházel v době, kdy u nás nebyla 

sexuální věda natolik rozvinutá, aby terminologii unifikovala a prosadila. 

2.2.  Obsah Hlasu 

Jak bylo proklamováno již od prvního čísla, Hlas sexuální menšiny usiloval o to, být 

časopisem vědeckým, tvořit předvoj dosud neexistující, ale plánované organizace 

homosexuálních, vlastně být listem vpravdě politickým, jelikož jeho cíle byly politické: 

zrušit § 129, vyvrátit panující předsudky o homosexualitě, podpořit naopak 

homosexuální spoluobčany, sdružit je, a stát se tak politickou silou, již nebude možné 

přehlížet. Tento program věrně odrážel obsah listu, aspoň z počátku. Vedle právnických 

statí stály lékařské a sexuologické články, vedle výzev k boji poradenská rubrika, pro 

umění zde bylo nepatrně místa. Tak tomu bylo po většinu prvního ročníku; ke konci 

roku 1931 přišel zlom a obsah se začal v mnohem větší míře orientovat na vlastní i 

převzatou literární tvorbu a na kulturu jako takovou. V tomto duchu fungoval i Hlas, 

                                                 
74 Viz kapitolu 1.3.3.3. 
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jenž měl koneckonců stejné autorské pozadí jako původní Hlas sexuální menšiny. Se 

zánikem Hlasu a vznikem Nového Hlasu ve zcela odlišné sestavě byl změněn i původní, 

čistě vědecký koncept listu75. Nový Hlas vystoupil s novou vizí: „Chceme vybudovat 

jednak uměleckou revue, jednak vážný populárně-vědecký časopis, stojící na basi 

nejmodernějších lékařských, sociologických a právních theorií, krátce, chceme, aby 

Hlas byl listem, který byste nemusili skrývati a čísti tajně.“76 Správně vytušili, že širší 

záběr nabídne mnohem více materiálu a bude atraktivnější také pro čtenáře. Tuto linii 

Nový Hlas držel po všechny tři ročníky. O náplni Hlasu, který poté, co jej obnovil 

Vojtěch Černý v roce 1936, a který vycházel do roku 1937, bohužel nelze, vzhledem 

k jeho nedostupnosti, říci nic bližšího. Jediné vyšlé číslo Hlasu přírody z roku 1938 

pochopitelně nestihlo vytvořit nic, co bychom mohli nazvat koncepcí, svým obsahem se 

však podobá Novému Hlasu. 

2.2.1. Odborné články 

Odborné články tvořily většinu obsahu původního Hlasu a velký, i když ne takový, 

význam měly i v Novém Hlasu. Byly klíčovou součástí boje za odtrestnění 

homosexuality, protože vydavatelé Hlasu spoléhali v tomto boji hlavně na právní a 

lékařskou argumentaci.     

Mezi odbornými články můžeme vysledovat dvě základní témata. Prvním 

tematickým blokem je §129 a vše, co s ním souvisí, druhý tvoří příspěvky o 

homosexualitě jako takové. Do této tematické oblasti patří i příspěvky o podobách 

homosexuality v dějinách. Snaha o zrušení §129 je prvním bodem programu časopisu, 

protože však toto úsilí nebylo úspěšné, táhl se tento námět všemi verzemi Hlasu jako 

červená nit. Tématu se soustavně věnoval především JUDr. František Čeřovský a JUDr. 

Ladislav Petrák. Vysvětlovali samotný § 129, jeho možné výklad, co všechno lze podle 

něj trestat, vlastně tak napovídali čtenářům, jak se nevystavovat nebezpečí více, nežli je 

nutné. Upozorňovali také na důsledky, jež uplatňování § 129 způsobuje; uváděli 

tragické případy ze své advokátní praxe a argumenty pro jeho zrušení. V pěti 

                                                 
75 Přestože ten, jak jsme řekli, byl stále více ve střetu s realitou. 
76 (Nový Hlas, 1.5. 1932, s. 1) 
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pokračováních zveřejnil František Čeřovský na stránkách Hlasu svou vědeckou práci 

určenou pro II. právnický sjezd v Brně z roku 1925 nazvanou O nutnosti reformy § 129 

1.b. trestního zákona. Palčivým problémem vyděračství, jež s tímto paragrafem přímo 

souviselo, se zabývali hlavně JUDr. Čeřovský a Vojtěch Černý. 

Zjevným záměrem článků o homosexualitě byla snaha o její vědecké (především 

medicínské) a filosofické vysvětlení, aby její příčiny, podoby a důsledky pochopila 

nejen většinová společnost, ale i samotní homosexuálové, kteří mohli v této věci, 

vzhledem k úrovni všeobecného povědomí o homosexualitě, snadno tápat. Ve stěžejních 

bodech chápání homosexuality byl Hlas velmi moderní - trval na tom, že je vrozená a 

neléčitelná a že manželství je pro takto orientované lidi naprosto nevhodné. Úlitbou 

době a zákonu bylo zdůrazňování nadřazenosti duchovního přátelství nad tělesností.  

2.2.2. Publicistická tvorba 

Do této kategorie se řadí profily osobností homosexuálního hnutí, Magnuse Hirschfelda, 

Augusta Forela a dalších, portréty umělců, např. Oscara Wilda nebo Jiřího Karáska ze 

Lvovic, umělecké kritiky, zprávy o homosexuálních aférách a jiných událostech a 

společenských jevech souvisejících s homosexualitou. Kromě toho do ní spadají veškeré 

agitační články a výzvy čtenářům, které byly typické hlavně pro původní Hlas. Tyto 

výzvy byly obvykle nadšené a bojovné v prvních číslech, postupně jich ubývalo a 

ke konci vydávání každé z verzí se opět množily, jen jejich tón byl jiný, trpký a 

vyčítavý.  

2.2.3. Beletrie 

Uměleckou tvorbu v Hlasu lze rozdělit dvěma způsoby: na literární a výtvarnou nebo na 

původní a převzatou. Výtvarná složka je ovšem zastoupena překvapivě skromně, 

několika kresbami či fotografiemi mladých mužů. Od počátku věnoval Hlas prostor 

homoerotické literatuře, ale tento prostor byl, jak už bylo řečeno, s postupem času stále 

větší. Stejně tak se měnila struktura beletristických textů. V prvních číslech Hlasu 

sexuální menšiny byly jejím jediným zástupcem na stránkách Hlasu rozsáhlé úryvky 

z díla Oscara Wilda, od čtvrtého čísla zde můžeme nalézt i původní tvorbu, zprvu 

básnickou, později i prozaickou. Původní poezie byla téměř výhradně dílem Pavla 
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Formana. Krátké prozaické texty nesly většinou jména Eduarda Weingarta, Františka 

Jírů, méně také Gill Sedláčkové nebo Lídy Merlínové. Zlomovým momentem bylo 

patnácté číslo Hlasu sexuální menšiny, celé věnované Jiřímu Karáskovi ze Lvovic. 

Přibližně polovinu čísla zaplnily jeho básně a výňatky z trilogie Romány tří Mágů. Do 

té doby byly beletristické příspěvky v jasné menšině, v souladu s pojetím listu, po tomto 

čísle se podíl beletrie prudce navýšil. 

V Novém Hlasu má od počátku kultura (a literatura především) místo 

přinejmenším rovnocenné s články odbornými, agitačními a jinými. Přibývá kupř. 

uměleckých kritik, ať už literárních, divadelních či hudebních. Tento poměr si Nový 

Hlas uchová až do konce. Nejvíce je zde původních krátkých próz (jejichž autory byli 

nejčastěji opět Eduard Weingart a Lída Merlínová, ale nově také Pavel Vlk), o něco 

méně básní a úryvků z knih domácích i zahraničních autorů.  

2.2.4. Redakční rubriky 

To, co ne zcela přesně nazvu redakčními rubrikami (počítám k nim i inzerci a aktuality), 

je jedinou částí Hlasu, jež měla alespoň do určité míry pevnou strukturu a své místo. Pro 

typ časopisu, jakým byl Hlas, bývalo obyčejně problémem číslo naplnit, ne jej nezahltit, 

proto nepotřeboval pro většinu svého obsahu rubriky, jeho struktura byla stejně příliš 

nejednotná. Postupně se sice objevovaly a opět zanikaly rubriky jako Právní poradna a 

Z denního tisku apod., ale vlastně jen první a poslední stránka zůstala nezměněna po 

celou dobu existence časopisu - na poslední stránce jsme našli inzertního Malého 

oznamovatele a běžnou reklamu, stejně jako seznamovací inzerci. Většinou, i když ne 

vždy, měla v Hlasu sexuální menšiny místo Naše korespondence, od pátého čísla 

nepravidelně rubrika Poraďte.  

Nový Hlas dosáhl poněkud vyššího stupně obsahové organizační struktury. 

Rubriky sice ani tady nebyly stálé, ale čtenář se mohl pravidelně setkat se soupisem 

homoerotické literatury, s Poznámkami a informacemi, s Kulturní hlídkou, Spolkovou 
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hlídkou77 a Dopisem redakci. Další aktuality byly zařazovány samostatně mezi ostatní 

články.  

2.2.5. Německá příloha 

V průběhu let, kdy byl Hlas vydáván, střídavě měl a neměl německou přílohu. Její 

přítomnost v Hlasu měla několik příčin, stejně jako je měla nesoustavnost této 

přítomnosti. Kořeny měla patrně ve vazbě českých aktivistů a jim nakloněných 

odborníků k německým průkopníkům boje za práva homosexuální minority; Magnus 

Hirschfeld byl legendou a symbolem tohoto boje, a Hlas k němu obracel pozornost 

pravidelně. Bezprostřední pohnutky prozradili sami autoři Hlasu, totiž že se jim dostalo 

žádostí o rozšíření obsahu časopisu o německé texty, aby nebyla německá menšina 

v Československu ochuzena o dobrodiní tohoto listu, přičemž argumentují, že boj za 

sexuální reformy je důležitější než šovinismus. (sic!).  

Pátým číslem proto začíná vycházet Hlas s dvojím podtitulem, v češtině a 

v němčině, a hned pět z osmnácti původních příspěvků je v němčině. Množství 

německých materiálů se postupně zmenšuje, až se zjevně zcela vyčerpá, a jedenáctým 

číslem má Hlas jen český název i obsah. To se změní již po dvou číslech, kdy se 

německá příloha vrátí, a po dalších dvou, kdy opět mizí, tentokrát takřka definitivně, 

protože ročníky 1932 a 1933 jsou výhradně české, a ročník 1934 zahrnuje německé 

příspěvky zcela výjimečně. 

Hlas na svých stránkách tyto změny nekomentuje, můžeme jen vyvozovat, že se 

za nimi neskrýval úmysl, že zkrátka německá příloha vycházela tehdy, když ji bylo čím 

naplnit.    

 

                                                 
77 Tedy novinkami v Lize pro sexuální reformu a ve spolku Přátelství. 
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2.3.  Osobnosti Hlasu 

Úmyslně jsem v kapitole 1.3.3. vynechala ty z osobností angažovaných v boji za práva 

homosexuální minority, které byly blízce svázány s časopisem Hlas78, protože jejich 

místo je zde. Pohlédneme-li na osobnosti Hlasu, všimneme si okamžitě zásadní 

nevyrovnanosti v jejich profilech a v tom, kolik jsme schopni o nich říci. Na jedné 

straně jsou lidé jako Jiří Karásek ze Lvovic, osobnost svým významem dalece 

přesahující homosexuální komunitu, a odborníci typu Františka Čeřovského či 

Emanuela Chalupného, tedy lidé činní v odborné sféře mimo homosexuální komunitu, 

na druhé straně pak stojí ti, jejichž jméno si dnes můžeme spojovat právě a výhradně 

s Hlasem a o nichž nevíme víc, než co najdeme na jeho stránkách. 

2.3.1.1. František a Vojtěch Černí  

Bratři Černí stáli v samých počátcích Hlasu, starší František (1886 –?) byl prvním 

majitelem a odpovědným redaktorem, Vojtěch (1893–1938) po necelém půlroce obě 

funkce převzal, ale oba bratři spolu úzce spolupracovali po celou dobu, kdy časopis 

v původní podobě vycházel. O jejich životě víme málo, oba měli za sebou vojenskou 

kariéru, František sloužil v první světové válce ve východních legiích a Vojtěch byl 

štábním rotmistrem, jemuž však byly hodnost a vyznamenání, jež získal, odebrány 

v důsledku odsouzení podle § 129. Z korespondence mezi policejním ředitelstvím 

v Praze a okresním úřadem města Poděbrady, odkud bratři pocházeli, vyplývá, že 

zatímco František nebyl trestán a podle zákona byl zcela bezúhonný, Vojtěch, ač ženatý, 

byl trestán dvakrát, prvně za „svedení ke smilstvu“ a souběžně s tím za „smilstvo proti 

přirozenosti“, podruhé jen za druhý z přečinů, za což byl odsouzen poprvé k šesti a 

podruhé ke dvěma týdnům vězení. Okresní úřad také připsal doušku o špatné pověsti, 

již v rodném městě požívá. I přesto povolilo pražské policejní ředitelství vydávat Hlas 

postupně oběma bratrům. František Černý byl autorem programu listu a publikoval 

převážně apely na čtenáře79, úvodníky a pravděpodobně měl na starosti běžné redakční 

                                                 
78 Výjimkou je JUDr. František Čeřovský, protože ač do Hlasu pravidelně přispíval, těžiště jeho úsilí bylo 
jinde. 
79 Typicky se jednalo o výzvy čtenářům, aby podpořili jejich věc, šířili časopis apod.  
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rubriky. Doménou Vojtěcha Černého80 bylo téma vyděračství, o němž psal pravidelně; 

mimoto přispíval obecnějšími společenskými analýzami a též výzvami k boji proti § 

129. Za zmínku stojí nepříznivý postoj k bohatým a vzdělaným homosexuálům, kteří by 

měli pomáhat, ale nečiní tak, čímž poškozují zájmy celé komunity. V jejich tónu tak 

zaznívá hořkost, narůstající s postupem času a se zvětšujícími se finančními problémy. 

Jak víme, Vojtěch Černý se v roce 1936 pokusil Hlas vzkřísit a vedl jej do roku 1937, 

kdy opět zanikl. O rok později se jeho osud tragicky uzavřel sebevraždou. O pozdějších 

osudech Františka Černého už nevíme nic. 

2.3.1.2. Jiří Karásek ze Lvovic 

Třikrát vstoupil Jiří Karásek ze Lvovic do arény obhájců homosexuality. Poprvé jako 

redaktor Moderní revue81, podruhé jako plodný autor homoerotické poezie a prózy a 

potřetí jako redaktor Nového Hlasu. Už na počátku vystupuje ostře a otevřeně, již ne 

jako básník dekadence, ale jako aktivista a bojovník: „Dnes nediskutují o naší věci 

pouze právníci a lékaři, dnes nutno již počítati s tím, že není daleka doba, kdy zvítězíme 

jako rovnoprávní členové lidské společnosti, kdy přestaneme být degenerovaní (...) 

Umění mělo by si býti toho vědomo a mělo by jíti před dobou (...) myslím, že je úkolem 

mladé literatury, mladého výtvarnictví, mladého divadla, aby se zahledělo vlídně v ty 

naše sexuální záhady a aby současně odkrylo, že ty záhady nejsou nic jiného, než to, co 

filosof nazval: lidské – přelidské.“82 Jeho postavení v homosexuální komunitě bylo 

právem výlučné, udělal pro ni tolik jako málokdo, ať už svým dílem, životem, nebo 

pozdějším aktivismem83. Proto je překvapující, že většinu z doby, kdy Hlas vedli bratři 

Černí, mu bylo věnováno velmi málo prostoru, což se změnilo až v posledních číslech, 

z nichž jedno bylo Karáskovi věnováno celé. Právě toto oslavné vydání patrně vedlo 

k pozdější spolupráci, vyplývá to aspoň z dopisu redakci, v němž se ke „svému“ číslu 

vyjadřuje, a také ze skutečnosti, že o měsíc později už Karásek do Hlasu pravidelně 

přispívá, ač ještě není součástí redakce. Když se potom Hlas ocitl v těžké finanční krizi 

a zanikl, postavil se Jiří Karásek po bok Františka Čeřovského a Eduarda Weingarta 

                                                 
80 Své články podepisoval vždy jako Vojta Černý. 
81 Viz kapitolu 1.2.3. 
82 (Karásek ze Lvovic, 1932 str. 16) 
83 Byl mimo jiné duší spolku Přátelství, viz kapitolu 1.3.4.  
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v redakci navazujícího listu Nový Hlas. I jeho postavení v redakci bylo prominentní; 

předsedal schůzím redakčního kruhu a vždy byl jmenován jako první na dokumentech, i 

pod prohlášeními redakce. Navíc byl od třetího čísla spolumajitelem listu, a to až do 

jeho zániku v roce 1934. Jeho aktivita coby autora však začala velmi brzy stagnovat. 

Ani v prvním roce nepřispíval hojně, v dalších letech pak dokonce vůbec. Přesto 

zanechal stopu nesmazatelnou. 

2.3.1.3. … a ti ostatní 

JUDr. František Čeřovský84 se v souladu se svým vzděláním a profesí věnoval hlavně 

právní problematice, od prvního čísla na stránkách Hlasu vycházel na pokračování jeho 

příspěvek O nutnosti reformy § 129 tr. z., mimo to psal o vyděračství, jako červená nit 

se všemi podobami časopisu táhla jeho, dalo by se říci, rubrika s názvem Absurdnosti 

při stíhání a trestání homosexuality, burcoval k odvaze a boji v úvodnících. Byl také 

jedním ze tří redaktorů a pěti spolumajitelů Nového Hlasu v letech 1932–34.  

Antonín Steimar, spolumajitel, vydavatel, nikoli však redaktor Nového Hlasu, 

měl zásluhu na vzkříšení časopisu po zániku původního Hlasu. Jeho role spočívala 

především ve finančním zaštítění časopisu do doby, než se jeho vlastnictví upraví 

vhodněji. Steimar byl ředitelem podniku Batex, nejoblíbenějšího místa homosexuální 

komunity a rovněž místa setkávání Československé ligy pro sexuální reformu a 

Osvětového a společenského sdružení Přátelství. Pro jednou se tak Hlasu dostalo přízně 

z onoho kruhu bohatých homosexuálů, kteří mu podle bratří Černých nepřáli. 

Následující dvojice, Eduard Weingart a Vladimír Vávra, tvořila nejplodnější 

jádro časopisu, oba byli členy redakčního kruhu Nového Hlasu a oba v časopisu setrvali 

od začátku do konce. Vladimír Vávra soustředil pozornost na tvorbu publicistickou, psal 

kritiky, odborné články, nejčastěji se věnoval literatuře. Od prvního čísla roku 1933 

vedl redakci Hlasu. Eduard Weingart se naproti tomu zabýval téměř výhradně 

literaturou vlastní, publikoval tu totiž krátké příběhy, básně a výňatky ze svých románů.  

                                                 
84 Více o něm v kapitole 1.3.3.1. 
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Lída Merlínová, autorka dívčích románů, knih pro děti a románů s lesbickou 

tematikou, jako jediná žena prošla celou historií Hlasu, přispívala beletrií i úvahovými 

články o homosexualitě.  

Pavel Forman stojí za většinou básní v původním Hlasu a jeho verše zní i 

v Hlasu novém. Imrich Matyáš zajišťoval pro Hlas pravidelné příspěvky ze Slovenska, 

vyjadřoval se však i k obecným tématům jako homosexualita v církvi aj. JUDr. Jaroslav 

Petrák se, podobně jako František Čeřovský, soustřeďoval na právní otázky.  

Ještě mnoho jmen schází do úplného přehledu, většina z nich patří lidem, kteří 

do Hlasu přispívali málo či nesoustavně, my zde však o úplný přehled neusilujeme. 

2.4.  Cenzura 

Není asi překvapením, že list zabývající se homosexualitou, tedy jevem, který spadal do 

oblasti trestního práva, byl úřady bedlivě sledován a že cenzura patřila k běžnému 

provoznímu riziku jeho vydavatelů. Hlas už z podstaty věci balancoval na hraně 

vydavatelnosti, a přestože se autoři snažili úzkostlivě držet ve vědecké rovině, 

respektive příliš neprovokovat v publicistické a umělecké oblasti, cenzuře zcela ujít 

nedokázali, i když jí asi bylo méně, než by se dalo očekávat.  

Prováděním tiskového dozoru bylo po celou dobu předmnichovské republiky 

pověřeno ministerstvo spravedlnosti. Ovšem ministerstvo spravedlnosti bylo ve věci 

tiskového dohledu nejvyšší instancí, kdežto vlastní cenzurní dohled a praktické zásahy 

provádělo na základě výtisků předložených ke schválení příslušné státní zastupitelství, 

které zpravovalo o své činnosti vrchní státní zastupitelství a to pak podávalo zprávu na 

ministerstvo spravedlnosti. Z jejich korespondence a záznamů se dovídáme nejen, co 

bylo cenzurováno, ale také proč. Důvody pro cenzurní zásahy byly s menšími variacemi 

stále tytéž: „poněvadž se v místech těch uráží veřejná mravopočestnost a stydlivost“, 

případně „poněvadž se v místech těch podněcuje ke zločinu“ a nakonec „poněvadž se v 

místech těch pobuřuje proti státním úřadům a schvalují se trestné činy“. Je zjevné, že 

nemravnost a nabádání k porušování zákona státní orgány znepokojovaly, což opět 

svědčí o jisté nerozhodnosti či rozpolcenosti; úřady sice povolily časopis pro 

homosexuály, současně se ale cenzurními zásahy, nepříliš častými, snažily zabránit 
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tomu, aby tito jednali v souladu se svou orientací. I v posuzování toho, co cenzurovat a 

co nikoliv, nebyly konzistentní, jak ukážou následující ukázky. První je zabavená sloka 

z Verlainovy básně Laeti et Errabundi, druhá je schválená sloka téže básně: 

 

Románu mezi dvěma muži 

je před manželstvím přednost dáti, 

kde každý city k citům druží 

s věrností, již nic nevyvrátí. 

S mořem, jež má vždy jinou líc, 

tkaly náš román, kudy šel, 

v němž z duší nescházelo nic 

a což teprve z našich těl? 

 

Podobných případů bychom našli mnohem více, i v Hlasu samotném se nad 

touto praxí pozastavovali: „Proti konfiskaci podali jsme námitky, neboť není nám jasno, 

proč censura na př. z celého článku ‚Představa‘ uznala za závadnou pouze zabavenou 

část, když přece celý článek psán jest tonem úplně stejným.“85 

Již bylo řečeno86, že se stát rozpakoval schválit organizaci sdružující 

homosexuální občany z obavy, aby tato nesloužila k nežádoucímu seznamování 

homosexuálů, a následně k porušování zákona. Z téhož důvodu byla v prvních číslech 

Hlasu významně cenzurována seznamovací rubrika. Po intervenci ze strany vydavatelů 

byl uznán fakt, že stejné inzeráty87 lze nalézt i ve všech ostatních tiskovinách, kde 

samozřejmě zabavovány nejsou (zřejmě proto, že tam nejsou chápány jako explicitně 

homosexuální). V dalších číslech (s jednou výjimkou) už proto omezovány nebyly. 

Vyjma inzerátů neexistuje typická „oběť“ cenzury, státní zastupitelství zjevně 

nepostupovalo podle šablony, jednou zabavilo odstavec článku namířeného proti § 

12988, jindy výsek povídky líčící důraznější projev fyzické lásky než polibek (ten nebyl 

cenzurou omezován) anebo lokálku o aféře, o níž referoval i ostatní tisk, která však 

v Hlasu schvalovala trestný čin, alespoň v očích státních orgánů. I přes tuto 

                                                 
85 (Hlas sexuální menšiny, 14.08. 1931, s. 24) 
86 Viz kapitolu 1.3.4. 
87 Zpravidla bylo záminkou k seznámení divadlo, literatura, výlety apod. 
88 Což je paradoxní, časopis i spřízněná Liga pro sexuální reformu byly totiž schváleny na základě 
prohlášení, že jejich cílem je proti § 129 bojovat. 
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nevyzpytatelnost a nepředvídatelnost cenzurních zásahů lze podle mého soudu hodnotit 

přístup státu jako spíše shovívavý.   

2.5.  Ohlas v ostatním tisku 

Jak už tomu bývá u všech minorit ve společnosti, i ta homosexuální věnuje mnoho 

pozornosti tomu, jak ji vnímá většina. A tak zatímco běžný časopis by nenapadlo starat 

se o to, co o něm píše Hlas, Hlas naopak sledoval velmi pečlivě, jak a jestli vůbec se o 

něm zmíní ostatní tisk. Redakce podle svých slov očekávala „každý možný útok ze 

strany t. zv. morálistů“89, věřili také, že „ne všichni nás budou odsuzovat“90. Co naopak 

nepředvídali, bylo, že „celá řada našich časopisů, ohánějící se hesly nejpokrokovějšími, 

bude zarytě mlčet, že šalamounsky zaryje hlavu do písku“91. Československý tisk 

skutečně referoval o Hlasu velmi poskrovnu, ve všech případech v souvislosti s jeho 

vznikem. Národní listy a Moravsko-slezský deník věnovaly novému časopisu noticku 

ne delší než dvě věty v tom smyslu, že začal vycházet a že jeho cílem je bojovat proti § 

129. Polední list akcentoval vážnost a vědecký charakter Hlasu, jmenoval kapacity jako 

doc. MUDr. Klausnera, JUDr. Petráka a JUDr. Čeřovského na znamení jeho úrovně a 

kromě toho zmínil neutěšenou právní situaci v důsledku odkládání schválení nového 

zákona92. Učitelské noviny Hlas vítají, dokonce mu přejí, „aby se mu podařilo 

dosáhnouti takového názoru na věc u zákonodárců i u veřejnosti, jako je tomu v Rusku, 

kde (…) přestali srovnávati tyto nemocné se zločinci“93. Ještě vřelejší tón má zpráva 

v brněnském týdeníku Justice, podle nějž je „dobře, a lze to jen uvítati, že t. zv. sexuální 

menšina (…) odhodlala se vystoupiti na veřejnost a v listě, vedeném na přísně věcné a 

vědecké úrovni hájiti své zájmy a lámati zakořeněné předsudky“.94 Zdůrazňuje, 

podobně jako Polední list, že do časopisu „píší opravdu vědecké autority“95. Časopis 

Právník akcentuje v souladu se svým zaměřením možné právní dopady existence 

časopisu pro homosexuální menšinu, konkrétně vidí jeho potenciál ve shromažďování 

                                                 
89 (Hlas, 1931, 11-12) 
90 (Hlas, 1931, 11-12) 
91 (Hlas, 1931, 11-12) 
92 Tento výrok je mimochodem důkazem toho, za jak samozřejmou byla považována osnova trestního 
zákoníku, která počítala s odtrestněním homosexuality. 
93 (Učitelské noviny, 1931) 
94 (Justice, 1931) 
95 (Justice, 1931) 
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materiálů, které by mohly být podkladem k řešení otázky trestání homosexuálních činů. 

I Právník opakuje jména výše zmíněných odborníků, dodávajících listu vážnosti a 

úctyhodnosti. Příznivě zaznívá hlas Levé fronty, byť s téměř ročním zpožděním. List 

z marxistických pozic uznává právo sexuálních menšin bojovat za svou svobodu, a 

samozřejmě poznamenává, že v komunistické společnosti by takového boje nebylo 

třeba, ježto jsou v ní všechny menšiny svobodné a priori. Jediný negativní ohlas vyšel 

na stránkách pražské Pravdy v podobě článku Nemravnost na postupu; na homosexuály 

volala nucené práce v Rusku a vyžilost a zkaženost je podle ní obyčejně spjata 

s homosexualitou. K Hlasu se vyjádřila následovně: „Tato skupina, oplývajíc, jak ani 

jinak býti nemůže – penězi, začala vydávat časopis, kterému dala ráz vědecký a ve 

kterém žádá na základě ostatně tak zdiskreditované humanity zrušení trestných následků 

pro homosexuelní.“96 Mezi ostatní nezapadá také zpráva v listu Élet, předně proto, že je 

jediná ze zahraničního tisku, konkrétně maďarského, a pak proto, že jako jediná 

neoznačuje homosexualitu za nemoc či abnormalitu: „Doklady o celé řadě vynikajících 

osob svědčí, že homosexualita není zvrhlost, ale přirozené založení.“97 I jinak hovoří 

Élet o Hlasu zapáleně a příznivě: „Apeluje ke všem spravedlivě smýšlejícím lidem, 

bojuje proti barbarismu, proti útokům na ty, jichž příroda obdařila jinými city lásky, 

kteří ale mají také právo na život a štěstí.“98  

Obraz, který tyto ohlasy vytvářejí, je tedy poměrně překvapivý. Málokterý list si 

Hlasu všiml, nicméně ty, jimž stál za zmínku, mu byly vesměs příznivě nakloněny. 

  

                                                 
96 (Pravda, 1931) 
97 (Hlas sexuální menšiny, 1931, s. 12) 
98 (Hlas sexuální menšiny, 1931, s. 12) 
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3. Obraz homosexuálního jedince v časopisu Hlas 

3.1. Metodologický úvod 

V předchozích kapitolách jsem načrtla historické okolnosti, jež formovaly chápání 

homosexuality v prvních desetiletích 20. století (kapitola 2.1), podrobněji jsem popsala, 

jak se vyvíjel vztah k homosexualitě v českém prostředí (kapitola 2.2) a jak vypadal v 

době, kdy vycházel časopis Hlas (kapitola 2.3). Dále jsem stručně představila časopis 

samotný, jeho proměny v čase, obsah, autory a problémy, s nimiž se potýkal (kapitola 

3). Nyní se dostáváme k jádru této práce, totiž k obrazu homosexuálního muže v 

časopisu Hlas.  

Než však začnu s vlastní analýzou, měla bych krátce představit metodu, jíž budu 

tuto analýzu provádět. Touto metodou bude kvalitativní obsahová analýza, konkrétně 

metoda zakotvené teorie (grounded theory), kterou v 60. letech 20. století vytvořili 

Barney Glaser a Anselm Strauss. Při analýze jsem vycházela především z knihy 

Základy kvalitativního výzkumu (1999) od autorů Anselma Strausse a Juliet Corbinové 

a z knihy Jana Hendla Kvalitativní výzkum (2005). První z knih je podrobným 

průvodcem zakotvenou teorií, návodem, jak krok za krokem vytvářet výzkum, druhá 

popisuje všechny významné metody kvalitativního výzkumu a nabízí komplexnější 

pohled zvenčí a zakotvenou teorii přestavuje v širším kontextu.   

Metodu zakotvené teorie jsem zvolila pro její propracovanost a ověřitelnost; s 

její pomocí výzkumník nevymýšlí divoké teorie založené na volné a nezávazné 

interpretaci, naopak, na základě systematického shromažďování, třídění a analýzy dat 

můžeme – užíváme-li metodu dobře – vytvářet teorie pevně ukotvené v těchto datech 

(odtud název metody) a věrně odrážející zkoumaný jev. Strauss a Corbinová metodu 

definují následovně: 

„Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který 

reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena 

systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. 

Proto se shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme 
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teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a 

necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.“99 

 

Cílem metody je, slovy Jana Hendla: 

1. vytvářet teorii, ne pouze nějakou teorii testovat; 

2. dát výzkumnému procesu systematičnost, která je základní vlastností „dobré“ 

vědy; 

3. pomoci analytikovi v překonávání předsudků a předpokladů, jež si do 

výzkumného procesu přináší nebo které si v jeho průběhu vytvořil; 

4. poskytnout zdůvodnění pro předkládanou teorii, vytvořit hustou síť poznatků, 

rozvinout citlivost a integraci, aby bylo možné navrhnout bohatou, umně tkanou, 

explanatorní teorii, úzce aproximující realitu, kterou reprezentuje.100 

 

Výzkum prováděný metodou zakotvené teorie probíhá zpravidla v několika 

krocích, jež sice navazují jeden na druhý, ale současně se prolínají a doplňují podle 

potřeby konkrétního výzkumu. Strauss a Corbinová rozeznávají tři kroky: otevřené 

kódování, axiální kódování a selektivní kódování.  

V první fázi výzkumu, při otevřeném kódování, se analytik co možná 

nejdůkladněji seznámí s daty, jež se chystá analyzovat, obyčejně tak, že je opakovaně 

pročte. Už v průběhu čtení začíná konceptualizovat jevy, jichž si všímá, tj. nachází 

v textu jistá témata a přiřazuje jim označení – pojmy. Postupně tak vytváří seznam 

těchto pojmů, které následně třídí a organizuje. Prvotní pojmy mají poměrně nízkou 

míru abstrakce a naopak se úzce vážou k označovaným jevům, dalším krokem je proto 

jejich kategorizace. Přiřazováním podobných pojmů k sobě analytik redukuje množství 

témat, s nimiž pracuje, vytvářením nadřazených kategorií se dostává na vyšší úroveň 

abstrakce. Získané kategorie je třeba dimenzionalizovat, rozložit vlastnosti kategorií na 

                                                 
99 (Strauss, a další, 1999 str. 14) 
100 (Hendl, 2005 str. 127) 
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jednotlivé dimenze, přičemž dimenze vlastně představují umístění vlastnosti kategorie 

na nějaké škále.  

Axiální kódování je fází hledání vztahů mezi kategoriemi, jejich příčin, 

důsledků, podmínek a interakcí, strategií jednání a kontextu. V této fázi analytik 

uspořádává, slučuje a rozděluje kategorie podle vnitřních souvislostí, zkrátka tvoří 

jakési osy propojující jednotlivé kategorie. K axiálnímu kódování už nestačí pouze data, 

s nimiž pracuje, potřebuje teoretický rámec. K tomu slouží paradigmatický model, který 

vypadá následovně: 

 

příčinné podmínky → jev → kontext → intervenující podmínky → strategie jednání a 

interakce → následky.101 

 

Cílem poslední fáze výzkumu, selektivního kódování, je integrace výsledků a 

určení hlavních témat a kategorií, tvořících jádro vznikající teorie. Postupem se 

selektivní kódování příliš neliší od axiálního, hlavní rozdíl je ještě vyšší míra abstrakce 

než v předchozí fázi. Strauss a Corbinová jej rozdělují do pěti kroků: 

„Prvním krokem je podrobně vyložit kostru příběhu. Druhým krokem je uvedení 

pomocných kategorií do vztahu k centrální kategorii podle paradigmatu. Ve třetím 

kroku jsou tyto kategorie vzájemně vztahovány na dimenzionální úrovni. Čtvrtým 

krokem jsou tyto vztahy ověřovány podle údajů. Pátým a posledním krokem je doplnění 

kategorií, které je třeba upřesnit anebo rozvinout.“102 

Zakotvenou teorii lze podle jejích autorů aplikovat na data libovolného druhu, 

přesto je zjevné, že více počítají s takovým druhem výzkumu, v němž jsou data 

získávána v terénu a průběžně podle potřeby během celého výzkumu, a to tak dlouho, 

dokud přinášejí nové poznatky. Můj výzkum se v tomto bodě blíží spíše historickému 

                                                 
101 (Strauss, a další, 1999 str. 72) 
102 (Strauss, a další, 1999 str. 87) 
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přístupu. Pracuji s daty pořízenými v minulosti, konkrétně s časopisem, který vycházel 

před téměř osmdesáti lety, a zkoumám jevy přímo související s dobou, v níž se 

vyskytovaly. K tomu je třeba znát širší historické pozadí, proto jsem mu v předchozích 

kapitolách věnovala více prostoru, než je obvyklé. Můj základní soubor je tedy, jak 

tomu bývá u historického výzkumu, konečný a v tomto případě i předem známý. 

Časopis, který představuje můj základní soubor, byl, jak víme, přímo určen pro 

homosexuální minoritu a obsahově byl po celou dobu poměrně homogenní a 

jednostranně zaměřený, proto jsem nepovažovala za nutné vypracovat jeho kvantitativní 

profil.  

3.2. Základní soubor 

Hlas vycházel v několika podobách v letech 1931–1934, 1936–1937 a jedno číslo vyšlo 

v roce 1938. Ročníky 1936–1937 nejsou dohledatelné, základní soubor tak tvoří celkem 

57 vydání Hlasu. Do výzkumu jsem se rozhodla zahrnout všechny příspěvky, které 

nemají beletristický, inzertní nebo čistě redakční charakter (např. výzvy k předplacení 

časopisu, oznámení o cenzurním zásahu apod.). Neznalost německého jazyka mi 

neumožnila ani analýzu německé přílohy, která se v Hlasu čas od času objevovala. 

Původně jsem zamýšlela zúžit základní soubor pro samotnou analýzu, množství 

materiálu se mi zdálo pro kvalitativní analýzu příliš vysoké, po prvním důkladném čtení 

jsem však dospěla k přesvědčení, že by bylo zúžení na škodu, že bych se připravila o 

mnoho cenných dat, protože jejich rozmístění znemožňovalo vytvoření vyhovujícího 

vzorku. 

3.3. Kvalitativní analýza 

Jak vyplývá už z názvu práce, budu při analýze vycházet z obsahu časopisu Hlas. Hlas 

byl listem homosexuální menšiny, v českém i světovém měřítku výjimečný. Nabízí 

unikátní svědectví o tom, co znamenalo být homosexuálním občanem Československé 

republiky v meziválečném období, v době, kdy boj za práva sexuálních menšin sotva 

začínal. Mohla jsem zvolit analýzu ostatního dobového tisku, abych získala obraz 

homosexuálního jedince, jak jej vytvářel zvnějšku, případně analýzu Hlasu i ostatního 
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tisku, mě však zaujal obraz konstruovaný zevnitř, proto jsem pro své téma vybrala 

pouze Hlas.  

3.3.1. Kategorie otevřeného kódování 

Cílem fáze otevřeného kódování je rozkrýt texty, s nimiž analytik pracuje, podchytit 

v nich opakující se témata a jevy, pojmenovat je, kategorizovat a nalezené kategorie 

analyzovat a popsat. Můj výzkum se pokouší zjistit, jaký obraz homosexuálního muže 

vytváří na svých stránkách časopis Hlas, proto jsem se v této fázi zaměřila na vlastnosti, 

jež jsou homosexuálnímu muži přisuzovány, jevy a souvislosti, v nichž byl zobrazován.  

První důkladné pročtení textů základního souboru dalo vzniknout více než 

stovce pojmů. Postupným tříděním a slučováním jsem toto množství zredukovala 

přibližně na třetinu, získala jsem 13 hlavních kategorií. Během tohoto procesu 

vykrystalizovaly jakési tematické okruhy, jednotlivé kategorie se uskupovaly podle 

způsobu, jakým se vztahují k homosexuálnímu jedinci, který je v centru jejich i mojí 

pozornosti. Podle těchto tematických okruhů jsem vytvořila následující pět nadřazených 

kategorií, resp. skupin kategorií: 

• První z nich tvoří ty kategorie, které vztahují homosexuálního jedince ke 

společnosti, nadřazenou kategorii jsem nazvala Homosexuál = oběť (oddíl 

3.3.1.1). 

• Druhá nadřazená kategorie pod názvem Zbabělý hrdina zahrnuje kategorie 

související s vlastnostmi homosexuálů samotných (oddíl 3.3.1.2). 

• Do třetí, pojmenované My a oni v rámci homosexuální komunity, spadají takové 

kategorie, které referují o vymezování se uvnitř homosexuální komunity (oddíl 

3.3.1.3). 

• První ze dvou samostatných kategorií je Esenciální homosexualita, zabývající se 

podstatou homosexuality (oddíl 3.3.1.4). 

• Druhou samostatnou a současně poslední kategorií je Nepřítomný bůh (oddíl 

3.3.1.5). 
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3.3.1.1. Homosexuál = oběť 

Jak už jsem uvedla výše, do této skupiny patří všechny kategorie, které se zabývají 

vztahem homosexuálního jedince a společnosti, případně místem homosexuálního 

jedince ve společnosti. Jak už z názvu kategorie vyplývá, společnost je ve vztahu 

k homosexuálnímu jedinci utlačovatelem, dopouští se na něm zločinů, a homosexuál je 

její obětí. Vidíme zde zřejmé převrácení rolí oproti tehdy běžně přijímanému názoru. 

Homosexuál byl ze zákona zločinec a společnost bylo před jeho činy třeba chránit. Hlas 

prezentuje postoj menšiny, přičemž chápání téže situace majoritou a minoritou není jen 

odlišné, je zcela protichůdné. Jak uvidíme, je v Hlasu přítomna i snaha vyjednat tento 

vztah tak, aby byl uspokojivější, resp. prezentovat ho jako uspokojivější. Jediná 

kategorie, jež se vymyká diskurzu oběti, je zaměřená na budoucnost. 

Kategorií jsem v této skupině identifikovala pět: trestání nevinných, zařazen, 

přesto vyčleněn, strategie vyhnutí, vyjednávání a nakonec budoucnost ve vlastní režii. 

Představme si je nyní podrobněji. 

3.3.1.1.1. Trestání nevinných 

Jelikož homosexuální jednání bylo trestné, byli z hlediska práva často zločinci lidé, kteří 

by se jiným způsobem do střetu se zákonem nedostali. Homosexuální komunita (i když 

nejen ona) v čele s Hlasem těžce nesla kriminalizaci chování, jež sama považovala za 

přirozené a v ideálním světě za vinou nezatížené. Pojmy pevně spjatými s kriminalizací 

homosexuálů jsou zde křivda a nevina, oba jsou typické hlavně pro první ročník Hlasu, 

což koreluje se skutečností, že Hlas byl původně koncipován jako bojový orgán tažení 

proti § 129: 

„Nutí mě k tomu povinnost upozorniti na to, jak veliká křivda a nespravedlnost postihuje velikou 

část nevinných a čestných, často vynikajících lidí pod vlivem našich zastaralých právních předpisů a 

mylného společenského předsudku.“ (článek 3) 

„Poznal jsem mnoho osob homosexuálně založených a dospěl jsem k názoru, že se jim děje křivda.“ 

(článek 9) 
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„Vedle nich stojí surová řada jednotlivců, kteří by nás nejraději vyexportovali na nějaký hodně 

vzdálený ostrov, poslali na nucené práce, anebo vsadili do žalářů. Jako takoví páchají 

neodpustitelnou křivdu na tisících nevinných a čestných.“ (článek 30) 

 

Důraz se klade na to, že homosexuálové si své založení nezvolili (a kdyby 

mohli, nevybrali by si je), jsou jím obtíženi, je jejich nezaviněným údělem. Kolem údělu 

se točí několik okolností, jeho tíže, samozřejmě, ale především právě to, že jim byl dán, 

pročež by neměli být trestáni o nic více než lidé jinak postižení, jež však společnost 

nekriminalizuje: 

„Moderní stát trestá tedy nezaviněné založení, což jest zrovna tolik, jako kdyby měli být trestáni 

např. rudovlasí, hluchoněmí apod. pro své založení, když není ohrožen sociální statek právní, který 

by se porušil deliktem.“ (článek 39) 

„Jsme zločinci, ačkoliv jsme nikomu neuškodili, posmívají se nám a pohrdají námi, ačkoliv nás 

soudí jen podle některých ojedinělých zjevů (…) které my sami odsuzujeme. A přece nejsme vinni 

tím, že jsme se narodili s odlišným založením, jako jsme nebyli vinni tím, že jsme se narodili Čechy 

nebo Slováky.“ (článek 28) 

Stát je, alespoň v očích autorů Hlasu, nepřímo zodpovědný za jevy, které homosexuály 

staví ještě více do rolí obětí, tentokrát ne útlaku, ale přímo trestných činů. Jedná se 

hlavně o problém vyděračství, tolik rozšířený v důsledku platných trestních i 

společenských norem. Vyděračství, ruku v ruce s prostitucí, patřilo mezi hlavní 

argumenty pro zrušení § 129, zčásti i proto, že lépe než mnohé jiné „zabíralo“ na 

legislativní kruhy. Hlas mu pochopitelně věnoval velmi mnoho pozornosti, pojem 

neviny a oběti systému se úzce vázal i k němu: 

„Vydíraný F. obrátil se o pomoc na policii. Tam však na místo ochrany ponechali ho ve vazbě, ač 

byl zachovalým, řádným občanem, měl řádný byt a měl celou spoustu legitimací. Vyděrače pak, 

který uvedl zkomolené jméno a neměl ani papíru k legitimování, pustili ihned na svobodu. Poněvadž 

vyděrač uvedl nesprávné jméno a musel býti k soudnímu výslechu teprve hledán, došlo k té 

absurdnosti, že vydíraný občan, dodaný k soudu na Pankrác, musel vyčkávati v soudní vazbě, až 

bude vyděrač nalezen. Při hlavním líčení byl vydíraný úplně osvobozen, (…) avšak hanbu vazby a 

škodu existenční nenahradil vydíranému nikdo. Také vyděrač vyšel úplně bez trestu.“ (článek 34) 
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Jako zcela zásadní jsou chápány důsledky kriminalizace. Ať už se projevují 

v podobě vlivu na duševní zdraví homosexuálního jedince, nebo na jeho sociální život. 

K důsledkům takřka vždy patří hanba, ta je přítomna ve všech instancích trestání 

nevinných. Situace se tak jeví paradoxní: homosexuální jedinec je obětí společnosti, 

společnost je viník, avšak hanba padá vždy na hlavu oběti, která je nevinná. Konflikt je 

každopádně nevyhnutelný: 

„Tito apači jsou daleko horší, zločinnější a bídnější, poněvadž číhají na čest lidí bezúhonných, 

společensky vychovaných, slušných, kteří se bojí ostudy jako smrti a proto se stávají oběťmi těchto 

padouchů, řádících tajně v Praze jako smečka hyen. (…) Slušný člověk, lekaje se skandálu nebo 

násilí, dá se okrásti. (…) Otevřeně stavíme se proti tomuto řádění a vyzýváme všechny postižené, 

aby nám s důvěrou a beze studu a obav sdělili jména vykořisťovatelů.“ (článek 8) 

„Při takovémto komplikovaném a zatěžujícím způsobu života samozřejmě trpí jeho duševní 

rovnováha a jeho morální zdraví. Nakonec přichází to, co se dalo předvídati, nutný konflikt 

s veřejným míněním, platnými zákony, rodinou, celým prostředím, jež ho doposud spoluutvářelo.“ 

(článek 4)  

Často jsou důsledky společenského tlaku tragické. Sebevraždy homosexuálů 

byly až příliš běžné a všudypřítomné riziko tragického konce se na stránkách Hlasu 

přirozeně odráželo: 

„Dnes, posilován hlasem nevinně a zbůhdarma utracených životů, volám k zodpovědnosti režim, 

který dohání poctivé a čestné lidi k zločinům a zbabělosti!“ (článek 36) 

„Již několikráte zabývali jsme se v tomto listě otázkou ‚nevysvětlitelných‘ sebevražd a konstatovali 

jsme, že velmi často nutno příčinu těchto sebevražd hledati v sexuální inversi dotyčných jednotlivců. 

Nechceme tvrditi a priori, že by sebevražedná manie, která zuří v řadách našich mladých vojínů, 

byla jen a pouze důsledkem dnešních právních ustanovení, podle nichž je homosexualita pokládána 

za těžký zločin a jež vyvolávají celou řadu naprosto nežádaných důsledků, jako je vyděračství, a 

právě sebevraždy ze strachu před soudním vyšetřováním případů, avšak upozorňujeme, že není-li to 

příčina jediná, jest to dozajista jedna z hlavních příčin.“ (článek 35) 
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3.3.1.1.2. Zařazen, přesto vyčleněn 

Jednou z distinktivních kategorií, jež v Hlasu určují vztah homosexuála a společnosti, je 

diskrepance jejich práv a povinností. Tento vztah není vyrovnaný nikdy, stojí-li na 

jedné straně jednotlivec a na druhé společnost, homosexuální lidé však zažívají ještě 

větší nerovnost než heterosexuální většina. Důsledkem takového rozporu je posílení 

vnímání homosexuála jako oběti: 

„Maně se tak vkrádá člověku otázka, proč to všechno? Proč člověk, který má stejné povinnosti ke 

státu – vojenské, volební, platební aj. –, nemá míti stejná práva sebeurčení v erotickém založení, 

s jeho ostatními spoluobčany? Proč má býti stavěn do jedné řady se zločinci?“ (článek 12) 

Nesmíme zapomínat, že Hlas vycházel ve 30. letech minulého století, kdy jsme 

jako národ poprvé po velmi, velmi dlouhé době dýchali svobodně ve vlastním státě 

s vlastními pravidly, prvně jsme okusili demokracii a byli jsme veskrze úspěšní. 

Vlastenectví bylo živé a přítomné v mnoha oblastech života jednotlivců i společnosti. 

Stejně cítili i příslušníci homosexuální minority, o to trpčí byl tón, jímž žalovali na 

nespravedlnost a nerovnost: 

„Československá republika, která se ze všech států nejvíce blíží ideám vytknutým hlubokým 

myslitelem starého Řecka Platonem, neboť je to stát, v jehož čele stojí filosof a humanista snad 

nejupřímnější na celém světě, za celých třináct let svého trvání nedostala se ke zrušení ustanovení o 

trestnosti homosexuality. Není to skutečnost, která je s to pobouřiti všechny svobodomyslné a 

opravdu spravedlivé lidi? Stát vybudovaný na zásadách naprosté demokracie strpěl doposud, aby 

valná část občanů cítila se býti na území vlastního svobodného státu polootroky, bezprávnými 

heloty, jimž je sice přikázáno pracovati třeba pro stát jako celek, ale kterým se na druhé straně 

odpírá zcela právo, žíti šťastným životem svobodných občanů.“ (článek 15) 

3.3.1.1.3. Strategie vyhnutí 

Tato kategorie zahrnuje strategie, jimiž se homosexuální jedinec snaží uniknout trestu 

ze strany společnosti, ať už má trest podobu vězení, společenského odsudku, případně 

sociálního konfliktu, nebo dokonce sociální izolace, která, jak víme, je jedním 

z prvotních způsobů sociální kontroly a která, pokud hrozí, v člověku vyvolává akutní 

pocity strachu a bezprostředně ohrožuje pocit ontologického bezpečí. Tváří v tvář 

takovému nebezpečí se z odhalení stává tabu: 
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„Jedinec, jenž je nucen za všech okolností zatajovati své sklony, vyhýbati se, pokud možno, všem 

situacím, jež by pro něho mohly znamenati demaskování a tím i vážnou pohromu, je nucen lháti, 

převařovati se, kličkovati, vymýšleti nejnemožnější výmluvy.“ (článek 4) 

Ve 30. letech 20. století se nad evropskou společností stále ještě vznášel duch 

Wildovy aféry, v homosexuální komunitě přirozeně rezonoval o to více. Wildova 

tragédie byla vtělením obav, s nimiž museli homosexuální lidé den za dnem žít, názorně 

ukazovala, co se stane, pokud je tabu porušeno. Pokud totiž odsouzení společností, 

žalář, hanba pro celou rodinu, znehodnocení životního díla a nakonec smrt v opovržení 

mohly potkat váženého, slavného a veřejností milovaného člověka, co teprve čekalo na 

člověka obyčejného?  

„Další život Wildův byl jen řadou drobných porážek a strádání, z něhož jej konečně milosrdně 

vysvobodila smrt. Tak končí smutný životní příběh člověka, který nedovedl se podříditi strohému 

puritanismu anglické společnosti, který nedovedl jejímu malichernému měřítku podrobiti ani 

velikost svého ducha, ani velikost svých vášní.“ (článek 27) 

Spojenými nádobami jsou v Hlasu život ve lži a touha po pravdě. Život ve lži je 

důsledkem strategie vyhnutí, na mnoha místech a v mnoha obměnách je akcentována 

tíže tohoto břemene, jež na člověka nakládá společnost svými zákony a předsudky. I zde 

je zřejmý vzorec oběti a viníka. Homosexuál chce žít čestně v pravdě a lež je v očích 

společnosti hříchem, přesto společnost nutí jedince lhát a falšovat celý jeho život: 

„Můžeme tak oprávněně mluviti, protože život homosexuála je jediným nepřetržitým řetězem 

přetvářky, lží, strachu před vyzrazením a opovržením lidské společnosti.“ (článek 19) 

„Ale žíti a lháti každým slovem a gestem, každým zkresleným názorem a přáním, každým svým 

duševním a tělesným hnutím? Jsou bezcharakterní lidé, kteří lhou po celý život a považují klamání 

dokonce za něco chytrého a výnosného. Homosexuálové ale nesou lež těžce. Vysvětlení je snadné. 

Pravda je výron ryzího charakteru, očištěného ode vší malosti a prošlého řadou požárů lidské duše. 

Pravda je výron povahy, která trpěla a bojovala. Všichni homosexuálové prošli celou řadou těžkých 

utrpení, zklamání a bojů. Utrpením předčasně dospívají a stávají se ryzími. A nyní jsou despotismem 

lidským odsouzení k věčnému lhaní.“ (článek 16) 

Jednou ze strategií vyhnutí byl pro homosexuály sňatek, na stránkách Hlasu bez 

výjimek spojený s přívlastkem nešťastný. Nutno podotknout, že nešťastný sňatek nebyl 
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zobrazován výhradně jako strategie vyhnutí se trestu, ale rovněž jako strategie úniku 

před sebou samým. Není divu, ani věda nedokázala rozhodnout, zda je homosexualita 

léčitelná, čili nic, o její podstatě se víceméně spíše spekulovalo, informovanost 

veřejnosti v těchto otázkách byla prakticky zanedbatelná, jak potom měl homosexuální 

člověk vědět, že manželství s osobou jiného než preferovaného pohlaví nemůže jeho 

stavu pomoci? Té myšlence lidé podléhali ještě desetiletí poté, nicméně Hlas měl ve 

věci jasno. Vstoupil-li kdokoliv homosexuálně založený do manželství, čekala ho 

nevyhnutelně zkáza a zklamání, nemluvě o újmě, již tím způsobil heterosexuálnímu 

partnerovi: 

„Stane-li se, že osoba, od narození jevící homosexuelní sklony (…) najde druhou osobu, která je 

naprosto normální a vejde s ní ve svazek manželský, dožije se zcela určitě zklamání. (…) Myslím, 

že osoba homosexuelní neměla by nikdy vstupovati v manželství s normální osobou. Béře na sebe 

risiko, že způsobí bolest milovanému druhu nebo družce a sama podstupuje nejstrašlivější jho, jaké 

si nemůže ani představiti.“ (článek 19) 

Faktorem pro uzavření sňatku je samozřejmě také vliv a tlak okolí: 

„Vyskytuje se proto stále ještě mnoho homosexuálně založených mužů a žen, kteří z nevědomosti a 

občas také následkem mylných rad lékařů vstoupí do manželství, ve kterém pak za krátkou dobu 

zjistí, že takové manželství jest neudržitelným.“ (článek 1) 

„V poslední době přihlásilo se v úřadovně Svazu pro lidská práva mnoho homosexuálních mužů a 

žen, kteří částečně z nevědomosti, z větší části však pod nátlakem rodičů vstoupili do manželství, 

aby se pak za krátkou dobu přesvědčili o tom, jak jejich manželství je pochybené a zcela nemožné.“ 

(článek 1) 

3.3.1.1.4. Vyjednávání 

Jak už jsem zmínila v úvodu tohoto oddílu, jedna kategorie se zdánlivě vymyká 

z obrazu oběti, jak ji utvářejí ostatní. Nazvala jsem ji vyjednávání, protože takové rysy 

jeví; časopis jako by se čas od času (spíše zřídka) pokoušel narušit jednotný 

stěžovatelský tón a obrátil se přímo na společnost ve snaze vzbouřit se proti osudu, jejž 

jinde zobrazuje jako nevyhnutelný, navrhnout alternativu současnému stavu. Tato 

kategorie však zahrnuje i prohru jako nutný výsledek vyjednávání, což překvapivě 
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nečiní vyjednávání zbytečným, spíše způsobuje jeden z mnoha rozporů, jimiž se Hlas 

vyznačuje. První z forem vyjednávání je postoj nelitujte nás. Velmi jasně je zde vidět 

potvrzení diskurzu oběti v průběhu vyjednávání: 

„Tak prý jsou homosexuální politování hodnými, jsou nemocní a z toho důvodu je s nimi nutno 

jednat jako s chorými. (…) Dejte jim tolik práva na životní radost, kolik ho máte sami a rázem 

přestanou být politování hodnými lidmi! (…) Co nás překvapuje, jest, že čtenářstvu, o jehož 

soudnosti pějí se neslýchané chvály, jest možno předkládati takovýhle nonsens, jakým jsou právě 

tyto projevy soucitu nad ubohými, nešťastnými lidmi homosexuálně založenými. Jsou snad 

nešťastnými proto, že jsou homosexuální, nebo jsou spíše proto nešťastni, že celá lidská společnost 

staví se proti nim a brání jim všemi svými mocenskými prostředky v harmonickém vyžívání všech 

životních sil?“ (článek 9) 

Druhou strategií vyjednávání je apel na přínos, resp. potenciální přínos 

společnosti, jejž homosexuál představuje: 

„Dejte nám svobodu a my vám ukážeme, jakými můžeme býti, co dovedeme a co chceme! Jen ve 

svobodě mohou se naše síly rozrůsti k dobrému.“ (článek 23) 

„Proč nedokázati těm tzv. normálním, že nejen jako oni máme právo na život, ale že tato úchylka 

přírody (je problematické vůbec, je-li to chybou a úchylkou přírody) je vyvážena na druhé straně 

celou řadou duševních předností a kladů, které nikdy nemohou být dány jim. Homosexuelní muži, 

nejsouce stoprocentními muži, vyrovnávají tento minus smyslem pro nejjemnější essence 

kultivovanosti, vkusu a poetičnosti, – a homosexuelní ženy naproti tomu, nejsouce stoprocentními 

ženami, vyrovnávají šťastně tento nedostatek nikterak záviděníhodný, svým pronikavým duchem, 

logikou, houževnatostí a cílevědomostí. A tak smíšením mužských a ženských prvků vznikají 

zajímavé individuality, které se mohou uplatnit na vynikajících místech. Přehlédněme jen statistiku 

vynikajících státníků, vojevůdců, učenců a umělců a užasneme, kolik z nich bylo homosexuálních.“ 

(článek 16) 

Jak už jsem řekla, je-li kde v Hlasu zmíněn boj za společenské uznání za 

stávajících podmínek, je explicitně či implicitně vyjádřena marnost takového boje. 

Možná jsou před námi světlé zítřky, ale dnešek je beznadějný a včerejšek bezútěšný: 

„Jedinečně krásně, a to jak umělecky, tak vědecky a psychologicky, je podáno věrné vylíčení duše 

dospívajícího homoerota, jeho zápas se sexuelní většinou a lidskou společností: boj trpký a marný, 

bolestný a předem prohraný, poněvadž mu nikdo nerozumí a nikdo ho nechápe.“ (článek 45) 
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„A tak mnohá zoufalá naděje homosexuelního jedince ve spásu tříští se o tuto nerozbornou hráz 

zastaralých právních předpisů.“ (článek 40) 

3.3.1.1.5. Budoucnost ve vlastní režii 

Téměř tolik prostoru, kolik Hlas věnuje současné situaci, současným společenským 

poměrům, věnuje budoucímu uspořádání. To je přirozené u listu, jehož záměrem je 

dosáhnout konkrétního cíle, v tomto případě odtrestnění homosexuality a odstranění 

jejího společenského stigmatu. Pozoruhodná je zřetelná ambivalence v očekávání, jaká 

ona budoucnost bude, nenacházíme pouze lákavé přísliby, ale opakované a reálné 

hrozby s téměř osobním nábojem – apel na osobní zodpovědnost za zdar či nezdar akce. 

Jisté je, že podobu budoucnosti určí jen a pouze sami homosexuální občané, a to buď 

svou aktivitou, v tom případě bude budoucnost světlá, nebo svou pasivitou, v tom 

případě bude zachován nežádoucí status quo: 

„V duchu každého nechť je soudržnost, v té pak najdeme sílu, která nás vyvede z tohoto temna 

ponížení k světlu nového dne.“ (článek 30) 

„Nedejme zahynouti ideální snaze. Vzpamatujme se, dokud je čas. Příležitost se tak snadno 

nevrací.“ (článek 29) 

„Nemyslete si, že se věc vybojuje sama, že za Vás bojuje čas! Poučuje Vás o tom dosavadní smutná 

zkušenost. Patří i pro Vás staré přísloví, že každý je svého štěstí strůjcem, a ještě se nestalo skutkem, 

aby přišla hora k Mohamedovi. Vzmužte se k obětavosti a velkorysé odvaze! Jinak ještě dlouho 

budete trpěti a úpěti pod kletbou předsudků a hlouposti, jež jsou a budou, co je svět světem, a proti 

nimž není žádné jiné zbraně, než světlo, věda a ochranný boj organisace.“ (článek 26) 

V oddílu 3.3.1.1. jsem se prostřednictvím pěti distinktivních kategorií pokusila 

rozkrýt způsob, jakým je v časopisu Hlas zobrazován homosexuální jedinec ve vztahu 

ke společnosti, v níž žil. Všechny znaky, texty a témata s výjimkou těch vztažených 

k budoucnosti jeví zřejmou tendenci prezentovat homosexuála jako oběť společnosti, 

jejích pravidel a hodnot. Ať už Hlas akcentuje trest, který přichází bez viny, nerovnost 

práv a povinností vůči státu, nebo popisuje, jakými nedůstojnými způsoby musí 

homosexuální občané jednat, aby si zachovali svobodu a existenci, všechno neomylně 

konverguje k obrazu oběti. Jednou z určujících vlastností oběti je, že nemá kontrolu nad 
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situací, nemá skutečnou volbu. Jediným místem, kde mohou podle Hlasu 

homosexuálové získat nad svou situací vládu, je budoucnost. Kontrola v budoucnosti je 

však podmíněna zodpovědností a bojem v přítomnosti. 

3.3.1.2. Zbabělý hrdina 

Hledáme-li způsob, jakým média zobrazují určitou skupinu lidí, v první řadě nás vždy 

zajímá, jaký obraz utvářejí o samotných jejích příslušnících, o tom, jací jsou. Dvojnásob 

zajímavý je obraz, který mediálně vytvářejí sami příslušníci dané skupiny, jelikož tak 

činí zevnitř. Takový obraz má nevyhnutelně větší vhled, ale současně postrádá odstup a 

bývá v něm zpravidla přítomen prvek sebeklamu, nebo, chceme-li, tendence zobrazovat 

vlastní skupinu takovou, jakou si ji přejí mít, jak sami sebe chtějí vidět. Hlas byl časopis 

o otázkách sexuálních menšin (tak to aspoň proklamoval, reálně se zabýval výhradně 

homosexualitou, především mužskou), byl vydáván homosexuálními muži, s výjimkou 

několika odborníků byli jeho autoři a autorky homosexuální a byl určen jak samotné 

homosexuální minoritě, tak heterosexuální většině coby osvětový list (zde bych chtěla 

zopakovat, že Hlas byl vydavateli zdarma dodáván poslaneckým klubům, policejním 

orgánům, soudcovským organizacím apod.). Celým jeho obsahem prosvítalo úsilí o 

změnu společenských a právních podmínek, proto bylo navýsost důležité, jaký obraz o 

sobě podají. Ze všech sil se snažili vykreslit homosexuálního jedince jako hodnotného 

člena společnosti, obdařeného značnými osobními kvalitami, aby tak přidali svému boji 

na argumentační síle. Tento jev často provází úsilí o přijetí nějaké menšiny společností. 

Kategorii, která o něm vypovídá, jsem nazvala Ideální typ jako strategie přijetí.  

Téma, jež možná není zastoupeno do té míry, jakou bychom čekali, se týká 

sexuality homosexuálů. Je to poměrně rozporuplná kategorie, dostala jméno Normální, 

přehnaná, žádná. 

Vedle ideálního homosexuála se však v Hlasu objevuje i jiná, dokonce 

protikladná podoba homosexuálního jedince. Kategorie, jež zahrnují tyto negativní 

charakteristiky, jsou pevně spjaty s bojem proti zákonu a předsudkům, přičemž tón, 

jakým se o nich na stránkách Hlasu hovoří, je velmi osobní a trpký. Název této 

kategorie je Špatný bojovník. Druhou, přidruženou kategorií je Za okrajem ideálu. 
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3.3.1.2.1. Ideální typ jako strategie přijetí 

Jak jsem už naznačila výše, kategorie ideální typ je směsí upřímného přesvědčení a 

vědomého i nevědomého agitačního úsilí. Ve snaze o zlidštění homosexuála poukazem 

na jeho osobní kvality se Hlasu podařilo jej téměř odlidštit. V průběhu analýzy stále 

více vysvítalo, že způsob zobrazování osobních kvalit homosexuálních jedinců je 

zaměřen především ven, na společnost, jako by se tímto způsobem Hlas pokoušel prodat 

homosexuála veřejnosti, ukázat jej jako dobré zboží. Chci přiblížit způsoby, jakými tak 

činil.  

Předně je kladen důraz na čistotu charakteru, k čemuž slouží časté užívání pojmů 

jako slušnost, čestnost, bezúhonnost apod.: 

„Jejich vynikající, ušlechtilé vlastnosti a kvality jejich charakteru jako lidí jsou nejlepší zárukou, že 

to nebyli lidé špatní, nebo prostopášníci, na jaké cejchuje lidi homosexuální náš trestní zákon.“ 

(článek 7) 

„Po studiu jak teoretickém, tak i po důkladném a nefalšovaném pozorování v řadách 

homosexuálních osob obojího pohlaví v jejich životě veřejném i společenském, otevřely se mi oči a 

já pochopil, jak mnoho křivdil jsem lidem dobrým a čestným.“ (článek 6) 

Dalším klíčovým pojmem je spořádanost, protože spořádanost je vlastnost 

řádného občana – řád, pořádek, to všechno jsou ideje, jež navozují žádoucí dojem, že je 

vše v pořádku. Odkaz na spořádanost nalezneme nejčastěji v souvislosti s vyděračstvím, 

což je chytré – při vydírání stojí na obou stranách osoby provozující homosexuální styk, 

takže poukaz na spořádanost vydíraných homosexuálů klade dělicí čáru mezi ně a 

vyděrače, s nimiž se zapletli. Navíc tak ještě více vynikne nevina obětí této formy 

druhotné kriminality: 

„Paragraf 129, který jest příčinou zhroucení tisíců existenčně spořádaných lidí a řady tragédií, dává 

také rozsáhlou možnost špatným lidem stavěti si existenci vydíráním peněz a cenných předmětů, za 

které pak vysedávají velkopansky po kavárnách.“ (článek 2) 

„Vyděračství a prostituce jsou příčinou pro nynější rozvrat skutečné mravnosti, při čemž však 

poctiví lidé mizí v žalářích!“ (článek 39) 
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Chytrost, schopnosti a spolehlivost jsou rovněž společensky žádané vlastnosti. 

Ve společnosti se tradičně pojí schopnosti s prací a jejím užitkem, kdo je schopný, je 

užitečný, tudíž dobře přijímaný. Je-li tedy homosexuální jedinec prospěšný ve svém 

zaměstnání, je platným členem společnosti a měl by mít všechny výsady, které se s tím 

pojí:  

„Přišel jsem v zaměstnání do styku s mnoha invertovanými a mohu říci, že byli všichni velmi 

spolehlivými pracovníky. Ve svém oboru vynikali nejen zručností a zájmem, který u každého jevil 

se jako tvůrčí síla, ale hlavně také tím, že jejich bystrost provázela je v každém podnikání a v každé 

nové myšlence.“ (článek 12)  

Pokud chytrost a spolehlivost dělají dobrého pracovníka, pak odvaha dělá muže. 

Chytrost je koneckonců vlastnost, jež homosexuálům nikdy nebyla upírána per se, zato 

odvaha a mužnost byly odjakživa slabým místem. S obrazem zženštilce a zbabělce se 

obtížně bojuje, je zakořeněn velmi hluboko. Hlas proti němu postavil symbol odvahy a 

mužnosti – vojáka: 

„Že stejnopohlavní láska rozhodovala také o morálce četných řad vojska, přesvědčila mne o tom 

pravá skutečnost, kterou jsem s nemalým zájmem sledoval v našem zahraničním vojsku. Zde 

homoerotism podporoval zvláště pospolitost udatných kamarádských dvojic. Nebyl nikterak na 

závadu vojenské udatnosti celku a povinnostem čsl. dobrovolce, ani tím nebyl ohrožen mravní stav 

našich legií. Naopak, znám mnohé z těch, kteří udatně šli se zbraní v ruce vedle svého kamaráda i 

jisté smrti vstříc.“ (článek 16) 

„Jistě Vás bude zajímati, že i mezi důstojnictvem čsl. armády nalezneme případy, že vojáci, kteří se 

nezalekli žádného nebezpečí, kteří odvážně bojovali na všech světových bojištích, vzdali se předem 

boje s předsudky a neblahými trestními normami.“ (článek 35) 

Typickým předsudkem vůči homosexuálnímu jedinci bylo, že je amorální. 

Zhýralost a pohlavní přesycenost byly ostatně veřejností často považovány za důvod 

homosexuálního chování, takže ten, kdo je provozoval, byl pochopitelně nositelem 

těchto vlastností. Hlas neúnavně poukazoval na vrozenost homosexuálního založení, ale 

bylo třeba ukázat, že homosexuálové jsou mravní: 
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„Především my máme svrchovaně zapotřebí, abychom před celým světem dokázali, že jsme lidmi 

čistého mravního cítění.“ (článek 17) 

„Musíme také světu ukázati, že homosexuál a člověk vysoké mravní kultury nejsou pojmy navzájem 

se vylučující, nýbrž že naopak u většiny lidí, jejichž celý život již od dětství vyznačuje se pudem 

k témuž pohlaví, není tento pud touhou po ukojení chtíčů, touhou po požitku, nýbrž touhou po 

jednání, po tvoření duchovních a kulturních hodnot, cestou k aktivitě, která se nás neklidných 

dotýká, a že je vynuceným zjevem.“ (článek 17) 

Mimořádně častým tématem Hlasu je homosexualita významných osobností. 

Zatímco argumenty vrozené homosexuality, občanské nerovnosti a vyděračství mají 

působit na mocenskou elitu, v jejíž moci je změnit zákon, odvolávání se na kvality 

význačných homosexuálů jsou spíše společenským argumentem mířícím proti 

předsudkům: „Když i Alexandr Veliký byl homosexuální, to už přece něco znamená, to 

nemůžeme být tak špatní!“ Vzpomínání jmen velikánů současně vzbuzuje hrdost 

samotných homosexuálních čtenářů, takže užitek je dvojí: 

„Je to tím neomluvitelnější, že těchto odlišně cítících lidí jest značné procento, že jsou to lidé často 

vynikajících kvalit a že z nich vzešel nejeden genius.“ (článek 5) 

„Je dokázaným faktem, že veliká řada lidí vynikajících ze všech oborů lidského vědění byla 

homosexuálně založena. Byli mezi nimi panovníci, papežové, učenci, umělci, politikové. Abych 

neunavoval dlouhým vypočítáváním, uvedu jen namátkou některé z nejslavnějších, kupř.: Sokrates, 

Michel-Angelo Buonarotti, Leonardo da Vinci, Bedřich Veliký, Andersen, Čajkovskij, Verlaine. 

Málo komu bude asi známo, že z našich vynikajících lidí byli homosexuálního cítění Svatopluk 

Čech, Julius Zeyer, Josef Barák. Jsou pro to nezvratné důkazy.“ (článek 5) 

Mezi superlativy najdeme i argument typičtější spíš pro pozdější desetiletí, ale 

není tak častý jako popsaný reklamní způsob. Jedná se o poukaz na normalitu, na to, že 

jsou stejní. Tento postup je ovšem rovněž reklamní, jen apeluje na jinou strunu – jsou 

obyčejní, proto jsou přijatelní: 

„Je nutno, aby rodiče si uvědomili, že jejich dítě je člověkem jako každý jiný, že niveau jeho 

inteligence a schopností jsou na stejné úrovni jako u každého jiného a že samo není vinno svou 

sexuelní úchylkou.“ (článek 33) 
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To jsou základní charakteristiky ideálního typu, který Hlas prezentuje jako 

reálný. Pozdější oddíly nám nabídnou zcela jiný obraz, avšak ideální typ je úplný a 

vnitřně soudržný jakožto strategie získání souhlasu.  

3.3.1.2.2. Normální, přehnaná, žádná 

Tematizovat sexualitu lidí, jimž je zákonem odpírána možnost naplnění pohlavního 

pudu způsobem, který je jim vlastní, je velmi ošemetná věc. Hlas si toho byl vědom, 

nejenže mu bez ustání hrozil cenzurní zásah, ale jestli chtěl dosáhnout uznání 

společnosti, nebylo rozumné příliš akcentovat sex. Těmto okolnostem přisuzuji značně 

rozporuplný obraz, který Hlas v otázce sexuality skýtá.  

Jako první zmíním platonické přátelství, protože to zdaleka nejvíc vychází vstříc 

většinové společnosti. Cudný model je přirozeně výhodný s ohledem na zákon – kde 

není sex, tam není zločin. Opatrně se tak žongluje s tvrzením, že sex mezi partnery 

téhož pohlaví není vlastně moc obvyklý, takže se není třeba pohoršovat. Vyzdvihován je 

prvek přátelství ve stejnopohlavních vztazích a čisté citové pouto:  

„Budiž, přesto však je to zcela jistě nápadným zjevem, že u homosexuelních lidí lze pozorovati 

sublimaci jejich erotického pudu, tj. přeměnu a přehodnocení jejich sil erotickými podněty 

uvolněných na složky duchovní a ideové ve větší míře než u heterosexuálních.“ (článek 17) 

„Neboť dle úsudku autorit nemá vždy homosexuelní pud za účel jen hrubé ukojení vůbec a pedikace 

zvláště, jež je dle znalců jen řídkou výjimkou, ale namnoze čistě platonický a přímo ochranný ráz.“ 

(článek 20) 

Druhý model přiznává přítomnost sexu, ale motivy ideální lásky a přátelství jsou 

sexu – co do významu – jednoznačně nadřazeny: 

„Láska homosexuálního člověka k milovanému není téměř nikdy pouze tělesnou náklonností, 

pouhým smyslovým opojením jeho tělesnou krásou, není téměř lásky muže k muži, jež by současně 

nebyla přátelstvím.“ (článek 17) 

 „Zavrhuje rozhodně označení ‚homosexualita‘, s vzácným porozuměním konstatuje, že – ‚jsou také 

lidé, kteří se nespokojí pouhými pohlavními machinacemi. To jsou lidé, kteří se do objektu, jenž je 
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schopný pohlavně je ukojiti, zamilují. (…) A pro tyto se naprosto nehodí název, jenž obsahuje pouhé 

materielní pohlavní ukojení a citovou stránku (lásku) ponechává absolutně stranou.‘“ (článek 25) 

Za zvláštní zmínku stojí poukaz na normalitu, který v Hlasu najdeme pouze na 

jednom místě, přesto jej považuji za signifikantní. Jedná se o naznačení, že sex mezi 

lidmi téhož pohlaví je sice odlišný, ale není perverzní: 

„Bohudík, sadismus a masochismus nemá s homosexualitou takřka nic společného, neboť právě obě 

tyto kategorie jsou větším dílem heterosexuálně založeny. Samozřejmě vyskytují se mezi nimi 

rovněž ojediněle lidé homosexuální, avšak zcela v nepatrném počtu.“ (článek 1) 

Jako poslední představím model stojící v dokonalé opozici k předchozím dvěma. 

Kde byly ony ideální a čisté, je tento cynický a trpký. Spadají do něj styky s prostituty, 

náhodné známosti, bujný noční život, promiskuita a podobné jevy. Hlas je bez výjimek 

odsuzuje, nevázanost je právě to, čeho je třeba se vystříhat, chce-li homosexuální 

komunita něčeho dosáhnout: 

„Snad právě proto je tak málo lásky mezi lidmi homosexuálními, že je mezi nimi tolik rozšířena 

promiskuita, ničím nebrzděné ukájení pohlavních potřeb.“ (článek 42) 

„Nikdo nemiloval vroucněji a oddaněji, nikdo nedožil se černějšího nevděku – ale, bože, je to ale 

úžasně zoufalé, je-li někdo tak jemný a citlivý jako náš pan standard. Chraňte se politovati ho! Tu 

vám sdělí, že neměl, chraň bůh, v lásce snad trvalé neúspěchy. (…) Zasvětí vás bez dlouhých okolků 

do svých nejintimnějších zálib, takých, s jakými se slušní lidé svěřují svému osobnímu lékaři jen 

s velkými rozpaky, bude vám vykládati o svých vztazích, jichž mívá vždy několik v průběhu a 

věnuje se jim plánovitě, podle chronologického pořadu, neb podle větší a menší zvědavosti.“ (článek 

41) 

Čemu tedy věřit? Obrazu čisté lásky, nebo „pana standarda“? Poprvé vidíme 

rozpor, kterého se při rekonstrukci obrazu homosexuála v Hlasu už nezbavíme. 

Schizofrenní dojem už přetrvá, na jedné straně bude ideální typ a ideální láska, obojí 

prezentováno jako standard a skutečnost, na straně druhé uvidíme více z „pana 

standarda“ a dalších. I to bude představeno jako standardní a reálné, jak vyplyne 

z následujícího oddílu. 
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3.3.1.2.3. Za okrajem ideálu a Špatný bojovník 

Kategorie Špatný bojovník a Za okrajem ideálu mají tolik styčných bodů, že je pojmu 

společně, přestože je formálně rozlišuji jako dvě samostatné. Důvodem rozlišení je to, 

že zatímco Špatný bojovník referuje o těch zobrazeních homosexuálního jedince, která 

se vztahují k osvobozovacímu boji proti § 129 a panujícím předsudkům, Za okrajem 

ideálu sleduje jen ta samostatná, vypovídající o jeho vlastnostech nezávisle na něm.  

V předchozím oddílu jsem nakousla rozporuplnost obrazu homosexuála na 

stránkách Hlasu. Teď se ji pokusím představit v plné šíři. Začněme tím, že v Hlasu 

narazíme na dva zcela nepodobné obrazy. Na jednom je ideální typ, obdařený ctnostmi, 

nadáním, láskyplnou, přesto cudnou povahou. Tvrdím, že tento obraz je zaměřen ven, 

tedy pro „ty venku“. Druhý ukazuje nervovou labilitu, afinitu k nočnímu životu, 

pesimismus, zbabělost, sobectví, zákeřnost, malichernost, lhostejnost a tak bychom 

mohli pokračovat. Takto se Hlas obrací dovnitř, na své čtenáře a ještě spíš na ty, kdo 

Hlas nečtou.  

Nejprve něco o pochybných sklonech homosexuálů k nočnímu životu: 

„Právě invertovaní vyhledávají umělé světlo s tvrdošíjnou umíněností, ba jedinci jsou tak daleko, že 

je pokládají za nutný scenický doplněk svého společenského života.“ (článek 13) 

A o jejich sklonech obecně: 

„Inverse má v umělém světle o jednoho nepřítele více, ježto invertovaní jsou obyčejně lidmi s nervy 

šíře a prudčeji reagujícími na sebemenší popudy, podléhají jeho účinkům více než druzí.“ (článek 

13) 

Dvě věty, a vidíme nervově labilního jedince vyžívajícího se v bujném nočním 

životě. Všimněme si rovněž generalizace. Všeobecný je zjevně i pesimismus, nebo 

přinejmenším velmi běžný: 

„Snad bych to vysvětlil tím, že mezi námi je větší procento pesimistů a defétistů než v kterékoliv 

jiné vrstvě národa, lidí, kteří i ve svém denním životě vidí všechno černě, kteří jsou již předem 

přesvědčeni, že žádná věc, kterou mohou začíti, se nezdaří.“ (článek 31) 
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Za samozřejmé jsou považovány rysy druhého pohlaví v homosexuálním jedinci, 

Hlas na několika místech poukazuje na skutečnost, že homosexuální muž není zcela 

mužem a homosexuální žena docela ženou, přičemž ta není nikterak problematizována. 

Nicméně – a k tomu se dostanu v pozdějším oddílu – transvestitismus, zženštilé chování 

u mužů a mužské u žen, to vše je často a vášnivě odmítáno. Vrozená nevyhraněnost je 

však považována za samozřejmou součást homosexuality: 

„Představte si takového Osudem poznamenaného člověka, ještě když je bezpohlavním dítětem. Již 

tehdy jeho dětské zájmy a sklony, které bývají obvykle contra pohlaví, prozrazují jeho vrozené 

určení.“ (článek 16) 

„Homosexuální muži, nejsouce stoprocentními muži (…) homosexuální ženy, nejsouce 

stoprocentními ženami (…)“ (článek 16) 

Za příznačný jev Hlas označuje komplex méněcennosti, byť jej explicitně 

zmiňuje jen v jediném článku. Nedostatek sebedůvěry plyne z odmítnutí společností, 

z přesvědčení, že homosexuál je omylem přírody, nežádoucím zjevem: 

„Většina z nás má v sobě tohoto tajemného a silného nepřítele, kterému se říká pocit méněcennosti. 

(…) Splétá se úzce s vědomím, naplňuje skepsí vaši mysl, bere vám od rtů nápoj života. Jen se 

vposlouchejte ve chvíli samoty a ticha a ve chvíli deprese, která bývá u nás všech tak častým 

hostem, do hlubin svého nitra a jistě uslyšíte jej hovořiti.“ (článek 22) 

Všechny vyjmenované vlastnosti, přisuzované všeobecně homosexuálnímu 

druhu, jsou v zásadě pouze deskriptivní, ne hodnotící, ale cítíme, že nezapadají do 

reprezentace ideálního typu, jsou více tím, co autoři skutečně vnímali, než tím, co chtěli 

vidět a ukazovat.  

Skutečný gejzír negativity napříč všemi etapami časopisu, všemi čísly a 

autorskými týmy se vztahuje ke všemu, co souvisí s bojem homosexuálů proti útlaku. 

Ideální typ i ne tak ideální typické charakteristiky jsou vlastní popisu, článkům, jež 

neoslovují, a když, pak se rétoricky obracejí ke společnosti. Špatný bojovník je 

kategorií vyhrazenou bezvýjimečně příspěvkům obracejícím se na homosexuálního 

čtenáře. Jejich názvy jsou Analysa našeho boje, Kupředu!, Co nás ubíjí, Žalujeme! 

apod. Kde měla negativita původ, je zjevné po prvním pohledu na tyto články. Všichni, 
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kdo vydávali Hlas, měli před sebou cíl a vlastní časopis pro homosexuální menšinu byl 

jedním z prostředků dosažení tohoto cíle. Mnohdy jim byla slíbena podpora v jejich 

úsilí, především od movitějších a váženějších homosexuálů, ale ta nakonec nepřišla. 

Vydávali časopis, zakládali spolky, burcovali, a nedočkali se ani v nejmenším takové 

odezvy, v jakou doufali – zájem o časopis byl malý, spolková činnost záhy upadala a na 

burcování odpovídala lhostejnost. Výzvy k boji, jež byly zpočátku pozitivní a plné 

naděje, byly vytrvalé, ale tón byl čím dál trpčí. Tento příběh bychom mohli vyčíst i jen 

ze samotných článků, aniž bychom znali vnější okolnosti. V takovém duchu se tedy 

utvářel obraz homosexuálního jedince paralelní s tím ideálním, a naprosto odlišný. 

Dominantní charakteristikou homosexuála ve vztahu k boji je jeho nezájem o něj: 

„Jedna bolest je tu stále a stále, stejně zarmucující: že je nás málo, velmi málo těch, kteří chápou 

naše snahy a hlásí se do řad našich čtenářů a odběratelů. Již v předešlém čísle, v článku ‚Méně 

apatie!‘ prosili jsme velmi důrazně, aby nám byl věnován zájem, úměrný alespoň poněkud úsilí, 

jakým hájíme svatých práv jedince na úplnou svobodu.“ (článek 18) 

Nezájem ze strany homosexuální komunity má několik příčin, přinejmenším 

v očích Hlasu. Nejčastěji zmiňovanou je zbabělost, neochota vystavit se zrakům 

společnosti a riskovat vlastní kůži. Můžeme si všimnout, že se tolik hovoří o zbabělosti 

a bázlivosti, když současně s tím je průběžně oslavována odvaha homosexuálů 

v různém kontextu. Podobně jako v případě čisté lásky/promiskuity nám Hlas paralelně 

ukazuje dva odporující si obrazy: 

„Kdybychom tedy byli aktivnější, museli bychom celý život bojovati (…) museli bychom se snažiti, 

abychom dosáhli stejného uznání pro sebe, zrovnoprávnění na poli společenském. My však nejsme 

bojovní, bojíme a skrýváme se, nikdo z nás se nepřizná k svému odlišnému založení.“ (článek 32) 

„Jest nesporné, že u všech invertovaných vyplývá již z podstaty jejich založení určitá bázlivost a 

váhavost ve chvílích, kdy je na místě rázně a pevně se rozhodovati.“ (článek 22) 

„Nebuďte přepjatě bázlivými, uvěřte nám tak, jako jsme uvěřili my Vám. (…) Zanechte proto všech 

zbytečných a naprosto nemístných obav před nepříjemnostmi, jež by Vám zasílání časopisu mohlo 

způsobiti.“ (článek 14) 
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Dalším důvodem je lhostejnost. Hlas prezentuje homosexuální komunitu jako 

polarizovanou, na jedné straně stojí hrstka bojovníků, jimž jde o společnou věc, na 

druhé pak víceméně indiferentní většina: 

„Bojíme se jen jedné věci: laxnosti a neporozumění těch, jejichž dobru je list určen. Proto žádáme 

naléhavě, buďte méně apatičtí k věcem, jež se tak těsně dotýkají Vaší existence! (…) Ti, kteří rádi a 

z čistě ideových důvodů věnují všechny své síly úsilí o vydobytí lepšího sociálního umístění 

příslušníků sexuálních menšin, snad zaslouží, aby s druhé strany setkali se s porozuměním těch, za 

které bojují.“ (článek 14) 

„Kde vězí ta massa, která má míti zájem a pro niž jednotlivci bojují již několik let? Zajisté, člověk 

by řekl: svobody, která se připravuje, ta indiferentní sebranka ani není hodna.“ (článek 30) 

Trojici hlavních příčin nezájmu o boj uzavírá sobectví. I sobectví je v rozporu 

s osobními kvalitami popsanými v Ideálním typu. Sobectví se od ostatních liší tím, že se 

s ním zpravidla operuje jen v implicitní rovině. Poukazy na to, jak si mnozí žijí, zatímco 

Hlas živoří na pokraji bytí a nebytí, že se každý stará o své zájmy, ale ne o společný boj, 

že každý nechá skupinku aktivistů, ať se starají, ale na oplátku nepřispěje ani tím 

nejmenším – kupováním Hlasu –, v tom všem zaznívá obvinění ze sobectví: 

„Hlas nemá nikoho, kdo by za ním kapitálově stál. Hlas naproti tomu má velkou řadu těch, kteří jej 

berou do ruky jen tam, kde je zdarma k přečtení! Hlas má přemnoho takových, kteří úzkostlivě 

vyhýbají se jeho programu! Hlas má také mnoho těch, kteří ze škodolibosti a sobectví jej 

poškozují!“ (článek 24) 

A když jsme u škodolibosti, to je jedna z vlastností, na něž Hlas poukazuje 

poměrně často. Nepřisuzuje ji všem homosexuálům, nebo jejich valné většině, jako 

ostatní jmenované, ale je vždy přítomna. Všechny projevy zlovůle – intriky, pomluvy a 

podobné – patří ke snaze podkopat úsilí bojovníků, nejsou ale přímo sabotáží. Analýza 

ukázala, že je Hlas nepovažuje za důsledek odlišných zájmů, spíše je zobrazuje jako 

obvyklý způsob chování homosexuální komunity, jako průvodní jev jejich povahy: 

„Ale ne jen to, našli se i intrikáři, kteří zlomyslně podrývali každý kousek dobrého úhoru.“ (článek 

30) 
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„Nemyslím protivenství ze strany našich odpůrců – proti tomu jsme odhodláni bojovat – ale myslím 

protivenství ve vlastním táboře, a to jednak následkem zlovůle, sýčkování, intrikářství, jednak 

následkem nedbalosti, lhostejnosti, povrchnosti a zbabělosti. V užším kruhu házejí se – namísto 

společného boje proti nepříteli – vůdcům pod nohy klacky, idealisté se potřísňují slinami zrádných 

závistníků a do pravého lidství se dere protivná klepařská sebranka.“ (článek 30) 

Tento výčet charakteristik zdaleka není úplný, následující jsou dokonce paušálně 

vztaženy k celému čtenářstvu (přičemž za čtenáře je jako vždy považován především 

ten, kdo časopis nečte – paradox pro Hlas typický): 

„Všechny Vaše činy byly doposud jen vervními rozběhy, po nichž nenásledovalo dlouho nic a pak 

obviňování celé společnosti, okolí osudu. Na osud se dá ovšem mnoho složiti, on už leccos unese! A 

v podstatě není vinen osud, není vinna společnost – vinna je Vaše vrtkavost, Vaše náladovost, Vaše 

povrchnost. Kolísáte každý od dobrých předsevzetí k činům, jež jsou daleko méně chvalitebné.“ 

(článek 43) 

„Stěžujete si na útlak – ten nepřestane pouhým nářkem a stížnostmi! Nezapomínejte: svoboda patří 

mužům, jen pravý muž je hoden volnosti. (…) Jste nejubožejší celek, jaký možno najít. Oháníte se 

při každé příležitosti velkými jmény a svou číselnou početností, ale byť by Vás byly miliony, je to 

stejně k ničemu.“ (článek 43) 

Jak vidíme, Hlas své publikum vskutku nešetřil. Zalistujeme-li o pár stránek 

zpátky, spatříme zástup čestných, odvážných a spořádaných občanů. Zde se potkáme 

s povrchními zlomyslnými sobci. Výčitka, jež se táhne Hlasem jako červená nit, 

směřuje ke spoléhání se na ostatní nebo také neochotě převzít zodpovědnost. Patří 

obyčejně těm, kdo sice sympatizují s bojem za práva homosexuální menšiny, nicméně 

sami nijak nepřispívají. Oni jsou mezistupněm mezi zlomyslnými a lhostejnými na 

jedné straně a aktivisty na druhé; k nim ostatně směřuje většina výzev: 

„V pravdě však každý čekal, až ‚ten druhý‘, a našel-li se konečně někdo, kdo s nadšením chopil se 

akce směřující k vybudování silného hnutí osvobozovacího, tu našlo se současně také dosti těch, 

kteří, byť i na věci celým svým životem a existencí interesováni, zůstali pěkně v ústraní v naději, až 

ti ‚druzí‘ za ně veškerou svou energii v boji vyplýtvají.“ (článek 30) 

Velice zvláštní vztah má Hlas, především v prvním roce pod vedením bratrů 

Černých, ke vzdělaným, bohatým a významným homosexuálům. Ze všeho nejvíc 
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připomíná zhrzenou lásku. Z textů vyplývá, že nemálo z nich přislíbilo Hlasu podporu, 

finanční i jinou, na niž se vydavatelé spoléhali v počátcích: 

„V bezprostřední době před vydáním prvního čísla Hlasu, často jsme o budoucí existenci časopisu 

rozmlouvali s četnými rozumnými lidmi, debatovalo se, otázka probírala se z mnoha stran a resultát 

byl vždy ten, abychom se vydávání listu chopili, při čemž nám byla slibována všestranná pomoc, a 

když v rozhovorech poukazovali jsme na to, že nejsme finančně s dostatek zajištěni, tu slibů bylo víc 

než dost.“ (článek 24) 

Pomoc nakonec nepřišla, Hlas čelil stále větším finančním obtížím, a ani morální 

podpora nebyla valná. Z těch, kdo znamenali naději Hlasu, se stali nepřátelé: 

„Avšak nejhorším z tohoto druhu zájemců je tzv. ‚vzdělaná‘ lůza, k níž dlužno počítati ty duševně 

líné kreatury, kteří jsouce naším bojem ve své poživačnosti rušeni, obávají se o svoji čest, které 

vůbec nemají.“ (článek 30) 

 „Lidé, kteří nejsou dosti lakomí, aby holdovali nesmyslnému požitkářství, kteří nejsou dosti zbabělí, 

aby navazovali styky s vyděrači, jsou příliš lakomí a zbabělí, než aby se připojili k boji za svobodu, 

v němž jde o statky nejdražší!!“ (článek 30) 

Distinktivním rysem bohatých homosexuálů je jejich nezranitelnost, 

nepostižitelnost, jsou vyloučeni z obrazu oběti, Hlas je vlastně staví na stranu 

společnosti. To je skutečně zajímavá okolnost – bohatství a moc jsou významem 

nadřazeny homosexualitě, homosexuál není pro společnost problém, pokud si to může 

dovolit:  

„Nebudu ovšem ani zapírati, že jsou i takoví homoeroti-kapitalisté, kteří nepokrytě se vyjadřují, že 

oni prostě časopis nepotřebují, jim paragraf 129 tr. z. nepřekáží, jim nemůže se přece nic stát. Oni 

mají prostě bohatství a moc a tím je řečeno všechno.“ (článek 24) 

Touto myšlenkou se Hlas dostal do určitého konfliktu s vlastním obrazem aféry 

Oscara Wilda, který měl vliv a slávu, a přesto si nad ním společnost umyla ruce. Podle 

mého se v přístupu Hlasu k této věci více než co jiného odrážejí individuální sympatie a 

antipatie; kdo je obětí jako Wilde nebo je příznivě nakloněn Hlasu, kdo je významnou 

osobností minulých dob, zkrátka kdo se jim neprotiví, ten je přijat za vlastního, 



Diplomová práce Obraz homosexuálního jedince v časopisu Hlas

 

87 

nafoukaným a nepřátelským současníkům je přisouzeno místo mezi těmi druhými, tedy 

společností. 

Když jsem poprvé přistoupila k analýze, očekávala jsem mnohé, ale jistě ne 

výsledky, k nimž jsem nakonec dospěla. Mám-li použít přirovnání, pak se Hlas 

v zobrazování homosexuálního jedince choval jako dítě, které přísahá, že nevzalo 

bonbón, a přitom ho ukazuje mezi zuby. Hlas představuje homosexuála jako dokonalou 

bytost v jednom druhu příspěvků, a jako malicherného slabocha v jiném. Už jsem 

naznačila, jak tuto skutečnost interpretuji. Perfektní homosexuál je obrazem pro 

společnost, pro ty, jimž je třeba se zalíbit, aby je přijali mezi sebe. Je reklamou a slouží 

jako strategie pro přijetí. Pokud by však společnost Hlas četla (což se nedělo), viděla by 

i obraz, který se nachází v textech cílených dovnitř, na samotné příslušníky 

homosexuální komunity, a nebyl, na rozdíl od předchozího, vytvářen záměrně, to 

podotýkám. Vznikal bezděčně při snaze vyburcovat apatickou komunitu a mnohá ostrá 

slova padají na vrub emocionálnímu vypětí a pocitu trpkosti. Mou povinností však není 

určit, jací homosexuální jedinci byli, jen jak byli zobrazováni, proto jsou oba 

protichůdné obrazy stejně relevantní. 

3.3.1.3. My a oni v homosexuální komunitě 

Mezi nejzákladnější mechanismy lidských společenství patří dělení na „my“ a „oni“. 

V každé jednotlivé situaci, v každém kontextu je dělicí čára položena jinde, neexistuje 

hranice, za níž by se nedalo dělit nebo naopak zahrnovat. Už jsem hovořila o vymezení 

homosexuální komunity vůči společnosti, respektive o zobrazování homosexuálů ve 

vztahu ke společnosti; tento oddíl bude pojednávat o zobrazování situace, kdy je dělicí 

čára položena uvnitř. Už v předchozím oddílu jsem naznačila, že bohatí homosexuálové 

byli vypuzeni za hranici „my“, ale protože vnitřní vazba tohoto tématu byla užší 

s kategorií boje, zahrnula jsem ji tam. Nyní se chci zaměřit na jevy bezprostředně 

spojené s procesem vymezení. Vymezení na stránkách Hlasu sloužilo více cílům. Za 

primární považuji potřebu distancovat se od těch, kdo homosexuální komunitě kazí 

pověst. Tento motiv je opět směrován především na myšlené většinové publikum, říká: 

„Nejsme jako oni!“ Druhý je vlastně tentýž, ale mířený dovnitř, upozorňuje, že „tihle 

nám tu pověst kazí“. Další pohnutkou je varování „Vystříhej se, čtenáři, podobných 
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moresů!“. A rozhodně nesmíme zapomenout na jeden z principů vydělování se vůbec, 

na definování sebe sama pomocí vymezení se vůči ostatním. Zvlášť bych chtěla 

upozornit na skutečnost, že na rozdíl od předchozího oddílu zde hranice „my“ a „oni“ 

nikdy nevede mezi časopisem a čtenářem nebo myšleným publikem; publikum je vždy 

bezvýhradně součástí „my“.  

Zobrazování těch, kdo spadají do kategorie „oni“, se samozřejmě nemusí vázat 

přímo k vymezování, např. ve článku o vyděračství se musí vyskytovat vyděrači i 

v jiném než vymezovacím kontextu. Podobně když časopis informuje o zásahu policie 

proti nočnímu klubu plnému transvestitů, je účel dvojí – prostě informovat i ukázat 

prstem. 

Rozlišuji zde tři kategorie podle skupin, které jsou vně: Prostituti a vyděrači, 

Zženštilci a mužatky a Prostopášníci. 

3.3.1.3.1. Prostituti a vyděrači 

Už několikrát jsem zmínila, že prostituci a vyděračství se v meziválečném 

Československu výborně dařilo. Často šlo o spojité nádoby, prostitut byl v postavení, 

jež přímo nahrávalo vydírání. Pro jejich klienty byla past dvojí, nejenže překračovali 

zákon homosexuálním stykem, ale navíc se zapletli s člověkem pochybné pověsti. 

Vyděrači se však nerekrutovali jen z řad prostitutů, z každé známosti se mohl vyklubat 

případ vydírání. Navíc bulvární tisk si liboval v referování o podobných aférách, což 

zvyšovalo riziko skandalizace a vyděračovy šance. A v neposlední řadě nemuselo ke 

styku s vyděračem vůbec dojít, mnohdy stačila k vydírání hrozba, že si vyděrač poměr 

vymyslí, zvlášť když zamýšlenou obětí byl homosexuál. V takových poměrech také 

samozřejmě nebylo snadné seznámit se se slušným partnerem. Jedno k druhému, 

vyděrači a prostituti představovali v Hlasu skutečnou spodinu, jíž se navíc dostávalo 

značné pozornosti.  

Prostituti ani vyděrači nebyli zdaleka vždy sami homosexuální, vlastní sexuální 

preference byla irelevantní. Hlas ale mezi prostituty rozlišoval, ať už v závislosti na 

sexuální orientaci, nebo na důvodech, které je k prostituci vedly: 
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„Každému, jen trochu zasvěcenému člověku jest známo, že prostituci se oddávají i mladíci bez 

vnitřních příčin pohlavních sklonů ku stejnému pohlaví. Ti, kteří prostituují z bídy, aby nemuseli 

žebrat nebo dokonce krást, aby nezmírali hlady, zasluhují opravdového soucitu a politování. Jiní 

opět, kteří nutkáni jsou ku stejnopohlavní prostituci svým pudem a věnují se tomuto zvláštnímu 

řemeslu bez nároku na jakoukoliv odměnu, nezasluhují rovněž ponižujícího opovržení, nýbrž dobré 

a účelné rady.“ (článek 2) 

Hranici položil až před prostituci ze zištnosti a vyděračství, bez ohledu na 

pohlavní založení: 

„Avšak poslední druh prostitutů, který z prostituce utvořil si pohodlnou živnost, ponejvíce 

založenou na vydírání a okrádání svých obětí, nutno náležitě po právu odsouditi.“ (článek 2) 

„Kdykoliv přišlo něco podobného před úřady, vždy vystupovali v případě takovém výrostci, kteří 

cynicky líčili nabídky, jež prý jim činil obviněný. Vždy jde u takového výrostka o prostituta 

profesionála. Organisované tlupy těchto zlosynů povalují se v odpoledních hodinách po kavárnách, 

v noci pak v sadech a na různých tajných místech, navštěvují tančírny, vinárny a jiné lokály.“ 

(článek 8) 

Všechny možné podoby vydírání a trápení s ním spojených si lze snadno 

představit, vyděračství dělalo starosti i státním orgánům a vůbec panovala všeobecná 

shoda o škodlivosti těchto lidských pijavic. Stejně snadné bylo v tomto případě pro Hlas 

oddělit „my“ od „oni“. Ale přesto to nebyla hranice absolutní; dotýkali se jí ti, kdo se 

stávali klienty a oběťmi prostitutů a vyděračů, a ti se zde rekrutovali z kategorie „my“. 

3.3.1.3.2. Zženštilci a mužatky 

Mnohem komplikovanější než vymezit se vůči zločincům a prostitutům bylo pro Hlas 

nalézt hranici přijatelnosti zženštilosti mužů a mužnosti žen. Už jen proto, že rysy 

druhého pohlaví se zcela samozřejmě předpokládaly, jak je popsáno v oddílu 3.3.1.2.3. 

Kde přesně hranice únosnosti leží, se z textů nedovíme, o to vášnivější je však 

rozhořčení, když je překročena. Vysvětlení lze snad najít právě v tom, že jde o problém 

tolik citlivý a blízký. Jako by autoři mimo jiné haněli to, co nejprve projikovali mimo 

sebe a pak znásobili: 
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„Jsem dalek toho, abych nepopřál každému trochu té zábavy po svém způsobu, avšak jsem také 

dalek každých dalších ohledů a každého dalšího mlčení a neupozornil na škůdce dobré pověsti 

slušných homoerota. Hnusné chování některých otrocky zženštilých ‚našinců‘ zasluhuje již 

jedenkráte řádného odsouzení a vyřaditi je jednou pro vždy ze společnosti slušných lidí, nemá-li 

věčně těžká příhana ‚zvrhlíků‘ dopadati na hlavy všech příslušníků této menšiny.“ (článek 21) 

Strach z dopadu hanby zženštilců na celou komunitu je akcentován často: 

„Každý poklesek, každé klopýtnutí v životě dá se v zárodku napravit. Avšak zřejmé kálení dobrého 

jména celku některými příslušníky kterékoliv již skupiny přináší tak těžké zlo, že se jen ztěží dá 

napraviti a z něhož dlouho padá smutná sklizeň opovržení na všechny.“ (článek 21) 

„Zdá se, že někteří jedinci z řad homoerotů buď nechtí chápat postavení příslušníků vlastní menšiny 

ve veřejnosti anebo nečtou a pak-li ano, tedy nechápou anebo dokonce – čemuž skoro jsme 

nakloněni věřiti – jsou dokonale otrlí, a hulvátství, prýštící z jejich chování, svědčí pak o ubohosti 

duše a pojmů, vyjadřující závěr: jsou sprostí a nečekejme od nich nic než to, že málo jim záleží na 

cti tisíců jiných, právě tak, jako jim nezáleží na cti vlastní, kterou vlastně ani nemají.“ (článek 21) 

V souvislosti s nežádoucí zženštilostí a mužností nalézáme argument, který se 

jinak v Hlasu nevyskytuje často. Jde o imperativ přizpůsobení. Na příslušníky 

homosexuální menšiny se apeluje v tom smyslu, aby vyhověli nárokům společnosti, 

která má tentokrát pravdu, a potlačili vnitřní nutkání k ženštějšímu nebo naopak 

mužnějšímu jednání: 

„Proti těmto instinktům se však musí bojovat. Svět je rozdělen na dva tábory: muže a ženy, a kdyby 

muž byl sebe zženštilejší a žena sebe mužatější – musíme se přizpůsobit. Ostatně v tomto ohledu má 

normální většina a svět 100procentní pravdu. Neznám nic hnusnějšího než afektovaného muže, 

přeštípnutého v pase, s vyholeným obočím a nalíčenými ústy, s ženským náramkem na ruce, velkým 

prstenem na ukazováčku, červeně nalakovaných nehtů a úhrnem k tomu všemu odporně 

páchnoucího pronikavou voňavkou. A snad ještě odpornější je mužná ženská v hrubém smokingu a 

mužském klobouku, jejíž chlapský tón hlasu, vulgární vyjadřování, sešlapané nízké podpatky a 

zásadně nepěstěný obličej, jehož nos by svým leskem ozářil tmu o půlnoci, hlásají naprosté pohrdání 

jakýmkoliv půvabem.“ (článek 44) 

Na tomto místě si dovolím podpořit svůj argument o blízkém problému, který 

lze snadno odsoudit, přeneseme-li jej dál od nás, mimotextovou okolností. Článek, 

z něhož jsem právě citovala, je dílem autorky Lídy Merlínové, jejíž fotografii můžeme 
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nalézt v jednom z vydání Hlasu. V mužsky střiženém saku, s kravatou a v klobouku (na 

fotografii je vidět jen busta, takže zbytek obleku nelze posoudit), s krátkými vlasy 

vypadá Lída Merlínová jako pohledný mladý muž. Stejně tak její lesbické povídky 

zpravidla mají ústřední pár hrdinek, jednu něžnou a dívčí, druhou chlapeckou. V této 

kategorii jsou štítivě odsouzeni „oni“ přesto, nebo právě proto, že mnoho z nich autoři 

nacházeli v „my“. 

Zvláštní odrůdou zženštilců jsou transvestité, tedy lidé, kteří atributy druhého 

pohlaví přejali úplně. Hlas se jim prakticky nevěnuje, jen výjimečně je o nich zmínka 

 v krátkých zpravodajských příspěvcích, jako je tento: 

„O letošním plese lumpů, který se konal v největším budapešťském sále, v Redutě a byl hojně 

navštíven jak příslušníky podsvětí, tak i členy sensacechtivé smetánky, která má ve všech zemích 

světa stejné nectnosti, byla přítomným detektivům podezřelou přítomnost velkého počtu nápadně 

nalíčených dam, které flirtovaly výhradně se staršími pány. Při prohlídce bylo zjištěno, že většina 

těchto ‚dam‘ byla pohlaví mužského a tak z masopustního veselí stala se rázem tragikomedie. 

Smutným je ovšem na tomto případě fakt, že zase budou to invertovaní lidé, kteří zaplatí za 

pobavení veřejnosti nejtěžší daň.“ (článek 38) 

Za signifikantní zde považuji spíše praktickou nepřítomnost transvestitů (a 

naprostou nepřítomnost transsexuálních lidí) než způsob, jakým jsou zobrazováni. Jako 

by byli natolik mimo „my“, že je nebylo třeba nejen odsuzovat, ale ani tematizovat. 

Nebrat něco na vědomí je jedním ze způsobů, jak se od něčeho distancovat, vlastně je to 

způsob absolutního oddělení. 

3.3.1.3.3.  Prostopášníci 

Afektovaný dandy vysedávající v kavárně, básnící o svém bohatém milostném životě, 

milovníci nočních podniků a zhýralci, bezuzdně promiskuitní homosexuálové, to jsou 

typy prostopášníků, s nimiž se setkáme na stránkách Hlasu. Provokují společnost, 

urážejí mravopočestnost slušných homosexuálů, kazí pověst celé komunitě a dávají 

špatný příklad ostatním.  
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Pohlédněme znovu na „pana standarda“, kterého jsem zmínila již v oddílu 

3.3.1.2.2. Dandy, snob, velký milovník, klepař a kavárenský povaleč, tak jej autor 

článku charakterizuje: 

„Proč toto všechno popisuji? Drazí přátelé, je-li mezi vašimi známými typ tohoto druhu, bojkotujte 

ho, máte-li jen trochu zájmu na tom, aby nechuť heterosexuálních nerostla. Podniťte vyhlazovací boj 

proti tomuto odpornému standardu, než se přespříliš rozbují. (…) Vždyť tato stvůra bude pomalu už 

tradiční! Smekám klobouk před tradicí, je-li úctyhodná, tato tradice může však býti nanejvýš 

nechutná, ale co více – je i škodlivá, protože veřejné mínění nevšimne si devětadevadesáti 

rozumných, střízlivých lidí, ale může oči nechati na jednom potrhlém výstředníkovi.“ (článek 41) 

Nežádoucí nevázanost může ohrožovat i jedince, které Hlas zahrnuje do „my“, 

ba dokonce tomu tak bývá poměrně často. Vyděračem či zženštilcem člověk buď je, 

nebo není, překročit hranice slušného chování je však velmi snadné a nestává se to jen 

neslušným lidem. Na tomto místě proto Hlas uplatňuje spíše metodu přátelské domluvy. 

Nemravně či nepatřičně se může zachovat kdokoliv z „nás“, ale když se to přežene 

příliš nebo příliš často, může to také skončit přeřazením do „oni“. Prostopášník je tedy 

ošemetná kategorie, mezní, s níž se musí opatrně:   

„Dobré vlastnosti našich lidí bývají zastírány špatnostmi neuznalců. Slušná zábava, byť by 

vykazovala sebe více veselí, nesmí vybočiti z kolejí slušnosti. Kamarádství je něco víc, než smyslné 

opěvání těla muže a kamarádský styk nesmí se omezit na teatrální koketerii výstředních volavek, 

nesmí překročit meze taktu a nesmí hlavně vzbuzovat pohoršení.“ (článek 21) 

V úvodu oddílu jsem předeslala, že dělení na „my“ a „oni“ v Hlasu sloužilo 

současně k reprezentaci homosexuální minority coby zodpovědné komunity, která se 

dokáže vypořádat s nešvary ve svém středu, s černými ovcemi, a mělo i normativní 

rozměr. Kromě toho pomáhalo definovat vlastní identitu. Ze všech tří důvodů se jen 

reprezentace obracela na společnost jako na publikum, ostatní dva mířily dovnitř, do 

vlastních řad; říkaly, co ano a co ne, co jsme a co nejsme, resp. co chceme a co 

nechceme být. Významný posun oproti kategoriím Špatný bojovník a Za okrajem ideálu 

vidím v tom, že zde je obraz skutečných čtenářů i celého myšleného homosexuálního 

publika převážně pozitivní. Ano, varuje se před výstřelky, ale v zásadě jsou „oni“ za 

hranicemi publika, zatímco publikum je paušálně zahrnuto do „my“.  
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3.3.1.4. Esenciální homosexualita 

První ze samostatných kategorií vypovídá o tom, jakým způsobem Hlas zdůvodňoval, 

proč je homosexuální jedinec homosexuální, jaká je podstata jeho homosexuality. 

Vzhledem k rozsahu jsem zvažovala možnost zařadit ji pod větší nadřazenou kategorii, 

nenašla jsem však pro tento krok logickou oporu, souvislost, která by ji spojovala 

s ostatními kategoriemi, s výjimkou vazby ke kategorii Trestání nevinných v oddílu 

Homosexuál = oběť; podstata homosexuality je pevně spojena s pojmy nevinnost a 

nezaviněnost, avšak v jiném než společenském kontextu. Na stránkách Hlasu je podstata 

homosexuality probírána takřka bez ustání, všechny lékařské a právnické texty a velká 

spousta jiných ji zmiňují, často se druží s tématy jiných kategorií, přesto zůstává jasně 

rozlišitelná. Důvod vidím v esencialistickém pojetí homosexuality, jež se prosazovalo 

spolu s rozvojem sexuální vědy ve druhé polovině 19. století. Ve chvíli, kdy se 

z nahodilého hříchu stala okolnost definující jedince, vznikl homosexuál jako 

distinktivní lidský druh určený především právě svou sexualitou. Hlas vycházel v době 

podřízené tomuto esencionalismu a způsob, jak nakládal s homosexualitou, je tím 

podmíněn: 

„Je již nejvyšší čas, abychom veřejně řekli! Nemůžeme za to, jakými jsme! Jakými jsme se narodili, 

tak žijeme! Odlišný cit, který do nás vložila sama příroda, nelze potlačovati!“ (článek 37) 

Esencialismus se projevuje tím, že je homosexualita pojímána jako nezávislý 

fenomén, neovlivnitelný, věčný, stojící sám o sobě, který vstupuje do lidí v momentě, 

kdy vzniknou, prodchne je, zmocní se jich a utváří jejich identitu. Nezávisí na 

společnosti, není ovlivněn osobností člověka, natož jeho vůlí. Diktát má jedině příroda: 

„Co je svět světem, existovali jedinci takto založení, sebe přísnější tresty homosexualitu neumenšily, 

natož aby ji vyhubily.“ (článek 11) 

„Také nás příroda stvořila, dala nám tyto city, i když se zdají být podivnými, a byli bychom 

odsouzeni k naprostému asketismu, kdybychom opravdu se rozhodli společnost poslechnouti. Jest 

sice nějaká část bisexuálních, ale velká většina jest čistě homosexuelních, kteří od chvíle, kdy 

poznali lásku stejnopohlavní, nemohou si ani představiti, že by mohli milovat jinak, a nevyléčí je ani 

lékaři, ani tresty vězením, ani soud společnosti.“ (článek 32) 
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„A přece by už dnes každý opravdový vzdělanec a trochu kulturní člověk měl a musel znáti tu 

samozřejmou pravdu, čerpanou na základě vědy lékařské a přírodovědecké, že homosexualita je zjev 

přírodní, že je to vrozené, nezaviněné, nenaučené, odlišné pohlavní založení.“ (článek 3) 

Když bylo řečeno, co homosexualita je, co „dělá“ homosexuála, bylo třeba ještě 

zdůraznit, co není: 

„Není to projev a výron zločinnosti, morální sešlosti nebo pohlavní přesycenosti, jak se namnoze 

mylně soudí. (…) Nejsou ovšem homosexuelním založením pouhé nahodilé homosexuelní akty lidí 

jinak pohlavně normálních, páchané z příčin zcela jiných, než pod nátlakem vrozeného pudu, kupř. 

z nedostatku normálního pohlavního uspokojení, při nedostatku žen, v trestnicích, internátech apod.“ 

(článek 3) 

Již při prvním pročítání Hlasu mě zarazilo, že původ homosexuality není ani 

jedinkrát vztažen k bohu. Příroda je zodpovědná vždy, bůh nikdy. Božský původ není 

ani popřen, zkrátka není zmiňován vůbec. Více se úloze boha v Hlasu budu věnovat 

v následující kategorii. 

Všimněme si, že příroda je sice podle Hlasu plně zodpovědná za homosexualitu, 

ale není jí dávána vina, a to i přesto, že je zdůrazňována nevinnost homosexuálního 

jedince ve vztahu k faktu, že je homosexuální. Vůči společnosti je homosexuál v pozici 

oběti, jelikož ta jej pro jeho založení trestá, kdežto vůči přírodě nikoliv, přestože ona 

danou okolnost způsobila.  

3.3.1.5. Nepřítomný bůh 

Původně jsem zamýšlela věnovat náboženskému aspektu Hlasu a zobrazení vztahu 

homosexuálů a náboženství rozsáhlejší pojednání, protože jeho analýza by byla 

nepochybně velmi zajímavá a předpokládala jsem dostatek materiálu. Jak se ukázalo, 

mýlila jsem se. Ve čtyřech ročnících Hlasu je víra v boha zmíněna jen jednou:   

„Jen namátkou mohu jmenovati řadu takovýchto pevností, do nichž se můžete utíkati, abyste obhájili 

svou duševní rovnováhu a splnili tak úkol, který jest vymezen každému člověku. (…) Jedněm, kteří 

dosud nepozbyli bezprostředního a dětsky oddaného náboženského přesvědčení, bude ochranou 

jejich víra. Neboť věří-li v existenci božského řádu, potom budou útrapy, jež jim pocit méněcennosti 

přináší, přijímati jako zkoušky, jimiž se má zocelit jejich přesvědčení. Nepodceňujte víru! Ve 
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chvílích deprese jest víra nejspolehlivějším majákem. Bohužel, je už málo těch, kteří nepozbyli 

svého boha. Pro ty, kteří vidí prázdno nad sebou, může snad dostatečnou náhradou býti ethika se 

svými zákony a směrnicemi.“ (článek 22) 

Tato jediná výpověď alespoň částečně vysvětluje překvapivou absenci boha jako 

tématu. Hlas pokládá za samozřejmé, že jeho publikum v něj tak či onak nevěří. Totéž 

zjevně platí i pro autora citovaného textu a troufám si tvrdit, že ateismus byl patrně 

filozofickým východiskem Hlasu jako takového. V každém případě nemůžeme na 

základě jediné poznámky hovořit o zobrazování vztahu homosexuálních jedinců 

k náboženství. 

3.3.2. Axiální kódování 

Metoda zakotvené teorie byla vyvinuta primárně v souvislosti s analýzou výpovědí osob 

a jejich jednání v určitých situacích. Analytiky zajímalo, co dané situace způsobuje, jak 

se dotyčné osoby se situací vypořádávají, jak ji vnímají, jaké jsou důsledky těchto 

situací apod. Pro takovou analýzu je také metoda nejlépe uzpůsobena. Tak jako byl 

odlišný způsob získávání dat pro tuto analýzu od způsobu běžného pro zakotvenou 

teorii, tak i do fáze axiálního kódování vstupujeme jinak. V oddílu 3.1., věnovaném 

metodologii, jsem stručně popsala paradigmatický model, který je v ideálním případě 

výstupem axiálního kódování a který je předstupněm závěrečnému selektivnímu 

kódování. Jeho složky jsou následující: Příčinné podmínky –> Jev –> Kontext –> 

Intervenující podmínky –> Strategie jednání a interakce –> Následky.  

Cílem této práce je analyzovat obraz homosexuálního jedince, jak jej utvářel 

časopis Hlas; ovšem mediální obraz je statický, nedokážu pouze pomocí analýzy textů 

Hlasu obsadit všechny složky paradigmatického modelu, dokonce ani většinu ne. A co 

víc, paradigmatický model v této podobě by mě nepřivedl k centrálnímu příběhu, jak se 

mi v průběhu analýzy skládal dohromady. Axiální kódování však není otrokem 

paradigmatického modelu. Smyslem axiálního kódování je vztáhnout k sobě jednotlivé 

kategorie a rozvinout je v kontextu těchto vztahů. Já se budu v tomto ohledu držet ducha 

metody, byť ne tak docela její litery.  



Diplomová práce Obraz homosexuálního jedince v časopisu Hlas

 

96 

Dalo by se říci, že jsem s axiálním kódováním začala už při kódování 

otevřeném. V metodě zakotvené teorie nejsou jednotlivé druhy kódování oddělené, 

všechny tři se prolínají, doplňují, zasahují jedna do druhé. V každé fázi se vracíme k té 

předchozí a do určité míry předjímáme fázi následující, jak se nám v průběhu analýzy 

dává dohromady celkový obraz zkoumaného jevu. I já jsem zařadila zásadní prvky 

axiálního kódování už do zpracování kódování otevřeného tím, že jsem seskupila 

kategorie do skupin, resp. nadřazených kategorií, a všímala si vztahů v rámci těchto 

nadřazených kategorií a částečně i vztahů mezi nimi. Nyní, když jsem kategorie 

popsala, se na jejich seskupení a vztahy zaměřím detailněji. 

V průběhu analýzy jsem stále znovu narážela na rozpory, jeden jev odporoval 

jinému, přičemž oba byly třeba i na téže stránce a psal o nich týž autor. Nejprve se mi 

zdálo nemožné uspořádat to, co jsem nacházela – a co si zjevně odporovalo. Postupem 

času jsem však začala nacházet vzorce a zákonitosti, které se poté s každým dalším 

zpracovaným číslem potvrzovaly.  

Všimla jsem si, že všude, kde se hovoří o homosexuálním jedinci ve vztahu ke 

společnosti, je tento vyobrazován jako oběť společnosti a společenských řádů. Oběť, jež 

nemá kontrolu nad svým osudem, protože v boji proti společnosti musí nutně 

podlehnout. Všechny kategorie spojené se společností tento obraz potvrzovaly. 

Homosexuál byl obětí v každém aspektu společenského života: byl kriminalizován, 

v důsledku toho byl snadnou kořistí vyděračů, jeho práva ve společnosti a povinnosti 

vůči ní byly nevyvážené, nedůstojně se musel vyhýbat odhalení a potrestání, 

kriminalizace negativně ovlivňovala jeho osobní život i duševní zdraví, zkrátka 

společnost mu dělala ze života peklo. Důraz byl kladen na nezaslouženost takového 

utrpení.  

V souvislosti s tím začalo být zjevné, že různé druhy příspěvků mají jiného 

ideálního čtenáře. Sami homosexuální lidé dobře znali svou vlastní situaci, úpěnlivý tón 

článků vysvětlujících jejich trápení proto nemohl být určen jim. A komu jinému mohl 

patřit? Samozřejmě společnosti, viníkovi celé situace. Není náhodou, že autory 

příspěvků tohoto druhu byli často osobně nezainteresovaní odborníci z lékařských a 

právnických kruhů. Tyto autority měly dodat vážnost argumentům a zapůsobit na 
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většinovou společnost, která by články četla. Realita byla patrně taková, že ono myšlené 

většinové publikum Hlas nikdy nevidělo a že se jeho vydavatelé snažili udělat dojem 

především na představitele institucí, jimž časopis pravidelně zdarma posílali.  

Když jsem se začala zabývat reprezentací homosexuálů jako takových, jejich 

vlastností a charakteristik, dojem rozpolcenosti se vrátil. Na jednom místě byl 

homosexuál hrdina a skrz naskrz slušný člověk a hned vedle mu bylo spíláno pro jeho 

zbabělost a vrtkavost. Jakmile jsem si znovu položila otázku, komu byl který text určen, 

začalo být také jasné, že každý z obou obrazů měl jiného adresáta. Ten vzorný 

homosexuál byl reklamou, měl prodat homosexuální minoritu společnosti a 

zákonodárcům, tudíž měl stejné publikum jako homosexuál-oběť. Naproti tomu celá 

řada negativních charakteristik mířila přímo do řad homosexuálních čtenářů a 

potenciálních čtenářů, tedy těch, kdo časopis nečetli, ale rozhodně by jej číst měli. 

Takřka všechny takové texty byly psány ve druhé osobě, jako výzvy. Ironické bylo, že 

se Hlas vždy choval, jako by obraz, který ukazovaly tyto výzvy, nemohli vidět ti, komu 

byl určen obraz reklamní, jako by výzvy byly součástí soukromého dialogu.  

Dalším typickým znakem problematického, nereklamního obrazu se zdála být 

pevná vazba k boji proti § 129 a společenským předsudkům. Jistě, některé nelichotivé 

vlastnosti přičítané všem homosexuálům s bojem nesouvisely, ale takové také neměly 

zvláštní emocionální náboj. Naopak to, co jim bylo přičítáno v rámci výzev, téměř 

sršelo vášnivým zaujetím. Už jsem naznačila, že příčinou mohla být a z větší části jistě i 

byla trpkost. Jestliže Hlas vyčítal čtenářům (a potenciálním čtenářům) lhostejnost, 

zbabělost a slabost, jasně cítíme hlavně zklamání těch, koho nechali spolubojovníci na 

holičkách, a kteří teď musí bojovat sami. V souvislosti s bojem se najednou 

problematizuje i doteď jednoznačná dichotomie oběti a viníka. Nejednou Hlas čtenáři 

připomíná, že nemá klást vinu za svůj osud panujícím poměrům, že si za něj může sám. 

Zdánlivý rozpor opět potvrzuje, že každému z publik, k nimž se obrací, předkládá Hlas 

odlišnou verzi reality.   

Oba dva obrazy jsou tak zřetelně výsledkem silných motivů, přičemž každý 

táhne jinam: jeden má vzbudit pocit viny ve společnosti, druhý v homosexuální 

komunitě. Ovšem zásadní rozdíl je v tom, že na rozdíl od pozitivního, reklamního 
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obrazu není onen problematický konstruován vědomě a uměle, vzniká bezděčně jako 

vedlejší produkt dialogu s publikem. 

Stejnou motivaci jsem vysledovala i v kategoriích věnujících se rozdělování a 

vydělování nebo také zahrnování v rámci homosexuální komunity. Tady neplatí my-

-homosexuálové a oni-společnost, spíše my-dobří homosexuálové a oni-špatní 

homosexuálové. Špatní jsou předloženi společnosti a těm dobrým k odsouzení, plní 

funkci obětního beránka, který očišťuje a posiluje skupinu, z níž byl vyloučen. 

Vyloučeny jsou přitom různé skupiny homosexuálů, od skutečně odsouzeníhodných 

(vyděračů) po vysloveně nevinné (transvestité), kteří ale přesto narušují obraz, jaký 

chtěl Hlas předkládat. Pochopitelně tím, že dotyčné skupiny tematizuje, na ně i 

upozorňuje, což má žádoucí i nežádoucí efekt. Hlas chce dát najevo, že ti a ti jsou 

spodina, s níž slušná většina homosexuálních nemá nic společného, ale tak na ně právě 

upoutá pozornost. Oslovované většinové publikum, pokud by bylo skutečné, by si tyto 

skupiny patrně o to více spojovalo s homosexuální komunitou. Bůh, ježto se na 

stránkách Hlasu nevyskytuje, stojí mimo ostatní kategorie jako signifikantní prázdno. 

Jeden ze způsobů, jak je tuto situaci možné interpretovat a jak boha současně 

usouvztažnit s jinou kategorií, je uvažovat i o něm v rovině vyloučení. Nepřítomnost 

boha může být důsledkem jeho odmítnutí homosexuální komunitou (nebo spíše 

Hlasem). To je však pouhá spekulace.  

Kategorie esenciální homosexuality stojí sama o sobě a zároveň je implicitně 

přítomna ve všech ostatních. Operuje s pojmy jako věčný, osud, příroda, nevina, všemi 

většími než je lidský jedinec. Homosexuál je nevinným výsledkem hry osudu a přírody, 

věčnou a nevykořenitelnou hříčkou, figurkou na velké šachovnici. Nespočetněkrát Hlas 

upozorňoval na tuto okolnost, v různých souvislostech a různými způsoby, ale vždy se 

stejným záměrem – vtlouci jednou provždy myšlenému většinovému publiku, tedy celé 

společnosti, že homosexuálové za své založení nemohou. 

3.3.3. Selektivní kódování 

Cílem poslední fáze výzkumu, tj. selektivního kódování, je určení centrální kategorie. 

Ta stojí ve středu všech ostatních kategorií, které se k ní nějakým způsobem vztahují, a 
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je třeba tyto vztahy nalézt a popsat. Tak se okolo centrální kategorie utváří tzv. centrální 

příběh, výsledek celého výzkumu.  

Již v průběhu otevřeného kódování a ještě více ve fázi axiálního kódování se 

začínala rýsovat centrální kategorie tohoto výzkumu. Autoři metody zakotvené teorie 

důrazně doporučují vstupovat do výzkumu s čistou hlavou, bez předsudků a předem 

utvořených představ o výstupu práce. Tato rada se ukázala nedocenitelnou, pomohla mi 

dobrat se velmi zajímavých a mimořádně překvapivých výsledků.  

Centrální kategorií výzkumu se totiž ukázal motiv viny a neviny. Vina/nevina 

spojuje bez výjimky všechny kategorie, je v jádru každé z nich a vztahuje je navzájem 

k sobě. Homosexuálové, jak je zobrazuje Hlas, jsou nevinni svou homosexualitou, 

nevinni vůči společnosti, nevinni vůči přírodě (v opozici ke znění § 129 o smilstvu proti 

přírodě). Naopak se proviňují proti aktivním bojovníkům za jejich práva, často také 

proti dobrým mravům, někteří se proviňují vůči jiným homosexuálům (vyděrači, 

prostituti, zženštilci apod.), většina se proviňuje proti sobě samým (pesimismem, apatií 

a neochotou převzít zodpovědnost za svůj život), nikdo se evidentně neproviňuje proti 

bohu. Příroda je zodpovědná za homosexualitu, a je tudíž na vině, ale není viněna per 

se. Naopak společnost je vůči homosexuální minoritě vinna útlakem, je vinna tím, že 

umožňuje jevy jako vydírání, nese vinu za nešťastné životní osudy homosexuálů, za 

jejich sebevraždy. Není však zodpovědná za homosexualitu jako takovou, v tom je tedy 

nevinna. Jak už jsem vyvodila v minulém oddílu, Hlas se záměrně pokoušel probudit 

pocity viny ve společnosti pro vše, čím je vinna vůči celé komunitě, a ve svých 

čtenářích pro to, čím jsou vinni vůči nim, tedy Hlasu.  

Centrální příběh je vlastně již obsažen ve výstupech axiálního a selektivního 

kódování, ale pro úplnost jej stručně shrnu: 

Cílem časopisu Hlas je dosažení odtrestnění homosexuality a odstranění 

předsudků společnosti vůči homosexuálům. Tomuto boji podřizuje vše, mimo jiné i 

způsob zobrazování homosexuálního jedince. Hlas prezentuje homosexuálního jedince 

dvojím způsobem, podle dílčího záměru, který v tom kterém textu sleduje, a podle 

publika, na něž se obrací. Záměrně vytvořený obraz čestného, slušného a normálního 

(ovšem zároveň často výjimečného) homosexuála, nevinné oběti systému, ukazuje 
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publiku-společnosti, přičemž se snaží maximalizovat efekt vyvoláváním pocitů viny. 

Obraz lhostejného a zbabělého homosexuála, proviňujícího se vůči bojovníkům i vůči 

svému osudu, vzniká bezděčně při úsilí zapůsobit na homosexuální publikum 

burcováním k boji; důležitou podpůrnou metodou je opět vyvolávání pocitů viny. Obraz 

homosexuálního jedince je víceméně úplně podřízen potřebám boje za jeho práva, proto 

se nutně jeví rozpolcený a přehnaný v jednom i v druhém směru. 
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Závěr 

Cílem mojí práce bylo rozšířit skromný počet studií věnovaných byť i jen zčásti 

unikátnímu časopisu Hlas, který vycházel v Československu ve 30. letech 20. století. Za 

pomoci kvalitativní obsahové analýzy jsem chtěla zjistit, jaký obraz homosexuálního 

jedince nabízí časopis věnovaný přímo homosexualitě. Vágní předpoklad, že tento obraz 

bude idealisticky naivní a jednotný, se naprosto nepotvrdil. Hlas s ním pracoval podle 

svých potřeb, úmyslně i neúmyslně jej přizpůsoboval konkrétním cílům, jež sledoval, 

dokonce jej proto i rozdělil a postavil tak proti sobě obrazy prakticky kontradiktorní. 

Otázka čtenářské recepce obsahů Hlasu by byla  v tomto kontextu (a nejen v něm) 

mimořádně zajímavá, bohužel o ní z mnoha důvodů – mezi nimiž k rozhodujícím patří 

nedostupnost relevantních svědeckých materiálů a rozsah této práce – nemohu nic říci. 

Dopad Hlasu nebyl velký, užiji-li eufemismu, jeho význam tkvěl jednoznačně v jeho 

výjimečnosti, pro niž si zaslouží nejen tento výzkum, ale více akademické i laické 

pozornosti obecně. 

Nakonec bych chtěla zmínit některá omezení mojí práce. Už v metodologickém 

úvodu jsem uvedla, že ročníky 1936 a 1937 nejsou dohledatelné, stejně jako jediné číslo 

z roku 1938, takže mé závěry jsou platné pouze pro vydání z let 1931–1934. Také je 

zřejmé, že se nejen samotná analýza, ale i historická část práce v daleko větší míře 

soustřeďuje na mužskou homosexualitu, její dějiny a zobrazování. To je dáno hlavně 

třemi faktory. Prvním z nich je okolnost, že dějiny homosexuality se obecně ve větší 

míře věnují mužům, z důvodů, jež jsem stručně přiblížila v kapitole 1.1.6., a také 

v Hlasu jasně dominuje mužský element. Druhým je můj osobní zájem, směřující 

výhradně k mužské homosexualitě. Nakonec zapůsobil i faktor rozsahu práce. Nicméně 

výzkum věnovaný lesbickým ženám v Hlasu by byl nejen nesmírně zajímavý, ale i 

přínosný. 
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Summary 

The struggle for the rights of the homosexual minority in Czechoslovakia before WW2 

has not been of interest to many researchers, even though in the 1930s organizations of 

homosexuals were formed and even a journal on this topic was being published. And 

that all despite the fact that the homosexual behavior was punishable in this period. But 

what do we know about those fighters, about the homosexual minority of those days? 

The main objective of this thesis was to carry out an analysis of media 

representations of a homosexual individual in the Hlas journal, which was aimed 

directly at the homosexual readers, even though not solely them. For the analysis I opted 

for a grounded theory method developed by Strauss, Glaser and Corbin. Firstly, I 

provided basic information on history of homosexuality in the world and mainly on 

Czech territory and also introduced the Hlas journal. 

The main part of the work – the qualitative analysis – was done in three phases 

in accordance with the method of analysis selected (grounded theory method). Firstly, 

the open coding phase was carried out; leading to three superior categories and two 

separate ones. The first of the superior categories was concerned with the relation 

between the homosexual minority and society. The homosexual individual was mainly 

depicted as a victim of the society, unjustly criminalized and limited in their civic rights 

and even their right to happiness. The second set of categories was dedicated to the 

description of the homosexuals themselves, their characteristics and qualities. This 

representation is almost unbelievably ambivalent, the homosexuals were on the one 

hand depicted as decent and honourable people of great qualities, and on the other hand 

they were presented as cowardly and indolent egoists. The last of the superior categories 

dealt with the distinction to “we” and “them” within homosexual community, with 

despatching of those who do not fit and are therefore disapproved of. First of two 

independent categories deals with depiction of substance of homosexuality and the other 

independent category and simultaneously the last of open – coding categories, addressed 

the way how was in connection with homosexuality displayed – or rather not displayed 

– god. 
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In the next phase of the analysis, the axial coding, I discovered several patterns 

of the representation of people and situations. It occurred that homosexuals are 

represented as innocent victims and good people in the texts aimed at society, not 

homosexual readers, whereas problematic or shall we say negative image was aimed at 

homosexual audience and its goal was to persuade homosexual minority to fight for 

their own rights. In the final phase of the analysis, the selective coding, I concluded that 

representation of homosexuals in the journal Hlas was subordinated to the fight for their 

rights and was therefore purpose-built. 
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Homosexuál = oběť 

Trestání nevinných 

Zařazen, přesto vyčleněn 

Strategie vyhnutí 

Vyjednávání 

Budoucnost ve vlastní režii 

 

Zbabělý hrdina 

Ideální typ jako strategie přijetí 

Normální, přehnaná, žádná 

Za okrajem ideálu a Špatný bojovník 

 

My a oni v homosexuální komunitě 

Prostituti a vyděrači 

Zženštilci a mužatky 

Prostopášníci 

 

Esenciální homosexualita 

 

Nepřítomný bůh 
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