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Shrnutí

Bakalářská práce se věnuje historii homosexuality v Evropě a Japonsku. Obsahuje stručný popis, 

jak byla  homosexualita  v průběhu času vnímána společností  a  jak byla  znázorněna v literatuře. 

Cílem práce je zjistit, nakolik se přístup společnosti lišil a čím byla případná změna způsobena. 

V práci je využita metoda komparace.

Abstract

This bachelor thesis is focused on history of homosexuality in Europe and Japan. It contains brief 

description of percieving of homosexuality by society and representation in literature. The aim  of 

this thesis is to find out how different  these attitudes were and what caused these differences. In 

this thesis, the comparative method is used.
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KAPITOLA I – ÚVOD

I ÚVOD

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala porovnání přístupu společnosti k homosexualitě 

v Evropě a v Japonsku.  V Evropě i  Japonsku jsou velice odlišné kultury,  které se liší  v mnoha 

ohledech.  Zkoumám  tedy,  jak  se  odlišoval  přístup  k  homosexualitě  v  průběhu  dějin,  a  pokud 

existoval rozdíl, čím byl pravděpodobně způsoben. Toto téma je aktuální především z toho důvodu, 

že  je  dnes  mnoho  otázek  ohledně  homosexuality  stále  nedořešených  –  například  zda  je 

homosexualita dána geneticky. V současnosti probíhají mnohé debaty především na téma svatby 

stejnopohlavních párů či adopce dětí těmito páry.

O tom, co je vlastně homosexualita a co ji způsobuje, se odborníci přou dodnes. Názory na 

vznik homosexuality nejsou jednoznačné. Jedna z teorií se zabývá existencí tzv. „gay genu“. S touto 

teorií  přišel  Bailey  roku  1995  a  opírá  se  o  fakt,  že  gayové  mají  často  v  rodině  další  osoby 

homosexuální orientace. Další teorií je teorie zabývající se myšlenkou, že mozek gayů je podobný 

mozku  žen,  a  naopak  mozek  lesby  je  podobný  mužskému  mozku.  Ne  všechny  teorie  pracují 

s vrozenou  homosexualitou;  Bieberova  teorie  z roku  1965  vnímá  homosexualitu  jako  následek 

dětství  prožitého  v těsném  kontaktu  s matkou  a  naopak  s nedostatkem  mužského  vzoru  (Ellis, 

2010, s.27).

„Homosexualita je geneticky podmíněný celoživotní a neměnný stav, při kterém jedinec za  

účelem sexuálního a citového kontaktu dává přednost osobám stejného pohlaví. Takto vytvořený  

vztah se svojí kvalitou plně vyrovná vztah u heterosexuálnímu“. (Interkulturní vzdělání: příručka 

nejen pro středoškolské pedagogy. [online]. 2002.)

Důležitým pojmem je i tzv. zástupná homosexualita. Jedná se o styk mezi osobami stejného 

pohlaví, kde však nezáleží na sexuální orientaci zúčastněných osob. K tomuto styku často dochází 

v situacích, kdy z nějakého důvodu není možný styk s opačným pohlavím, například v armádě či ve 

vězení.

Homosexualita je i v dnešní době stále nedostatečně prozkoumaná. Jak již bylo zmínění, stále 

není přesně jasné, co ji utváří a zda je dána geneticky či nikoliv. Homosexuálové jsou normálními 

členy  společnosti  a  není  jediný  důvod,  proč  by  jim  měla  být  upírána  práva,  která  mají 

heterosexuální páry, například svatbu.

Tak  tomu  však  nebylo  vždy.  Postoj  společnosti  k homosexualitě  procházel  zdlouhavým 

vývojem. Postoje společnosti můžeme vyčíst jak z právních nařízení, tak i z umění a literatury. Ač 

nemusí být literatura vždy stoprocentně pravdivý zdroj, můžeme si z ní udělat obrázek, jak bylo na 

homosexualitu pohlíženo. Společnost, která homosexualitu zavrhuje, o ni bude jen těžko otevřeně 
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psát.

Myšlení  společnosti  často utváří  náboženství.  Převažujícím náboženstvím střední  a  západní 

Evropy je do dnešní doby křesťanství. To se k homosexualitě začalo stavět velice odmítavě přibližně 

od 11.století, jak bude dále rozebráno v kapitole 3.

Japonsko  je  nejvíce  ovlivněno  buddhismem  a  šintoismem.  Buddhismus  odmítá  tělesnou 

rozkoš, homosexuální styk však nepovažuje za tak škodlivý jako styk heterosexuální. Zajímavé je  

také podívat se na homosexuální styk z pohledu taoismu, který ve značné míře formuje japonské 

myšlení. Základní princip jin a jang se vztahuje k energii mužů a žen – mužská energie je jang, 

ženská jin. Při pohlavním styku dochází k výměně těchto energií. Jenže když muž předá ženě svou 

energii,  oslabí  se  tím  a  kromě  úbytku  sil  může  přemíra  pohlavního  styku  se  ženou  vést   i 

k předčasnému úmrtí. To je také jeden z možných důvodů, proč byla homosexualita tolerována  i 

v náboženských komplexech (Leupp, 1995).

Problém  však  nastává  již  v  samotné  terminologii  homosexuality.  V Japonštině  se  objevuje 

několik  výrazů.  V  období  Edo  se  používal  výraz  danšoku (popřípadě  nanšoku),  který  však 

vyjadřoval pouze homosexualitu mezi muži. Výraz šudó byl specifický tím, že se zaměřoval na vztah 

k mladým chlapcům (Pflugfelder,  2007, s.25).  Ve 20. století  se objevil výraz  dóseiai,  popřípadě 

výrazy přejaté z angličtiny: uruningu a gei.

Ani  v Evropě  nebylo  označení  stejnopohlavní  lásky  jednoznačné.  Dnes  známý  výraz 

„homosexualita“  poprvé  použil  až  Karl-Maria  Ertbeny  v roce  1869,  do  angličtiny  se  dostal  až 

v překladu z roku 1892. (Halperin, 1999, s.15). Výraz vznikl z řecké předpony  homo s významem 

„stejný“  a  latinského  slova  sex,  které  můžeme  přeložit  jako  „pohlaví“.  Do  té  doby  byl  často 

používám  termín  „sodomie“,  který  však  označoval  i  netradiční  heterosexuální  praktiky.  V 60. 

Letech 19.století byl také využívám pojem „urning“, který vymyslel Karl Heinrich Ulrichs.

Všechny tyto výrazy se sice významově trochu liší,  ve své práci  však budu používat  termín 

„homosexualita“ jako citovou a erotickou náklonnost ke stejnému pohlaví, u mužů i u žen.

V první části své práce se věnuji starším dějinám až do poloviny 19. století. Tento předěl jsem 

zvolila z několika důvodů: Japonsko se v tomto období otevřelo světu a začalo přejímat názory na 

homosexualitu  odjinud,  proto  se  v  tomto  období  názory  společnosti  radikálně  mění.  Změny 

nastávají i v Evropě, v tomto období se začínají objevovat první náznaky bojů o zrovnoprávnění  

s heterosexuálními páry, avšak na skutečné hnutí za toleranci si museli evropští homosexuálové 

ještě století počkat. Polovina 19. století je zároveň obdobím, kdy se názory evropské a japonské 

společnosti začínají mísit a ovlivňovat.
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V této části  uvedu stručný chronologický přehled, kde se soustředím na reakce společnosti. 

Z tohoto  období  je  k  nalezení  velice  málo  zdrojů,  o  které  se  lze  opírat,  proto  budu  vycházet 

především z literatury a zákonů, které se dochovaly. Nakonec provedu stručné porovnání těchto 

dvou přístupů.

V  další  části  se  věnuji  moderním  dějinám,  od  poloviny 19.  století  až  do  současnosti. 

V samotném závěru hodnotím, nakolik se přístup společnosti  lišil  a  kvůli  čemu pravděpodobně 

tento rozdíl nastal.

Problém, se kterým jsem se v průběhu práce setkala,  byl  nedostatek zdrojů.  Jak například 

uvádí Leupp ve svém díle Male Colours, dějiny homosexuality příliš kvalitně zpracovány nejsou, 

neboť se jedná o poměrně nové odvětví výzkumu. I to je spojeno s diskriminací a odsuzováním 

homosexuálů. (Leupp,1995,s.2) Mnoho odborníků se do tohoto odvětví raději  ani nepouštělo ze 

strachu, aby nebyli sami označeni za homosexuála a nestali se obětí diskriminace.

Z autorů píšících o homosexualitě v Japonsku jsem čerpala především z děl G. Leuppa a G. M. 

Pflugfeldera.  Zdrojů  o  homosexualitě  v  Japonsku  v  angličtině  v  součásné  době  stále  příliš 

neexistuje.

Dalším  problémem  byla  orientace  materiálů  na  téměř  výhradně  mužskou  homosexualitu, 

nikoliv ženskou. Lesbická láska byla v dějinách zaznamenávána pouze výjimečně. Většinou byla 

ignorována, mnohé zákony zakazující homosexualitu tak byly často mířeny pouze na muže. V této 

práci  bude  tedy  většina  informací  právě  o  mužích,  v  případě  informacích  o  lesbách  na  tuto 

skutečnost upozorním.

Japonská  jména  jsou  uváděna  v původním  pořadí,  tedy  nejprve  příjmení  a  poté  jméno. 

Japonské termíny jsou přepsány v české transkripci.
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II HOMOSEXUALITA V PŘEDMODERNÍM JAPONSKU

Pokud  se  chceme  věnovat  přístupu  společnosti  k homosexualitě  v předmoderním  Japonsku1, 

musíme  si  nejdříve  uvědomit,  jak  byla  homosexualita  vnímána  v daném  kulturním  kontextu. 

Sexuální orientace nebyla rozdělována striktně na homosexuální a heterosexuální, jak to známe 

z dnešní doby. Muž se často mohl bez problému oddával styku s mužem i ženou, aniž by to bylo 

společností vnímáno striktně negativně2. Obzvláště významná je tradice homosexuálního chování, 

která  vznikala  v buddhistických  chrámech,  mezi  samuraji  a  v kultuře  prchavého  světa.  Každá 

z těchto  tradic  má  své  vlastní  důvody  vzniku,  historii  a  určitá  pravidla.  Všechny  budou  ještě 

podrobněji rozvedeny v následujících podkapitolách.

Japonsko bylo na úsvitu svých dějin značně ovlivňováno svými sousedy; Čínou a Koreou. Je 

Tyto  státy  značně přispěly  k rozvoji  homosexuálního chování  v Japonsku,  neboť  v obou zemích 

nebyla  homosexualita  ničím  neznámým.  Pokud  se  podíváme  na  dějiny  Číny,  dostaneme  se  až 

k dynastii Čou3. Mnohé básně z tohoto období znázorňují vzájemný obdiv dvou mužů, který si lze 

vykládat i jako homoerotický4.  Sňatky v tomto období neprobíhaly z lásky, ale z rozumu – proto se 

stávalo, že ačkoliv měl muž manželku, zároveň si vydržoval milenky – a někdy také milence (Hinsh, 

1990). V pozdějším období se homosexualita dostává i do nižších vrstev – dospělý muž si často 

vybral chlapce, se kterým žil až do mladíkovy dospělosti a poté mu pomohl najít vhodnou nevěstu. 

Velice populární byla i mužská prostituce, která však byla zakázána ve 12. Století (Leupp, 1995, 

s.15) . 

Podobnou situaci můžeme nalézt i v Koreji. Přibližně v 6.st.n.l. zde vzniká tradice  hwarang5,  

což byli  chlapci  najímaní dvorem, kteří  kromě bojů také recitovali  a  předváděli  obřadní  tance.  

Podle Leuppa japonský učenec Ajukai Fusanošin věří,  že tito chlapci také sloužili  jako sexuální  

partneři (Leupp, 1995, s.18). Homosexualita (a okouzlení mladými chlapci) tedy byla přítomna  i 

zde.

Stejně tak v Japonsku se můžeme v těchto dobách spoléhat výhradně na literaturu. Japonská 

psaná historie však začíná poměrně pozdě6, proto i zmínky o homosexuálním chování nalezneme 

mnohem později než u sousedů.

1 Tj. do počátku období Meidži (1868).

2 Nemůžeme si ale myslet, že by celá společnost tíhla striktně k bisexuálnímu chování; nalezli bychom jak muže, kteří 
odmítali intimní společnost žen, tak muže, kteří neměli zájem o stejné pohlaví. Zároveň není pravda, že by se 
homosexuální chování nesetkalo s žádnou kritikou, jak bude vysvětleno níže.

3 Dynastie Čou – 1027 až 256 př. n. l.

4 Například ve sbírce básní Shijing, která obsahuje poezii z období 7 – 10. St. př. n. l.

5 V češtině květinoví chlapci. 

6 První japonská kniha pochází až z roku 712.
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Je těžké určit, z jakého období pocházejí první zmínky, protože v mnoha případech jsou totiž 

velice sporné a nejsou jednoznačné. Jedna taková zmínka se nachází v kronice Nihongi1. V kapitole 

o císaři Džingóovi se nachází pasáž, kdy se císař vydá do provincie Kii. V této provincii vůbec nesvítí 

slunce. Údajně je tomu tak proto, že po smrti jednoho kněze jeho dávný přítel ulehl do hrobu vedle  

něj  a  zemřel  s ním.  Když  nechají  hrob  na  příkaz  císaře  otevřít  a  obě  těla  oddělit,  slunce  opět 

vysvitne (Aston, 1972). Zde však není jisté, zda se opravdu jednalo o mileneckou dvojici nebo jen 

o  věrné přátelství.

Další podobná zmínka je z knihy Šaku nihongi2. V jednom příběhu je korunní princ Funado no 

O potrestán za nevhodné chování po smrti svého dědy. Ačkoliv ještě neuplynula dostatečně doba po 

smrti ex-císaře, korunní princ již věnoval pozornost záletům. Problém je zde se slovem džido – toto 

slovo se v pozdějších dobách začalo používat jako výraz pro mužské služebníky, nevíme však, jestli 

se v dobách Šoku nihongi nepoužíval i pro ženy (Leupp,1995,s.23).

Ani u jednoho z předchozích dvou případů není jisté, zda se opravdu jedná o první zmínky 

o homosexualitě.  Pokud by tomu tak bylo,  stejně netušíme,  jak se k problému homosexuálního 

chování stavěla společnost – v obou případech mohl problém vězet v něčem jiném (v Nihongi se 

jednalo o sebevraždu, v Šoku nihongi byl problém nedodržení smutku za mrtvého ex-císaře).

Kolem  roku  1000  přichází  Příběh  prince  Gendžiho  a  zde  se  už  objevuje  jednoznačnější 

přítomnost homosexuálního chování. Mnoho mužů je tak pohnuto Gendžiho krásou, že litují, že 

Gendži není ženou. Navíc je zde krátká epizoda, ve které je Gendži odmítnut ženou a místo toho 

svede jejího bratra (Šikibu, 2002). 

Protože  až  do  konce  období  Heian3 literaturu  ovládá  aristokracie,  podobně  jako  v Číně, 

nemáme téměř žádné informace o přítomnosti homosexuality v nižších vrstvách. Co však můžeme 

usuzovat z dostupných zdrojů je to,  že homosexualita u dvora byla poměrně tolerovanou praxí.

V této  době  se  také  začíná  rozvíjet  homosexuální  tradice  v buddhistických  klášterech.  Dokonce 

panuje  legenda,  že  to  byl  právě mnich Kúkai4,  kdo přivezl  názory na homosexualitu  z Číny do 

Japonska(Leupp,1995,s.28).  

S příchodem období Kamakura5 přichází rozvoj samurajské kultury a s tím i nová kapitola dějin 

japonských homosexuálních vztahů.

1 Jinak také Nihon Šoki, druhá nejstarší japonská kronika z roku 720.

2 797 n.l.

3 Období Heian, 794–1185.

4 Také znám pod jménem Kóbo Daiši (774–835) .

5 Období Kamakura, 1185–1333.
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Další  kapitola  se  začíná  psát  s příchodem  období  Tokugawa6 a  kulturou  prchavého  světa. 

V tomto  období  doslova  rozkvétá  mužská prostituce  a  to  i  v řadách  herců  kabuki.  Tokugawské 

Japonsko  má  dokonce  nejlépe  zdokumentovanou  tradici  homosexuálních  styků  v historii 

celosvětové literatury (McLelland, 2000, s.15).

Z období Tokugawa se také dochovalo více pramenů o tehdejších zákonech, ze kterých můžeme 

zkusit vyčíst něco o postoji společnosti k tomuto fenoménu. Pro začátek je důležité si uvědomit, že 

v tomto období byla země znovu sjednocena po dlouhém období válek. Přibližně jedna sedmina 

země přímo podléhala šógunátu,  zbytek byl  rozdělen do poměrně autonomních oblastí,  kterým 

vládla  knížata  (stále  byla  podřízená  šógunátu,  avšak  při  spravování  svých  oblasti  měla  volnou 

ruku).  Budeme  se  proto  věnovat  především  zákonům  šógunátu,  které  byly  obecně  platné  pro 

největší část země.

Trestní  zákoník  šógunátu se  o  vztahu dvou mužů explicitně nezmiňuje.  Mezi  přestupky se 

sexuálním podtextem spadaly například nehlášená ženská prostituce či  nevěra2.  O vztahu dvou 

mužů se zde však nedočteme ani slovo3. Jedinou výjimku tvořily zločiny s homosexualitou spojené 

(například vražda ze  žárlivosti  či  milenecká sebevražda),  zde však nehraje  homosexuální  vztah 

vůbec žádnou roli (Pflugfelder, 2007, s.106).

Určité  zmínky  o  homosexualitě  můžeme  nalézt  ve  vyhlášce  z roku  1648,  která  zakazuje 

přemlouvání  mladíků  ke  styku  proti  jejich  vůli4.  Ani  zde  však  není  zákaz  mířený  proti 

homosexualitě jako takové.

Jak je z dostupných zdrojů patrné, homosexuální chování bylo v období Tokugawa společností 

tolerováno.  Ale  tolerance  samozřejmě  neznamená  souhlas,  i  v této  společností  se  našli  mnozí 

odpůrci homosexuálních praktik.

II.1 Homosexualita v buddhistických klášterech

První zcela jednoznačné záznamy o homosexuální  tradici  v Japonsku se objevují  v kontextu 

buddhistických chrámů. Podle pověsti to byl právě mnich Kúkai, který v Japonska homosexualitu 

představil po návratu z tchangské Číny v roce 806. První sex mezi dvěma muži podle těchto legend 

6 Období Tokugawa: 1600 - 1868 .

2 Pouze však ze strany ženy; mužská nevěra zůstala ve většině případů nepotrestána.

3 Což je velký rozdíl jak od Evropy, tak od Číny, kde je podle trestního zákoníku z roku 1740 anální styk trestán velice 
vážně.

4 Je však možné – vzhledem k použitým výrazům – že se nemusí jednat ani tak o „přemlouvání“ jako o znásilnění či jiné 
násilné výpady.
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proběhl  přímo  v náboženském  komplexu  na  hoře  Koja,  který  byl  spojován  právě  s Kúkaiem 

(Leupp,1995, s.28).

Buddhistické kláštery byly rozsáhlé komplexy, kde žili pouze muži a chlapci. Některé byly malé, 

ale  v mnohých  žilo  více  než  1000  obyvatel  a  hora  Hiei  byla  dokonce  domovem  více  než 

3000 mnichů a učedníků (Leupp, 1995, s.28).

Nepřítomnost žen však automaticky neznamenala absenci sexuálního života. Zatímco sex se 

ženou byl považován za špatnou věc, sex s chlapcem byl tolerován. Stalo se tradicí, že akolytové 

žijící v buddhistických chrámech se věnovali domácím pracím, ale také občas sdíleli lože se staršími 

mnichy.

Vůbec první zmínky o homosexuálních praktikách nalezneme v knize Ódžójóšú1 z roku 985. 

Podle této knihy se do buddhistického pekla dostane ten, kdo „zvráceně využije jiného akolyty“ 

a dopustí se činu milování a využití jiného muže“. Problémová část je však výraz  tanin no čigo, 

která může znamenat jak „jiný akolyta“, tak „akolyta někoho jiného“. Ve druhém případě by to 

znamenalo,  že homosexuální  styk byl  plně akceptován,  problém nastal  pouze v případě, kdy se 

někdo zajímal o akolytu, kterému se už dvořil jiný mnich. Přihlédneme-li však ke skutečnosti, že  

Genšin  vycházel  z čínských  zdrojů,  je  tato  možnost  nepravděpodobná  a  homosexualita  byla 

opravdu považovaná za hřích. Je ovšem nutné dodat, že to nebyl hřích nijak závažný – hříšník se 

dostal pouze do třetího pekla, což je hřích srovnatelný například s obchodníky, kteří ředili alkohol 

vodou (Leupp, 1995, s.31).

Existuje  také  možnost,  že  legenda  o  Kúkaiovi  a  přivezení  homosexuální  tradice  vznikla  až 

mnohem později2 jako reakce a pokus o ospravedlnění homosexuálních praktik v klášterech(Leupp, 

1995, s.32).

Zde  si  můžeme  položit  otázku,  jak  je  tedy  možné,  že  zatímco  v Číně  byla  homosexualita 

považována za neslučitelnou s buddhismem, v Japonsku se právě buddhistické chrámové komplexy 

staly centrem těchto praktik. Je to z velké části šintoistickou tradicí, která se v japonské společnosti 

udržela vedle buddhismu a která homosexualitu žádným způsobem neomezovala.

Ve 14. století můžeme objevit nárůst literatury a umění s těmito motivy. V klášteře Sanpoin 

dnes můžeme například nalézt svitek Čigo no soši, který pochází z roku 1321 a zabývá se tématikou 

mnichů a akolytů.

Motiv  styku  mladých  chlapců  se  staršími  mnichy  se  také  stal  natolik  rozšířeným,  že  tato 

literatura  dostala  souhrnné  označení  čigo  monogatari.  Takové  texty  se  nejčastěji  objevují  až 

1 Autorem je buddhistický mnich Genšin a kniha se soustřeďuje na způsoby, jak dosáhnout osvícení.

2 První zmínky pocházejí až z období Muromači. 
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od období Kamakura. Většina jich měla náboženský podtext; například smrt  milovaného chlapce 

obrátila  muže  na  správnou  buddhistickou  cestu.  Dobrým  příkladem  je  Aki  no  Jo  no 

Nagamonogatari. V tomto příběhu je nám představen mnich, který je zhrzený svým nedostatkem 

víry, vydává se na cestu ke získání inspirace a při návratu potkává mladého chlapce, do kterého se 

zamiluje.  Příběh  popisuje  jejich  společné  útrapy  a  končí  sebevraždou  mladíka,  jenž  mnichovi 

pomůže v cestě za osvícením.

V  roce  1543  probíhá  první  setkávání  Japonců  a cizinců  ze  západu.  Je  nepochybné,  že 

homosexuální praktiky buddhistických představených musí misionáře ze západu zarazit. Leupp ve 

svém  díle  cituje  Františka  Xaverského,  který  poznamenává,  že  buddhističtí  mniši  hřeší  proti  

přírodě a dokonce to otevřeně přiznávají, a co je snad ještě horší, veškerá veřejnost je na takové  

chování natolik zvyklá, že je to ani nepobuřuje. Podobné zkušenosti má i Alessandro Valignano. 

Podle něj  nejen že toto chování mniši nepovažují za hřích, ale dokonce ho berou jako přirozenou 

věc (Leupp, 1995,  s.42).

Nejedná se ovšem pouze o názory misionářů, podobné informace si ze svých cest po Japonsku 

přinášeli  například  i  obchodníci,  kteří  se  zmiňují,  že  Japonští  duchovní  provozují  sodomii 

a oddávají se nepřirozené touze (Leupp, 1995, s.42).

II.2 Homosexualita mezi samuraji

Japonská vojenská vrstva se začala formovat na sklonku 12. století (Reischauer, 2006, 2. kapitola). 

Zatímco v tomto období můžeme napočítat kolem šesti tisíc samurajů, na konci 16. století se počet 

příslušníků vojenské vrstvy pohybuje v řádu stovek tisíc bojovníků(Leupp, 1995, s.47).

Důvodů,  proč  mezi  samuraji  vznikla  homosexuální  tradice,  je  hned několik.  Především se, 

podobně jako u buddhistických chrámů, jedná o poměrně uzavřenou společnost bez přítomnosti 

žen.  V armádě  byl  také  kladen  důraz  na  mužnost  a  krásu  mužského  těla,  takže  přítomnost 

homosexuálního chování není příliš překvapující.

Dalším důvodem může být i koevoluce s buddhismem. V buddhismu, jak již bylo řečeno, bylo 

toto chování tradicí a mnoho chlapců ze samurajských rodin získalo vzdělání právě v chrámových 

komplexech. Je možné, že zde navázali pouto s mnichy nebo začali chápat lásku dvou mužů jako 

něco normálního a přirozeného.  I  bojovníci  měli  své  mladé pomocníky,  proto se  mohli  nechat 

inspirovat vztahy mnichů (Leupp, 1995, s.47).

Jako  poslední  důvod  chápeme  i  vznik  feudalismu.  V něm  jsou  oslavováni  silní  muži  jako 

hrdinové.
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Podstatou samotné cesty bojovníka je věrnost, která může vést až k intimnímu sblížení. Od 14. 

století se dokonce začalo tvrdit, že vztah vazala a jeho pána je mnohem trvalejší a důležitější než  

vztah s dětmi či manželkou (Leupp, 1995,  s.49).

Dochovaly se mnohé příběhy vyprávějící  o samurajských intimních vztazích.  Nejznámější je 

příběh Čúšingura1.  V příběhu je vidět,  jak se samurajové neohlíží  na své rodiny a zajímá je jen 

pomsta smrti svého pána. Jedna scéna popisuje knížete, kterému se příliš nechce spáchat rituální 

sebevraždu,  protože  čeká  na  svého  nejvyššího  samuraje,  Juranosukeho.  Kníže  si  nakonec 

povzdychne,  jaká  je  škoda,  že  v tomto  životě  se  neuvidí  a  ve  chvíli,  kdy  si  rozřízne  břicho, 

Juranosuke se objevuje ve dveřích. Japonská socioložka Nakane Čie tvrdí, že tento příběh silně 

připomíná milostný příběh. Jelikož samurajové neměli moc času ani prostoru starat se o svou ženu, 

citově jim tento vztah nahrazovalo pouto s pánem(Leupp, 1995, s.51). 

Vztahy  samurajů  byly  mnohokrát  znázorňovány  i  v jiných  odvětvích  umění.  Emaki2 z  éry 

Kjóhó3  od autora Mijakawy Čóšuna obsahuje výjev ze sídla samuraje. Vysoce postavený samuraj 

a dvacet osm posluhovačů se chystá ven. Mnoho chlapců má zženštilé rysy, češe se ve stylu kurtizán 

či nalévá čaj, ale na celém obraze nenajdeme jedinou ženu (Leupp,1995,s.52).

 Pokud  bychom  chtěli  uvést  některé  známé  osobnosti  vojenské  vrstvy,  spojované  s láskou 

k chlapcům, vznikl  by opravdu dlouhý seznam. Namátkou můžeme uvést  například všechny tři 

sjednotitele  Japonska4,  sedm  šógunů  z rodu  Tokugawa5 nebo  slavného  šermíře  Mijamota 

Musašiho(Leupp,1995,s.53).

II.3 Homosexualita v kultuře prchavého světa

V období Edo6 se  formuje nová homosexuální  tradice,  kterou tvoří  prostituce a divadlo kabuki. 

Období  Edo je  pro  Japonsko obdobím plným  změn,  mimo  jiné  dochází  k urbanizaci  a  rozvoji 

měšťanské kultury. A právě mezi měšťanstvem dochází k oblibě nanšoku. K této skutečnosti přispěl 

i fakt, že ve městech bylo mnohem víc mužů než žen (Leupp, 1995, s.65).

1 Příběh z počátku 18.století o 47 róninech, kteří se rozhodnou pomstít smrt svého pána. Kníže z malé provincie je 
vyprovokován a tasí v paláci šógunátu meč, za což je odsouzen k trestu smrti. Jeho 47 věrných vazalů slíbí pomstu a 
po roce se jim podaří nepřítele svého pána najít, zabít a poté spáchají rituální sebevraždu.

2 Svitek s obrazem.

3 1716 – 1735.

4 Oda Nobunaga, Tojotomi Hidejoši a Tokugawa Iejasu. 

5 Opět Iejasu, dále Iemicu, Cunajoši, Ienobu, Iešige, Ieharu a Ienari.

6 Edo, 1600 -1868.
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V tomto období  vidíme velký rozkvět  prostituce;  jak ženské,  tak mužské.  Nejvíce  veřejných 

domů vznikalo ve městech, což ovšem neznamená, že by na venkově chyběly úplně.

Mezi  muži  opět  převládala  touha  po  mladších  chlapcích.  Mladší  partner  na  sebe  bral  roli 

pasivního  partnera  a  byl  ceněn  pro  estetickou  krásu.  Ovšem  definice  „mladého  chlapce“  byla 

poměrně  náročná,  neboť  neexistovala  žádná  věková  hranice  vymezující  tento  pojem.  Obecně 

platilo, že z mladíka se stává muž po obřadu genpuku, kdy mu byly ostříhány přední vlasy do účesu, 

který  nosili  dospělí  muži.  Tento  obřad  ovšem  nenastával  v předem  stanoveném  věku1;  mohlo 

k němu dokonce dojít  až po třicátém roku života (Pflugfelder,  2007, s.32),  především ze snahy 

udržet mladíka déle v práci.

V této době také prosperuje divadlo kabuki. Jeho kořeny se nacházejí na počátku 17. století, kdy 

vznikla  první  převážně  ženská  divadelní  skupina.  O  pár  let  později  se  objevuje  další  skupina, 

tentokrát  složená  z chlapců a  mladých  mužů.  Problém nastal  ve  chvíli,  kdy  začalo  být  divadlo 

kabuki silně spojováno s prostitucí. Ženské divadlo bylo zakázáno v roce 1629, ale tento zákaz moc 

účinný  nebyl,  přihlédneme-li  k faktu,  že  byl  opakován  ještě  v letech  1630,  1640,  1645  a  1646. 

Prostituce však nebyla spojována jen s ženským kabuki.  V polovině 17.  století  bylo nařízeno,  že 

muži nesmí hrát ženské role a chovat se svůdně. Po tomto kroku vzkvétaly hry s homosexuální 

tématikou.

Mladí herci byli velice populární, a proto byli, stejně jako dříve herečky, obviněni z provokací 

a následně jim bylo zakázáno vystupovat. Tento zákaz byl uvolněn roku 1652, pod podmínkou, že 

všichni herci musí mít vlasy ostříhané do účesu dospělých mužů (Leupp, 1995, s.69). 

Homosexualita byla tématem i mnoha literárních děl.  Nejznámějším autorem této tematiky 

období Edo byl Ihara Saikaku (1642 - 1693). Z jeho děl můžeme jmenovat například sbírku povídek 

Velké  zrcadlo  mužské  lásky  (1867)  nebo  Pět  rozkošnic  (1686).  V poslední  povídce  knihy  Pět 

rozkošnic  je  příběh  mnicha  Gengobeie,  který  se  homosexuálním  stykům  oddával  a  jeho  láska 

k jednomu  mladíkovi  byla  natolik  silná,  že  se  s ním  ještě  jednou  setkal  i  po  mladíkově  smrti 

(Saikaku, 1967).

1 Na rozdíl od Řecka, kde se z chlapce stával muž ve chvíli, kdy mu začaly růst vousy, což se nijak ovlivnit nedá.
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III HOMOSEXUALITA V PŘEDMODERNÍ EVROPĚ

III.1 Starověk

První doložitelné zmínky o homosexualitě v evropských dějinách se nacházejí v období antiky. Tyto 

vztahy nebyly v drtivé většině rovnoprávné (podobně jako v předmoderním Japonsku). Například 

na  Krétě  bylo  zvykem,  že  si  mladého  chlapce  odvedl  milenec  do  hor,  kde  ho  učil,  jak  se  stát  

ctihodným mužem, a zároveň s ním měl intimní poměr. Když se chlapec vrátil k rodině, obvykle 

v pozdější fázi života vstoupil do heterosexuálního svazku (Spencer, 1999, s.28).

Soužití dvou dospělých, rovnoprávných osob v homosexuálním vztahu ve starém Řecku nebyla 

jednoduchá situace. Tyto vztahy nebyly příliš časté a společnost je odsuzovala. Příčinu můžeme 

hledat v pohledu starověkých Řeků na roli  pasivního partnera při homosexuálním styku. Tento 

partner byl považován za zženštilého, a proto na něj bylo pohlíženo velice negativně  (Spencer, 1999, 

s.35).

Společenskou normou byla v této době bisexualita. Od dospělého muže se automaticky čekalo, 

že se ožení, bude si vydržovat milenku a k tomu bude zamilovaný do mladého chlapce.

Ve starověkém Římě nebyla situace o tolik odlišná, avšak zde procházel přístup společnosti 

k homosexuálnímu chování postupnou změnou.

Na počátku můžeme sledovat silný vliv Řecké kultury a velmi podobné názory, například na 

krásu mladých chlapců. I zde se cenila mužnost, možná však ještě více než v Řecku.1Mladí chlapci 

byli  vychováváni jako budoucí  vládci  a  dominantní  osobnosti.  Proto jim byly zakazovány styky 

s rovnocennými  partnery,  mohli  milovat  pouze  otroky.  Dále  zde  kvetla  prostituce  a  mužští 

prostituti na tom byli mnohem lépe než prostitutky: za služby muže si člověk zaplatil stejně jako za  

služby luxusní kurtizány (Spencer, 1999, s. 46).

Homosexualita tedy byla u mužů tolerována, což se ovšem nedá říct o té ženské, jež byla silně 

odsuzována  a  dokonce  zakazována.  Ženy,  které  se  intimně  stýkaly  s jinými  ženami,  si  totiž 

„přisvojovaly  výsady  mužů“  a  dle  Římanů  tedy  byla  jen  otázka  času,  kdy  tyto  ženy  začnou 

požadovat i ostatní výsady, například aktivní účast v politice.

Situace  se  však  časem  výrazně  mění.  Od  3.  století  se  objevují  zákony,  které  trestají 

1 Starověký Řím si mužnosti velice vážil; to podporuje i fakt, že volební právo měli pouze muži; ženy a děti nikoliv. 
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homosexualitu, nemáme však důkazy o tom, zda byly takové tresty skutečně vykonány. Například 

roku 553 vstoupil v platnost zákon, podle kterého mělo být homosexuální chování trestáno kastrací 

a upálením. Nabízí  se otázka,  co tyto změny způsobilo.  Jednou z možností je  křesťanství,  které 

začalo být v tomto období na vzestupu. Další možnost je však mnohem praktičtější – jednalo se 

o politické důvody a způsob, jak se pohodlně zbavit nepohodlných osob (Spencer, 1999, s.50).

Z antického období se nám dochovala i propracovaná mytologie. Jelikož byla homosexualita 

v antické společnosti běžným jevem, nelze se divit, že její prvky se odrážejí i v některých mýtech. 

Nejznámější je příběh o Ganymédovi, do kterého se zamiloval sám vládce Olympu, Zeus. Mladý 

Ganymédes  mu  učaroval  svou  krásou  a  tak  se  Zeus  rozhodl  ho  unést  proměněný  v  orla.  

Z Ganyméda udělal vrchního číšníka (Fanel, 2000, s.39-44).

S homosexuálním chováním se můžeme setkat i jinde než jen v antickém světě. Tyto praktiky 

se provozovaly i mezi Kelty, kteří obývali západní a střední Evropu. Nedochovaly se však po nich 

žádné prameny, jsme tedy odkázáni pouze na řecké a římské záznamy. To, čím se však lišil postoj 

společnosti  k  homosexualitě  od  předchozích  kultur,  byl  pohled  na  pasivního  partnera 

v homosexuálním styku. I důstojní bojovníci na sebe brali „ženskou“ roli v intimním styku, což byla 

skutečnost, která byla pro Římany velice těžké pochopit (Spencer, 1999, s. 62).

III.2 Středověk 

Období  od 6.-7.století  do konce 15.  století  se  klasifikuje  jako středověk.  V Evropě vzniká nová 

společnost, která vychází z antických základů a je založena na křesťanství1.

Co se přístupu k homosexuálnímu chování týče,  můžeme středověk rozdělit  na dvě období. 

První období trvalo od 6. století přibližně do 12. století, kdy homosexualita byla ignorována. Dá se 

říci,  že  v  některých  případech  i  tolerována.  V  latinské  poezii  6.,  7.  a  8.století  dokonce  není 

homosexualita popisována jako něco špatného (Spencer, 1999, s.65). Druhé období začíná koncem 

12.století, trvá až do konce středověku a je to období pronásledování a trestání homosexuality.

Jak  již  bylo  řečeno,  středověk  v  Evropě  z  velké  části  ovlivňovalo  křesťanství.  Na  počátku 

středověku vznikají různé názory, některé z nich ovlivňují společnost dodnes. Například morálku 

úzce svazují se sexuálním chováním. Otázkou je, proč se zabývat zrovna sexualitou a ne dalšími 

morálními zásadami, obzvláště pokud víme, že Kristus se o sexualitě nijak negativně nevyjadřoval2. 

1 Křesťanství se netěšilo pozitivnímu přístupu až do roku 313, kdy jej Edikt Milánský zařadil mezi povolená 

náboženství; státním náboženstvím se pak křesťanství stalo roku 380. 

2 Výjimkou je pouze promiskuita a cizoložství.
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Možným vysvětlením je  například  postoj  tehdejších kněží,  kterým se  nelíbila  sexuální  svoboda 

a nezávaznost a cítili potřebu ji spoutat etickými pravidly (Spencer, 1999, s.66). Nejedná se pouze 

o homosexualitu,  netolerovaný  byl  v  podstatě  každý  sexuální  styk,  jehož  cílem  nebylo  zplodit 

potomka.  Hinkmar  z  Remeše1 řadí  homosexuální  chování  na  stejnou  úroveň  jako  lenost  či 

obžerství,  tudíž je podle něj mnohem méně závažnější čin než nevěra či intimní styk se zvířaty 

(Spencer, 1999, s.66). Z těchto informací si tedy můžeme odvodit, že homosexualita sice nebyla 

v tomto období nijak podporována, nebyla však ani považována za příliš velký prohřešek.

Mezi šestým a jedenáctým stoletím se také objevuje nový druh křesťanské literatury – knihy 

pokání2.  Právě  tyto  knihy  mohou být  cenným zdrojem informací,  jak  tedy  církev  pohlížela  na 

homosexualitu.  Homosexuálního  chování  se  týká  čtyři  až  osm procent  všech  pravidel,  některá 

pravidla  se  dokonce  týkají  i  lesbického  styku.  Tresty  se  však  liší  v  závislosti  na  zemi  i  věku 

„hříšníka“.  Například v  jedné z  irských knih pokání  je  trest  pro chlapce,  kteří  experimentovali  

s análním sexem, dva roky pokání, dospělí muži činili pokání tři roky a ti, pro které se anální sex 

stal běžnou praktikou, činili  pokání sedm let.  Lesbické vztahy se netrestaly tak tvrdě. (Spencer, 

1999,  s.71).

Situace se mění ve 12.století. Církev se snaží definovat, které sexuální praktiky jsou přirozené 

a které nikoliv a homosexuální styk označuje jako jednu z nejhorších praktik, která je odpovědná za  

mnohé přírodní katastrofy.

V druhé polovině třináctého století se rodí legislativa zaměřená proti homosexualitě. Bere se 

v potaz i  věk muže,  který se takového styku účastnil;  například mladí  muži dokázali  vyváznout  

relativně beztrestně, zatímco starší muže čekal až trest smrti.

Existuje  jen  málo  důkazů,  nakolik  byly  tyto  zákony  skutečně  uplatňovány,  avšak  bylo  jich 

využíváno  zejména  z  politických  důvodů.  Na  základě  falešného  obvinění  se  dalo  zbavit 

nepohodlných osob či získat majetek odsouzeného (Spencer, 1999, s.75).

Situace  se  dále  vyhrocuje  na  přelomu  třináctého  a  čtrnáctého  století.  Zákony  týkající  se 

homosexuality přebírají i světské úřady a homosexualita je označována za nejtěžší hrdelní zločin. 

Avšak ani tato skutečnost nezabránila homosexuálnímu chování. Pierre de la Palude vysvětloval, 

proč nesmí církev oddávat homosexuály – takovéto vysvětlování by nebylo vůbec potřebné, kdyby 

k homosexuálním sňatkům nedocházelo (Spencer, 1999, s.80).

Ve čtrnáctém století  je  za  jedinou formu „normálního“  styku považován styk  mezi  mužem 

1 Arcibiskup a teolog žijící v letech 806 – 882.

2 Tyto knihy obsahovaly seznam trestů za určité prohřešky, měly sloužit jako pomoc zpovědníkům.

20



KAPITOLA III – HOMOSEXUALITA V PŘEDMODERNÍ EVROPĚ

a ženou, tolerování bisexuality z období antiky a počátku středověku mizí úplně. Sexuální chování 

se dělí na heterosexuální (správné) a homosexuální (špatné), nic mezi tím. To však neznamená, že  

by homosexuální chování zmizelo. Podle C. Spencera nastal v tomto období problém s dědičností – 

podmínkou uzavření manželství bylo panenství, aby měl muž jistotu, že je partnerčin první partner 

a potomek tedy bude opravdu jeho. Svobodný muž neměl moc možností, kde uspokojit své sexuální 

potřeby  vyjma  styku  s  prostitutkou,  kde  hrozilo  riziko  nákazu  některou  z  pohlavních  chorob. 

Jednodušší pro něj tedy bylo navázat styk s mladíkem, což připomíná praktiky z období antiky 

(Spencer, 1999, s.81).

Do čtrnáctého století byla homosexualita spojována s hříchem, nyní však přichází spojování 

s čarodějnictvím a démonismem. 

Názory na homosexuální chování se lišily i v různých zemích. V Rusku byly názory na sex dvou 

mužů  podobné  jako  ve  zbytku  Evropy,  ale  lesbický  sex  nepředstavoval  žádný  problém,  byl 

považován za druh masturbace a trestán pouze ročním zákazem svatého přijímání. Výjimkou byla 

situace, kdy žena seděla při sexu na své partnerce obkročmo, taková poloha byla vyhrazena pouze 

pro heterosexuální sex a byla trestána bičováním (Spencer, 1999, s.86).

III.3 Humanismus a renesance

Humanismus a renesance jsou směry, které vyplňují přechod od středověku k novověku a je tedy 

velice  těžké  je  přiřadit  k  jednomu  či  druhému  období.  Proto  jim  bude  věnována  následující 

podkapitola.

Oba tyto směry se značně liší od myšlenek středověku, neboť kladou důraz na člověka, lidský 

život a obracejí se od myšlenek nadpozemských k světskému životu.

Humanismus  se  také  obrací  zpět  k  myšlenkám  antiky,  což  je  působí  kladně  na  vnímání 

homosexuality,  neboť  v  období  antiky  byla  homosexualita  společností  více  tolerována.  Tento 

přístup se nezamlouval církvi1, která proti homosexualitě stále bojovala. Proti tomuto chování se 

postavil Girolamo Savanarola2, kterému přišel humanistický přístup odporný a v klášteře svatého 

Marka kázal proti této neřesti. Díla, která oslavovala antiku, byla pálena na hranicích. Tento muž 

ovšem svým chováním vyprovokoval významný italský rod Medicejských i papeže a po soudním 

procesu byl oběšen a upálen na hranici. Spencer uvádí, že po této popravě jeden člen městské rady 

1 Minimálně byla církev proti oficiálně, není velkým tajemstvím, že v kléru probíhaly homosexuální styky poměrně 

běžné.

2 Politický reformátor a kazatel, žil v letech 1452 – 1498.
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poznamenal:“A teď se můžeme znovu věnovat homosexuálním praktikám.“ (Spencer, 1999, s.89).

V tomto období se objevuje i několik významných osobností homosexuálního zaměření. Patřil  

mezi ně například významný umělec Leonardo da Vinci, který byl z homosexuality i obviněn. Tento 

čin byl trestán smrtí, Leonardo měl však štěstí a vyvázl pouze s tělesným trestem.

Homosexuální chování nenalézáme pouze v Itálii, která byla kolébkou renesance a humanismu 

směrů,  ale  například  i  v  Anglii.  V  domech  nižší  šlechty  bylo  zaměstnáváno  velké  množství 

služebnictva. Zde se rozvíjela homosexuální tradice styků pánů a sluhů, což se stávalo i součástí  

pracovních podmínek (Spencer, 1999, s.89). 

Stejně jako v Itálii i zde můžeme najít významné homosexuální umělce, například Williama 

Shakespeara. Mnoho jeho sonetů líčí lásku k chlapcům. Shakespeare si v nich pohrává se slovními 

hříčkami  a  dvojsmysly.  Některé  z  těchto  dvojsmyslů  mohou  čtenáři  snadno  ujít,  pokud  není 

obeznámen se slangem Shakespearovy doby, který autori přibližuje ve své knize Eric Partridge. 

Podle jeho výkladu zjišťujeme, jak i zdánlivě nevinné básně obsahují mnoho narážek sexuálního 

rázu (Partridge, 1947).

Dalším autorem, který se ve svém díle dotýkal homosexuality, byl Dante Alighieri ve své Božské 

komedii. Ten sodomii umístil do sedmého kruhu pekla, nijak detailně se o ni však dále nezmiňuje.

Pokud  období  humanismu  a  renesance  shrneme,  zjišťujeme,  že  se  jedná  o  období  dvou 

protichůdných názorů: na jedné straně stojí církev se starými názory a odporem k homosexuálnímu 

chování, na druhé pak zájem o antiku a homosexuální tradici této doby. Stejně jako v předchozím 

období však homosexualita ani přes přísné zákony nemizí.

III.4 Novověk

Již  v  16.století  vzniká  reformátorský  směr,  jehož  cílem  je  návrat  k  původním  myšlenkám 

křesťanství a odklon od zkažené církve. Hlavními osobami těchto myšlenek byli například Martin 

Luther (1483 – 1546) nebo Jan Kalvín (1509 – 1563).

Reformátoi kladou velký důraz na manželství a posvátnost manželského svazku. Jsou pro to, 

aby každý vstup do manželství museli  posvětit rodiče novomanželů, svatby bez tohoto souhlasu 

neměly být platné. Shodují se na tom, že na manželském sexu není nic špatného, avšak o to více se 

staví proti sexu nemanželskému a všem jeho podobám. Do této skupiny spadá i homosexualita,  

která je stíhaná a trestána o mnoho přásněji než kdy dříve. Reformátoři si začínají všímat i lásky 

lesbické, která byla do této doby více či méně ignorována.
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V  Anglii  se  z  těchto  myšlenek  vyvinulo  puritánství.  Tento  směr  se  soustředil  na extrémní 

morální čistotu a proto byly lidu zakazovány i takové radosti jako divadla a herny. Takové názory se 

odrazily i  na postoji  k homosexualitě,  která byla souzena jako ohavný hřích stejné úrovně jako 

obcování se zvířaty, o něco lépe na tom byla masturbace či orální sex. (Spencer, 1999, s.114).

Na konci 17. století  mizí feudální společnost a nastupuje kapitalismus. Společnost se obrací 

k novému stylu života, roste populace, porodnost i průměrná délka života, což ovlivňuje i životní  

styl Lidé mají více peněz a jsou ochotni utrácet nejen za předměty denní potřeby, ale i za luxusnější 

zboží. Svatby už neplánují rodiče, jsou v módě svatby z lásky. Tento konzumní život stál na mužské 

soutěživosti  a  představě romantické lásky,  což jsou faktory,  které příliš  nepřejí  homosexuálním 

vztahům (Spencer, 1999, s.127).

Rovněž se posunuje věk kdy muži vstupují do manželství na zhruba třiceti let. Muži však mají 

i před svatbou sexuální tužby a hledají  způsob, jak je ukojit.  Jak již bylo řečeno výše, v období  

středověku se takoví muži často obraceli k sexu s jinými muži. Ze strachu, aby k tomu nedocházelo 

i v  této době,  proto raději  společnost,  stojící  na myšlenkách reformátorů,  podporovala  ženskou 

prostituci (Spencer, 1999, s.139).

Osmnácté  století  přineslo  další  směr  –  osvícenství.  Tento  směr  se  od  svých  předchůdců 

radikálně  liší  pohledem  na  lidskou  sexualitu.  Už  se  nejedná  o  něco,  co  by  se  muselo  skrývat 

a potlačovat – naopak, člověk je veden k vyhledávání rozkoše a potěšení. Sex už není tabuizované 

téma a k dostání jsou i mnohé sexuální pomůcky. Tato „sexuální revoluce“ se nijak nedotkla postoje  

k homosexualitě, která je stále považována za velký prohřešek, neboť jediná správná láska může 

vznikat pouze mezi mužem a ženou.

Otázkou  zůstává,  proč  se  tedy  –  ačkoliv  došlo  k  uvolnění  sexuálních  mravů  –  přístup 

společnosti k homosexualitě nezměnil k lepšímu. Jednou z možností je vliv kapitalismu a důraz na 

mužnou sílu. K tomu se přidaly některé medicínské objevy, které jsou dnes již vyvráceny. Velkým 

problémem tohoto období bylo množství spermatu. Objevují se teorie, že každý muž má omezené 

množství spermatu a masturbací či homosexuálním stykem s ním plýtvá. Místo toho by si ho měl 

šetřit na založení rodiny (Spencer, 1999, s.146).

Nelze nezmínit postavu Jeremy Benthama (1748 - 1832),  který svými myšlenkami a názory 

v mnohém předběhl dobu. Zabýval se i homosexualitou a zkoumáním antických homosexuálních 

vztahů, kvůli  čemuž se snažil  vyvracet důvody, které by měly vést k jejich soudobému trestání. 

Rozdělil sexuální styky do dvou kategorií: na ty, které odpovídají veřejnému mínění a na ty, které 

mu neodpovídají,  kam patřila i  homosexualita.  Zabýval se otázkou,  zda homosexualita někomu 

škodí a jestli je pravda, že tolerance homosexuálních vztahů by vedla k menší porodnosti.  Jeho 
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odpověď na obě otázky byla záporná. Dokonce přišel s tvrzením, že potlačování homosexuálního 

chování  vede k  výlučné  orientaci  na  stejné  pohlaví  a  k  rozvoji  této  sexuální  minority,  neboť  i  

v dějinách byla výlučně homosexuální orientace vzácností.  Jakousi společenskou normou bývala 

v antice spíše bisexualita. Zavrhuje i obecně platný názor, že sex by měl sloužit k výhradně plození  

dětí – podle něj má sex přinášet i rozkoš (Spencer, 1999, s.144).
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IV SROVNÁNÍ PŘÍSTUPU K HOMOSEXUALITĚ V PŘEDMODERNÍM 

OBDOBÍ

Pokud  porovnáme  přístup  společnosti  k  homosexuálnímu  chování  v  předmoderním  Japonsku 

a předmoderní Evropě, nalezneme mnoho společných bodů, ale také mnohé odlišností.

Zhruba do 6.století je přístup k homosexualitě více či méně stejný. Normou je bisexualita, kdy 

mnoho mužů má za milence partnery mužského pohlaví, zároveň to však nevypovídá nic o jejich 

vztahu k ženám. Zajímavý je i pohled na aktivního a pasivního partnera, který je v taktéž stejný.  

Aktivní partner je považován za mužnějšího a společnost se nad tím téměř nepozastavuje. Pasivní 

partner musí být mladší, či alespoň níže na společenském žebříčku. Také panuje názor, že v případě  

pasivního partnera se jedná pouze o přechodné období a že až zestárne, najde si ženu a role se 

obrátí; sám se pak může stát aktivním milencem mladých mužů.

V  Japonsku  a  Evropě  ovšem  panuje  rozdílný  názor  na  způsob,  jakým  byla  homosexualita 

představena společnosti.  Evropské národy věří,  že homosexualitu přebraly od svých nepřátel  – 

Řekové spojovali homosexualitu s Persií a středověká Evropa s Araby. Japonsko však považuje za 

kolébku homosexuálních styků Čínu či Koreu. S těmito zeměmi mělo v těchto dobách dobré vztahy. 

Je možné, že i tyto myšlenky mohly ovlivňovat postoj k homosexualitě v pozdějších letech (Leupp, 

1995, s.12).

V období přibližně do 11.století je homosexualita v Evropě vnímána méně pozitivně, avšak stále 

nenastává žádné velké pronásledování, které přišlo až v dalších stoletích. Zajímavá paralela je zde 

v náboženských  kruzích:  homosexualita  v  japonském  buddhistickém kléru  má dlouhou  tradici, 

obdobné  praktiky  se  odehrávaly  v  kléru  křesťanském.  Možností,  proč  tomu  tak  bylo,  existuje 

několik. Jednalo se o uzavřenou skupinu bez žen, což homosexuální chování podporuje v každé 

kultuře. Zároveň šlo o celibát a panoval názor, že sex s mužem není tak těžký hřích jako sex se  

ženou. Toho si také všimli v pozdějších letech evropští misionáři, kteří se vydávali do Japonska šířit  

víru a byli šokováni, s jakou otevřeností je i mezi buddhistickými mnichy provozován a tolerován 

homosexuální styk. 

Od  12.století  se  situace  v  obou  regionech  razantně  mění.  V  Japonsku  se  rozvíjí  další  

homosexuální kultura mezi bojovníky, zatímco v Evropě je homosexualita považována za ohavný 

hřích a tvrdě stíhána, nejprve církevní a později i světskou mocí.

Důvodů proč společnosti homosexualita natolik vadila je Podle Jiřího Fanela (2000, s.98) je 

hned  několik.  Pokud  si  lidé  představili  sex  mezi  dvěma  muži,  často  to  vedlo  k  nepříjemným 
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asociacícm análního  sexu.  Homosexualita byla také spojována s přílišným požitkářstvím a také 

obtěžováním  dětí.  Zajímavé  je,  že  ačkoliv  tyto  názory  pocházejí  ze  středověku,  mnohé  z  nich 

přetrvávají i v dnešní moderní společnosti. 

V Japonsku se situace  až do roku 1868 příliš nemění. V 17.století vniká nová homosexuální 

kultura, spojená s měšťanstvem, která otevírá svět prostituce a divadel. V Evropě ve stejné době 

vnikají nové myšlenkové směry a ačkoliv se po dlouhé době objevují myšlenky, které ospravedlňují 

lidskou  sexualitu  a  neuznávají  názory  z  dřívější  doby,  že  sex  slouží  pouze  k  plození  dětí,  je  

homosexualita  stále  vnímána  jako  hřích.  V  období  humanismu  a  renesance  se  společnost 

(především v Itálii) navrací k antickému ideálu a mnozí muži se přiznávají ke své homosexualitě. Je 

zde však natolik silný vliv církve, že veškerá snaha o toleranci homosexuality je opět potlačena.

Na  konci  novověku v  Evropě  se  objevují  i  první  lékařské  poznatky,  které  se  snaží  obhájit  

pozitivní náhled na homosexualitu, avšak rozvoj této disciplíny přichází až o několik desítek let 

později.  V  Japonsku  se  takové  snahy  ve  větším  měřítku  nikdy  nekonaly.  Nedá  se  říci,  že  by 

homosexualita byla pozitivně přijímána celou společností beze zbytku, ale nenajdeme žádné velké 

pronásledování gayů a snahu vymýtit tento jev ze společnosti. 

Zajímavá je také spojitost homosexuality a divadla, která se dá vysledovat jak v Japonsku, tak 

v Evropě.  V  obou  případech  také  můžeme  najít  mladé  chlapce,  kteří  hráli  role  žen  a  v  obou 

případech bylo divadlo v mnoha případech spojováno s prostitucí.

V obou společnostech téměř nenajdeme zmínky o lásce lesbické, kromě pár výjimek.

Z informací ve druhé kapitole je patrné,  že církev měla na homosexualitu negativní  názory 

a zasloužila  se  o  stíhání  osob  homosexuálního  zaměření.  Pokud  se  ovšem  podíváme  do  Bible, 

zjišťujeme, že zas až tak velký problém není v Bibli samotné jako v jejich pozdějších interpretacích. 

Nejproblematičtější  pasáž se nachází  ve Starém zákoně v knize Leviticus,  kde se praví:“Nesmíš 

obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! “(Bible. Překlad 21.století, 2009). C.Spencer (1999, 

s.39-40) ovšem míní, že ani tato pasáž není jednoznačná. Problém vidí ve slově „toevah“, které je  

přeloženo jako ohavnost, ovšem jeho význam je spíš cosi nečistého (například i menstruující žena). 

Přeložit toto slovo jako „ohavnost“ lze tedy považovat za sporné. 

Homosexualita  sama  o  sobě  původně  nepředstavovala  pro  církev  zdaleka  takový  problém. 

Obvinění z homosexuality mohlo mít politický záměr a mohlo sloužit ke zbavení se nepohodlných 

osob  či  získání  jejich  majetku.  Nebylo  by  to  ojedinělý  případ;  o  několik  století  později  se 

z podobných důvodů odehrávaly hony na čarodějnice. 

Porovnejme  ještě  znázornění  homosexuality  v  literatuře.  V  antické  Evropě  můžeme 
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homosexualitu  najít  v  mnoha  mýtech  a  Platónův  spis  Symposion  byl  dokonce  nazýván  „biblí  

homosexuality“  (Fanel,  2000,  s.60).  V  období  středověku  je  homosexualita  pronásledována  a 

i zmínek  v  literatuře  je  málo,  výjimku  tvoří  Danteho  Božská  komedie,  která  byla  zmiňována 

v předchozí podkapitole. Situace se trochu mění v období humanismu a renesance, kdy například 

Shakespeare vydává své sonety popisující  lásku k mladému muži.  Básně o lásce k mužům psal  

i prasynovec  Michelangela  Buanorrotiho,  změnil  ovšem v  těchto básních rod,  aby  čtenář  nebyl 

dojmu, že vypovídají o lásce k ženám. V poznámkách na okraji připsal, že nesmí být zveřejněny 

v původním znění právě kvůli lásce k mužům, kterou vyjadřují. 

Naopak v Japonsku se o homosexualitě mohlo psát otevřeně. Svědčí o tom například příběhy 

o lásce mnichů a akolytů, které jsou označeny jako čigo monogatari. V období Tokugawa vychází 

příběhy zaměřené na lásku dvou mužů a jsou velmi oblíbené, například Saikakuovo Velké zrcadlo 

mužské lásky.

Z těchto  informací  je  zřejmé,  že  Japonsko  bylo  oproti  Evropě  v předmoderní  době 

k homosexualitě podstatně benevolentnější.
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V JAPONSKO V MODERNÍM OBDOBÍ

V.1 Období od roku 1868 po konec 2. Světové války

V.1.a Lékařský přístup

Rokem 1686 se  začínají  psát  moderní  japonské dějiny.  Po  téměř  dvou a  půl  století  izolace  se 

Japonsko otevírá světu a začíná přejímat západní zkušenosti a vědomosti. Především je však cílem 

Japonců ukázat světu, že nejsou barbarský národ a že je jejich národ civilizovaný. Díky tomu se 

však velice radikálně mění přístup k homosexualitě. Do této doby byla homosexualita tolerována 

a považována (ve většině případů) za přirozený jev, který nijak neohrožuje vztah muže k ženám.

Japonsko  v  tomto  období  přejímalo  vědecké  poznatky  ze  západního  světa  a  čerpalo 

informace o homosexualitě od svých západních kolegů. Pod tímto vlivem badatelé nabývají dojem, 

že homosexualita je něco nenormálního, co by se v civilizovaném státě veřejně tolerovat nemělo.

První  teorie,  které  Japonsko přejímalo,  nepůsobí  příliš  seriózně.  Podívejme se  na jeden 

příklad, který se v počátcích období Meidži šířil: americký badatel Edward Hood prohlašoval, že při 

sexuálním styku se vytváří tři druhy elektřiny. Jedná se o elektřinu tření (vznikající mechanickým 

třením),  elektřinu  těl  (která  stojí  na  myšlence,  že  muž  nese  pozitivní  náboj  a  žena  negativní) 

a elektřinu chemickou (vznikající spojením kyselého penisu se zásaditou vaginou). Z těchto důvodů 

může u homosexuálních styků dojít pouze k prvnímu druhu elektřiny, a proto není tak kvalitní  

a naplňující jako styk muže a ženy. Tato teorie byla populární nejen proto, že v této době Japonsko 

nadšeně přijímalo západní vědecké poznatky, ale i proto, že odpovídá Japonským představám o jin 

a jang (Pflugfelder, 2007, s.245).

Pod vlivem dalších poznatků se Japonci snažili  homosexualitu nějak vysvětlit.  Opírali  se 

z velké části  o vědecké výzkumy západu,  avšak lehce je měnili,  aby se daly vysvětlit  i  v  daném 

kulturním  prostředí.  Za  povšimnutí  stojí  fakt,  že  mnozí  lékaři  zaměňovali  problém  sexuální 

orientace s poruchou pohlavní identity. Jednou z teorií byla možnost, že v takovém muži převažují 

ženské rysy – ať už vzhledově či  povahově.  Tito lidé měli také údajně sklony k transvestitismu 

(Pflugfelder, 2007, s.257). 
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Důsledkem toho přicházel i nový zájem o role pasivního a aktivního partnera. Zatímco do 

této doby byl aktivním partnerem starší a zkušenější muž (a proto na něj bylo pohlíženo kladně),  

pasivní mladík měl většinou horší postavení. V této době byl větším problémem aktivní partner. 

Jestli-že měl pasivní partner poruchu pohlavní identity, není divné, že vyhledával společnost mužů. 

Nejasná tak byla otázka, proč nevyhledá aktivní partner raději společnost žen (Pflugfelder, 2007, 

s.266).

Japonští badatelé se také dostali k otázce, kterou se zaobírají sexuologové do dnešní doby – 

zda je homosexualita vrozená či získaná. Zde panoval v prvních letech výzkumů nesoulad. Pokud by 

měla být homosexualita vrozená, nebylo jisté, co ji způsobuje; zda se jedná o dědičnost či tělesnou 

anomálii.

Od  dvacátých  let  minulého  století  začíná  převládat  názor,  že  homosexualita  vzniká 

především  díku  vlivu  prostředí.  Sexuologové  sice  připouštěli  i  možnost,  že  je  u  někoho 

homosexualita  vrozená, ale měli dojem, že se jedná spíše o sklony k homosexualitě a nemusí se 

nikdy projevit, pokud nejsou vyvolané k tomu vedoucí událostí. Naopak se může homosexualita 

projevit i u lidí bez těchto sklonů, pokud jsou takové situaci vystaveni. Tomuto tématu se věnoval  

například  Sawada  Džundžiró,  který  popsal  následujících  sedm  důvodů  vzniku  homosexuality 

(Pflugfelder, 2007, s.272):

1. Zákaz heterosexuálních styků. (Například v buddhistických chrámech.)

2. Delší neschopnost navázání vztahů s opačným pohlavím. (Opět buddhistické chrámy nebo 

i vojáci.)

3. Víra, že opačné pohlaví je nečisté. (Tomu odpovídá případ z roku 1928, kdy jeden muž nebyl 

schopen vztahů se ženami údajně proto, že mu otec celé dětství tvrdil, že ženy jsou nečisté 

a podřadné.)

4. Zvědavost. (Šlechta, kterou už nebaví vztahy se ženami. Dá se zde řadit i situace ve školách, 

o čemž bude řeč později.)

5. Reakce na nepříjemnou zkušenost s opačným pohlavím. (Sem patří prostitutky i kurtizány, 

údajně se jedná výlučně o ženskou kategorii.)

6. Geografická  zvyklost.  (Vysvětlení  zvýšeného zájmu o  homosexuální  vztahy  například  na 

Sacumě.)

7. Mentální poruchy.

Tento seznam nám ilustruje Sawadovu představu o homosexualitě.  Snaží  se dokázat,  že 

většina homosexuálních styků vlastně nespadá do západních představ o  homosexualitě  a že se 
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jedná například o potlačenou touhu k druhému pohlaví či psychický problém. 

Spolu s představou, že homosexualita není normální, přicházela snaha o její léčbu či alespoň 

prevenci. Sexuologové se snažili zabránit homosexuálnímu chování na školách – a tím potlačit toto 

chování už v zárodku – tak, že studenti nebyli ve školách rozřazeni dle pohlaví. Další možností byla  

větší osvěta ohledně sexu, která by měla zabránit odporu či strachu z opačného pohlaví. Zde bylo 

třeba dávat pozor, aby se osvěta nezměnila v kažení morálky, jak varovali někteří vědci (Pflugfelder, 

2007, s.273).

Další  možností  byly  nucené  svatby.  Proti  těm se  však  ostře  ohradil  například  sexuolog 

Morita Júšú, kterému přijde pokrytecké nutit homosexuálně orientovaného jedince do svatby jen 

proto, že to vyžaduje společnost (Pflugfelder, 2007, s.274).

V.1.b Právnický přístup

Jak již bylo řečeno v kapitole o předmoderním Japonsku, v Japonsku se do této doby neobjevil 

zákon,  který  by  celoplošně  homosexualitu  striktně  zakazoval.  Zákony,  které  se  homosexuality 

dotýkaly, byly primárně zaměřené na násilné činy z homosexuality plynoucí, ne však na sexuální 

chování jako takové.

Tato situace se v období Meidži změnila. Japonsko se snažilo ukázat vyspělost mimo jiné  

i vytvořením zákoníků, díky kterým by působilo jako civilizovaná a vyspělá společnost. V prvních 

dvou  zákonících  homosexualita  zmiňovaná není,  v  zákoníku  z  roku  1873  už  o  ní  zmínku 

nalezneme.1 Článek  266  zakazuje  provozování  análních  sexuálních  styků  –  což  by  mohlo  být 

spojováno i se stykem heterosexuálním, výběr slov ve formulaci článku nám však naznačuje, že šlo 

opravdu o krok proti homosexuálním párům (Pflugfelder, 2007, s.159).

Ačkoliv  bychom  vzhledem  k  tradici  homosexuálních  styků  v  předmoderním  Japonsku 

očekávali,  že impulzy  k tomuto zákonu byly  přebrány ze  západu,  není  to  stoprocentně pravda. 

Jedním  z  impulzů  vedoucím  k  těmtoo  zákonům  byly  pravděpodobně  stížnosti  japonských 

úředníků,  kteří  nevěděli,  jak  si  poradit  s  rozšiřující  se  četností  análních  styků  ve  veřejných 

i soukromých školách v prefektuře Kumamoto (Pflugfelder, 2007, s.160).

Tento  zákon se  udržel  do  roku 1882,  kdy byl  opět  mimo ilegalitu  postaven dobrovolný 

1 Jedná se o zákoník Kari Keiricu z roku 1686 a Šinricu kórjó z roku 1871.
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anální styk mezi příslušníky stejného pohlaví. Stejně jako téměř všechny sexuální aktivity, kromě 

spojení pohlavních orgánů muže a ženy, byl i tento styk zahrnut pod pojem obscénní činy, které 

nebyly trestné, pokud k nim došlo dobrovolně a mezi dospělými jedinci1.

Další zákoník z roku 1907 nepřinesl žádné výrazné změny – jednalo se spíše o výběr jiných 

výrazů, změny trestů a zvýšení hranice způsobilosti k sexu o rok. Je však třeba dodat, že obecně se  

tyto obscénní činy netýkaly pouze homosexuálních styků, stejně tak platily ve vztazích mezi mužem 

a ženou nebo dvěma ženami.

Taktéž  je  třeba  zmínit  zákony  týkající  se  věznic.  V  letech  1873  –  1882  byl  anální  styk  

trestným činem,  takže  se  stávalo,  že  vězni  provozující  tento  styk  byli  kromě  svého  původního 

přečinu souzeni znovu a byli potrestáni prodloužením trestu. I po zrušení tohoto zákazu byl anální  

styk ve věznicích považován za přestupek proti instituční disciplíně a byl trestán (Pflugfelder, 2007, 

s.187).

V.1.c Přístup společnosti

V předchozích podkapitolách bylo uvedeno, jak bylo na homosexualitu pohlíženo z hlediska 

vědy a z hlediska práv. Nyní se podíváme, jak se homosexualita projevovala ve společnosti a jak na 

ni společnost nahlížela.

Pro úplnost je třeba si znovu připomenout, že homosexualita byla v japonské předmoderní 

společnosti  tolerována.  Nyní  však  přišly  nové  hodnoty  a  Japonsko  kladlo  důraz  na  morálku 

a civilizovanost. V podstatě můžeme vysledovat dva druhy cenzurovaných témat: témata ohrožující 

mír a pořádek a témata ohrožující veřejnou morálku. Do druhé kategorie spadá veškeré explicitní 

sexuální chování a kromě toho, že v tisku vzniká cenzura, některá díla, která se v období Tokugawa 

těšila  velké  oblibě2,  byla  zakázaná úplně.  Stejně tak  byly  zakazovány hry divadla  kabuki,  které 

nesou homosexuální motivy (Pflugfelder, 2007, s.200).

Za období Tokugawa byla rozvinuta homosexuální kultura,  která začala ke konci období 

znatelně  upadat.  Toho  bylo  využito  a  na  tuto  kulturu  bylo  poukazováno  jako  na  starou, 

zpátečnickou a také jako na kulturu,  které se Japonsko musí zbavit,  aby se mohlo vydat vstříc 

1 Tyto činy byly trestné pouze ve chvíli, kdy k nim došlo za použití násilí či výhružek, či s chlapcem nebo dívkou mladší 

dvanácti let (Pflugfelder, 2007, s.168). 

2 Například Saikakuova díla. 
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civilizované společnosti.

Avšak natolik rozvinutá homosexuální tradice se nemohla ze dne na den vytratit. Probíhaly 

sice snahy o vymýcení tohoto chování; například z buddhistických řad tím, že byly uvolněny přísné 

zákazy sexu se ženami a mnichům byly  povoleny sňatky se  ženami.  Avšak i  tak  homosexuální 

kultura přežila ještě dlouho po restauraci Meidži (Pflugfelder, 2007, s.199).

Stejně tak, jako se v minulosti rozvíjely významné tradice homosexuálního chování mezi 

mnichy, samuraji  a prostituty, v období Meidži můžeme sledovat novou kapitolu těchto vztahů,  

odehrávající  se  ve  školním  prostředí.  Právě  uvolněnější  morálka  byla  údajně  důvodem zákazu 

análního styku z roku 1873. V období Meidži je kladen nebývalý důraz na vzdělání mladých lidí 

a proto je odsuzováno vše, co by je mohlo od tohoto cíle rozptylovat. Opět se ale nebavíme striktně  

o homosexuálním  chování  –  roku  1909  proběhla  anketa,  jaké  pokušení  nejvíce  kazí  mladé 

studenty. Homosexuální styky se sice zařadily v žebříčku odpovědí poměrně vysoko, první příčku 

však obsadily vztahy mezi mužem a ženou (Pflugfelder, 2007, s.223).

I  zde  sledujeme  pro  Japonskou  homosexualitu  běžnou  praxi  rozdělení  rolí  na  striktně 

pasivního a  aktivního partnera.  Role  pasivního partnera připadala  krásným chlapcům,  kteří  se 

nezřídka stávali až obětmi útoků a sexuálního násilí (Pflugfelder, 2007, s.218).

Situaci  v této době líčí  román Vita sexualis  Moriho Ógaie.  Chlapce studující  na školách 

rozděluje na ty, které zajímali chlapci a které zajímaly dívky. První skupinu tvořili mužnější typy, 

zatímco do druhé skupiny řadí chlapce elegantnější a sofistikovanější.

Ačkoliv  nebyla  homosexualita  v  této  době  přijímána  tak  pozitivně  jako  v  minulosti, 

homosexuální  chování  na  školách  bývalo  tolerováno.  Nedá  se  říct,  že  by  bylo  považováno  za 

správné  chování,  avšak  spíše  než  „necivilizované  chování“  bylo  vnímáno  jako  mladická 

nerozvážnost, ze které student časem vyroste (Pflugfelder, 2007, s.212).

Ve 20.letech se obecně mění přístup společnosti k sexualitě. Velkou zásluhu na tom mají 

i časopisy zaměřené na neobvyklou, „perverzní“ sexualitu, které se v této době začínají vydávat. Do 

těchto  časopisů  přispívala  svými  dotazy  a  příběhy  nevědecká  veřejnost  a  dostávalo  se  jim rad 

a odpovědí od odborníků. Tím se problémy týkající se sexuality dostaly ve zjednodušenější podobě 

i mezi  veřejnost,  která  se  o  ně začala  zajímat.  (McLelland,  2006,  s.  23).  V  některých  z  těchto 
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časopisů byl prostor věnován i homosexualitě, ta však nebyla rozdělována na mužskou a ženskou a 

byla  stavěna  na  stejnou úroveň  jako  například  sadomasochismus nebo fetišismus.  (McLelland, 

2006, s.25).

Ve 30.letech Japonsko vstoupilo do války. Dobré vztahy s Německem znamenlo i přebírání 

některých myšlenek, například přísnější rozdělení rolí pohlaví (na rozdíl od mnohem uvolněnějších 

20. let). Žena má být doma a vychovávat děti (a tím pomáhat zemi rozšiřovat řady občanů) a muž 

bojovat. Takové společenské názory nebyly nakloněny homosexualitě.

Válka obvykle přináší mnohé příležitosti a důvody k homosexuálnímu chování. Okolnosti 

jsou podobné jako byly u samurajů: uzavřená mužská společnost,  vypjaté situace a věrnost.  Za 

takových okolností se homosexuálním stykům často věnují i heterosexuální jedinci, kteří nemají 

možnost uspokojit své potřeby u opačného pohlaví.

Jak vypadala situace v Japonsku za období druhé světové války nevíme, neboť homosexualita 

(a názory společnosti na tento jev) nebyla příliš zkoumána a nemáme tedy žádné zdroje, které by 

nám prozradily více (McLelland, 2006, s.45).

V.2 Homosexualita od konce 2. Světové války do současnosti

Po skončení války a americké okupace vidíme v Japonsku skutečnou sexuální revoluci. Společnost, 

kde  byla  dlouhé  roky  sexualita  utlačována  a  nesměla  být  medializována,  vstoupila  do  nové, 

uvolněnější doby. Co se literatury týče, sice zde ještě funguje cenzura, ta se však netýká sexuálních 

námětů.  Před  válkou nemohl  být  ve  filmech  znázorněn  ani  polibek,  protože  byl  považován  za 

intimní  a  soukromou  věc,  i  to  se  nyní  změnilo.  Navíc  začíná  znovu  rozkvétat  prostituce. 

(McLelland, 2006, str. 62).

Zajímavé  je,  že  ani  v  období  okupace  Spojenými  Státy  nebyla  homosexualita  zakázaná. 

V poválečném období byli homosexuálové v anglicky mluvících zemích pronásledovaní a lékaři se je 

pokoušeli „léčit“. V Japonsku homosexualita trestná nebyla; stejně tak cenzuře nevadila literatura 

s homosexuální tématikou.

V padesátých letech se také v Japonsku objevuje situace, kterou můžeme nazvat „první gay 

33



KAPITOLA V – JAPONSKO V MODERNÍM OBDOBÍ

boom“1.  V tomto období je mužská prostituce na vzestupu, což má dva důvody. První důvod je 

možné spojení s válkou – muži, kteří si ve válce na homosexuální styk zvykli, ho vyhledávají i nyní.  

Podstatnější je však druhý důvod – zákon omezující prostituci z roku 1957. Tento zákon totiž mluví 

jen o ženské prostituci, co nahrává mužům. Mnoho podniků, nabízející služby prostitutek, muselo 

být zavřeno a jejich místa zabraly podniky s mužskými pracovníky. Čtvrť Šindžuku ni-čóme byla 

oblast  původně  známá  veřejnými  domy  a  prostitucí;  po  tomto  zákazu  se  stala  centrem 

homosexuálů,  kterým  zůstala  dodnes.  Pokud  se  podíváme  na  počet  podniků  zaměřených  na 

homosexuální klientelu, v roce 1957 bychom jich v Tokiu napočítali přibližně dvacet. O rok později 

se  jejich  počet  téměř  ztrojnásobil  (McLelland,  2006,  s.8).  Postupem  času  zaměstnanci  těchto 

podniků obsluhují jak muže, tak ženy. Často se také nejedná o homosexuály, tato činnost se stala 

vhodnou příležitostí například pro studenty (i heterosexuální), jak si vydělat peníze.

Prostituty můžeme rozdělit do dvou kategorií:  danšó a  gei boi.  Danšó byli prostituti, kteří 

pracovali především po nocích na ulicích a často se převlékali za ženy, popřípadě alespoň působili 

zženštilým dojmem. Připomínají tedy spíše odkaz minulých dob, kdy se podobně chovali i prostituti 

či herci z období Edo. Naproti tomu  gei boi  za ženy vydávat nechtěli, ačkoliv často také působili 

zženštilým dojmem. Byli to většinou mladí chlapci kolem dvaceti let, kteří se nechávali označovat  

jako „třetí pohlaví“ (McLelland, 2006, s. 10).

V tomto období se také objevují významná díla spisovatele Mišimy Jukia – Zpověď masky 

(1949) a Zakázané barvy (1951). Autor v těchto knihách popisuje problémy homosexuálů a také již 

zmiňované bary zaměřené na homosexuální hosty.

V 70.letech se objevuje nové zobrazení  homosexuality v japonském komiksu. V této době 

vzniká žánr šónen-ai, který popisuje milostný vztah dvou mužů. Průkopnicí tohoto žánru je Hagio 

Moto, která je autorkou známých komiksů, například Thomas's Heart (1972-3) nebo A cruel god 

reigns (1993).  Tomuto žánru se věnuje  dodnes velké množství  autorů a autorek.  Tento žánr je 

specifický především tím, že je psán ženami pro ženy, v podstatě se tedy nedotýká homosexuální  

komunity jako takové.

V  90.letech  přichází  takzvaný  „druhý  gay  boom“.  Vyznačuje  se  především zájmem médii 

o homosexualitu.

1 Termínem „gay boom“ se běžně označuje situace v devadesátých letech minulého století; zde však vycházím ze studie 

„Japan's original gay boom“ (McLelland, 2006), kde autor vysvětluje, proč by se padesátá léta dala označit za „první 

gay boom“ a jak se situace liší od devadesátých let. 
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V současné  době  není  homosexualita  v Japonsku trestná,  zároveň  však  neexistuje  možnost 

právně uznávaného svazku, jako je svatba či registrované partnerství. Homosexualita se zároveň 

nevylučuje s buddhismem ani šintoismem, což jsou nejrozšířenější japonská náboženství.
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VI EVROPA V MODERNÍM OBDOBÍ

VI.1 Období od konce 19. století po 2. světovou válku

Evropa prošla do 19. století velkou proměnou, co se přístupu k homosexualitě týče. Na počátku zde  

máme téměř oslavu homosexuality a její toleranci, postupně se dostáváme k odsuzování z hlediska 

náboženství, zákona i medicíny. V polovině 19. století se tento pomyslný kruh uzavírá. Rozhodně se 

nedá říct, že by byla homosexualita znovu tolerována, ale stále častěji slýcháme hlasy volající po 

rovnosti a toleranci.

V této souvislosti musíme zmínit jména čtyř průkopníku této doby – jsou to Walt Whitman, 

J.  A.  Symonds,  Edward  Carpenter  a  Havelock  Ellis.  Všichni  čtyři  se  snažili  o  zobrazení 

homosexuálního  vztahu  jako  rovnocenného  partnerství  a  odmítali  parodizující  představy 

zženštilých gayů (Spencer, 1999, s. 191).

Do módy se opět vrací i oslava mládí a mladých krásných chlapců. Ta vede ke vzniku skupiny 

básníků, kteří si říkají uranisté a zabývají se právě touto tématikou. Jejich poezie se vyznačovala 

určitými rysy: popisovaní chlapci byli idealizovaní, krásní a silní; vztah k takovýmto chlapcům měl 

mnohdy nádech zakázaného ovoce a často zůstával pouze v platonické podobě; také se odkazují na 

mužskou lásku jako nejsilnější cit a proto milostný obdiv mladých chlapců hodnotí jako cennější 

než lásku heterosexuální (Spencer, 1999, s. 197).

I přes tyto pokusy se však nedařilo příliš úspěšně změnit negativní postoj k homosexualitě, ve 

společnosti  pevně zakořeněný. Při poklesu porodnosti byly boje proti  homosexualitě (a zároveň 

proti feminismu) obzvláště časté.

Homosexualitou se zabýval i významný psycholog Sigmund Freud (1856 – 1939), jeho názory 

však nejsou příliš jednoznačné. Byl přesvědčený, že každý člověk se narodí jako bisexuální, může 

tedy milovat osoby stejného i opačného pohlaví. Zároveň však dodal, že sklony k homosexualitě 

vznikají  například  po  negativní  zkušenosti  s  heterosexuálním  vztahem  či  s  jinými  problémy 

v rodině. Podle něj to (na rozdíl od jeho předchůdců) nebyla choroba, ale spíše jistá modifikace 

sexuálního vývoje(Spencer, 1999, s.206).
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Žádný z  těchto projevů tolerance homosexuality  neměl  dostatečný vliv  na společnost.  Na 

přelomu  19.  a  20.  století  se  dařilo  cenzuře,  proto  většina  lidí  ani  nevěděla,  že  homosexualita 

eysituje, natožpak o průkopnících, kteří se ji snažili ukázat jako normální chování1.

Nevědomost společnosti nejlépe ilustruje přednáška s následnou debatou, kterou vedl roku 

1907  George  Merzbach.  Ukázalo  se,  že  velká  část  publika  (které  tvořili  lékaři  a  právníci) 

o homosexualitě ví jen velice málo, neboť padaly dotazy, zda homosexualita nezpůsobuje paranoiu, 

jestli je léčitelná kastrací či které z významných osobností byly prokazatelně homosexuály (Spencer, 

1999, s. 210).

Za  první  světové  války  vojenská  elita  bojovala  proti  homosexuálům  v  armádě.  Najímala 

muže,  takzvané  „volavky“,  kteří  měli  za  úkol  svádět  vojáky  a  poté  předkládat  zprávy  velení. 

(Spencer, 1999, s. 223).

Magnus Hirschfield sepsal ve 20.letech 20. století spis Homosexualita mužů a žen. Z tohoto 

spisu si lze udělat obrázek o zákonech týkajících se homosexuality v evropských zemích. V této 

době byl homosexuální styk beztrestný v deseti zemích.

Za druhé světové války se situace ještě zhoršila. Stejně jako za první světové války nesměli 

homosexuálové  sloužit  v  armádě.  Probíhaly  kontroly,  jejichž  cílem  bylo  homosexuály  odhalit, 

většinou se však jednalo pouze o fyzické rysy (například převládající  názor o zženštilosti  gayů),  

takže  tyto  kontroly  nebylo  těžké  obejít.  V  případě,  že  byl  muž  již  sloužící  v  armádě  obviněn 

z homosexuality, čekal jej soud a následně vězení či převoz do psychiatrické léčebny. V pozdějších 

letech bylo obvinění z  homosexuality dostačující  k okamžitému vykázání (bez soudu) (Spencer,  

1999, s. 226).

Samostatnou kapitolou je pronásledování homosexuálů v období druhé světové války. Roku 

1934 se část gestapa začala zabývat homosexualitou. Nejprve vznikaly po celém Německu „růžové 

listy“, neboli soupis osob podezřelých z opačné sexuální orientace. Roku 1935 vstoupila v platnost 

nová  verze  paragrafu  175,  která  homosexualitu  tvrdě  stíhala2.  V  průběhu  2.Světové  války  byli 

1 Například výše zmíněná skupina uranistů své básně často nepublikovala, ze strachu z cenzury. Pokud k tomu došlo, v 

mnoha případech měnili pohlaví objektů své vášně, aby byla báseň „nezávadná“. 

2 Jednalo se pouze o německé homosexuály. Důvod je s největší pravděpodobností takový, že Němci se ve snaze zajistit 

čistou árijskou rasu zbavovali všech, kteří by ji mohli pošpinit – což se tedy podle nich týkalo i homosexuálů. 

37



KAPITOLA VI – EVROPA V MODERNÍM OBDOBÍ

homosexuálové  pronásledováni  a  popravováni,  často  v  koncentračních  táborech,  kde  byli 

označováni  nejprve  černou  tečkou  a  nápisem  175  na  zádech,  později  růžovým  trojúhelníkem. 

Dodnes nevíme, kolik lidí bylo usmrceno kvůli své sexuální orientaci – odhady odborníků se liší  

v rozpětí od padesáti tisíc až přes milion lidských životů (Fanel, 2000, str. 317). V koncentračních 

táborech  bylo  s  těmito  vězni  zacházeno  někdy  i  hůře  než  s  ostatními  vězni,  neboť  jimi  často 

opovrhovali i jejich spoluvězni (Fanel, 2000, str. 316). Jejich osud byl o to strašlivější, že přeživším, 

kteří se vrátili z koncentračních táborů, byla upřena podpora, které se dočkaly ostatní oběti těchto 

táborů (Fanel, 2000, 318). 

VI.2 Období po roce 1945

Snaha o rovnoprávnost, která začala na počátku 20.století, měla své pokračování i po skončení 2.  

světové války. V tomto období se již vytvořila homosexuální komunita, která byla ve větší či menší 

míře  pronásledovaná.  Pokusy  o  léčbu  nebyly  nijak  vzácné  –  od  hormonální  léčbu  po  kastraci 

a lobotomii.  Stejně  tak  fungoval  starý  model,  kdy  byly  nepohodlné  osoby  označovány  za 

homosexuály.

Ve Velké Británii probíhaly v 50. letech 20. století velké spory. Většina lékařů a právníků byla 

ostře proti zrovnoprávnění homosexualů. Veřejnost proto šokovala zpráva Johna Wolfendena, ve 

které  doporučoval,  aby  se  vzájemný  styk  dvou  mužů  (za  předpokladu,  že  bude  probíhat  v 

soukromí), hodnotil pouze jako trestný čin (Spencer, 1999, s.235). Roku 1958 vznikla Společnost za 

reformu  homosexuálního  práva.  Poslanci  se  drželi  názoru,  že  reforma  je  sice  potřebná,  ale 

spoelčnost na ni ještě není připravená. Bojovníci za rovnoprávnost museli čekat až do roku 1966, 

kdy se změnila vláda, volby vyhrála labouristická strana a ta reformu hned o rok později přijala 1. 

Stále však převažoval názor, že homosexuálové by se neměli nijak projevovat na veřejnosti, a nově 

se objevily názory, že by měli být homosexuálové vděční vůbec za nějakou reformu zákona.

Na konci 60. let se začala formovat hnutí za toleranci po celém světě. Velké hnutí vzniklo ve 

Spojených státech amerických po tzv. Stonewallském incidentu 2. Do dvou let ho následovala hnutí 

v Evropě i Austrálii. Homosexuálové se začali projevovat mnohem otevřeněji a aktivněji bojovali za 

svá práva. Vznik těchto hnutí měl ovšem významný vliv i pro samotné jedince. Necítili se na svůj  

problém  sami,  nyní  se  dokázali  zařadit  do  skupiny;  začala  se  psát  literatura  s  homosexuální 

1 Reforma pouze povolovala homosexuální styk v soukromí, nijak nechránila před diskriminací či násilím.

2 Událost se odehrála roku 1969; policie provedla razii na gay klub Stonewall. Gayové a lesby se postavili na odpor. 

Tento incident se považuje za jeden z nejvýznamnějších mezníků v historii homosexuální menšiny.
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tématikou a vznikat kluby a kavárny primárně pro homosexuální menšinu, kde se mnohli setkávat 

a poznávat nové tváře.

V 80. letech přišla další rána pro homosexuální komunitu – rozšíření AIDS. Tato nemoc se 

šířila především mezi gayi a byla to pro komunitu velká rána – nejen, že přicházeli o velké množství 

přátel a známých, ale v očích společnosti za tuto nemoc mohli oni. 

Negativní postoje společnosti ještě podporovala Strana Konzervativců . Na konci 80. let se k 

moci dostala Margaret Thatcherová, která s myšlenkami tolerance homosexuality nesympatizovala. 

Roku 1988 vyšla nová klauzule, paragraf 28 návrhu Zákona o místní samosprávě.(Spencer, 1999, 

s.247).  Tato klauzule zakazovala „úmyslnou propagaci  homosexuality“ a také aby se ve školách 

o homosexualitě před žáky mluvilo jako o něčem normálním. Zákon odráží mínění společnosti této 

doby; považovali homosexualitu za něco, k čemu by mělo docházet za zavřenými dveřmi a rozhodně 

by neměla být  považována za přijatelný životní  styl.  Také převládaly  názory,  že  homosexualita 

ohrožuje rodinný život. Zákon znovu podnítil urážky a násilí páchané na homosexuálech.

V 90. letech a na přelomu 20. a 21. se situace v Evropě postupně měnila. Každá Evropská země 

je však rozdílná a v závislosti na její společnosti můžeme pozorovat větší či menší míru tolerance 

vůči homosexualitě. Roku 1990 byla homosexualita oficiálně vyškrtnuta ze seznamu nemocí.

Co se zákonů týče, k červenci roku 2013 je homosexualita legální ve všech evropských zemích. 

Neznamená to však, že všechny země mají i antidiskriminační zákony – mnohé státy zajišťují pouze 

částečnou ochranu proti diskriminaci (včetně České republiky), zatímco některé je nemají vůbec. 

Některé státy dokonce zakazují „propagaci“ homosexuality1. Registrované partnerství je povolené 

ve dvacet pěti evropských zemích, svatby pouze v deseti zemích. 

Toto téma ani v dnešní době není uzavřené a v současné době boje za práva homosexuálů stále 

pokračují. Homosexuálové ve všech evropských zemích chtějí toleranci a stejná práva na život jako 

heterosexuálové. Probíhají snahy o možnost svatby či adopce dětí. 

Některé společnosti jsou tolerantnější a homosexuálové se opravdu dočkali  zrovnoprávnění, 

v mnoha zemích je alespoň částečná tolerance. Proti toleranci a uznání práv homosexuálů se však 

staví církev a mnozí další odpůrci.

1 Jedná se o Rusko, podobné zákony však v současné době připravuje i Moldávie.
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Pohled společnosti na homosexualitu prošel velkou změnou. Do poloviny 19. století procházel tento 

pohled v Japonsku i Evropě rozdílným vývojem. Japonská společnost se na homosexuální chování 

dívala  mnohem  tolerantněji.  Evropská  společnost  se  měnila,  homosexualita  byla  nejprve 

tolerována a považována za normální chování, postupně byla však považována za hřích, poté za 

přestupek proti zákonu a nakonec i za nemoc.

V polovině 19. století se však tyto názory začaly mísit, což bylo následkem otevření se Japonska 

světu  a  přejímání  západních  kultur.  Evropa  se  v tomto  období  věnovala  lékařskému  výzkumu 

a vznikaly  různé  teorie  o  vzniku  homosexuality,  důvodech  proč  je  špatná  či  dokonce  o  léčbě. 

Japonsku tyto myšlenky nebyly vlastní, ale jelikož se chtělo vyrovnat Evropě a dokázat, že je stejně 

civilizované  jako  západ,  začalo  je  přejímat.  Homosexuální  tradici,  která  byla  ve  společnosti 

přítomna několik staletí, však nelze ze dne na den vymýtit.  

Homosexualita v období války nebyla natolik odlišná. Válka obecně nahrává homosexuálnímu 

styku mezi vojáky. 

Po ukončení 2. světové války nastala v Japonsku sexuální revoluce. Homosexualita se natolik 

neřešila,  na  rozdíl  od  Evropy,  kde  neustále  probíhaly  pokusy  o  její  léčbu.  Vznikaly  zárodky 

homosexuální  komunity,  která  však  nedržela  příliš  při  sobě  ani  neprobíhaly  žádné  významné 

pokusy  o  zrovnoprávnění  s  heterosexuály.  Problém  nastal  s přeživšími  homosexuály 

z koncentračních táborů.  Těm se po válce nedostala kompenzace ani  jakékoliv  uznání,  které  se 

dostal ostatním přeživším.

V 50. letech se však situace mění v Evropě i v Japonsku. V Evropě se nejedná o natolik zásadní 

změny. Komunity, které se začaly tvořit po válce, se nyní začínají ozývat a přejí si revizi zákonů. 

Japonsko zažívá  svůj  první  „gay  boom“.  Ten se  projevuje  otevíráním nových  podniků,  filmy a 

literaturou  s homosexuální  tématikou,  naopak  zde  chybí  boj  gayů  za  rovnoprávnost,  který 

sledujeme v Evropě.

V 70.  letech  boje  v Evropě  vrcholí.  Ve  Spojených  státech  amerických  proběhl  roku  1969 

Stonewallský incident a od té doby se po celém světě zakládají různá hnutí se snahou zrovnoprávnit 

homosexuální  svazky.  V Japonsku  se  situace  příliš  nemění,  jen  dále  probíhá  medializace 

homosexuální kultury formou literatury, filmů a komiksů.
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Pohled společnosti na homosexualitu po celém světě utrpěl v 80.letech díky objevu viru HIV. 

Tento vir se začal šířit především mezi homosexuály. Medicína ještě v této době nebyla na příliš 

vysoké úrovni a proto nebylo povědomí o ochraně při sexuálním styku rozšířené.  Gayové, kteří 

necítili  takovou potřebu ochrany jako heterosexuálové,  se proto věnovali  nechráněným stykům 

a proto napomohli rozšíření této nemoci. To však byla voda na mlýn odpůrcům homosexuálního 

chování. Ti dokonce tvrdili, že se jedná o boží trest za jejich hříchy.

V 90. letech se Japonsko setkává se zvýšeným zájmem médií o homosexualitu. Tento zájem se 

však dá vnímat jako zájem o něco neobvyklého či módního. Proti tomu v Evropě pokračují boje 

o rovnoprávnost a homosexualita byla vyškrtnuta ze seznamu nemocí.  Mnohé země se dokonce 

dočkaly prvních pokusů o zrovnoprávnění  – antidiskriminační zákony a partnerské svazky.

Pokud tedy porovnáme Japonsko a Evropu, najdeme několik rozdílů. První velký rozdíl nastal 

ve  13.  století,  kdy  začala  být  homosexualita  v Evropě  stíhaná.  Důvodem bylo  křesťanství,  tedy 

náboženství, které tehdy nebylo v Japonsku přítomno1. V Evropě to byla právě církev, která začala 

s pronásledováním  homosexuálů.  V Japonských  buddhistických  klášterech  byla  naopak 

homosexualita prokazatelně přítomná a nebyla nijak odsuzovaná.

Dalším rozdílem jsou boje za rovnoprávnost, které se aktivně odehrávaly od počátku minulého 

století. Zatímco v Evropě vzniklo velké množství skupin, které se snažily o rovnoprávnost a ve větší 

či menší míře se jim skutečně dařilo, v Japonsku jsou takové boje takřka neznámé. Stejně tak dnes 

nemá  Japonsko  takové  zákony  jako  některé  Evropské  země  a  registrované  partnerství  ani 

homosexuální  sňatky  zde  povoleny  nejsou.  Důvodem  je  pravděpodobně  právě  tolerance 

homosexuality.  V Japonsku nebyla  homosexualita  nikdy výrazně  stíhána či  negativně vnímána, 

proto nebyli homosexuálové utlačovaní. Z toho důvodu však nebyla potřeba za svá práva bojovat. 

V Evropě byli homosexuálové stíhání, zavíráni do vězení či léčeni. Taková situace si žádala snahu 

o změnu. 

Rozdílný přístup je  však samozřejmě dán i  kulturním prostředím. Japonsko a  Evropa jsou 

velice  odlišné  oblasti  a  i  myšlení  společnosti  se  zde  liší.  Tím  se  vracíme  k problémům 

s náboženstvím.  Náboženství  velice  silně  formuje  a  utváří  myšlení  daného národa.  V Japonsku 

chybělo náboženství, které by homosexualitu zakazovalo, proto ji společnost tolik neřešila. Naproti 

tomu v Evropě, kde byl velice silný vliv křesťanství, se museli homosexuálové potýkat s mnohem 

1 Nabízí se samozřejmě otázka, proč byla homosexualita natolik stíhána, zda to nebyla pouhá záminka, jak se zbavit 

politicky nepohodlných osob či přijít k velkému majetku. 
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většími problémy.
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