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Úvod

Odlišovat se od jiných nebylo nikdy a nikde jednoduché. V každé kultuře existují 

určitá pravidla a zákony, které potrestají každého jedince, který je překročí. Sexualita je jejich 

nedílnou částí. Tato pravidla nám určují co je a co není přirozené a co je pro danou kulturu 

„normální“. Jak již bylo řečeno, týkají se i naší sexuality. Tato práce se zabývá částí sexuality, 

která byla v historii naší společnosti po dlouhou dobu jakýmsi tabu. Mluvit budeme o té části 

lidské sexuality, která je zaměřena na jedince stejného pohlaví – o homosexualitě. 

Pokud nahlédneme do dějin západního světa (tedy Evropy a Severní Ameriky), 

zjistíme, že, snad kromě starého Řecka, patřila homosexualita mezi praktiky, které byly 

nepřirozené a nenormální a lidé, kteří je provozovali, byli většinou vyvrženi z tamní 

společnosti. Nalezneme ale podobné motivy i u nezápadních kultur? Současná západní kultura 

používá k chápání sexuality jasně definované kategorie. Ale můžeme je použít i k pochopení 

kultur, které do západního světa nepatří? Ne všechny kultury totiž uznávají naše západní 

rozlišení sexuality na dvě nebo tři kategorie (heterosexualitu, homosexualitu a případně 

bisexualitu). 

Cílem této práce je popsat fenomén homosexuality z kulturního hlediska. Tedy 

porovnat různé kulturní odlišnosti, které se tohoto jevu týkají.  V této práci se budeme 

zaměřovat více na mužskou homosexualitu. Mužská homosexualita je totiž nápadnější a vždy 

na sebe strhávala více pozornosti. Navíc homosexuálně zaměřených mužů je více než žen, ty 

obecně více tíhnou k bisexualitě. V národních průzkumech bylo zjištěno, že žen bisexuálů je 

mnohem více než výhradně homosexuálních žen. Ženy často udávaly, že je přitahují obě 

pohlaví, tedy jak ženy, tak muži (Rust, 2000)
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Kapitola 1. – Vymezení homosexuality - Definice sexuální orientace, 

chování a identifikace

Protože si tato práce klade za úkol zmapovat mezikulturní rozdíly týkající se 

homosexuality, je důležité na začátku práce definovat základní rámec, ve kterém budeme o 

homosexualitě hovořit. Tato práce se zaměřuje především na homosexuální chování mužů 

napříč kulturami. Díky tomu, že homosexuální chování bývá často nesprávně zaměňováno za 

homosexuální orientaci a někdy nejsou tyto dva pojmy rozlišovány vůbec, je nutné tyto dva 

pojmy jasně odlišit a definovat.  

V této kapitole budeme tedy mluvit o rozdílech mezi sexuálním chováním, sexuální 

orientací a také mezi sexuální identifikací, která je pro tuto práci neméně důležitá.

1.1. Sexuální orientace

Definovat termín sexuální orientace není vůbec snadné, protože pro samotný termín 

neexistuje jednotná definice. Hlavní rozdíl mezi sexuální orientací a sexuálním chováním je 

ten, že určité části sexuálního chování mohou být naučené nebo kulturně podmíněné.

„Sexuální orientace je naproti tomu součástí nenaučené biologické podstaty sexuality 

jedince, je neměnná, je podmíněná dědičnými či/a jinými biologickými faktory a jedince 

odlišných sexuálních orientací od sebe lze odlišit na základě morfologických i kognitivních 

odlišností.“ (Valentová, 2004)

Sexuální orientace tedy může mít (ale nemusí) za následek sexuální chování a 

preferenci. Tyto pojmy jsou tedy v určitém smyslu provázané, ale nemusí spolu být nutně 

spojeny. Navíc nemusí být homosexuální a heterosexuální orientace zcela jednoznačně 

vyhraněna, občas můžeme u člověka nalézt i schopnost vzrušit se pohlavím, které jím není 

upřednostňováno (Brzek a Pondělíčková-Mašlová, 1992).

1.1.1. Definice sexuální orientace

Jak jsme uvedli výše, jednotná definice sexuální orientace neexistuje. Svůj podíl na 

tom mají i kulturní faktory. Mnoho společností totiž nevnímá rozdíl mezi sexuálním 

chováním a homosexualitou/heterosexualitou jako takovou. Různé kultury, sociální třídy a

etnika se tedy odlišují svými postoji vůči homosexuální orientaci, což pak stěžuje definici 

sexuální orientace jako celku (Gonsiorek a kol., 1995).
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V roce 1869 byl poprvé Kertbenym (známý je také pod jménem Benkert)  použit 

termín homosexualita, kterým označoval lásku muže nebo ženy vůči osobě stejného pohlaví. 

Tento výraz zahrnoval nejen citový vztah, ale i „schopnost sexuálně reagovat na objekt 

stejného pohlaví, být jím vzrušen, s tendencí uskutečnit s ním pohlavní styk.“ (Brzek a 

Pondělíčková-Mašlová, 1992). 

Pokud bychom se dnes například podívali do Psychologického slovníku, pod pojmem 

sexuální orientace nalezneme následující definici: „zaměření jedince na partnery a) opačného 

pohlaví, b) téhož pohlaví, či c) obojího pohlaví; může být podvědomá“ (Hartl, Hartlová, 

2000). Tento výklad je ale poněkud zavádějící, protože se dá lehce zaměnit se sexuálním 

chováním. 

Obecně můžeme rozdělit definice sexuální orientace na dva typy, pak záleží na jakou 

stránku sexuality se zaměřují. Většina těchto definic se skládá buď z behaviorální, nebo z 

psychologické složky týkající se sexuální orientace, nebo z obou dvou. V tomto posledním 

případě pak hraje roli, zda je v definici buď použita spojka „a“, či „nebo“ (Sell, 1997).

Příkladem definice, kdy jsou použity obě komponenty, je Weinrichovo definování 

homosexuality: „buď 1) jako pohlavní akt, nebo 2) jako dlouhodobý sexuálně-eroticky laděný 

stav.“ (Weinrich, in Sell, 1997). Jinou definici můžeme nalézt v Popisném slovníku a atlasu 

sexuologie (Francoeur a kol., 1991), kdy je homosexualita definována jako „výskyt nebo 

existence sexuální náklonnosti, zájmu a pohlavně důvěrné aktivity mezi jedincem a dalšími 

příslušníky stejného pohlaví.“ (Sell, 1997). Tato definice se skládá z obou složek, tedy jak 

z behaviorální (pohlavně důvěrná aktivita), tak z psychologické (sexuální náklonnost, zájem).

Na závěr uvedeme poslední definici, kterou se budeme v následujícím textu řídit, pokud 

se bude mluvit o homosexuální orientaci: „Homosexuálně orientovaný jedinec je takový 

jedinec, jehož fantazie, náklonnost a touhy se orientují výlučně, či alespoň z větší míry na 

stejné pohlaví (tj. homosexuální orientace), ovšem svou orientaci může či nemusí navenek 

projevovat (tj. homosexuální chování a homosexuální preference) a dokonce se nemusí jako 

homosexuál identifikovat (tj. homosexuální identifikace).“ (Valentová, 2004) 

1.1.2.  Kinseyho škála a jiné druhy měření sexuální orientace

Většina studií zjišťuje homosexuální orientaci tak, že se výzkumník konkrétního 

jednotlivce na jeho orientaci jednoduše zeptá. Existuje ale několik jiných způsobů jak něčí 

orientaci zjistit a změřit. 
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V roce 1948 Alfred Kinsey publikoval knihu Sexuální chování muže (Sexual Behavior 

in the Human Male), ve které předložil následující škálu chování heteroseuality –

homosexuality, kdy je: 

0) výlučně heterosexuální chování bez jakýchkoli homosexuálních tendencí

1) převážně heterosexuální, jen výjimečně homosexuální

2) převážně heterosexuální, s výraznějšími heterosexuálními tendencemi

3) stejně homosexuální a heterosexuální (bisexualita)

4) převážně homosexuální, s výraznějšími heterosexuálními tendencemi

5) převážně homosexuální, výjimečně i heterosexuální

6) výhradně homosexuální

Tato sedmibodová škála pořád platí a je používána i při hodnocení erotické preference 

a sebeidentifikace. Přestože byla jeho práce na tuto dobu průlomová (z jeho výzkumů pochází 

například údaj, který udává, že 4% amerických mužů jsou v průběhu celého života výlučně 

homosexuální, toto číslo se pak stalo symbolem homosexuální menšiny) byl Kinsey často 

kritizován, protože nerozlišoval mezi sexuální orientací, sexuálním chováním, ani sexuální 

identifikací (Stehlíková a kol., 1996).

Obr. 1. Kinseyho škála heterosexuální a homosexuální orientace, převzato z 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kinsey_Scale.gif



- 9 -

Jiné rozdělení uvedli v roce 1977 Shively a De Cecco. Vytvořili škálu, která rozděluje 

sexuální identitu na čtyři části - na biologické pohlaví, genderovou identitu, sociální sexuální 

roli a na sexuální orientaci (Gonsiorek a kol., 1995). 

S nejpřesnější metodou měření sexuální vzrušivosti sexuální orientace, falometrií, 

přišel sexuolog česko-kanadského původu Kurt Freund v roce 1974. Vynalezl zařízení na 

měření fyziologické vzrušivosti mužských genitálií, které nazval plethysmograf. Ten se 

nasazoval na penis a měřil jeho fyziologické reakce (povrchové nebo objemové změny). Ty se 

dostavily v závislosti na vizuálním nebo audiovizuálním sexuálním stimulu - subjektu se 

promítaly filmy, nebo fotografie s nahými, různě starými lidmi obojího pohlaví a rozličného 

vzhledu.  

Jinými metodami jak zjistit něčí sexuální orientaci jsou například různé typy 

dotazníků, které se zaměřují na sexuální chování jedince.

1.2. Sexuální chování

O sexuálním chování mluvíme tehdy, má-li člověk styky buď s osobou stejného

pohlaví (homosexuální chování), opačného pohlavní (heterosexuální chování), nebo se ženou 

či mužem (bisexuální chování). Pokud se tedy bude muž sexuálně stýkat s jiným mužem, 

hovoříme o homosexuálním chování. Jak jsme se ale zmínili dříve, ne vždy je člověk 

stoprocentně vyhraněný. Například když se muž, který je homosexuálně orientován, dokáže 

slabě vzrušit pohledem na ženu, atp. Příkladem homosexuálního chování, kdy jedinec nemusí 

být homosexuálně orientován je chování vojáků v armádě, vězňů nebo dospívajících dětí 

v internátě. Protože v těchto situacích nemá člověk přístup k preferovaným jedincům, může 

navázat sexuální kontakt s osobou nepreferovaného pohlaví. V tomto případě pak mluvíme o 

náhražkovém sexuálním chování (Brzek a Pondělíčková-Mašlová, 1992). Jeho klasickým 

případem je homosexuální chování vězňů ve věznici. Když se potom takový člověk dostane 

zpět do normálního života, tak ve svém homosexuálním chování nepokračuje (pokud jsou mu 

dostupné osoby preferovaného pohlaví). Jeho sexuální orientace je tedy nezměněna. (Sagarin, 

1976)

Heterosexuální jedinci se ovšem mohou chovat homosexuálně, i když nejsou ve stavu 

sexuální nouze. Příklad nalezneme u adolescentů, kteří v tomto období experimentují se svojí 

sexualitou. Přestože někteří vědci tvrdí, že homosexuální chování může vzniknout v raném 

věku, bylo zjištěno, že homosexuální chování ve věku adolescence není příčinou 
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homosexuality (Dawood a kol., 2000). Většina sexuologů tedy věří, že výstřelky sexuálního 

chování, pokud jsou dobrovolné, nemají vliv na sexuální orientaci jedince. 

Homosexuální chování u heterosexuálního člověka může být podmíněno i motivací, 

která není založena na sexu jako takovém, ale třeba na peněžním úplatku (prostituce). 

Jiným příkladem homosexuálního chování mohou být iniciační rituály v Melanésii, o 

kterých budeme mluvit v kapitole 4. 

Zajímavým faktem je, že homosexuální chování můžeme naleznout i v říši zvířat, ale 

jen velmi zřídka jde o celoživotní stabilní preferenci jedinců stejného pohlaví. Toto chování 

můžeme pozorovat v zajetí i ve volné přírodě. Nejčastěji je homosexuální chování popisováno 

určitých druhů primátů, u šimpanze bonoba (Pan paniscus). Důvod tohoto chování je ovšem 

čistě sociální. Dále toho chování nalezneme například u makaků nebo různých druhů ptáků, 

jako jsou husy (Sommer, Vasey, 2006).

1.3. Sexuální identifikace

Sexuální identifikace je termín, který je úzce spojený se sexuální orientací a chováním. 

Týká se vlastního sebepojetí člověka a určuje, za koho jedinec sám sebe považuje. V ideálním 

případě by měly být všechny tyto tři složky v souladu. Člověk by se měl tedy identifikovat a 

chovat podle svojí sexuální orientace. Vývoj sexuální identifikace probíhá jinak u 

heterosexuálů a jinak u homosexuálů. Zatímco heterosexuálové si vývoj svojí sexuální 

identifikace často neuvědomují, homosexuálové se díky homofobii a společenské ostrakizaci 

nemusí se svojí orientací identifikovat.

Nejpodstatnější fází sexuální identifikace u homosexuálně orientovaných jedinců je 

fáze „coming outu“. Pojem coming out (of the closet) označuje proces (v širším smyslu), 

během kterého člověk poznává svojí menšinovou sexuální orientaci a smiřuje se s ní. V užším 

smyslu se užívá pro chvíli, kdy člověk o svojí orientaci poví jiným lidem (rodině, přátelům, 

spolupracovníkům) a přestane ji tajit před veřejností. Tento proces se většinou se odehrává 

v pubertě, nebo v následujícím období dospělosti. Může také začít (z různých důvodů) 

mnohem později. Coming out můžeme rozdělit do dvou hlavních fází: v první fázi člověk 

zjistí skutečnost o svém zaměření a akceptuje ho a ve druhé fázi podle své orientace uspořádá 

svůj život. Tyto dvě fáze se ještě dále dělí do několika bodů. Nejčastěji se uvádí, že člověk 

tedy projede celkem pěti až šesti body, které se mohou i navzájem prolínat (Stehlíková a kol., 

1995, Janošová, 2000, Blaha 2006, Brzek, Pondělíčková – Mašlová, 1992). Celé toto období 

je charakteristické svým prožíváním odlišnosti a často osamělostí, labilitou a sebevražednými 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sexu%C3%A1ln%C3%AD_orientace
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sklony (Fitzpatrick a kol.,2005, van Heeringen, Vincke, 2000). Největší obavou v celém 

coming outu bývá strach z reakce rodičů a okolí. Díky obavě z možné diskriminace a 

homofobie může coming out trvat i několik let. 
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Kapitola 2. – Homosexualita v kontextu západní společnosti

V této kapitole budeme mluvit o homosexualitě v součastné západní společnosti. 

Západní společností zde myslíme Evropu a Severní Ameriku. Nejprve se podíváme na historii 

homosexuality v západní kultuře a potom se budeme věnovat jejím kulturním aspektům 

v kontextu součastné západní společnosti. Protože je toto téma dosti obsáhlé a vydalo by 

samo o sobě na samostatnou práci, tak ho probereme pouze stručně a v kostce, abychom 

čtenáře uvedli do obrazu. 

2.1 Dějiny homosexuality

2.1.1 Prehistorie, starověké Řecko a Řím

Existují tři způsoby, jak můžeme zkoumat sexualitu v prehistorické době. První z nich 

vychází z evoluce člověka, kdy nám pomůže zkoumání primátů. Druhým způsobem je hledat

informace v prastarých mýtech a třetí možností je zkoumat dnešní lovecko-sběračské 

společnosti (Spencer, 1999). Přestože nemáme dostatek důkazů, je velmi pravděpodobné, že 

homosexualita existovala ještě před počátkem našeho letopočtu. Tento nedostatek informací 

se vědci snaží zaplnit především údaji, které získávají zkoumáním dnešních primitivních 

společností.  Ty můžeme rozdělit na dva typy podle toho, zda byla homosexualita společností 

přijímána, nebo ne. Druhý typ společností byl méně početný a homosexualita zde byla buď 

zesměšňována, nebo za ní hrozil trest smrti (Janošová, 2000). V ostatních společnostech byla 

homosexualita nejen akceptována, ale dokonce byla často součástí určitých ceremoniálních 

obřadů nebo formou předmanželských vztahů. V těchto společnostech ale nenalezneme 

osoby, které by se chovaly výlučně homosexuálně, spíše zde nalezneme chování bisexuální 

(Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 1992). O těchto kulturách budeme mluvit podrobněji 

v kapitole 4. 

Homosexuální chování zažívalo největší rozmach mezi matriarchátem a patriarchátem, 

v době starého Řecka. To je pravděpodobně jedinou doposud doloženou společností, kde byla 

homosexualita považována za rovnocennou variantu heterosexuality. Sexuální život mužů 

z této doby byl úplně odlišný od sexuality z jiných historických období (Janošová, 2000, 

Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 1992). Ženy měly tehdy ne moc důstojné postavení a muž 

mohl mít vedle své manželky vztah s mladým chlapcem. Před vstupem do manželství byly 

pravděpodobně homosexuální styky dokonce upřednostňovány před heterosexuálními. Soužití 
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dospělého muže a mladíka bylo propojeno s jeho komplexní výchovou, včetně výcviku v 

bojovém umění. Homosexuální svazek se do značné míry zakládal na tom, že se na mladíka 

do pubertálního věku dívalo jako na ženu (Janošová, 2000).

Jedním z hlavních rysů této doby byl špatně vyvinutý smysl pro pohlavní dimorfismus 

(dvojtvarost), který se odrážel i v umění. Vzorem byla egyptská tanečnice, málo vyvinutá 

dívka. Šlo o vyjádření sexuality, která překračuje hranice pohlaví. Tento ideál krásy byl do 

Řecka přenesen z Kréty, která se v té době nacházela na rozhraní dvou kulturních světů

(Bartoněk, 1969). 

Starověký Řím po porobeném Řecku přebíral jeho vyspělou kulturu a do jisté míry i 

toleranci vůči homosexuálnímu chování. To už ale nebylo kladeno na stejnou úroveň jako 

chování heterosexuální. Homosexualita byla sice hodně rozšířena, ale už v ní neležel „smysl 

života“, spíše se považovala za nedůstojnou a nemužnou (Veyne, 1981). U státníků byla 

dokonce považována za slabost. Změnil se i ideál krásy, z původního „bezpohlavního“ na 

oboupohlavní. Římané tedy měli tedy na rozdíl od Řeků vytříbený cit pro mezipohlavní 

rozdíly. 

Římané i Řekové kategorizovali sexuální chování a identitu ne podle pohlaví, ale 

podle sexuální role (aktivní a pasivní), kterou na sebe člověk bral (Karras, 2000)

2.1.2 Středověk a novověké postoje do konce 19. století

S koncem antického pohanství a příchodem císaře Konstantina se zrodil i nový pohled 

na homosexualitu. Není již nadále tolerována a její provozování se trestalo smrtí. V evropské 

kultuře se dostávala do sporu liberální tradice anticko-pohanská a tradice židovsko-

křesťanská, která byla v otázce homosexuálního chování velmi přísná. Již v řecké době a 

v době římské okupace byli Židé odlišní od převládající kultury. K homosexuálnímu chování 

se stavěli velmi netolerantně a pohlavní styk mezi muži trestali ukamenováním. Křesťanství 

pak na tuto netoleranci navázalo, protože akceptovalo lidskou sexualitu jen v podobě 

manželství mezi mužem a ženou. Samotné manželství mělo převážně jedinou funkci – plození 

potomků. Obecně leze říci, že přestože názory na homosexualitu různých křesťanských 

myslitelů byly odlišné, například Tomáš Akvinský ji striktně odsuzoval a Jan Zlatoústý 

rozlišoval mezi těmi, kdo své homosexuální partnery milovali a mezi těmi, kterým šlo jen o 

slast (Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 1992), středověký postoj k homosexualitě byl veskrz 

negativní (Fanel, 2000).

V době renesance lidé znovu objevovali antiku a také její přistup k homosexualitě. 

Toto znovuobjevení mělo za následek uvolněnější mravy mezi běžnými lidmi a také mezi 
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duchovenstvem. Přísné tresty postihující homosexualitu byly pořád platné, ale praktikovaly se 

jen málokdy. I významní muži a umělci jako byl Leonardo nebo Michelangelo se začali 

veřejně hlásit k homosexuální lásce (Morus, 1992)

Co se týče Ameriky, zprávy o sexuálních zvycích Mayů a Aztéků máme jen od 

Španělů a proto mohou být zkreslené. Podle těchto zpráv žili Mayští mladíci přibližně do 

dvaceti let, než se oženili, v mužských domech. Před jejich vstupem do manželství jim rodiče 

obstarávali chlapce, aby jim zabezpečili sexuální vyžití před svatbou. V určitých oblastech 

Mayského území nejspíše existoval falický kult.

Všeobecně rozšířenou homosexualitu nalezli Španělé i u Aztéků. Zmínky o ní pochází 

z Florentinského kodexu. Malí chlapci se oblékali do dívčích šatů a věnovali se prostituci. 

Homosexualita prostupovala i náboženskou složkou kultury, protože aztéčtí kněží vykonávali 

homosexuální akt jako náboženský rituál.( Kimball, 1993 Spencer, 1999)

V 17. století došlo ke změně dosavadních postojů západní společnosti. Tento posun 

začal nejprve v Anglii a ve velmi krátké době vyvolal vlnu homofobie. V zásadě se postoj 

k sexualitě dělil na dva tábory: na puritány, kteří opovrhovali jakoukoli sexualitou, kromě té 

manželské a na aristokratické libertiny, kteří vyznávali bisexualitu. V této době se rozmohl 

nový fenomén, tzv. transvestismus. Byl pokládán za součástí sodomie, což byl výraz 

odvozený od města Sodomy pro neakceptované sexuální chování. Přestože toto chování bylo 

nejprve hlavní doménou mužů, na konci 17. století se rozmáhá i u žen. Sloužil jim jako 

možnost k sehnání lepšího zaměstnání a také k navázání lesbických vztahů, které se díky 

tomu, že jeden z partnerů byl „muž“, lépe skrývaly na veřejnosti. (Spencer, 1999)

V období osvícenství se začalo pohlížet na sexualitu jako na základní vlastnost všech 

živočichů. Tento liberální postoj k sexu se ale nepřenesl na homosexualitu, protože ta byla 

pořád považována za tabu. V českých zemích byl Josefem II. roku 1787 vydán zákon, který 

snižoval trest za homosexuální praktiky na vězení.

19. století převzalo z minulosti mnohé předsudky, názory a obavy, které se uchytily i 

ve společenském povědomí. V Anglii se postupem času snížil trest smrti za sodomii a byl 

nahrazen nucenými pracemi v rozmezí od 10ti let až po doživotí. Známou obětí 

viktoriánského puritanismu byl Oscard Wilde. Přestože byl šťastně ženatý (pravděpodobně 

byl bisexuální), byl obžalován z navazování homosexuálních styků a po třech procesech 

odsouzen na dva roky vězení. Důvodem k odsouzení byl mravnostní delikt (Adut, 2005). Tyto 

soudní procesy vyvolaly posun ve vnímání homosexuality. Jeho trest ještě zvýšil autocensuru 

a represi proti homosexuálům, kteří po jeho odsouzení žili ve strachu ze žaloby a uvěznění.
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2.1.3 Přelom 19. a 20. století a století 20.

Na přelomu 20. století došlo k několika významným událostem. Uskutečnil se zlom 

sexuálního studu v měšťanské společnosti, změnilo se postavení ženy, protože se vymanila 

z pasivní role, situace ve společnosti se celkově posunula k větší svobodě jednotlivce. I 

v otázce homosexuality a jejího posuzování přinesl novověk nová hlediska. Odborníci 

postupně opouštěli křesťanský postoj hříšnosti a začali pro homosexualitu hledat lékařské 

označení. Homosexualita se tak dostala do lexikonu nemocí (Janošová, 2000). Na počátku 

těchto snah, definovat homosexualitu v lékařských a nikoli morálních pojmech, stál právník 

Carl Heinrich Ulrichs (1825 – 1895). V roce 1867 přišel se svojí teorií pohlavní inverze. 

Podle ní je homosexualita přechod mezi mužstvím a ženstvím, cosi jako „třetí pohlaví“. 

Na přelomu století lékař Magnus Hirschfeld (1868 – 1935) založil v Německu první 

soukromý sexuologický ústav na světě. Ulrichsovu teorii postavil na tehdejší vědecký základ. 

Homosexualitu chápal jako přítomnost rysů opačného pohlaví u normálně vyvinutého jedince.  

Protože tyto vlastnosti považoval za vrozené, dalo by se říci, že byl prvním autorem 

myšlenky, že homosexualita je vrozená a nikoli získaná (Fanel, 2000, Janošová, 2000). V roce 

1896 – 1897 sestavil petici, ve které požadoval odtrestnění homosexuálního chování. To ale 

nastalo až mnohem později.

Příznivý vývoj společnosti byl narušen nástupem fašismu a druhé světové války. 

Totalitní systémy byly charakteristické nenávistným postojem vůči všem, kteří se odlišovali. 

Ve fašistickém Německu začaly od roku 1934 vznikat tzv. „růžové seznamy“ (Rosa Listen). 

Homosexuální akt je vnímán jako něco nepřirozeného a proti přírodě. Nacistická ideologie 

totiž vinila homosexuály z toho, že promrhávají „plodící sílu mužů“. Gayové byli vyloučeni 

z řad SS a tresty za homoerotické chování se pohybovaly mezi trestem smrti a kastrací, se 

kterou přišel Hitler. (Janošová, 2000) Do roku 1940 pro homosexuály existovala možnost 

výběru mezi kastrací a transportací do koncentračních táborů. Zde byli gayové označováni 

růžovým trojúhelníkem (růžová barva měla symbolizovat slabost a zženštilost) Často se 

stávali i „pokusnými králíky“ v lékařských experimentech a byly jim udělovány práce 

v nejhorších podmínkách (Haeberle, 1981, Fanel, 2000).

Po druhé světové válce se v Evropě a později i v Americe rozvinul proces emancipace 

homosexuálů. Začal proces dekriminalizace homosexuálních jedinců a ti se začali organizovat 

a zakládat homofilní organizace (Brzek, Pondělíčková-Mašlová). Spolu s Maďarskem a 

Illinois bylo Československo jedním z prvních států, kde byla v roce 1961 zrušena trestnost 

homosexuality. Tento zákon ovšem neznamenal konec předsudků a diskriminace takto 

zaměřených lidí. Postupem času se k těmto zemím přidávaly i další. 
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V roce 1974 Americká psychiatrická asociace odebrala homosexualitu 

z diagnostického a statistického manuálu (DSM-II) a v roce 1993 ji následovala i Světová

zdravotnická organizace (WHO). Homosexualita díky tomu nebyla nadále považována za 

nemoc, ani za sexuální deviaci. 

2.2. Homosexualita v současné západní společnosti

Jak jsme viděli, v historii západního světa se homosexualita převážně považovala za 

sexuální deviaci, za něco co je v „normální“ společnosti netolerováno. Postoj k ní se začal 

měnit až v posledních padesáti letech. Pokud budeme chtít nahlédnout na homosexualitu 

v kulturním kontextu, tak si musíme uvědomit, čím vším je tato kultura tvořena a 

ovlivňována. Na následujících stránkách se budeme stručně věnovat pojetí homosexuality v 

západní kultuře

Postoje vůči homosexuálnímu chování v západní společnosti se pohybují v rozmezí od 

velmi represivních až po pozitivní. Velký vliv na to má především náboženství. 

2.2.1. Křesťanství vs. Homosexualita

Západní svět byl po dlouhou dobu ovlivňován křesťanskou vírou a tomu se 

podřizovaly i některé kulturní aspekty. To mělo za následek, že homosexualita a 

homosexuální chování nebylo společností převážně tolerováno. Přestože se postoj církve za 

posledních pár let zmírnil, v otázce homosexuality pořád převládá do určité míry odmítající 

přístup. 

Křesťanské církve se v posledních několika letech podílely na různých politických 

problémech. V posledním desetiletí přiměl problém homosexuality mnohé z nich k zaujmutí 

veřejného stanoviska. Postoje k otázce homosexuality se odlišují nejvíce u Římskokatolické 

církve, u Evangelické a u církve Protestantské (Van Geest, 2007).

Mnohé církve se nenechaly „obměkčit“ všeobecnou liberalizací ani všeobecným 

vědeckým pokrokem ani měnícími se paradigmaty. V otázce homosexuality tyto církve 

vycházejí z doslovné interpretace biblických textů, které stejnopohlavní akty zatracují. 

V křesťanství je sexualita považována za záležitost ve skrze pozitivní, protože slouží 

k plození dětí (jako ve většině světových náboženství). Podle tradičního postoje to ovšem 

znamená, že si člověk může vybrat buď celibát, nebo manželství. Homosexuálně orientovaný 

člověk, který je věřící a rozhodne se pro život se svým parterem je například v katolické 

církvi ochuzen o náboženský život, protože se nemůže účastnit přijímání. 
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Některé části Písma, které se zabývají homosexualitou, mají ale několik různých 

výkladů. Náboženské postoje vůči homosexualitě můžeme veskrze rozdělit na čtyři přístupy 

(Cooper, 1989):

1) Přístup zavrhující, trestající (podle něj Písmo pokládá homosexualitu a homoerotické 

zaměření za nepřípustné, na homosexuála je naléháno, aby se svých pocitů vzdal a 

snažil se změnit svoji sexuální orientaci)

2) Přístup zavrhující, ale netrestající (zavrhovány jsou jen homosexuální akty, protože 

jsou považovány za nepřirozené a proti přírodě. Homosexuální osoby jsou 

akceptovány. Toto stanovisko zastává především katolická církev.)

3) Přijímající přístup s určitým omezením (Tento postoj akceptuje homosexualitu, ale 

nepovažuje ji za stejně hodnotnou, jako heterosexualitu.)

4) Plně přijímací postoj (Podle tohoto postoje je homosexualita stejně přirozená jako 

heterosexualita, protože je částí Božího plánu. Žádný člověk totiž svoje zaměření 

neovlivní a nemůže za něj nést odpovědnost.)

2.2.2. Modely homosexuálního života v západní společnosti

Postoje vůči homosexuálnímu chování v západní společnosti se pohybují v rozmezí od 

velmi represivních až po pozitivní. Proto nemusí být ani v dnešní době homosexualita 

přijímána vždy pozitivně. Není to tak dávno, co se na ní v západní kultuře pohlíželo spíše 

negativně. Homosexuální člověk čelil sociálnímu tlaku, vyvržení ze společnosti a někdy i 

ekonomické ztrátě (např. ztrátě zaměstnání apod.) 

Tomuto tlaku na přizpůsobení se sexuální normě (v naší kultuře je to heterosexualita) 

se odborně říká heteronormativita. Lidé, kteří mají jinou sexualitu než je norma, mohou být 

chápáni jako jedinci „druhé kategorie“, což se odrazí na jejich možnostech a postavení ve 

společnosti (mohou být diskriminováni v otázkách společného soužití, rodičovství, 

zaměstnání apod.).

Postoje součastných odborníků vůči homosexuálně orientovaným lidem jsou jak 

v Evropě, tak v Americe různé. Převažují ale liberální stanoviska založené na součastných 

vědeckých poznatcích o působení genetických a dědičných vlivů na vznik homosexuality a 

její nezvratnosti (Byne, 1995).

V západní společnosti si homosexuálové mohou vybrat v zásadě ze tří variant 

možných modelů jak žít, aby byli většinovou společností akceptováni. 
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První varianta je celibát. Tuto možnost nejčastěji volí homosexuálové, kteří jsou 

nábožensky založení. Život v heterosexuálním manželství bývá proti jejich pocitům a 

přirozenosti a pokud jsou členy církve, která neuznává homosexuální partnerství, nezbývá jim 

jiná volba než celibát. Čelí tak pravděpodobně větším a složitějším vnitřním konfliktům než 

ostatní. Pro většinu lidí (i heterosexuálně zaměřených) je varianta celibátu těžce splnitelná. 

Proto se někteří homosexuálové po opakovaném neúspěchu rozhodnou žít v trvalém 

heterosexuálním, nebo homosexuálním svazku. (Janošová, 2000, Brzek, Pondělíčková –

Mašlová, 1992)

V 90 letech mnoho homosexuálů navštěvovalo sexuology a speciální poradny, protože 

se chtěli heterosexuálně adaptovat. Často proto uzavírali heterosexuální manželství (ať o 

jejich orientaci jejich partner věděl, nebo ne). Nicméně v dnešní době tuto možnost odborníci 

nedoporučují, protože adaptace na heterosexuální život nezmění homosexuální preference 

jedince. Doposud také není znám žádný případ spokojeného a harmonického 

heterosexuálního manželství, ve kterém by byl jeden z parterů homosexuálně orientován. Tito 

lidé totiž začnou často navazovat mimo svazek homosexuální vztahy, což vyústí v problémy 

v manželství. Navíc takové chování vede ke zvýšenému riziku přenosu pohlavních chorob.

Fenoménem dnešní doby jsou tzv. „krycí manželství“. Jde o manželství mezi gayem a 

lesbičkou, které je uzavřené „jen naoko“. Oba dva aktéři samozřejmě vědí o své 

homosexuální orientaci. Tyto krycí manželství bývají většinou uzavírána kvůli touze po dítěti

nebo proto, že tito lidé chtějí žít jako ostatní. Ale ani na tuto možnost se odborníci nedívají 

pozitivně. Svazky totiž nejsou spojeny žádným vzájemným a silnějším citem a proto se rychle 

rozpadají. 

Třetí variantou je homosexuální partnerství. Přestože v mnoha zemích existuje právní 

obdoba manželství, tzv. registrované partnerství, homosexuální pár nemusí mít ve společnosti 

stejné postavení jako pár heterosexuální. Čelí totiž ze strany společnosti většímu tlaku a 

někdy se s tímto tlakem musí vyrovnat i ze strany rodiny a přátel. Obdobná postavení mají 

například etnicky smíšené páry apod. Tyto svazky mohou člověka odtrhnout od rodiny, která 

s jeho jednáním nesouhlasí, nebo se doposud nevyrovnala s jeho orientací. 

V západní společnosti také pořád existuje představa, že jeden z homosexuálních 

partnerů je vždy více femininní a jeden maskulinní. Toto je ale přetrvávající stereotyp, který 

se doposud nepotvrdil. Stejné předsudky se často týkají i zaměstnání (Asthana, Oostvogels, 

2001, Janošová 2000).



- 19 -

2.2.3. Registrované partnerství

V zemích euroamerické právní kultury soužití a svazky osob stejného pohlaví spadají 

pod obecná základní práva a svobody jedince. Nejsou tedy státem omezována, regulována ani 

podporována. Na homosexuální partnerství se tedy západní společnost dívá s mnohem větším 

pochopením, než tomu bylo před pár lety. I přesto má k němu určité výhrady. Příkladem může

být, že ne ve všech západních společnostech je například uzákoněné registrované partnerství. 

Páry, které spolu chtějí dlouhodobě žít, jsou potom právně znevýhodněny. 

Samotné registrované partnerství ovšem nemůžeme považovat za plný ekvivalent 

k manželství. To je totiž institucí, která mimo jiné směřuje k rodičovské a výchovné funkci, 

což registrované partnerství neumožňuje. Jeho hlavní význam leží v upravení majetko-

právních poměrů, takže registrovaný homosexuální pár má v této oblasti stejné výhody, jako 

mají manželé. Registrovaný pár tedy nemůže adoptovat a vychovávat děti a také nemůže mít 

svatbu v kostele. 

Přijetím zákona o registrovaném partnerství se prohlubují lidská práva, 

zrovnoprávňuje se postavení homosexuální menšiny, snižuje se stigmatizace a zlepšují se 

daňová a právní uspořádaní homosexuálů. Proto je přijetí tohoto právního opatření velkým 

krokem k zrovnoprávnění homosexuální menšiny vůči heterosexuální většině.

Obr. 2. Právní uspořádání týkající se homosexuality, převzato z http://ilga.org/map/LGBTI_rights.jpg

http://ilga.org/map/LGBTI_rights.jpg
http://ilga.org/map/LGBTI_rights.jpg
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2.2.4. Adopce, výchova dětí a biologické rodičovství

Všeobecně je v dnešní době (zvláště v zemích, kde je uzákoněné registrované 

partnerství) hodně rozebírána otázka rodičovství a výchovy dětí. Velké množství 

homosexuálních párů totiž touží mít a vychovávat buď vlastní, nebo adoptované dítě. Tato 

možnost se ale setkává (a setkávala) s mnohem menší podporou veřejnosti, než je podpora 

registrovaného partnerství. 

Český Zákon o rodině dovoluje osvojení dítěte a pěstounskou péči jak manželským 

párům, tak jednotlivcům, ale jen za podmínky, že jim poskytnou vhodné prostředí na 

výchovu. Tuto vhodnost prostředí posuzuje individuální správní řízení a znalecké posudky.

Zákon o registrovaném partnerství, který  v České republice vešel v platnost roku 

2006, toto adopční právo výrazně omezil tím, že osvojení dítěte homosexuální osobou úplně 

vyloučil bez ohledu na další okolnosti, jako je vhodné prostředí apod. 

V minulých letech odpůrci adopcí argumentovali tím, že v takovéto rodině (kde jsou 

oba rodičové stejného pohlaví) chybí dítěti člen jednoho pohlaví a znesnadňuje se mu tím 

sexuální identifikace (Janošová, 2000, Brzek-Pondělíčková, Mašlová, 1992). Tento důvod je 

ale podle dnešních poznatků neopodstatněný, zejména u dětí starších tří let. Děti se totiž 

identifikují s oběma rodiči, ale to nejsou jejich jediné vzory. Stejně dobře jim poslouží i 

ostatní, pro ně důležití lidé (starší sourozenci, kamarádi apod.) Navíc vhodný identifikační 

vzor nemá i hodně dětí z tradičních heterosexuálních rodin. Stejně tak nemůže dojít k 

ovlivnění dítěte směrem k homosexuální orientaci, protože ta je podmíněna především 

vrozenými dispozicemi. 

„Hlavním argumentem odpůrců je ochrana optimálního psychického vývoje dítěte.“

(Janošová, 2000). Největším rizikem výchovy dítěte u homosexuálních párů je možnost 

vzniku psychických obtíží dítěte. Důležitou roli hraje tolerantní postoj a míra homofobie 

v dané společnosti. 

U biologického rodičovství mají větší možnost porodit a vychovat vlastního potomka 

lesbické páry. V minulosti pocházely skoro všechny děti lesbických matek z rozpadlých 

manželství. Ženy, které chtějí vlastní dítě, se často rozhodují pro dítě prostřednictvím donora 

a v určitých státech (např. USA) se mohou nechat uměle oplodnit, protože je tato možnost 

povolována i svobodným ženám. 

Mužské homosexuální páry mají oproti tomu situaci dost ztíženou. Prakticky mohou 

získat dítě jen tak, že ho budou vychovávat, nebo spolu-vychovávat čtyři dospělí lidé 

(lesbický a homosexuální pár)

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osvojen%C3%AD_d%C3%ADt%C4%9Bte&action=edit
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Kapitola 3. – Kulturní relativismus a sexuální kultura

V této kapitole si vyjasníme pojmy kultura, kulturní relativismus a nakonec se budeme 

zabývat vztahem kultury a lidské sexuality. Při definici termínu kultura, budeme vycházet 

z toho, jak ji definuje Murphy.

3.1. O kultuře

Každá lidská společnost má nějakou kulturu. Můžeme jí definovat jako systém 

symbolů, přičemž symbolem je myšlen jakýkoliv znak, který má obecný či abstraktní 

význam. Jednotlivé symboly nám „poskytují mapu fyzických a sociálních světů a instrukce, 

jak se v nich úspěšně zorientovat“ (Murphy, 1998). S jejich pomocí tedy třídíme a 

klasifikujeme svět. Přiřazují podobné k podobnému a oddělují je od ostatních. Tímto 

způsobem nacházíme ve světě smysl a význam. Součastně je ale naše mysl těmito 

symbolickými systémy ovlivňována a tím se ovlivňuje i náš smysl pro skutečnost. Tento 

vztah mezi kulturou a vnímáním světa je ještě více zdůrazněn, když si uvědomíme vztah mezi 

věcí a slovem (mezi symbolem a jazykem).

Podle Murphyho můžeme kulturu definovat jako „celistvý systém významů, hodnot a 

společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím 

socializace předávají dalším generacím.“ (Murphy, 1998)

Různé části kultur se sami sobě navzájem přizpůsobují a doplňují, až vznikne celistvý 

systém, který vytváří souvislý vzor pro život. Lidé tak získávají určitý konzistentní pohled na 

život a na jejich místo v řádu věcí. Nové prvky, které přichází z venčí, jsou reinterpretovány a 

dostávají nový význam. Rozmanitost kultury vyplívá ze složitých navzájem se prolínajících 

charakteristických kulturních rysů. Konečná podoba také závisí na tom, jak se určitý rys 

sloučil s rysy spojenými se zkušenostmi jiného původu (náboženství atd.).

Kultury jsou ale něčím víc, než sumou svých kulturních rysů. Přestože můžeme vědět 

vše o zvyklostech kmene při rituálních tancích, manželství a jeho uzavírání nebo obřadech 

doprovázející dospívání, nemusíme rozumět kultuře jako celku, který tyto prvky využívá ve 

prospěch svého vlastního cíle. Pokud nás zajímají kulturní procesy, význam vybraného 

detailu chování poznáme jen pomocí toho, že ho zasadíme do kontextu motivů, emocí a 

hodnot, které jsou v kultuře institucionalizovány. (Benedictová, 1999)

Důležitou úlohu hraje v životě a v názorech lidí také zvyk. Ti totiž vidí svět tak, jak ho 

modifikuje soubor institucí, zvyků a způsobů myšlení. Život člověka je tak hlavně tvořen 
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nekonečným přizpůsobováním se vzorců jeho společnosti. Od narození zvyky formují jeho 

chování a prožívání. Pokud přijmeme určité zásady, které se doposud setkávají s určitým 

odporem, tak nám výzkum zvyků a kultur přinese něco užitečného. Především je třeba 

neupřednostňovat určité části zkoumaného souboru, jako je například západní civilizace. 

(Benedictová, 1999)

Síla kultury je obrovská a proto také hodně ovlivňuje společenskou ekonomiku a 

pravidla sexuality. Antropologové předpokládají, že vyrůstání v určité kultuře a mluvení jejím 

jazykem ovlivňuje prožitky a realitu, protože kultura utváří sociální vnímání reality). A tím se 

myslí nejen to, jak lidé formují své vztahy a jak myslí, ale i jak vnímají a definují fyzickou 

realitu v čase a místě na světě.

Důležitým prvkem kultury je jazyk. Je to symbolický systém vytvářející sítě významů, 

které nám pomáhají pochopit naše prostředí. Jazyk funguje jako síto, přes které pozorujeme 

náš svět (Murphy, 1998). Jednotlivé jazykové klasifikační systémy se od sebe liší a rozdílná je 

nejen zvuková podoba, ale i význam slova. Jazyk je tedy rozhodujícím činitelem v utváření 

myšlenkových pochodů a kultury lidí. (Sokol, 2004)

Jazyky reagují a přizpůsobují se kultuře a slovní zásobu společenství ovlivňují 

přírodní podmínky. Například kanadští Inuité, kteří vyrůstají v neustálé zimě, se naučili 

rozpoznávat a pojmenovat několik typů sněhu a ledů (až okolo 20). Mají také mnohem více 

komplexnější genderový systém. Nerozlišují jednoduše jen mezi muži a ženami. Jejich systém 

je založený na teorii reinkarnace, která předpokládá, že minulé životy lidí jsou něco jako jiné 

pohlaví (Herdt, 1997). Pro naši kulturu může být něco takového naprosto fantastické a 

nepřijatelné, ale je třeba si uvědomit, že pro Inuity může být stejně tak nepochopitelná naše 

kultura. Je tedy nanejvýše vhodné, abychom tyto dvě kultury neměřili stejnými měřítky. Což 

nás přivádí ke kulturnímu relativismu.  

3.2. Kulturní relativismus

Kulturní relativismus je pojem, který byl zaveden na začátku 20. století. Staví na 

předpokladu, že jednotlivé kultury jsou jedinečnými a neopakovatelnými entitami. Proto 

podle něj musíme každou kulturu posuzovat zvlášť a pouze v jejím vlastním kontextu. Stejně 

tak její hodnoty, normy, tradice a ideje.

Hodně kulturních prvků a norem, které jsou součástí tradic kultur jiných než je ta naše, 

nám mohou připadat v lepším případě divné, v horším mohou být s našimi kulturními 

normami v rozporu, popřípadě se nemusí shodovat s obecnými právy člověka (příkladem je 
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třeba kanibalismus, infanticida nebo ženská obřízka apod.). Kulturní relativismus tak 

vyvolává rozpory v etické filosofii. Na taková morální dilemata neexistují jednoduché 

odpovědi, protože hranice mezi morálním nihilismem a kulturním relativismem je nejasná. 

Když tedy budeme chtít kritizovat i ty zdánlivě nejlidštější zvyky společností, které žijí mimo 

dosah západní kultury, tak by nás složitost tohoto problému měla vést k určité opatrnosti. 

(Murphy, 1998) 

Protikladem kulturního relativismu je etnocentrismus. Tento termín označuje situaci, 

kdy posuzujeme cizí kultury podle měřítek naší vlastní kultury. Kromě etnocentrismu je 

kulturní relativismus i proti evolucionismu, který je založený na představě, že se všechny 

lidské společnosti vyvíjely stejným způsobem. Dějiny lidstva jsou podle něj unilineární, jsou 

tedy jen jedny a všude na světě společnosti prochází stejnými vývojovými stádii. Podle této 

teorie by se kultury lišily pouze svými vývojovými stádii, přičemž euroamerická kultura stojí 

na vývojovém žebříčku nejvýše (Soukup, 2004). Západní civilizace se díky příznivým 

historickým podmínkám rozšířila nejvíce z doposud známých regionálních skupin. Navíc 

zdomácněla ve velké části zbylého světa. A to vedlo k domněnce, že lidské chování je 

uniformní. Kulturní relativismus proti tomuto pojetí klade pluralistické pojetí dějin. Kultury 

podle něj vyvíjely libovolně a nemůžeme je mezi sebou porovnávat měřítkem euroamerické 

kultury (Benedictová, 1999).

Kulturní relativizmus nabízí pohled na rozličné kultury, na které můžeme pohlížet 

s respektem a tolerancí. Pokud tedy budeme mluvit o kulturách, které nejsou stejné jako ta 

naše západní, tak je potřeba, abychom k nim přistupovali z tohoto hlediska. Jestliže chceme 

pochopit odlišnou koncepci homosexuality ve společnostech, které stojí mimo naší západní 

kulturu, musíme brát v potaz tamní kulturu jako celek a vycházet z toho, že se na této 

koncepci podepisují normy, ideje a tradice společnosti. Musíme ji tedy vidět v původním 

kontextu, ne ji posuzovat podle měřítek jiné kultury. 

                                                                                                                                                                                                                                     

3.3. Sexuální kultura a homosexualita

Tato práce se nezabývá kulturou obecně, ale zajímá ji jen jedna její část – kultura 

sexuální. Koncept „sexuální kultury“ popisuje konsenzuální vzor kulturních ideálů o 

sexuálním chování ve skupině. „Každá kultura vlastní patrně jedinečnou konfiguraci hodnot, 

představ a vzorců chováni, v nichž jsou zapuštěny, „kontextovány“ konkrétní formy 

sexuality.“ (Vrhel, 2002). Pojetí sexuální kultury musí být systematické a musí obsahovat 

představu uceleného člověka, včetně jeho duchovního založení. Sexuální kultura je proto 
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přizpůsobený a sdílený systém sexuálních praktik, podporovaný rolemi a tím, čemu daný 

člověk věří. Sexuální kultury tak fungují jako mocenské systémy morální a ekonomické 

kontroly. Představy hanby a cti, které se vztahují k sexuálnímu chování, jsou obzvláště 

pozoruhodné, pokud se týkají vytváření maskulinity a mužské statečnosti, nebo submitivity. 

Sexuální čest popisuje to, co je „normální, přirozené, nezbytné nebo schválené“ ať už 

v komunitě, nebo u jedince. S pomocí těchto subjektivit sexuální socializace naznačuje, co je 

v každém sexuálním styku ostudné, nebo úctyhodné. Sexuální kultury obsahují velké 

množství lidských představ a pocitů, které podporují systémy moci a společenského 

postavení. Tímto způsobem sexuální kultury neustále učí své „členy“ standardnímu pohledu 

na gender a proto nemůžeme analyzovat sexuální kultury, aniž bychom tyto generové vztahy, 

které se mezi lidmi utváří, brali v potaz. (Herdt, 1997, Hostetler, Herdt, 1998, Parker, Herdt, 

Carballo, 1991) Gender tyto normy (role mužů a žen) zprostředkovává od té doby, co obvyklé 

vzory maskulinity a feminity, které se projevují skrze role, přidělené úkoly, společenské 

postavení a výměnné systémy, ovlivňují projevy mnoha sexuálních praktik. 

V mezikulturních studiích se dříve objevovala tendence pohlížet na homoerotické 

vztahy jako na sexuální akty, což je zavádějící. Proto antropologové, kteří se zabývají 

zkoumáním homosexuality, často rozlišují mezi sexuálními aktivitami a praktikami a mezi 

sexuální identitou (viz. 1. kapitola). Rozdíl mezi chováním a identitou se tak stal pro 

mezikulturní výzkumy podstatný. 

Homosexualita a homosexuální lidé se jeví jako obzvlášť „zranitelní“ vůči systémům, 

které mají potlačenou sexualitu. V mnoha zemích existují systémy, které potlačují práva, 

pocity a jednání žen (sexismus) a také potlačují touhy, pocity a jednání lesbiček a gayů 

(homofobie). Nemusí to tedy být vždy pohlaví sexuálního partnera, co určuje sexuální 

chování mezi jednotlivci. Například v Mexiku je běžná představa, že pokud je muž 

penetrován, je to útok na jeho mužskou reputaci a pro dotyčného to může skončit sociální 

katastrofou. (Herdt, 1997)

V moderní západní kultuře vznikl názor na homosexualitu z představ z medicíny 19. 

století, kdy se na sex mezi stejným pohlavím pohlíželo jako na výtvor nemoci, degenerace a 

morální zkaženosti. Tyto představy vytvořily obraz ženy uvězněné v mužském těle, nebo 

naopak – tedy třetí pohlaví. To vytvořilo silně zakořeněnou homofobii, které může přetrvávat 

dodnes a jak uvidíme, tak nejen v západních společnostech.

Na začátku minulého století antropologové (např. Margaret Meadová, Bronislaw 

Malinowski, Ruth Benedictová) a další vědci formulovali několik pravidel týkající se vztahu 

mezi kulturou a sexualitou. Pro naši práci jsou důležité čtyři z nich:
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1) Společnosti, které nepatří do západního světa, měly jak v minulosti, tak i v přítomnosti 

sexuální kulturu a zákony, které se týkají sexuálních praktik tak komplexních, jako je 

náš vlastní západní systém sexuality.

2) Sexualita je částí sociální struktury, jako jsou příbuzenské vazby, obyčeje a rodinné 

vztahy. Musíme jí proto chápat v tomto širším smyslu celkového společenského

systému. 

3) Sexuální rozdíly v chování jsou běžné na celém světě a ve většině společností můžeme 

nalézt poměrně velkou míru tolerance vůči stejnopohlavním vztahům. Neměli bychom 

tedy předpokládat, ale spíše vysvětlit silný vliv heteronormativity jako sociálního 

faktu v západních kulturách.

4) Nárůst antropologických vědomostí ve všech společnostech nás opravňuje 

k reflektování historie sexuality v západní kultuře a k polidštění práv, které historicky 

postavily gaye a lesbičky mimo zákon v jejich vlastní kultuře.

Vztahy stejného pohlaví na celém světě můžeme podle Herdta (1997) rozdělit na pět typů:

1) Věkově strukturované vztahy, kdy jsou aktéři starší a mladší.

2) Homosexuální, genderově invertované role, které člověku umožňují vzít na sebe jinou 

sexuální/pohlavní roli než je jeho normální.

3) Vztahy založené na speciálních společenských rolích nebo praktikách

4) Západní homosexualita, jako forma sexuální identity v 19. století, 

5) Západní rovnostářské vztahy na konci 20. století mezi dvěma osobami stejného 

pohlaví, které se sebevědomě identifikují jako gayové, nebo lesbičky po celý svůj 

život. 
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Kapitola 4. - Homosexualita u přírodních národů a v rozvojových zemích

Obecně můžeme říci, že přitažlivost stejném pohlaví se v lidských společnostech 

objevuje po celém světě a v jakékoliv době. Je tedy do jisté míry univerzální. To ovšem 

neplatí pro kulturní institucionalizaci homosexuálních vztahů. Veškeré studie zabývající se 

homosexuálními muži a ženami je třeba chápat v kulturním kontextu daného společenství. 

Nelze je tedy separovat od kulturních vzorů manželství, rodičovství, rodiny, náboženství, 

politiky a dalších pro kulturu významných institucí.  

Dalším problémem, se kterým se v této kapitole musíme nejprve vypořádat, je 

terminologie. Pokud bychom o homosexualitě mluvili pouze z hlediska západní kultury, tak 

bychom mohli používat zavedenou terminologii bez obav. U celé řady kultur je zavádějící 

používat termín homosexuál tak, jak se používá v západní kultuře. Homosexualita není 

v mnoha kulturách společensky významná kategorie, a přestože je homosexuální chování 

rozšířené, není spojeno se specifickou homosexuální identitou. Proto se místo termínu 

homosexuál častěji používá označení muž, který má sex s mužem (MSM) (men who have sex 

with men) (Asthana, Oostvogels, 2001) nebo termín androfil1. V této kapitole budeme proto 

termín homosexuál používat pro označení lidí, kteří mají sex (ať už orální, nebo anální) se 

stejným pohlavím, jako jsou oni sami. 

V nezápadních kulturách můžeme nalézt podle předchozího výčtu (viz. kapitola 3) tři 

formy homosexuálních vztahů: 

1) Věkově strukturované vztahy

2) Vztahy založené na gendrové transformaci

3) Vztahy založené na speciálních společenských rolích nebo praktikách

V této kapitole se budeme postupně věnovat homosexualitě u přírodních etnik a

v rozvojových zemích, kde je koncept homosexuality hodně odlišný od Evropy a Severní 

Ameriky. 

                                                          
1

Tento termín označuje homosexuálního muže, který své sexuální touhy zaměřuje na dospělé muže (Hartl, 

Hartlová, 2000)
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4.1. Homosexualita u přírodních národů2

Po dlouhou dobu mezi odborníky existovala představa, že homosexualitu považují 

přírodní národy za cosi zvráceného, případně, že se u nich vůbec nevyskytuje. Teprve až na 

přelomu 19. a 20. století se díky teoriím Sigmunda Freuda a rozvojem antropologických 

výzkumů v první polovině 20. století tento názor začal vytrácet. 

V roce 1951 sociolog Ford a biolog Beach zkoumali celkem 76 různých přírodních 

etnik. Zjistili, že u 27 etnologických společenství bylo homosexuální chování sankciováno 

(nejnižším trestem bylo zesměšnění, nejvyšším trest smrti) a daná společnost ho vůbec 

nepřijímala. Zbylých 49 kmenů považovalo homosexuální chování za součást svého 

náboženského a sexuálního života (například etnika v Nové Guinei). (Janošová, 2000, Brzek, 

Pondělíčková – Mašlová, 1992) 

4.1.1. Sambia a iniciační rituály

Sambia je kmen, který má asi 2 300 členů a nachází se ve Východní vysočině na 

Papue Nové Guinei. Živí se lovem a zemědělstvím. Většina prvků jejich kultury a 

společenské organizace je postavena na přítomnosti válečného konfliktu, protože sousední 

vesnice spolu velmi často vedou spory a války. Společenské uspořádání je patrilineární a 

patrilokální, takže se tím maximalizuje soudržnost jednotlivých skupin. Mezi místními 

spřátelenými vesnicemi dochází k výměně žen, které se pak zde provdají. Všechna manželství 

jsou tradičně předem domluvena. Námluvy jsou pro ně něčím neznámým a sociální vztahy 

mezi pohlavími jsou nejenom rituálně polarizované, ale také často nepřátelské. Jako ostatní 

společnosti z této oblasti, jsou tyto vesnice spojené s tajnými mužskými společnostmi, které 

považují ženy za nebezpečná stvoření, která mohou muže znečistit a zničit jejich mužskou 

podstatu. (Bem 1996, Herdt, 1982, 1987, 1997)

Hlavní význam mužských společností spočívá v iniciačních rituálech3 chlapců, 

kterým je v rozmezí od sedmi do deseti let. Tyto rituální procesy pokračují až do dospělosti, 

dokud se nedomluví a neuskuteční chlapcova svatba (což bývá o mnoho let později). 

                                                          
2

Jinak řečeno primitivní společnosti, jsou protikladem k moderní společnosti. Základní sociální vztahy jsou 
odvozeny nebo vznikají z příbuzenství. Politická organizace zahrnuje různé typy řízení společnosti, ale většinou 
nevytváří státní organizaci. Živí se lovem, sběrem plodin, pastevectvím nebo zemědělstvím (Hrdý a kol., 1994)

3
Iniciační rituály umožňují vstup k mnoha společenským rolím. Jsou to obřady, které uvádějící jedince do 

profesních společenství, věkových tříd, nebo do různých tajných společností. Iniciační rituály v určitém smyslu 

uvádějí dítě do dospělosti, dělají z chlapců muže a z dívek ženy. Nejsou určovány fyzickou ale spíše sociální 
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V každé vesnici stojí mužský dům, kde se scházejí všichni zasvěcení svobodní muži. 

Ženatí muži mužský dům také často navštěvují, většinou když mají jejich ženy menstruaci, 

nebo během rituálů a často tu také spí. Ženy a děti sem mají zakázaný vstup. Chlapci zde žijí 

separovaně od svých rodičů a během svého života se jim zde změní identita a také sexuální 

role. (Herdt, 1982, 1987, 1997)

Sexuální kultura v Sambii funguje na základě modelu sexuálního rozvoje, který 

zahrnuje velmi mnoho pojmů společenské podpory a kulturního, sexuálního výtvoru. Tyto 

pojmy čerpají z rituálního postavení a podporujících struktur pohlavní ontologie mužů a žen. 

Sexuální vývoj je pro muže a ženy podle kulturních vzorů naprosto odlišný. Biologická 

ženskost je považována za „přírodní“ komponentu, která je od narození kompletní (Elliston, 

1995). Mužskost je naproti tomu více komplikovaný pojem. Muži totiž věří, že nemohou 

dosáhnout dospělosti, pokud neprojdou určitými rituálními procesy. Muži se tedy nerodí 

kompletní a také se jimi nestanou, dokud své mužství nezískají. Tento pohled na „přirozeně“ 

získanou dospělost můžeme nalézt po celé Nové Guinei a to i ve společnostech, které 

nepraktikují chlapeckou rituální inseminaci. (Herdt, 1997)

Sambiané věří, že navázání vztahu se starším mužem „přetvoří“ chlapce v dospělého 

muže. Tento vztah většinou skončí, když se mladý muž ožení a stane se otcem. Tyto vztahy 

muži ukončují ze dvou důvodů: jedná se totiž o tabu a taky proto, že když muž dospěje, 

umožní se mu tím přístup k jedné, nebo více ženám. 

Sexuální kultura Sambijským mužů vštěpuje jednoznačný a tradiční způsob života, 

který zahrnuje i jejich životní směr. Nejpozději ve věku deseti let chlapci podstupují rituální 

proces, který je má zbavit ženského „pozůstatku“, který na nich ulpěl po porodu a po žití se 

svými matkami. Tento proces bývá bolestivý (zahrnuje krvácení z nosu) a slouží k podpoření 

chlapcovi mužnosti a agresivity. Chlapci jsou potom rituálně očištěni, což umožní „vyléčit“ 

jejich těla a mysl. Tito chlapci jsou pokládáni za „čisté“, což je velmi důležité pro jejich 

inseminaci. Ostatní muž věří, že jsou nezkažení, protože ještě nebyli vystaveni ženskému 

znečištění. Skrze orální sex chlapci dostávají od starších mužů jejich semeno, které je důležité 

pro jejich sílu a plodnost. (Herdt, 1982, 1997)

                                                                                                                                                                                    
vyspělostí. Fyzický přechod od dětství k dospělosti je totiž poměrně různorodý v závislosti na rase, podnebí, atp. 

Hlavní úlohou iniciačních rituálů spojených s přechodem do dospělosti je sociální stránka, kdy jsou děti a 

adolescenti zasvěceni do života dospělých. Tyto přechodové rituály mají často dlouhodobý průběh a skládají se 

z mnoha různých etap. Toto „zasvěcení“ v sobě obsahuje i prvky přechodu z nesexuálního období do období 

sexuálního. (van Gennep, 1997)
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Chlapci přijímají felací semeno starších mužů až do třetí etapy pubertálního 

ceremoniálu, který se odehrává okolo 15 roku. Pak se stávají dárci (místo příjemců) a dávají 

své semeno mladším chlapcům. Starší muži jsou podle posvátných tradic s mladšími příjemci 

semene „ve svazku manželském“, který je symbolizován posvátnou, rituální flétnou, 

vyrobenou z bambusu. Starší adolescenti jsou v tomto období „bisexuální“, protože udržují 

vztah jak s mladými chlapci, tak se svými ženami, které rovněž orálně inseminují.  Časem se 

s nimi ožení a  poté, co se stanou otci, tyto vztahy s mladými chlapci přeruší. Tyto rituální 

praktiky se v každé vesnici provádí vždy se tří až čtyřletým odstupem. (Herdt, 1997)

Ačkoli se mužské semeno považuje za jiskru života a jedinou tekutinu biologické 

mužnosti (vytváří prý silné kosti, velké svaly a později i mužské sekundární pohlavní znaky), 

Sambiané věří, že lidské tělo tuto tekutinu nevytváří „od přírody“, ale musí být vyvolána 

z vnějšku. Rituální inseminace, skrze orální sex, naplní keriku-keriku (což je orgán, kde se 

vytváří semeno) a tím chlapcovo tělo zmužní, stejně jako jeho penis. 

Výměna semene má celkem čtyři funkce: (Herdt, 1997)

1) Kulturní funkci, výměna semene umožňuje chlapcům růst (semeno je náhražkou 

za mateřské mléko)

2) Sexuální funkci (pro starší mladíky, kteří ještě nemají přístup k ženám)

3) Přenosnou funkci, kdy je semeno předáváno z jedné generace na druhou

4) Semeno umožní chlapcům zmužnět a dospět

Přestože kultura Sambianů vyžaduje, aby se muži zaměřovali na chlapce a „pomohli“ 

jim vyrůst, někteří z nich udržují tyto vztahy i v dospělosti, protože je shledávají příjemnými. 

Pár jedincům se chlapecká inseminace líbí tak moc, že se jí nechtějí vzdát. Někteří z nich si 

mezi mladými chlapci naleznou oblíbence a pokud se s nimi nemohou sblížit, tak jim za tyto 

služby platí masem. Tyto jedince můžeme podle Herdta pravděpodobně označit za 

homosexuály, protože preferují a touží spíše po chlapcích. Je ale důležité uvědomit si, že pro 

Sambiany žádný takový termín neexistuje a proto s tímto označením musíme zacházet 

opatrně. (tamtéž) 

4.1.2. Africké společnosti 

O Afrických společnostech, ve kterých můžeme nalézt stejnopohlavní vztahy, toho 

moc nevíme. Je jen málo vědců, kteří se tímto tématem zabývají. V Sahelu ale nalezneme 
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několik společností, které jsou dobře zdokumentované  a nalezneme u nich  homosexuální 

věkově strukturované vztahy.  

Jeden z nejznámějších případů můžeme nalézt u kmene Azandů, který žije v jižním 

Súdánu. Tento kmen je známý díky práci antropologa E. E. Evanse Pritcharda (Murray, 

2000). Ve své práci popisuje několik postřehů, které nasvědčují homosexuálním věkově 

strukturovaným vztahům. 

Pro některé mladé muže, válečníky, je obtížné získat ženu, protože doposud nemají 

zdroje, aby si ji mohli koupit. Navíc bývá většina žen už od narození někomu přislíbena. 

Jedinou možností, jak mohou tito mladí muži navázat nějaký vztah se ženou, často bývá 

cizoložství. Tato možnost je pro ně ale velmi nebezpečná, protože pokud by byli přistiženi, 

nebo pokud by bylo cizoložství odhaleno, byli by potrestáni, v krajních případech by jim 

mohl hrozit trest smrti. Tito mladíci proto vyhledávají vztahy s jinými mladými muži, někdy i 

s opravdu mladými chlapci, se kterými si postupem času vybudují přátelství a sexuální 

intimitu. Tyto vztahy bývají společensky akceptovány a uznávány stejně jako manželství mezi 

mužem a ženou (Pritchard, 1970, Murray, 2000, Herdt, 1997, ). Toto partnerství ale netrvá 

věčně, většinou do doby než se muž ožení a pořídí si děti. (Stejný případ můžeme nalézt 

v Sambii nebo u starých Řeků.) Nemůžeme tedy říci, že by tito muži preferovali spíše muže.

Tato forma „manželství“ mezi chlapcem a mužem vymizela během britské kolonizace, 

protože muži mohli ženu získat jednodušším způsobem. Navíc tresty za cizoložství už nebyly 

tak přísné. Pritchard se už ale nezmiňuje, jestli Britové tyto homoerotické vztahy postavili 

mimo zákon, přestože je známé, že homosexualita byla v zemích, které byly Brity 

kolonizovány, zakázána (Murray, 2000).

Tyto věkově strukturované vztahy byly založeny na speciálních kulturních zvycích. 

Azandané praktikovali druh rituálního věštění, které je známé jako „jedovaté věštění“ (poison 

oracle). Blouznění z jedu bylo považováno za způsob, kterým se věštila budoucnost. Aby toto 

ale válečníci mohli praktikovat, tak museli být „sexuálně čistí“, což znamenalo, že noc před 

věštěním nesměli spát nebo mít sex se ženou, protože by to pokazilo výslednou věštbu. Tyto 

podmínky se nevztahovaly na chlapce, takže muži mohli strávit noc s nimi. 

Homoerotické vztahy nalezeme i u synů Azandských vladařů. Po dobu, kdy čekali na 

to, až jim jejich otcové domluví manželství, navazovali vztahy se svými sluhy. Ti měli na 

starosti vaření, uklízení a také provádění některých obřadů. Mimo jiné byli u královského 

dvora drženi kvůli sexuálním službám.

Mladí chlapci podle Azandských zvyků vykonávali povinnosti, které měly jinak za 

úkol manželky a brali tak na sebe společenskou a sexuální roli žen. Jak bylo poznamenáno 
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výše, tyto vztahy nebyly trvalé. Potom co tento vztah skončil, starší muži často pomáhali 

nalézt svým mladším ex-partnerům ženu. (Pritchard, 1970, Herdt, 1997)

Zmínky o homosexualitě a vztazích stejného pohlaví můžeme nalézt i v africké 

literatuře. Téměř vždy se ale v ní dočteme, že toto chování je špatné a „dovezené“ z jiných 

zemí. Tento sexuální šovinismus je z části reakcí na britský kolonialismus. Britští kolonizátoři 

se totiž snažili zamezit homosexuálním praktikám a v mnoha afrických kulturách byly 

homosexuální praktiky postaveny mimo zákon. Tyto zákony v některých zemích přetrvávají 

dodnes. Pouze Jihoafrická republika je díky vládě těchto zákonů zproštěna.

4.1.3. Indiáni ze Severní Ameriky

Pravděpodobně nejznámější příklad třetího pohlavní můžeme nalézt u Indiánů ze 

Severní Ameriky. Antropologové, kteří tyto kmeny zkoumali, zjistili, že se u nich vyskytují 

osoby, které mají takzvaně dvě duše (tzv. two-spirit person), neboli „muži-ženy“ (we-wha).

V dnešní době jsou také známi pod pojmem berdache (Murray, 1994).

Anglický termín berdache pochází z arabského slova bardag a perského bardaj, což 

znamená „zajatec“, „vězeň“. Přibližně v 16. století se toto slovo dostalo i do tří románských 

jazyků (do italštiny, španělštiny a francouzštiny), kde se jím začal označovat homosexuální 

muž, který na sebe při sexuálním styku bral pasivní roli. Dnes se už tento termín používá jen 

pro označení fenoménu, který nalezeme u severoamerických Indiánů (Fulton a Anderson, 

1992). V dnešní době se ale používají více koncepty „dvou duší“ a „muže-ženy“. 

Nedávné studie ukázaly, že tato role muže-ženy se uchytila a rozšířila do více než sto 

indiánských kmenů. (Callender, Kochems, 1983) Mnohem častěji na sebe berou tuto roli 

muži, u žen ji nalezeme jen výjimečně. Všeobecně se postoje Indiánů k „mužům-ženám“ 

pohybují v rozmezí od obdivu a úcty, přes lhostejnost, až k pohrdání a opovržení. Tyto názory 

se liší kmen od kmene. 

Člověk na sebe bere roli „muže-ženy“ buď již od dětství, většinou na základě jeho 

inklinace k sociální funkci druhého pohlaví. Takové dítě rodiče začnou oblékat podle pohlaví, 

ke kterému inklinuje. Druhou možností jak se stát berdache je, že má tento člověk nějaké 

vidění, nebo se mu stane nějaký jiný nadpřirozený jev, případně se u něj projeví homoerotické 

preference, což se stává většinou až v dospělosti. Nejprve se jejich jméno změnilo 

z mužského na ženské. Transformace biologického muže byla dokončena až v případě, že 

začal plnit úkoly náležící ženám – staral se o příbytek, o zahradu a dělal další podobné práce. 
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Mužští berdache se často oblékají a češou jako ženy a ženští berdache se zase oblékají 

jako muži. (Goulet, 1996) Tento transvestismus bývá většinou konečnou fází jejich genderové 

přeměny.  

„Muži-ženě“ bylo často zakázáno účastnit se války (ostatně mužští berdache jsou 

často popisováni jako zbabělci), i když v některých společnostech "muži-ženy", bojovali, ale 

bylo jim zakázáno používat „mužské“ zbraně. Pokud se nemohli účastnit války, měli za úkol 

léčit zraněné, přepravovat zásoby a starat se o koně. Často také strážili skalpy a měli za úkol 

tančit tance, aby se bojovníci úspěšně vrátili z bitvy (Fulton a Anderson, 1992).

Berdache můžeme v zásadě charakterizovat těmito body:  1) jsou považováni za 

specifické pohlaví a často nosí oblečení odpovídající jejich genderové roli, 2) tuto roli na sebe 

berou většinou v dětství, nebo v dospělosti díky nadpřirozeným zkušenostem, 3) většinou 

navazují stejnopohlavní známosti, 4) vyrábí věci, kterých si kmen většinou vysoce cení, nebo 

váží, 5) účastní se obřadu narození dítěte (dávají mu jméno), 6) slouží jako prostředníci (jsou 

tedy něco mezi mužem a ženou), 7) doprovází bojovníky do válek a starají se o zraněné, 8) 

hlídají skalpy, 9) vztyčují sloupy a dohlíží na Skalpový tanec a na další taneční obřady, 10) 

účastní se kmenové rady a 11) slouží jako duchovní když člověk umírá, připravují pohřební a 

smuteční obřady. 

Jedním z mnoha kmenů, u kterých můžeme tyto „muže - ženy“ nalézt, je hodně známý 

kmen indiánů Zuni. Tito muži jsou známi pod jménem We´wha. Nosí ženské šaty a stylizují 

se do role žen a účastní se největších Zunijských rad. We´wha je muž, který se transformuje 

do pohlavní role, které příslušníci kmene Zuni říkají Ihamana. Tito muži jsou popisováni jako 

dobrodružní, progresivní a chytří. Mezi třetím a čtvrtým rokem se u We´why projeví sklony 

k tomu, být Ihamana. Chce nosit dívčí oblečení, rád pomáhá uklízet obydlí, vaří apod. 

Zunijský We´wha také často navazuje homoerotické vztahy s chlapci a muži. (Herdt, 1997)
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Obr. 3. „Berdache. Zunijský berdache stojí uprostřed školní skupiny. Na této fotografii Zunijů 
(středozápadní Nové Mexiko), pořízené roku 1897, stojí či sedí dívky nebo ženy na levé straně, muži nebo 
chlapci na straně pravé, berdache nazývaný Whe-Wa pak uprostřed, což dobře odráží jeho zvláštní
postavení mezi mužským a ženským světem.“ Převzato a citováno z Vrhela (2002)

4.2. Homosexualita v rozvojových zemích

4.2.1. Indie

Součastný západní systém sexuálních kategorií je definovaný pomocí termínů jako je 

například sexuální preference. V Indii je představa o genderu a dominantní roli formována 

sexuálním životem a sexuální identitou. V této patriarchální společnosti je rodina rozhodující 

institucí, která vymezuje obě pohlaví a i sexuální vztahy.

Homosexuální chování nalezneme v každé kultuře a to i v té, kde je nejvíce 

potlačováno. Pokud zapátráme v indické mytologii a literatuře, zjistíme, že zde nalezneme 

zmínky o homosexuálním chování. Ve starověké indické literatuře je homosexualita 

popisována různými autory a v různých podobách. Zmínky o ní nalezneme v hindských 

legendách. I podle autora Kamasútry jsou, až na pár výjimek, homosexuální praktiky 

povoleny. Podle jedné populární hinduistické tradice sexuální zdatnost pomáhá uvolnit 

duchovní energii, která je důležitá pro to, aby člověk dosáhl osvobození. K homosexuálnímu 

chování se doznává i Shiva a Krishna.

Přestože se homosexualita objevuje v tradiční hinduistické mytologii a literatuře, 

v Indii převažuje všeobecné mínění, že jde o deviantní chování a hřích. Jakékoliv chování, 

které není běžné a normální je v Indii díky náboženskému vlivu a zákonům spojeno 

s předsudky a často i mylnými představami. Díky technologii, vědě, a novým ekonomickým 

vzorům a rostoucímu vlivu médií se tento starý náboženský pohled začíná měnit (Abraham, 

Abraham, 1998).

Kromě náboženského vlivu ovlivňuje život homosexuálů i právní uspořádání. Většina

zemí na světě pozměnila svá práva, která se týkají homosexuality a jejího vztahu ke 

společnosti. Nicméně v Indii tyto zákony nebyly upraveny od 60. let devatenáctého století, 

kdy je zde zavedli Britové. Dnešní zákony, týkající se kriminality, jsou pozůstatky britských 

zákonů, které byly propojeny s indickým právním systémem během britské nadvlády. 

Homosexualita je, podle paragrafu 377 v indickém trestním zákoně, kriminálním činem. 

Zakazuje tělesné vztahy „které jsou proti přírodě“ a dělá tak z homosexuality a análního sexu 

trestní čin, za který je nejnižší sazba deset let odnětí svobody a nejvyšší doživotí. Paragraf 

377 má také pravděpodobně negativní dopad na boj proti HIV a AIDSu (Misra, 2009).
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Život homosexuálů v Indii je ovlivňován třemi důležitými oblastmi, které se týkají jejich 

práv:

1) Oddílem 377 v indickém trestním zákoníku (IPC), viz. výše

2) Oddílem 292 v IPC, podle kterého jsou trestným činem „obscénnosti“. Součastná 

definice obscénnosti se totiž může vztahovat i na literaturu gayů a lesbiček. 

Organizace zabývající se rozvojem společnosti totiž nemohou publikovat materiály, 

které se zabývají otázkou sexuálního zdraví, které otevřeně mluví o sexualitě a které 

zobrazují podrobné obrázky a ilustrace se sexuální tématikou.

3) Zákon zabraňující nemorálnímu obchodování z roku 1986, který kriminalizuje sex 

jako výdělečnou činnost. Policie totiž tohoto zákonu často užívá k pronásledování 

prostitutek, prostitutů a dobrovolných organizací, které s těmito lidmi pracují (Hazra, 

2006).

I přesto vše je homosexualita v dnešní Indii rozšířena. V každém velkém městě existují místa, 

kde se homosexuálové mohou potajmu scházet. Organizace gayů bojují proti diskriminaci 

publikováním různých časopisů a veřejnost si díky tisku pomalu uvědomuje problémy, které 

jsou s touto komunitou spojené. Hlavním problémem je narůstající počet případů nakažení 

virem HIV (Abraham, Abraham, 1998). Strach a diskriminace totiž způsobují, že sex mezi 

muži bývá často uspěchaný, utajovaný a bez ochrany a tím se počet nakažených rapidně 

zvyšuje. 

V Indii je běžná představa, že dominantní homosexuální muž, tzv. parikh, není 

dostatečně mužný a agresivní a nemůže být nazýván mužem, pokud s ním jeho partner při 

sexu nepociťuje bolest. V mnoha případech navíc jedinec tuto bolest toleruje nebo snáší, 

protože si myslí, že na to má jeho partner právo. Zženštilí muži mají pocit, že jejich parikh

má, stejně jako ostatní muži, právo a sílu dělat si co chce a oni by měli být submisivní, 

tolerantní a snášet tuto bolest stejně, jako to údajně dělají ženy. V Indii je obecná představa o 

sexu taková, že se odehrává jen mezi mužem a ženou a muž je vždy ten, který vnikne do ženy. 

Mnoho mužů proto věří, že během sexu musí dojít k penetraci, protože bez ní tento akt není 

považován za sex. Tuto představu zastávají i homosexuálové (Hazra, 2006).
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Lidská sexualita nebyla v Indii nikdy součástí veřejné diskuze. Tradiční hodnoty a 

přísné zákony, které jsou podpořeny místními zvyky a rituály jsou mimo jiné důvodem, proč 

je obtížné nalézt dostatek psaných informací týkající se homosexuality v Indii. 

V dnešní době se Indie potýká s problémem AIDSu, který se zde velmi snadno šíří 

nejen díky heterosexuální populaci, ale především díky mužským prostitutům a Hidžrům (viz. 

níže), z nichž je většina ochotná podvolit se análnímu sexu. Díky tomu je Indie zemí 

s největším počtem lidí, kteří jsou nakažení virem HIV (Asthana, Oostvogels, 2001).

V Indii funguje sociální systém založený na generové polarizaci vztahů mezi muži a 

ženami. Díky tomu tento systém poskytuje zázemí pro jeden z nejvýznamnějších příkladů 

třetího pohlaví na světě. V tomto kastovním systému můžeme nalézt specifickou, asketickou 

kastu tzv. Hidžrů (Hijra). Její členové uctívají Matku Bohyni a v indickém světě mají jednu 

speciální úlohu - při narození dítěte nebo při svatbě udělují aktérům požehnání. 

Do této kasty se člověk buď přidá v průběhu života, nebo se do ní „narodí“. Pokud se 

narodí dítě a projeví se u něj určité rysy, jako je homosexualita, transsexualita, intersexualita,

nebo pokud se narodí se zdeformovanými genitáliemi, tak rodiče ho často do této kasty 

předají na výchovu, protože pokud by zůstalo se svojí původní rodinou, stalo by se terčem 

posměchu. Občas se také stane, že do této kasty zavítá i mladý člověk (Khemka 2006,

Janošová, 2000). Většinou jsou tito služebníci normální muži, pár z nich ale mohou být 

hermafrodité. Hidžrové je pak nazývají „přirozené děti“ (natural childern). Jsou požehnáni od 

Matky Bohyně a automaticky přijímáni do skupiny.

Pokud se chce člověk do této kasty připojit, musí projít přijímacím rituálem, který 

mimo jiné zahrnuje kastraci. Kastrace probíhá v utajení, protože je indickými zákony 

zakázána. Tento zákrok dělá člověk, kterého můžeme přirovnat k hidžrovskému porodnímu 

asistentovi. Tato operace je poměrně nebezpečná, protože dotyčného může ohrožovat na 

životě. Tento rituální akt má zobrazovat sílu regeneračních schopností a asketického způsobu 

života, který následně vyústí sexuální abstinencí a rituálním modlením a praktikami. Kastrací 

se z nich stávají služebníci Maty, Matky Bohyně. Z biologického hlediska jde tedy o normální 

muže, kteří se nechají vykastrovat a tím se „přetvoří“ na ženy. Členy této skupiny nemůžeme 

definovat ani jako muže, ani jako ženy, ale spíše za posvátné „ženské muže“ (female man). 

Potom, co se zotaví ze zákroku, se začnou oblékat jako ženy a nosí šperky, oblečení, make-up 

a účes jako správný Hidžra (Nanda, 1985, Herdt, 1997)

Přestože je tato kasta v indické společnosti provázena určitou rozpačitostí, je pro 

společnost potřebná díky svým rituálním funkcím. Hidžrové se organizují v určitých městech 

a vesnicích, kde následují svého guru a žijí jako rodina. Přestože by Hidžrové neměli 
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provozovat sexuální praktiky, většina z nich tomu nedostojí a dokonce si v dnešní době 

vydělávají jako prostituti. Někteří z nich se do těchto známostí i zamilují (Khan a kol., 2009)

Kolem této kasty koluje i několik pověstí, například ta, že jsou schopni proklít ty, kteří 

jim nedají almužny a způsobit neplodnost a impotenci těm, kteří zahlédli jejich znetvořené 

genitálie (Herdt, 1997).

Obr. 4. Hidžra Munna Guru a její chela (tzn. podřízený eunuch), převzato z článku Munna Guru –

portrait of a eunuch.

4.2.2. Mexiko

Kultura Mexičanů (a to i včetně míšenců bělochů a indiánů, tzv. Mesticů) si velmi cení 

mužnosti. Mužské a ženské role jsou zde striktně rozdělené, klade se přehnaný důraz na 

kuráž, agresivitu, sílu a sexuální kontrolu mužů, protože tyto vlastnosti svědčí o mužnosti. 

V Mexické společnosti můžeme podle antropologa Josepha Carriera naleznout jak 

systém tradiční homosexuality, který je založený na věku, tak homosexuální vztahy založené 

na genderové polarizaci. V poslední době se ale objevil nový koncept, který je založený na 

tom, že člověk může být ve vztahu střídavě pasivní i aktivní. O tomto konceptu potom 

můžeme říci, že je v kontextu generových rolí „univerzální“ (Carrillo, 1999, Herdt, 1997).

Kombinace nové a tradiční kultury vytváří kulturu „hybridní“ a tato hybridita 

umožňuje souhru mezi dvěma rozdílnými definicemi homosexuální identity. První z nich 

zahrnuje silnou identifikaci s určitou skupinou, kterou spojuje sexuální přitažlivost ke 

stejnému pohlaví („Jsem homosexuál a proto jsem jiný než ostatní lidé a náležím k jiné 

komunitě“). Druhá klade důraz na přizpůsobení se obvyklým pohlavním rolím („Jsem 
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homosexuál, ale také jsem nezženštilý, „normální“muž. Je zbytečné, abych ostatním lidem 

řekl, že jsem homosexuál, protože můžu být „normální“. Pokud bych to řekl, mohl se stát 

vyvržencem“) (citováno podle Carrilla, 1999). Uvnitř této „hybridní kultury“ se člověk může 

identifikovat s první i druhou identitou, nebo mít obě identity zároveň, aniž by si odporovaly. 

Sice to může být obtížné a může být potřeba používat složité a komplikované strategie, ale je 

to možné (Carrillo, 1999).

Sexuální kultura v Mexiku je často popisována jako tradiční a ovlivněná katolickými a  

mužskými hodnotami. Tradiční mexická kultura je poznamenána sexuální a generovou 

dichotomií. Hodnoty, které podporují mužskost, jsou ve společnosti velmi silně zakořeněny. 

Protože se v Mexiku klade důraz na ženské panenství před svatbou, velké procento mužů, 

kteří nejsou ženatí a nemají možnost jiného sexuální vyžití, navazuje homosexuální vztahy. 

Homosexualita je v Mexiku v zásadě odmítána a hodně homosexuálů díky tomu tají svojí 

orientaci před veřejností. Sociální tlak je tak veliký, že to často neví ani nejbližší členové 

rodiny. Toto skrývání homosexuality před veřejností a rodinou se podobá formě, která byla 

rozšířena v Evropě a v Americe v devatenáctém stoletní. (Herdt, 1997)

Mexická kultura doposud ve španělských čtvrtích podporovala vztahy mezi stejným 

pohlavím, ale jen za určitých podmínek. Homosexuální člověk musel dostát své úloze, která 

spočívala v tom, že na sebe vzal buď aktivní, nebo pasivní roli. Muž tak nikdy nebyl 

zostuzen, pokud na sebe vzal aktivní roli a udržoval vztah s mladším mužem, nebo s mužem, 

který byl transvestita. Mladší muž, který udržoval vztah se starším mužem a byl v pasivní roli, 

se potom také nemusel bát veřejné potupy. Přesto je v Mexiku anální penetrace brána jako 

pošpinění a něco potupného, před čím se musí člověk bránit. Mladší a více ženský muž se 

může stát objektem, nebo cílem starších mužů, kteří se po něm mohou požadovat sexuální 

služby a laskavosti. 

Silný důraz, který se klade na rozdíl mezi muži a ženami, vede sám o sobě 

k přítomnosti transvestismu a jeho praktikování u nižší vrstvy mexických mužů, kteří 

navazují vztahy se stejným pohlavím jako jsou oni sami. Podle norské etnografky Annick 

Prieur pocházejí muži, kteří se oblékají transvestité většinou z nižších vrstev. Zdůrazňují si na 

sobě ženské sexuální rysy, jako například prsa, zadek, make-up a šaty. Perfektní tělo je pro ně 

důležitý symbol, skrz který dávají najevo jak tvrdě na sobě pracují a zároveň se skrz něj 

presentují svoji image „nóbl a krásného“ transvestity.

Tím, že přitahují muže, kteří jsou „mužní“ mohou transvestité riskovat to, že je poníží 

a vyvolají tím násilí. Pasivní homosexuál, který přitahuje určitý typ heterosexuálních mužů, 

nebo takzvaných mayates, se pak cítí velmi žensky. Celkem nezvyklé je také to, že tito 
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zženštilí muži si své partnery vydržují a platí jim jídlo, pití, kupují jim oblečení a jiné věci. 

Jejich mladší mužští partneři si často namlouvají, že tento vztah udržují jen pro peníze, nebo 

kvůli tomu, že jsou „na dně“, případně protože potřebují sex. Pokud je někdo kvůli tomu 

provokuje, nebo se jim vysmívá, mohou se cítit zahanbeně a stát se násilnými. (Herdt, 1997)

Muže, kteří mají sex se stejným pohlavím, můžeme v zásadě rozdělit do tří kategorií 

(Carrillo, 1999):

1) Na muže, kteří jsou v sexuálních vztazích dominantní, maskulinní a kteří jsou schopní 

udržet si identitu jako normální muž. V Mexiku se jim říká activos (aktivní) nebo 

mayates4.

2) Na muže, kteří na sebe vezmou ženskou roli, v sexu jsou pasivní a pro svoje zženštilé 

chování jsou stigmatizováni. Říká se jim pasivos nebo jotos, putos a maricones5. 

3) Menšina mužů, která na sebe bere obě výše zmíněné role. Dříve se jim říkalo análně 

pasivní, nebo análně aktivní, dnes se používá termín univerzální.

Co se týče homosexuality a informovanosti, jsou Mexičané vystaveni informacím o 

tom, jaký je život gayů v jiných zemích a jsou si vědomi diskuzí o právech gayů a lesbiček. 

Mají přístup k televizním programům, jak mexickým, tak zahraničním, kde se otevřeně mluví 

o homosexualitě. Střední třída homosexuálů se zajímá o životy ostatních homosexuálů v USA 

a v Evropě. Zajímají se o místa jako je Castrova čtvrť v San Francisco, Chelsea a Village v 

New Yorku. Pokud mají peníze, chtějí většinou cestovat a tyto místa navštěvovat.

Homosexuálové a heterosexuálové se v Mexiku dívají na homosexuály jako na 

odlišnou skupinu lidí, která je přitahována stejným pohlavím jako jsou oni sami, navzdory 

tomu, jak moc je jejich chování mužské nebo ženské a kteří se scházejí v gay klubech a 

barech. Vyjadřují se k otázkám, zda by homosexuálové měli mít práva požadovat to, co chtějí, 

jestli by měli o své orientaci mluvit otevřeně a jestli by měli přijmout nebo odmítnou blízkého 

přítele, nebo příbuzného, který je homosexuální. (tamtéž)

                                                          
4 Activo a mayate jsou slova, které se používají pro muže, který se chová homosexuálně. Mimo jejich kulturu a 
svět jsou tito muži považováni za normální, často také před ostatními svoje homosexuální chování tají (Carrillo, 
1999).
5 Joto, puto a maricoín jsou hanlivá slova, která mají podobný význam jako ‘teplouš’, ‘homouš’, ‘buzík’. Tyto 
slova se používají pro označení mužů, kteří jsou zženštilí, nebo podezřelí z toho, že byli penetrováni jiným 
mužem. Slovo pasivo se ve světě mužů běžně používá pro označení homosexuálního chování muže, který je při 
análním sexu pasivní (tzn., že se nechávají od svého partnera penetrovat). Tito muži bývají často pokládáni za 
zženštilé (Carrillo, 1999).
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4.2.3. Thajsko

Thajsko je země, která je známá svojí otevřeností vůči sexualitě. Vzkvétá zde sexuální 

průmysl založený na prostituci, sex klubech, masážních salonech a různé pornografické a 

erotické literatuře. Ostatně ženy, které zde pracují jako prostitutky a později se vdají a mají 

děti, nemají z této práce žádné sigma. Velká většina thajských mužů jakéhokoli věku často ve 

vesnicích a městech navštěvují prostitutky, což svědčí o tom, že prostituce má v historii 

Thajska své místo. 

Jde o patriarchální zemi, kde má hlavní vliv na svatby, na vztahy mezi muži a ženami 

a na homosexualitu buddhismus. Celkově totiž podporuje a má pozitivní pohled na lidskou 

sexualitu. Buddhismus má také celkem pozitivní náhled na homosexualitu. O samotné 

homosexualitě (ať už ženské, nebo mužské) v Thajsku toho moc nevíme. Ale dualismus mezi 

mužem a ženou, mezi mužstvím a ženstvím je poznamenán kulturou. Žena je definována jako 

objekt mužské touhy a fetišizace žen skrze make-up, plastické operace, které zvětšují prsa a 

nosy a velká popularita různých soutěží krásy, včetně soutěží transvestitů a ladyboyů

v ženských šatech, je ukazatelem postojů thajských mužů. 

Když se homosexualita v Thajsku ustálila jako formální kategorie, začaly vznikat 

různé hnutí lesbiček a gayů a také to znamenalo příliv turistů ze západu a nárůst epidemie 

AIDS. Ačkoli je homosexualita v Thajsku legalizovaná, situace je pro homosexuály stále 

nepříznivá a sociální tlak je tlačí aby přešli k heterosexualitě. Homosexuálové, kteří vybočují 

ze společnosti pak mohou mít ze své orientace problém. Obecně je v Thajsku více 

akceptována mužská, než ženská homosexualita. (Frits van Griensven a kol., 2004)

Homosexualita je v této zemi mnohem více akceptována než v jiných zemích a má tu 

dlouhou tradici. Thajsko je stále více známé díky zjevné homosexualitě a mimořádnému 

druhu třetího pohlaví, tzv. kathoey (slangově se jim také říká Ladyboyové) Kathoey jsou 

biologicky muži, kteří se oblékají a chovají jako ženy, ale jsou pyšní na své mužské genitálie. 

Jejich původ nalezneme v mytologii a starověkém thajském folklóru. Hodně Ladyboyů se na 

veřejnosti chovají jako ženy a mají také ženské vystupování, které jim jednoduše prochází, 

protože ostatní lidé netuší, co jsou zač, dokud se neodhalí nebo nezačnou být sexuálně 

agresivní. Kathoey se chovají a oblékají nevýrazným způsobem, ale nalezneme i jedince, kteří

to opravdu přehánějí. Mluví například hlučně a hrubě a s agresivním nádechem, což je pro 

thajské lidi neobvyklé a o to více pro ženy, které mluví tlumeným hlasem a na veřejnosti se 

často chovají bázlivě. V určitých situacích mohou být Kathoeyané předmětem útoků a 
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sexuálních napadeních, včetně znásilnění. Co se týče jejich obživy, tak si vydělávají buď 

normálními prácemi, nebo jsou zaměstnáni jako prostituti. Samotná historie Kathoey je 

spojená s homosexuálním chováním jako takovým, ale v dnešní době je stále více používáno 

pro označení homosexuální identity. (Herdt, 1997)

Obr. 5. Thanyarasmi Siraphatphakorn, nejkrásnější Kathoey Thajska 2007, převzato z:

http://langhub.com/en-th/images/pictures/Thanyarasmi_Siraphatphakorn_200705121151562500_afp.jpg

Obr. 6. Ladyboyové, převzato z http://culturacoragem.files.wordpress.com/2009/02/kathoey.jpg

4.2.4. Brazílie

Brazílie je země s neobyčejně širokým spektrem sexuálních kultur a s veřejně 

presentovanou homosexualitou. Brazílie je poznamenaná genderem a sexuálními rolemi, které 

umožňují mnohem větší volnost a svobodu sexuálního chování než Severní Amerika a 

Evropa. Patriarchát zde reprezentuje sílu a moc mužů, jejich celkem velkou sexuální volnost a 

sexuální dominanci žen. Přítomnost rozdílných morálních norem pro muže a ženy můžeme 

velmi lehce zaznamenat jak ve společnosti, tak v mravních zásadách. Historie sexuality 

v Brazílii je kombinací koloniální historie a místních indiánských zvyků. Penis a obecné 

falické znázornění vyzdvihují aktivní sexualitu mužů a přednosti penisu jsou přirovnávány 

k nástrojům a zbraním. Brazilští muži přirovnávají vagínu k pasivním vlastnostem nádoby, 

ústům a zdůrazňují negativní významy menstruace tím, že ji přirovnávají k nemoci a přisuzují 

jí zlovolné síly. Pojetí homosexuálů je v kontrastu s mužskostí, takže se tím tvoří protiklady: 

homosexuál a mužný muž, muž a žena, panna a děvka. (Herdt, 1997)

http://langhub.com/en-th/images/pictures/Thanyarasmi_Siraphatphakorn_200705121151562500_afp.jpg
http://langhub.com/en-th/images/pictures/Thanyarasmi_Siraphatphakorn_200705121151562500_afp.jpg
http://langhub.com/en-th/images/pictures/Thanyarasmi_Siraphatphakorn_200705121151562500_afp.jpg
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Velmi důležitý je široce vyskytující se rozdíl mezi aktivním a pasivním mužem. 

V portugalštině se aktivnímu muži říká actividade (mužský, aktivní, penetrátor) a pasivnímu 

passividade (ženský, pasivní, penetrovaný). Během svého dospívání se brazilští chlapci často 

zabavují hrami jako je troca-troca, kdy se střídají v análním sexu. Chlapci, kteří jsou při této 

hře stále v submisivní pozici, jako ženy, se často stávají zženštilí a trpí pod stejnými 

stereotypy jako ženy. (tamtéž)

Systém sám o sobě nepředpokládá, že pokud někdo udržuje vztahy se stejným 

pohlavím, je to dostačující na to, aby mu to způsobilo problémy, snížilo postavení ve 

společnosti nebo je dostalo do problémů, jako je tomu například v Evropě. Ovšem jen za 

určitých podmínek. Ve vztahu dvou mužů muž neobětuje svojí mužnost, dokud hraje ve 

vztahu aktivní roli. Jeho partner, který hraje roli pasivní, svoji mužnost vystavuje nebezpečí, 

protože kazí hierarchii generových rolí (Cardoso, 2005, Herdt, 1997).

Stejně jako v jiných rozvojových zemích, Brazílie bojuje se zvyšujícím se počtem 

onemocnění HIV/AIDS. Hodně Brazilců a Brazilek totiž provozuje anální sex jako 

alternativní možnost vaginálního sexu, bez možnosti otěhotnění. Velmi málo z nich se ale 

během těchto styků chrání kondomem (Lippman a kol., 2010).

Poměrně nedávno se do Brazílie dostaly nové koncepty a identity homosexuálů, 

heterosexuálů a bisexuálů. Malá, ale narůstající osvobozující hnutí homosexuálů můžeme 

v Brazílii nalézt už od roku 1970. Hnutí gayů se objevila přibližně ve stejnou dobu, jako 

koncept identity gayů. Tyto nové formy se zřejmě vyrostly z vědomostí střední třídy a elity 

v Brazílii, ale jednoznačně na tom mají vliv Evropané a Američané. Nyní má Brazílie největší 

a nejvíce dynamickou kulturu gayů mimo západní svět. Tato kultura už tak není jen pouhou 

imitací západní kultury. Staré pojmy aktivity a pasivity a podobně byly nahrazeny hnutím a 

získaly eklektickou formu. 

4.2.5. Dakar, Senegal

Homosexuální vztahy jsou na Africkém kontinentu obecně posvátné. Nicméně 

výzkum v Senegalu, který uskutečnil německý antropolog Niels Teunis (1996) prokázal 

existenci vznikající formy homoerotických vztahů založených na speciální roli.

V Dakaru, hlavním městě Senegalu, se v jednom baru, ve staré části města často 

potajmu schází skupina homosexuálů. Sociální prostředí v Dakaru je k homosexuálům velmi 

nepřátelské, takže si tamní muži dávají pozor, aby o tom nikdo nevěděl. Svojí sexualitu tají i 

před svými rodinami. Tento podnik také často navštěvují ženy, které kouří a pijí a proto jsou 

považovány za prostitutky, přestože většina z nich ve skutečnosti prostitutkami není. 
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Dakarští muži, kteří touží po vztahu s jiným mužem, nejsou organizováni podle věku, 

nebo genderu, ale jsou spíše rozděleni podle rolí na aktivní a pasivní, což odráží generovou 

hierarchii. Přestože jsou tito homosexuálové nazýváni gordjiguène, což je v jazyku Wolofů 

termín pro „muže – ženu“. Tito muži se dělí na dvě skupiny. Každá z nich má v sexu odlišnou 

roli. Muži, který během styku penetruje druhého, se říká yauss a muži, který je penetrován 

oubi. V Dakaru je tedy homosexuál buď yauss, nebo oubi. Během pohlavního aktu si nikdy 

tyto role neprohazují a nedělají to ani u jiného partnera. Proto pokud si muž, který je yauss, 

zatouží po jiném muži, vždy hledá muže, který je oubi. Když se tito dva muži sejdou a mají 

sex, yauss dá oubimu nějaké peníze. Toto placení je v Senegalu typické mezi mužem a ženou. 

Buď jí zaplatí, nebo jí dá znamení, že bere vztah vážněji a možná ji požádá o ruku. Někteří 

oubi se samozřejmě chovají dost zženštile, ale většina ne. Pokud by se chovali na veřejnosti 

zženštile, všichni by poznali, že jsou homosexuálové a to by pro ně mohlo mít hrozné 

následky (Herdt, 1997).

O homosexualitě se v Africe mlčí, což je z několika důvodů poměrně špatné. Jedním 

z těchto důvodů je prevence proti HIV/AIDSu. V Africe se totiž naprosto ignoruje možnost 

nákazy HIV mezi muži. Preventivní pracovníci tak jednoduše akceptují to, že styk mezi 

dvěma muži je tak málo častý, že není důležitý. 
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Závěr

Cílem této práce nebylo popsat a vyjmenovat všechny možné formy sexuálních kultur, 

které mají odlišný pohled na homoerotické vztahy než má naše západní kultura, ale spíše 

ukázat různé příklady kultur, které na tento fenomén pohlížejí jiným způsobem.

Jak jsme na výše uvedených příkladech viděli, sexuální kultury jsou velmi proměnlivé 

ve svých ideologiích, v hodnotách i tradicích, což se pak odráží v sexuálním chování jejich 

členů.

Přestože je západní pohled na mužskou homosexualitu jedním z nejrozšířenějších na 

světě, je potřeba si uvědomit, že existují i jiné pojetí tohoto fenoménu, které mohou být 

naprosto odlišné (například viz. kapitola 4, 4.1.3. Indiáni ze Severní Ameriky). Jiné sexuální 

kultury mohou být vytvořeny smícháním starých (tradičních) konceptů a konceptu, který nám 

předkládá západní kultura (viz. kapitola 4, 4.2.4. Brazílie). Proto je ještě jednou potřeba  

zdůraznit, že termín homosexuál musíme chápat jinak v kontextu západní kultury a jinak 

v kontextu kultur ostatních. Ostatně v mnoha kulturách nic jako homosexuální orientaci 

neznají, nebo mají pro své chování a identity úplně jiné a odlišné výrazy, které s preferencí 

stejného pohlavní nemají nic společného. 

Ani heteronormativita, která je v západním světě rozšířena není ve všech kulturách 

přirozená (viz. kapitola 4, 3.1. Přírodní národy). „Sexuální rozdíly v chování jsou běžné na 

celém světě a ve většině společností můžeme nalézt poměrně velkou míru tolerance vůči 

stejnopohlavním vztahům. Neměli bychom tedy předpokládat, ale spíše vysvětlit silný vliv 

heteronormativity jako sociálního faktu v západních kulturách.“ (viz. kapitola 3)

Nezbývá než dodat, že přestože můžeme na světě nalézt mnoho rozmanitých kultur 

(sexuálních i obecnějších), spousta z nich se pomalu mísí s tou naší západní a tím ztrácí svojí 

originalitu a mnohdy i tradice. Přispívá k tomu do určité míry turismus, ale hlavní vinu na tom 

nese „náš“ etnocetrismus a neochota akceptovat cokoli, co je odlišné.
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