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Abstrakt Ěčeskyě
Tato práce si bere za cíl skrze základní pojmy genderu a pohlaví popsat, jak funguje vnímání
sexuální orientace a identity. Dále se p esuneme ke genealogiím jednotlivých sexuálních
orientací, abychom poukázali na fakt, že tyto sexuální identity nemusejí vůbec být tak
p irozené, jak se zdají být. Také vyzdvihneme teoretický spor sociálního konstruktivismu a
esencialismu. V druhé části budeme hovo it o n kterých částech staroindické literatury a
budeme si klást otázku, zda li můžeme hovo it o zobrazování „sexuálních menšin“. Ze
stejného důvodu se rovn ž zam íme na komunitu hidžer. Ve t etí a poslední kapitole
pohovo íme o historii zákona 377 a jeho vlivu na život LGBT komunity v Indii. Také se
zam íme na indický LGBT aktivismus.

Abstract (in english)
In the first chapter, through description of basic categories of gender and sex the text aims to
explain the functiong behind percieving sexual orientation and identity. Moving further on the
text will provide genealogies of different types of sexual orientations to show as to how those
sexual identities might have been in fact constructed as opposed to being utterly natural.
Social constructionalist / essentialist intellectual debate will also be demonstrated. In the
second chapter we will try to allude to importat points in ancient indian literature and try to
find if we can speak of sexual minorities in those instances. For the very same reason the role
of hijra will be of interest. In the third and final chapter we will discuss the history of section
377 and what was its implications for indian LGBT community. We will also focus on
contemporary LGBT activism in India.
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ÚVOD

Mapování vývoje chápání sexuality není snadnou záležitostí. Od prvního pokusu o
systematickou racionalizaci a kategorizaci tématu uplynulo více než sto t icet let 1. B hem této
doby zaznamenala diskuze o sexualit nemálo prom n a obratů a rovn ž se jí účastnily různé
v decké disciplíny p inášející své vlastní perspektivy a metodologie výzkumu. Prvními obory,
jež p isp ly k debat byly na konci devatenáctého století psychiatrie a sexuologie. Pozd ji se
k nim p idaly i historie a sociologie. Mezitím se od sedmdesátých let dvacátého století začaly
etablovat obory vzniklé specificky za účelem zkoumání minoritních sexualit. Jsou jimi lesbian
studies, gay studies a gender studies. Ilustrujícím se může zdát fakt, že poslední čtvrtstoletí se
na problematiku alternativních sexualit zam ují ve velké mí e queer studies, tedy z definice
interdisciplinární obor užívající prvky sociologie, filosofie, literární kritiky a politologie. Od
té doby, co je sexualita vnímána jako objekt hodný systematického v deckého zkoumání, se o
ni začalo zajímat nemalé množství oborů, což má za následek velké množství produkované
literatury a poznatků, což občas působí nesnáze v orientaci a umocňuje komplexnost tématu,
avšak zdá se zásadní tyto rozmanité body propojovat. Stále je p itom t eba mít na pam ti, že
různorodost zkoumajících subjektů způsobila, že problematika sexuality neposkytuje p íliš
snadno zcela koherentní obraz sama o sob . Každá ze zúčastn ných disciplín stanovuje
hranice, kam až dosahuje pole jejího zájmu a jaké poznatky jsou a nejsou relevantní. Literární
kritika, psychologie a genetika tedy mohou současn každá vlastní mírou p ispívat k debat o
lidské sexualit a posouvat lidské porozum ní dál, ačkoli jsou jejich východiska i způsoby
výzkumu velmi rozdílné. Dále nelze odhlédnout od společenského a politického diskurzu,
v n mž se výzkum odehrával, nebo na který reagoval.
V první kapitole, v níž se zam íme na mapování pole sexuality v moderním slova smyslu,
vysv tlíme pojmy, jež jsou st žejní pro p iblížení problematiky alternativních sexuálních
orientací a které budeme používat i dalších kapitolách. Nejprve v první podkapitole „Pohlaví
a gender“ vysv tlíme, jak jsou v současnosti tyto pojmy definovány a v p ípad genderu
nahlédneme do nejpodstatn jších bodů konceptuálního vývoje. Následuje druhá podkapitola
„Sexuální orientace a sexuální chování“, kde se dozvíme, jak se na pojmy dívá současná
medicínská sexuologie a jaký mezi nimi vidí vztah. V t etí podkapitole „Teoretická
Zde považuji za jakýsi pomyslný milník diskurzu o sexualit první vydání respektive p eklad do angličtiny
obsáhlé studie vídeňského psychiatra Richarda von Krafft-Ebinga, jež nastavila trend v nazírání homosexuality
Ěa všeho, co neodpovídalo norm ě jakožto patologie a deviace. O p esné dob , kdy nastal obrat v uvažování o
sexualit je možné debatovat, v závislosti na tom, jaké kritérium si zvolíme.
1
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východiska a povaha sexuální identity“ si p edstavíme pomyslný spor dvou párů teoretických
hledisek (sociální konstruktivismus versus esencialismus a determinismus a voluntarismus),
jež prostupují odborný diskurz o konceptualizaci sexuality a sexuální orientace a budou mimo
jiné relevantní zejména pro druhou kapitolu práce. Zbylé podkapitoly budou v nované
p ibližování vývoje p edstav ohledn jednotlivých prvků, z nichž se sestává LGBT komunita,
p ičemž čtvrtá podkapitola „Homosexualita“ bude zároveň nastiňovat výrazné koncepty na
poli alternativních sexualit a poukáže na n které teorie o zm n uvažování o sexualit
v p edminulém století. Pátá podkapitola s názvem „Bisexualita“ p edstaví prom ny

v

interpretaci bisexuální orientace a poslední podkapitolou bude „Transgender“.
V druhé kapitole v nující se minulosti sexuálních minorit v Indii si p edstavíme, jak otázku
tematizuje sekundární literatura, jakou metodologii volí a čeho si všímá. První podkapitole
„strategie tematizace sexuálních menšin“ si p ipomeneme, jakými cestami se spekulace o
identit může vypravit v akademické praxi. V podkapitole o starov ku se ohlédneme za
p íkladem toho, jak je zp tn hledána LGBT komunita ve staré literatu e. Podkapitole o
sňatcích bude druhou kapitolu uzavírat otázka hidžer.
T etí kapitola hovo í o současnosti LGBT komunity. První podkapitola nás zavede do d jin
zákona 377. Druhá podkapitola se bude v novat formám občanského LGBT aktivismu. Dále
bude následovat podkapitola o online sfé e a uzav eme na lehkou notu v podkapitole o filmu.
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1. KONCEPTUALIZACE SEXUALITY

1.1 Pohlaví a gender

Pro uvažování o komplexních otázkách jako je sexualita, alternativní sexuality2 a sexuální
orientace je nezbytné vyčlenit a rozebrat n které podstatné pojmy, na nichž tyto celky stojí.
Proto, ješt než se podíváme na konceptuálního vývoje jednotlivých kategorií adících se do
LGBT komunity, je důležité shrnout pojmy „pohlaví“ a „gender“. Práv tyto dv kategorie
vytvá í binární dvojici, tedy mužství a ženství. Pro společnosti, kterým historicky dominuje
západní v decký a společenský diskurz, jsou normativní. Jak ješt uvidíme, ukazuje se, že na
problém se lze dívat tak, že jsou to práv společenská kritéria a standardy, které definují, co je
v jejich rámci kvalitativn anomální a „jiné“.
Pohlaví coby fyzická skutečnost se rozlišuje na t ech úrovních: genetické Ěchromozomálníě,
hormonální a anatomické. Na první úrovni jde o kombinaci chromozomů X a Y. Mužské
pohlaví je určeno chromozomy XY, ženské XX. Krom t chto dvou se ale může vyskytnout i
varianta X0 ĚKlinefelterův syndromě, kde chromozom Y není p ítomen a dále nap íklad
situace, kdy má jedinec chromozomy XXY ĚTurnerův syndromě. Na druhé úrovni je pohlaví
determinováno ženskými a mužskými hormony, respektive jejich pom rem, jelikož ženské
hormony jsou p ítomny i v mužském t le a naopak. T etí úroveň, tedy anatomická, se
manifestuje vn jškov a je výsledkem genetických a hormonálních vlivů.3
Z genetického hlediska je tedy patrné, že existuje více než pouze dv pohlaví. V takových
p ípadech hovo íme o intersexualit .4 Ačkoli jsou počtem p ípady genetické intersexuality
marginální5, jejich prostý výskyt logicky oponuje binárnímu a dimorfnímu schématu o
pohlaví, což, jak uvidíme, m lo nemalý význam pro začátek kritického zkoumání genderu.

V textu jsou často používány výrazy „alternativní sexualita“ a „menšinová sexuální orientace“. Zde stojí jako
synonyma, ačkoli je t eba mít na pam ti, že, ač jsou významem teoreticky blízké, „alternativní sexualita“
naznačuje, že se jedná o alternativu k tomu, co je považováno za b žné a slovo „menšinová“ implikuje, že se
daný problém týká malého počtu lidí.
3
FAFEJTA, Martin, Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. V rchovany: Jan Pizskiewicz, 2004 s 39.
4
Ve starší dob se pro p ípady intersexuality používaly termíny „hermafrodit“ a „hermafroditismus“, odvozené
ze staro eckého mýtu. Krom toho, že vyznívá pejorativn , je mimochodem navíc fakticky neakurátní, neboť
naznačuje, že dotyčný/dotyčná disponuje kompletními mužskými i ženskými znaky.
5
Z výzkumu Fausto-Sterling vyplývá, že tvo í v populaci necelé jedno promile osob. FAUSTO-STERLING,
Anne, Sexing the Body:Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York: Basic Books, 2000 s 48.
2
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Gender je dalším aspektem identity.6 Ten je oproti biologicky danému pohlaví sociálním
konstruktem zahrnujícím v sob soubor kulturních a společenských p edpokladů a stereotypů
souvisejících s jednotlivým pohlavím, tedy ženským a mužským. Gender je ze sociologického
hlediska společensky konstruován a podmín n kulturou, tedy vyšším celkem, jež ho
produkuje. Lze jej do jisté míry chápat jako společenskou a kulturní p edstavu o ženství a
mužství, která se m ní v závislosti na dob a míst .7
Do obsahu genderu pat í vše, co je p ipisováno ženské či mužské roli. Vše, co obnáší
skutečnost, že se člov k narodí v daném pohlaví. Od na první pohled drobných záležitostí
jako oblékání, gestikulace, vyjad ování, chování preference v oblasti zálib až po závažn jší
aspekty osobní realizace jako vzd lání, výb r profese, role ve společnosti, role ve vztazích a v
rodičovství. Gender rovn ž ovlivňuje myšlený společenský imperativ, který určuje, co je pro
ženy a muže jakéhokoli v ku a postavení vnímáno coby vhodné a nevhodné, normální a
nenormální pro mužskou, nebo ženskou roli. P íkladem budiž d ív jší p edstavy o vzd lávání
a volebních právech žen, kdy na základ genderu nemá část populace nárok na určitá práva,
na čemž je snadno vid t, že to, co jednotlivý gender implikuje, je možné zm nit. Jako
sociální konstrukt je tedy prom nlivý, relativní a není univerzáln platný nap íč časem.
Jak už bylo ečeno, genderové stereotypy jsou spojovány s pohlavím, a tak, t ebaže se jedná
o dv odlišné kategorie, existuje mezi nimi spojitost. Nebo by se také dalo toto tvrzení obrátit
a íci, že, ačkoli spolu oba termíny souvisí, nejsou v žádném p ípad identické. Disociace
biologické a sociální roviny ženství a mužství nebyla vždy z ejmá a je relativn novým
objevem. Není nezbytn nutné to p ipisovat nedostatku v nované pozornosti nebo úmyslnému
p ehlížení tématu jako spíše samotné povaze genderu, jež si jako takový za normálních
okolností nemusíme uv domovat.
V tomto

smyslu

zaznamenává

myšlenkový

posun

vp ed

výrok

francouzské

existencialistické feministky Simone de Beauvoir „ženou se nerodíme, ženou se stáváme“8
z knihy Druhé pohlaví z roku 1ř4ř. Pakliže bychom interpretovali tento slavný citát, de
Beauvoir upozorňuje na to, že genderový obsah není vrozený či samoz ejmý9, ale postupn
získávaný.

Odhlédn me od toho, že n kdy je termín používán jako synonymní výraz pro slovo „pohlaví“.
Tamtéž, s 30.
8
DE BEAUVOIR, Simone, The Second Sex, London: Jonathan Cape. 1956 citace díla s 308.
9
Zde platí, že de Beauvoir hovo í práv a pouze ženách, ve snaze poukázat na společenský úzus vnímat ženu
skrze determinovanost kvůli tomu, že se narodila jako žena. Zároveň nesmíme opomenout, že neužila slovo
„gender“, jelikož kniha byla napsána ješt p ed tím, než se termín začal v tomto smyslu užívat.
6

7
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Ve v tší mí e myšlenku separace genderu a biologického pohlaví zpopularizoval
kontroverzní sexuolog John Money10. Termín „gender“ v tom slova smyslu, jak mu rozumíme
dnes, tedy jako sociální ženství a mužství, užil v publikaci z roku 1ř55. Práv na tomto míst
je vid t, jak medicínský výzkum posunul vp ed sociální v du a ilustruje to výzkum Johna
Moneyho. Práv v dob , kdy se zabýval studiem intersexuality, se rozhodl pro vyd lení
termínů gender a pohlaví, což bylo dáno tím, že práv u t chto osob byl velmi patrný rozkol
mezi fyzickými a

psychickými aspekty jejich ženství/mužství. Jestliže n kde se nedala

aplikovat sociální očekávání p edstav o žen a muži, bylo tomu práv zde. Pro zp esn ní,
Money vyjad oval gender jako spojení genderové identity a genderové role ĚG-I/Rě, p ičemž
jsou ob podmnožiny genderu podle jeho vlastních slov p irovnatelné ke dv ma stranám téže
mince. Genderová identita byla v jeho pojetí zkušenost, jakou má člov k coby muž, nebo žena
v každodenním život , a manifestace vnímání sebe sama na základ biologické danosti.
Pojem genderové role by se dal shrnout jako performativní součást genderu v tom smyslu, že
opakovaná činnost je tím, co stvrzuje to, jestli je n kdo muž, žena, obojí, nebo ani jedno
z toho. Dále vyvozoval, že, ač je schéma G-I/R ovlivn no hormonální aktivitou a morfologií
pohlavních orgánů, není jimi určeno naprosto zcela.11 Zde tedy vidíme Moneyho ochotu
p istoupit k otázce genderu alespoň jako k částečn arbitrární, či nevrozené záležitosti, jenž
sama o sob nep ichází ruku v ruce s fyzickým uspo ádáním t la.
S ohledem na pozd jší práce, není zcela samoz ejmé, zda li by šlo Johna Moeyho
jednoznačn charakterizovat jako konstruktivistu. Kde se ovšem v tomto pomyslném sporu
nelze splést je pole sociologie, která neomyln nejen gender, ale i sexualitu jako takovou
spat uje jako konstruované entity.
Netrvalo tedy dlouho a otázka genderu se stala v sedmdesátých létech objektem zájmu
sociologického výzkumu. Gagnon a Simon v té dob p icházejí s koncepcí tzv. sociálních
scéná ů. Zde skutečn nastává zlom ve vnímání genderu coby naučeného společenského
konstruktu a instituce, kterou se jedinec ídí, aby byla jeho interakce společensky a kulturn
John Money byl na jednu stranu zastáncem konstruktivismu, a tedy teoreticky absolutní svobody ve výb ru
genderového obsahu, což se na první pohled může jevit jako liberální pozice, avšak p i delší úvaze je doslovná
interpretace extrémní. Biologický determinismus ohledn genderu, kterému oponoval, naznačuje, že biologické
pohlaví, s nímž se člov k narodí, určuje jeho gender. Opačné tvrzení, tedy že genderová identita je komplexní
konstrukt výhradn naučených a společensky všt pených rysů, bylo ovšem v jeho p ípad nemén
problematické, vezmeme li v úvahu skutečnost, že jako léka byl obhájcem chirurgické zm ny pohlaví u
d tských pacientů. Ve výsledku Money na jednu stranu proslul adou excentrických a s etikou neslučitelných
skandálů jako nechvaln proslulý p ípad Davida Reimera a na stran druhé jsou n které jeho termíny a koncepty
v sexuologii a psychologii dodnes užívané, na p íklad výraz „lovemap“, již zmín ný „gender“. Za zmínku
rovn ž stojí jeho tendence užívat slovní spojení „sexuální orientace“ namísto „sexuální preference“, čímž se
v dom snažil bojovat proti ve své dob zažité myšlence, že orientace je volitelná, nikoli vrozená.
11
DOWNING, Lisa, MORLAND, Iain, SULLIVAN, Nicki, Fuckology: Critical Esseys on John Money’s
Diagnostical Concepts. Chicago; London: University of Chicago Press, 2015 s 22.
10
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srozumitelná.12 Pokud trochu vybočíme, je na míst poznamenat, že tento Ěkonstruktivistickýě
pohled, se vztahuje i na sexualitu jako takovou, kdy dominantní tezí pro sociologii sexuality
je, že vše, co je sexuální, je motivováno sociáln .
Zmiňme ješt další bod ve vývoji vnímání genderu a pohlaví. Bezesporu jednou z cest
vývoje v kritickém pohledu na gender je filosofické hledisko Judith Butler, která se na
počátku devadesátých let ve své knize Gender Trouble vyslovuje proti zab hlému vnímání
vztahu dvojce pojmů pohlaví a gender, jak ji vnímá v decký diskurz skrze sociální
konstruktivismus, tedy jako stabilní a p irozené biologické pohlaví a jeho konstruovaná a
prom nná manifestace neboli gender. Butler vlastn zachází v konstruktivistické linii ješt o
n co dál a oponuje p edstav fixního a p irozeného pohlaví, když tvrdí, že je možné, že i to je
vposled konstruktem točícím se kolem genderových kategorií. Z toho vyvozuje, že nemá
smysl vnímat gender jako odraz a kulturní interpretaci fyzického pohlaví, jelikož nemáme
možnost je čist odd lit.13 Také je podle ní na míst relativizovat jednou danou pevnost a
stabilitu definice pohlaví, když pokládá otázku, co jej doopravdy konstituuje, nebo, jak si
můžeme být jisti, že pohlaví není již p edem skrze gender konstruováno.
Butler dále íká, že pojem „konstrukce genderu“ v sob ukrývá širší problém podmín nosti
versus svobodné vůle ohledn genderového obsahu.14V souvislosti s tím se nabízí se otázka,
do jaké míry můžeme hovo it o svobodné volb , je li již od začátku ovlivn na kulturn
společenským kontextem. Zdá se to být podn cující a provokativní otázkou Zajisté je také
t žké, ne li nemožné, si termíny p edstavit ve vakuu, kde spolu jeden s druhým nesouvisí.

1.2. Sexuální orientace a Sexuální chování

Nyní se podívejme, jak se na konkrétní aspekty alternativní sexuality dívá současná
medicínská sexuologie. Začn me u toho, jak definuje sexuální orientaci.
Sexuální orientací rozumí p irozenou sexuální preferenci jedince. Termín zároveň také
vypovídá o tom, jakého pohlaví jsou partne i, k nimž je p irozen p itahován. Psychologie
rozlišuje t i sexuální orientace. Heterosexuální, homosexuální a bisexuální. Současná definice
sexuální orientace zní následovn : „celoživotní, stabilní, nositelem nezap íčin ný a
12

GAGNON, John H., An Interpretation of Desire: Essays in the Study of Sexuality. Chicago; London:
University of Chicago Press, 2004 s 61.
13
BUTLER, Judith, Gender Trouble. New York ; London: Routledge, 1999 s 10.
14
Tamtéž, s 12.
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nedobrovolný stav výlučné nebo p evažující erotické a citové preference osob určitého
pohlaví.“15 Dále je pro určení sexuální orientace relevantní pojem „zamilovanost16“ jakožto
komplex citů, erotických fantazií a citové náklonnosti.

Dále je souvisejícím pojmem tak

zvaný coming out, což označuje proces vyjád ení vlastní

homosexuální, či bisexuální

orientace. Nejčast ji k tomuto dochází v období puberty, avšak nemusí tomu tak vždy být.
Doba trvání coming outu závisí na vnit ních i vn jších podmínkách. S první skupiny stojí za
zmínku jedincova míra negativity postoje vůči vlastní sexualit

a z vn jších jmenujme

pozitivní podporu rodinných p íslušníků a p átel, či intenzitu diskriminace okolní společnosti
vůči menšinovým sexuálním orientacím.17
P esný původ a mechanismus vzniku sexuální preference není naprosto p esn znám a
stanoven,

nicmén je vysv tlen natolik, aby negoval p edstavy, že jiné než heterosexuální

orientace jsou výsledkem v domého rozhodnutí ohledn

životního stylu a zám rné

extravagance. V současné medicínské sexuologii platí shoda, že je biologicky determinována.
Biologický výzkum je ztížen faktem, že ne všechna data se poda í úsp šn replikovat a
opat it tak důkaz. Navíc je velmi pravd podobné, že na utvo ení sexuální orientace se podílí
více kauzalit.18
Od sexuální orientace se p esuňme k sexuálnímu chování. To nutn nemusí korespondovat
se sexuální orientací osoby, jež je jeho aktérem nebo recipientem. Sexuální jednání se může
vymykat jedincov sexuální preferenci a p itom stále nedefinovat jeho sexuální identitu.
Sexuální jednání je sice jedním z aspektů orientace a její důležitou součástí, nicmén
z pohledu jejího pochopení a stanovení má malou vypovídající hodnotu19 Je t eba mít na
pam ti, že lidé za specifických podmínek mohou vstupovat dobrovoln i nedobrovoln do
vztahů a svazků, aniž by se tak d lo v souladu s jejich sexuální preferencí. Může se tak dít
v negativním slova smyslu ve strachu z nevole jejich okolí a ve snaze skrýt svou sexuální
orientaci. Dále však může být sexuální chování důsledkem experimentování s vlastní
sexualitou, provokace a nebo i kulturního úzu. Skutečnost, jak může být sexuální jednání
irelevantním aspektem, ukazují i p ípady lidí, u kterých sexuální projevy chybí, ať už

WEILL, Cheryl, L., Nature’s Choice. New York ; London: Routledge, 2009 s 7.
P i opisování významu sexuální orientace dochází n kdy k nadužívání slov jako „cit“, „touha“, „p itažlivost“,
což může působit vágním dojmem. Zároveň je pro objektivitu textu prosp šné vyvarovat se pojmu „láska“. Ať je
jeho obsah sebevíce nečitelný a individuální, pakliže bychom používali nap íklad ve spojení s homosexualitou,
implikovali bychom určitou osudovou výlučnost jiných než heterosexuálních vztahů, což by mohlo vyznít
zavád jícím dojmem.
17
WEISS, Petr a kolektiv, Sexuologie. Praha: Grada, 2010 s 107.
18
Tamtéž s 10Ř.
19
Tamtéž s 107.
15
16
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z důvodu nedostatku p íležitosti, vlastní nebo vn jší sexuální represe jako nap íklad slib
celibátu.
Uveďme si teoretický p íklad, na n mž si ukážeme samoúčelnost hodnocení sexuální
orientace čist podle sexuálního chování. Žena žijící v heterosexuálním svazku s mužem,
která se ale sexuáln cítí být p itahována výhradn k ženám, nikoli k jedincům opačného
pohlaví. Jaká sexuální kategorie se na tuto ženu vztahuje? Podle aktuáln

užívané

sexuologické definice je její orientace homosexuální, nikoli bisexuální, jelikož to samé, co cítí
k ženám, necítí zároveň k mužům, ačkoli je aktuáln v heterosexuálním vztahu.

1.3. Teoretická východiska a povaha sexuální identity

Nelze odhlédnout od jedné v ci, kterou sebou studium dané problematiky p ináší.
Deskriptivní a kritické pohledy na sexualitu byly ovlivn ny jejím charakterem, jenž se zdá
být na první pohled inherentn samoz ejmý a intimní.20 To má za následek, že taková
záležitost je braná za samoz ejmost a univerzální biologickou danost. Tím se dostáváme ke
dv ma teoretickým východiskům, jež studium lidské sexuality neustále provází.
Nap íč různými diskurzy o povaze genderu, sexualit

a specificky o alternativních

sexualitách je možné pozorovat debatu zastánců esencialismu a sociálního konstruktivismu.
Nap íklad se odlišují v názoru na povahu identity. Prizmatem esencialismu je na ni pohlíženo
jako na p irozenou, vnit ní a stálou, zatímco druhá strana ji vidí jako fluidní entitu, která je
reakcí na dostupné kulturní modely. Sexuální orientace je dle esencialistů nezávislá na
kultu e, času a prostoru a je vlastnictvím toho, jenž ji p ijímá za svou. Naproti tomu
konstruktivismus

p edpokládá,

že

je

odvislá

Konstruktivistickou pozici zde pochopiteln

od

kultury,

v niž

se

vyskytuje.21

není možné interpretovat jako popírání

faktického výskytu vztahů osob stejného pohlaví, jedná se spíše o nuance ve vyjad ování a
relativizaci než o kategorická vyjád ení ohledn praktické Ěneěexistence té či oné sexuální
orientace. Co se projekce neheterosexuálních identit, vztahů a praktik do minulosti týče,
pakliže esencialisté zastávají argument o nezávislosti na kulturním a dobovém kontextu, lze
tvrdit, že je podle nich nap íklad možné najít kontinuální byť marginalizovanou historii
To neplatí pouze o sexualit . Podobného mechanismu si lze povšimnout i u, s trochou nadsázky ekn me,
p íbuzných problémů jako je gender. Ve zkratce ečeno v c, která je považována za osobní a zároveň
samoz ejmou do té míry, že ji není t eba p íliš zpochybňovat a ptát se po jejích p íčinách a vlastnostech.
21
STEIN, Edward (Editor), Forms of Desire. New York ; London: Routledge, 1992 s 325-7.
20
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homosexuality kdekoli na sv t . Konstruktivisté by toto zpochybňovali s tím, že styk partnerů
stejného pohlaví může mít různé významy v odlišných kontextech a prost edích, tudíž nelze
hovo it o univerzálním jevu nap íč časem a prostorem. Z hlediska politického dialogu bylo a
stále je relevantní esencialistické stanovisko.22 V zájmu prosazování a ochrany rovnocenných
práv sexuálních menšin uvádí již zmín né tvrzení, že jiné orientace než heterosexuální mají
také svou historii a místo ve společnosti, v čemž je patrná snaha o legitimizaci základního
argumentu.
Za zmínku také stojí druhá často se vyskytující dvojice sob si oponujících ideologických
p ístupů, s nímž se lze často setkat, a sice deterministé a voluntaristé. Pokud jde o otázku
sexuální orientace, jak jejich názvy napovídají, první ji považují za vrozenou, druzí jako
záležitost dobrovolného výb ru. Tyto dv debaty se ovšem netočí kolem identických otázek,
ani se k sob vzájemn nevztahují stejným způsobem. Zatímco n kdy bývají ob dvojice
p ekrývány, v důsledku čehož bývají esencialisté dáváni dohromady s deterministy a
konstruktivisté s voluntaristy.23 Ačkoli v p ípadech individuálních osob a p ístupů tyto
kombinace mohou být pravdivé, nejedná se o p íliš šťastné p irovnání a logicky nedává p íliš
smysl. Sociální konstruktivista může stejnopohlavní sexuální orientaci považovat za
biologickými faktory podmín nou a vrozenou Ědeterminismusě, p ičemž homosexualitu
jakožto identitu bude označovat jako sociální konstrukt.

1.3. Homosexualita

Pakliže si položíme otázku, „čím je způsobena?“ Ptáme se na proces, který zap íčiňuje to,
že daný jedinec preferuje sexuálního partnera, jenž je stejného pohlaví jako on sám. Jak již
bylo ečeno, odpov ď na tuto otázku není absolutn jednoznačná. Dosavadní výzkum však
potvrzuje, že sexuální preference je podmín na biologicky b hem prenatálního stádia a není
dobrovolným rozhodnutím nebo zvoleným životním stylem. Pokud otázku formulujeme
následovn , tedy, „jak vznikla homosexualita“? Zam ujeme pozornost na utvá ení
homosexuality jakožto fenoménu, společenského jevu, identity a sociální instituce a hovo íme
o epistemologii homosexuality. Ptáme se, odkud se tento termín vzal a jak se prom ňoval jeho

22

JAGOSE RUSTOM, Annemarie, Queer Theory: an Introduction. Melbourne: Melbourne University Press,
1996 s 9.
23
STEIN, tamtéž s 327 – 328.
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obsah v průb hu času. Termín samotný se všemi jeho významy totiž nelze brát jako
samoz ejmost.
Začn me v dob se objevil výraz „homosexuál“, či p esn ji ečeno, v dob , kdy se o
sexuální chování a nejintimn jší aspekty lidského života začala zajímat v decká obec. Eve
Kosofsky Sedgwick vidí začátek, kdy slovo homosexuál vstoupilo do slovníků, v poslední
t etin devatenáctého století.24 Na p esném datu z dnešního hlediska p íliš nezáleží. Postačí
tvrzení, že poslední desetiletí devatenáctého století zaznamenala velký nárůst odborné
literatury tematizující a zároveň hodnotící lidskou sexualitu Dále také to, co bychom dnes
nazvali alternativními sexuálními orientacemi.

Co je však podstatn jší, jak zdůrazňuje

Foucault, jehož hledisko i argumentace by se daly popsat jako sociáln konstruktivistické,
práv v této dob vzniká homosexuál jako jasn viditelná kategorie a typ člov ka. Podle n j
nebyl ten, kdo praktikoval stejnopohlavní styk p ed tímto zlomem, stejným člov kem jako po
vytvo ení homosexuální kategorie. íká, že skrze své určité sexuální chování je takový muž
od základu hodnocen a posuzován a nikdy této identifikaci neuteče . Homosexualita se rychle
stala permanentní identitou s potenciálem svého nositele od základu redefinovat.25
V protikladu tvrdí, že st edov k znal pohlavní akt mezi dv ma muži a označoval ho jako
sodomii, jež byla postihnutelná trestem, avšak byla vysv tlována jako h ích a pokušení,
kterému člov k může podlehnout. P esn ji ečeno, sodomie byla dočasným pokleskem, jež je
rovnocenn dostupný všem.
Fascinující otázkou je, proč k celému procesu vytvá ení kategorií a nárůstu důležitosti
identit zrovna v této dob

začalo docházet. Teorii nabízí nap íklad D‘Emilio. Pot ebné

podmínky ke zrodu homosexuální kategorie hledá v rozpadu rodiny coby sob stačné
ekonomické jednotky, což dává do souvislosti s historickým vývojem kapitalismu a volného
trhu ve Spojených státech. Teorii rovn ž zasazuje do druhé půle devatenáctého století. Rodina
podle n j v tržním ekonomickém systému pozvolna ale jist ztrácela na svou původní funkci a
ekonomická stabilita již takovou mírou nezávisela na prokreační sexualit coby prost edku
k zajišt ní potomstva.26 D’Emilio tedy svým marxistickým p ístupem vyvozuje, že nový mód
hospodá ské produkce je tím, co p isp lo k vnímání homosexuální identity. Zároveň ale

24

KOSOFSKY SEDGWICK, Eve, Epistemology of the Closet. Berkeley ; Los Angeles: University of California
Press, 1992 s 2.
25
FOUCAULT, Michel, The Perverse Imlantation. In: STEIN, Edward (editor). Forms of Desire: Sexual
Orientation and the Constructionist Controversy. New York ; London: Routledge, 1990 s 17.
26
D’EMILIO, John. Capitalism and Gay Identity. In: ABELOVE, Henry, BARAL, Michel, Aina, HALPERIN,
David Ěedito iě. Lesbian and Gay Studies Reader. New York ; London: Routledge, 1993 s 468.
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nenaznačuje, že by intimní vztahy mezi jednotlivci stejného pohlaví fakticky neexistovaly
v p edchozích dobách.27
Podobn jako u Foucaulta i podle Kosofsky Sedgwick v druhé polovin devatenáctého
století vznikající medicínské, právní, literární a psychologické diskurzy daly tém

okamžit

za vznik nové binární opozici homosexuální / heterosexuální. Západní kultura tehdy
prod lávala dramatické zm ny a její komponenty jako vztah nacionalismu a kolonialismu, či
pomyslná mocenská sout ž mezi muži a ženami byly ve viditelné krizi.28 Dále Eve Kosofsky
Sedgwick upozorňuje jméno na to, že stejnopohlavní vztahy kvůli své struktu e nebyly nikdy
poznamenány otázkou nerovnosti pohlaví, a tudíž začaly koncem devatenáctého století
p itahovat pozornost v deckých kruhů, jež na n začaly aplikovat své taxonomie, a vposled je
skrze diskurz mohly regulovat.
Nyní by bylo prosp šné zmínit další důležitý koncept vážící se ke konci devatenáctého
století a vývoje p edstav o sexualit . Je jím konstrukce heterosexuality. Tento výrazn
konstruktivistický argument nastiňuje, že p edstava heterosexuální identity by nemohla jinak
než jako dopln k a logický opak homosexuality. Obojí jsou výsledku prezentovány jako
ahistorické a nem nné fenomény.29 Vnímání čehokoli jako vždy p ítomného a vymykajícího
se historickým rámcům má za následek znormáln ní objektu. Najednou je taková entita
vid na jako p irozená a odv ká.
Jaká ale byla podoba kritického dobového medicínského diskurzu? Často citovanou a prácí
je svého druhu dílo Psychopathia Sexualis vídeňského psychiatra Richarda von Krafft-Ebinga
prvn publikovaného v n meckém jazyce v roce 1ŘŘ6. P edkládá v ní seznam deviací a
duševních abnormálií souvisejících se sexuálním chováním. Vedle různých forem
psychologických patologií jako jsou hysterie, nymfomanie, pederastie, masochismus a
sadismus je i homosexualita, které Krafft-Ebing p ipisuje ve v tšin

p ípadů d dičný

charakter.30 Vedle deterministické pozice, kdy ji popisuje jako vrozenou duševní chorobu,
zároveň zastává i domn nku, že homosexualita se ve společnosti vyskytuje i jako získaná
vlastnost. Arbitrární homosexuální orientaci si vysv tluje jako nutkání manifestace vnit ní
sexuální tužby, kterou mužský homosexuál nemůže vyjád it skrze vztah s jedincem opačného
pohlaví, nap íklad z důvodů nejistoty a nervozity.31 Zároveň si nelze nevšimnout, minimáln
Tamtéž, s 471.
Kosofsky Sedgwick, tamtéž s 2.
29
KATZ, Jonathan, The Invention of Heterosexuality. Chicago: The University of Chicago Press, 2007 s 29.
30
KRAFFT-EBING, Richard von, Psychopathia Sexualis. Philadelphia ; London: F.A. Davis co., 1886 s 225.
31
Tamtéž, s 188.

27

28
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z dnešního pohledu evidentní, pomíchanosti atributů sexuality, orientace a genderu32.
Nap íklad používá obrazné pojmenování z ecké mytologie, když mluví o „psychosexuálním
hermafroditismu“,33 což byla popisná kategorie pro jedince, jenž byl duševn ženou i mužem
zároveň a vyhledával intimní partnery obojího pohlaví.
Dalším důležitým bodem vp ed z hlediska utvá ení p edstav o homosexualit byla bezesporu
práce britského sexuologa Ellise Havelocka Ě1Řř7ě, jelikož systém jeho práce inspiroval jeho
mnohé následovníky. Sice v n kterých p ípadech p ejímal terminologii od Krafft-Ebinga,
zároveň však bylo jeho dílo i argumentace byly mnohem opatrn jší a umírn n jší.
Homosexualitu nap íklad označil za vrozenou a neškodnou a jako jeden z prvních z ad
v decké obce volal po toleranci jiné než heterosexuální orientace.34
Doposud jsme se nevyjad ovali ke konceptu ženské homosexuality. Má pon kud odlišný
vývoj. Platí, že v rané odborné literatu e na toto téma byla v tší pozornost sm rována spíše na
mužskou homosexualitu. Pakliže znovu nahlédneme do knihy Psychopathia Sexualis,
uvidíme, že Krafft-Ebing ženám preferujícím partnerky stejného pohlaví určitou pozornost
v nuje, avšak d je se tak v mnohem menší mí e. Lesbickou35 lásku, jak fenomén sám nazývá,
interpretuje jako výsledek deprivace, a tudíž ji vidí jako pouhý projev sexuálního chování
vyskytující se ve specifických stresových podmínkách jako nap íklad v ženských v znicích a
mezi prostitutkami.36
Otázkou zůstává, jestli vznik mužské homosexuální identity koinciduje také s formací
identity lesbické. Pro lepší p edstavu op t můžeme použít šablonu teoretické diskuze
esencialismu a sociálního konstruktivismu. Prvního hlediska se v odborných kruzích zastává
jako jedna z mála americká historička Lillian Faderman, která prosazuje, že lesbická identita
se etablovala ješt p ed koncem devatenáctého století a p edcházela uvedení sexuality do
v deckého diskurzu. P edstavme si tedy její teorii. Hovo í o tzv. romantických p átelstvích,
pod čímž rozumíme fyzické a emocionální vztahy p edevším mezi ženami rozší ené hlavn ve
32
Práci samoz ejm t eba brát s velkou rezervou. Můžeme uznat její ambiciózní záb r i to, že byla alespoň
v určitém smyslu slova inspirativní. Z dnešního hlediska obsahuje spoustu absurdních domn nek a dedukcí,
čemuž se nelze úpln divit, zvážíme li, že vznikla v dob , kdy poznatky a výzkum psychologie, sexuologie
apod., byly prakticky nulové.
33
Tamtéž, s 230.
34
ELLIS, Havelock, Henry. Extracts from the Studies in the Psychology of Sex, Volume I: Sexual Inversion
(1897) and from the Studies in the Psychology of Sex, Volume II: Sexual Inversion (1915). In: STORR, Merl
(editor). Bisexuality: A Critical Leader. London ; New York: Routledge, 1999 s 16.
35
Pro označení ženské homosexuality se od konce devatenáctého století vžil termín „lesba“, jež je inspirován
osobou staro ecké básní ky Sapfó sídlící na ostrov Lesbos. O jejím život je známo tak málo, že není důvod
reáln spekulovat o jejím intimním život a údajné homosexuální dispozici. LARDINOIS, André. Lesbian
Sappho and Sappho of Lesbos. In: BREMMER, Jan. From Sappho to De Sade. London ; New York: Routledge,
1989 s 30. Net eba zmiňovat, jak je užívání výrazu inspirovaného antickou historií problematické pro popis
moderní kategorie.
36
KRAFFT-EBING, Richard, von, tamtéž, s 428.
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st edních vrstvách v druhé polovin osmnáctého a v devatenáctém století.37 B hem svého
výzkumu nenašla nic, co by nasv dčovalo tomu, že erotický vztah mezi dv ma ženami byl
zakázán, či výrazn zesm šňován. To ovšem podle Faderman neznamená, že rostoucí zájem
v dních oborů o sexuální chování na konci devatenáctého století neznamenal pro lesbickou
identitu zlom. Pouze ale ve smyslu devalvace a patologizace.38 Její esencialistický argument
tedy v naznačuje, že jakási uv dom lá identita existovala skryt a nezávisle na externích
v deckých formulacích.
Nyní se však rychle p esuňme k nejpodstatn jším milníkům vývoje homosexuální39 identity
ve zbytku dvacátého století. Zaprvé je t eba zmínit tzv. homofilní hnutí, jež by se dalo popsat
jako pozvolná mobilizace snah p íslušníků sexuálních minorit s cílem prosazovat práva gayů
a leseb, zbavovat v očích ve ejnosti homosexualitu stigmatu patologie, po p ípad politicky
intervenovat. Hnutí začalo na konci devatenáctého století na území dnešního N mecka a
postupn

se p esunulo i do Spojených států amerických.40 Co se tedy chronologie

homosexuální identity týče, je evidentní, že jakási první vlna odporu proti v decké
kategorizaci, se zvedla velmi nedlouho poté, co se o „homosexualit “ začalo hovo it.
Dalším podstatným mezníkem je bezesporu je gay a lesbické hnutí koincidující p edevším
ve Spojených státech amerických z celou adou významných občanských iniciativ. Zde
samoz ejm nemáme prostor pokoušet se hledat konkrétní spojitosti, podstatné však je, že se
události vedoucí ke vzniku hnutí neodehrávaly ve společensko-politickém vakuu. Tato fáze je
výrazná p edevším zjevn jší a sebev dom jší identitou sexuálních menšin jakožto komunity.
Událostí, která bývá označovaná za podn t mobilizace a politizace identit, byl známý
Stonewallský incident v New Yorku v roce 1969.41
Postupem času v sedmdesátých létech začala být na celé ad

prestižních amerických

univerzit (Kalifornská univerzita v Berkeley, Harvardova univerzita, Princetonská univerzita,

RUPP, Leila, Vytoužená minulost. Z anglického originálu p eložila V ra Sokolová. Praha: One woman press,
2001 s 245.
38
FADERMAN, Lillian, Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love Between Women from the
Renaissance to the Present. London: The Women’s Press, 1řŘ5 s 240.
39
P esn ji ečeno, zde mám na mysli jakoukoli alternativu k heteronormativní sexuální identit , jelikož to, co
budeme diskutovat, platí i pro bisexualitu a transgender.
40
JAGOSE RUSTOM, tamtéž s 22.
41
Policie šla 27. 6. 1ř6ř do místního gay baru na obvyklou pochůzku, ale místo submisivity se setkala
s odporem zákazníků. Situace rychle vygradovala a z potyčky se b hem n kolika hodin stal protestní pochod
ulicemi m sta. P esn za rok se pochod zopakoval a od té doby je každoročn oslavován. Tyto slavnosti vešly ve
známost jako gay pride. Rupp, tamtéž, s 180.
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Yaleova univerzita a jiné)

zakládána gay a lesbická studia, 42 multidisciplinární obory

soust edící se již prioritn na výzkum alternativních sexualit.43
Posledním výrazným bodem je ovšem pandémie kolem HIV/AIDS, jež lze datovat do
začátku osmdesátých let minulého století. V té dob na sebe sexuální minority upoutaly op t
ve velké mí e pozornost v decké obce. Celkov to vedlo k v tšímu zájmu o akademický
výzkum v oblasti epidemiologie a p ípadné léčby a v praktickém slova smyslu k v tšímu
důrazu na prevenci onemocn ní pohlavními chorobami, sociální práci v potenciáln
rizikových komunitách a širší společenskou debatu o sexualit .
Nový diskurz o alternativních sexualitách šel navíc ruku v ruce s novou vlnou homofobie.44
Dotčené byly sexuální menšiny, p edevším gayové, u nichž v západních zemích vypukla
nemoc jako u prvních. Rovn ž společnost zaznamenala moment, kdy byly určité sexuální
praktiky, sexuální menšiny a sexualita jako taková asociovány se závažnou chorobou a
panickým strachem.45

1.5. Bisexualita

Bisexualita rovn ž jako kategorie prod lala svůj vlastní vývoj. Od pouhé verze
homosexuality po samostatn stojící entitu. Poprvé začala být tematizována na p elomu
století. Platí, že o bisexualit

existuje nesrovnateln

menší množství literatury než o

homosexualit , což se dá dát do souvislosti s určitou nesrozumitelností46 a v n kterých
p ípadech se zám nou za homosexualitu. Zdá se, že v komplikovanosti p iblížení fenoménu
sehrává roli nejen to, že bisexualita odporuje bipolárnímu schématu sexuálních orientací, ale
rovn ž fakt, že zde hraje roli i vnímání genderu. Skutečn se ale dá íct, že z konceptuálních
d jin homosexuality se dá leccos aplikovat rovn ž na bisexualitu coby sexuální orientaci
v n jaké mí e se vymykající normativní heterosexuální preferenci. P i studiu bisexuality se

Zároveň lze vysledovat určitou paralelu s black studies a s ženskými studii, neboť všechny zkoumají
historicky znevýhodn né skupiny lidí.
43
PLUMMER, Ken (Editor), Modern Homosexualities, New York ; London: Routledge, 1992 s 4.
44
Za první vlnu bych označila samotné uvedení homosexuality do medicínského diskurzu, kde byla p edstavena
jako psychická deviace.
45
WEEKS, Jeffrey. Sexuality, New York ; London: Routledge, 2010 s 114.
46
Domnívám se, že to, co se týče prostého pochopení, u n kterých může být způsobeno logickou absencí
protikladu k bisexuální kategorii, tak jako tomu je nap íklad u homo/heterosexuality. Na základní úrovni si
člov k, jenž se identifikuje s heterosexuální orientací, může homosexualitu v důsledku p edstavit jako substituci
objektu své osobní preference.
42
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nelze vyhnout základní otázce o obsahu a významu bisexuality. Zásadní je, co vlastn
rozumíme definicí bisexuality a jakou roli v její skladb hraje sexuální orientace versus
sexuální chování. Je vhodn jší koncept bisexuality interpretovat jako d lící čáru mezi
heterosexualitou a homosexualitou, nebo je smyslupln jší ji vid t jako spojující článek mezi
nimi?
Stejn jako pro p edstavy o homosexualit i pro zkoumání bisexuality bylo průlomem
vydání Studies in the Psychology of Sex (1897) Ellise Havelocka. V prvním vydání textu se
nesetkáme s pojmem „bisexualita“47, jelikož používá pojem p ejatý od Kraffta-Ebinga
„psychosexuální hermafroditismus“. Až ve t etím vydání Ě1ř15ě dává slovu „bisexualita“
význam, který se v hrubých obrysech blíží dnešnímu významu. Velmi podstatnou v cí je, že
byl prvním, kdo navrhnul koncept t íd ní sexuálních orientací do t í velkých skupin
s ustálenou terminologií. „Homosexuálové“ pro lidi, jenž touží po partnerech stejného
pohlaví,48 „bisexuálové“ pro ty, kte í touží po partnerech obou pohlaví a

nakonec

„heterosexuálové“, za které označoval jednotlivce toužící po partnerech opačného pohlaví.
Činil tak pro p ehlednost, avšak pochyboval o praktičnosti zjednodušeného schématu, jež se
ani neodvažoval nazývat v deckým,4950 Jak jsme práv naznačili, si všiml určité zvláštnosti
ohledn bisexuální kategorie. Divil se tomu, že velké množství jedinců vykazuje alespoň
v n jakém úseku života byť jen malou tendenci cítit v n jaké mí e sexuální touhu k ob ma
pohlavím, nebo se i skrze chování toto vůči nim projevovat.51 Byl si tedy v dom důležitosti
způsobu, jakým se bisexuální orientace definuje a problém spat oval v odlišení faktického
sexuálního chování a sexuální touhy.
Jako další

p edstava o tom, co konstituuje fenomén bisexuality je koncept, který

up ednostňoval n mecký psychoanalytik Wilhelm Stekel. Pole sexuální orientace vyd loval
na bisexualitu a tzv. monosexualitu, neboli p ípady exkluzivní heterosexuality, či
homosexuality. Odvážn

tvrdil, že v tšina populace spadá mezi bisexuály, zatímco

monosexualita je abnormální a je výsledkem represe společnosti.52
Výrazným jménem na poli výzkumu bisexuality byl také již zmiňovaný Alfred Kinsey,
který se otázce vyjád il v dílech Sexual Behavior in Human Male (1949) následovaném
vydáním Sexual Behavior in Human Female Ě1ř53ě. Kinseyho nejv tším p ínosem pro vývoj
47

Zde pouze pro zajímavost, bisexualitou má v textu na mysli to, co bychom dnes nazvali transexualitou.
Nerozeznával v tomto p ípad mezi muži a ženami.
49
Tato trojice pojmů je nápadn pov domá, protože tento zjednodušující model uvažování o sexuálních
orientacích je živý i dnes.
50
Ellis, tamtéž, s 19.
51
Tamtéž.
52
STEKEL, Wilhelm. Extracts from Bi-Sexual Love (1920). In: STORR, Merl (editor). Bisexuality: A Critical
Reader. London ; New York: Routledge, 1999 s 28.

48
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p edstav o sexualit je jednoznačn koncept kontinua, tedy model pozvoln kolísající a
gradující míry sexuální vyhran nosti, což leze vnímat jako inovaci striktn t íbodového
schématu používaném ve starších studiích.
Je nutné poznamenat, že Kinseyho původní studie ješt nehovo í o „bisexualit “, ale o
„kombinaci homosexuality a heterosexuality“5354 a zároveň není cílen zam ená na žádnou
z jednotlivých sexuálních orientací, ale vyjad uje se ke všem t em rovnocenn . To, jakým
způsobem je škála sestavena ve výsledku naznačuje, že na pomyslné linii sexuálních orientací
obsadila bisexualita v tšinu prostoru, p ičemž kolísá míra heterosexuální/homosexuální
preference v jejím rámci, z čehož se sám autor neopovažoval vyvozovat konkrétní záv r.
Bisexualitu prezentoval p edevším skrze faktor sexuálního chování a aktivity a nep ipisuje
bisexuálovy žádnou zvláštní identitu, či psychologickou pohnutku.55
Dalším posun v pohledu na bisexualitu byl zaznamenán v sedmdesátých létech. Sexuolog
Fritz Klein, který pro výzkum používal vlastní verzi Kinseyho kontinua, v práci The Bisexual
Option Ě1ř7Řě radikáln p ehodnocuje bisexualitu jako svébytnou sexuální orientaci, byť
s fluidním charakterem. Jak už bylo

ečeno, odborná ve ejnost váhala nad povahou

bisexuality. Na tuto otázku si Klein odpov d l tak, že bisexualita není kombinací mužství a
ženství, pop ípad mužskosti a ženskosti, ale heterosexuality a homosexuality. 56 Podle jeho
definice je tedy charakterizována touhou, kterou jedinec pociťuje k osobám jednoho, či
druhého pohlaví a zároveň odmítá bisexualitu chápat jako psychickou a rozdvojenost.
Pozd ji u dalších autorů vstoupila do debaty otázka sebeidentifikace. Dosud jsme ve
vlivných v deckých dílech pozorovali bisexuální definici na základ

chování a touhy.

Blumstein a Schwarz na základ rozhovorů pozorují, že respondenti sami sebe vidí jako
bisexuální Ěnebo i homosexuálníě, ačkoli nemají žádnou p edchozí homosexuální zkušenost.
Dále se jejich homosexuální zkušenost vždy nerušila s p etrvávající heterosexuální
identifikací.57
Bisexualita by se tedy dala popsat jako dlouho nesrozumitelná kategorie, jež vedla
v deckou

obec

ke

snaze

o

detailn jší

pozorování

a

studium.

Od

zám ny

s anatomickou intersexualitou, po posuzování jedincovy historie sexuálního chování, p es
M jme na pam ti, že tento výraz nepoužíval, avšak v textu ho budu používat namísto Kinseyho tehdejšího
pojmenování „kombinace homosexuality a heterosexuality“.
54
KINSEY, Alfred, POMEROY, Wardell, MARTIN, Clyde. Extracts from Sexual Behavior in Human Male.
In: STORR, Merl (editor). Bisexuality: A Critical Reader. London ; New York: Routledge, 1999 s 470.
55
Tamtéž.
56
KLEIN, Fritz. Extracts from the Bisexual Option: A Concept of One Hundred Intimacy. In: STORR, Merl
(editor). Bisexuality: A Critical Reader. London ; New York: Routledge, 1999 s 32.
57
BLUMSTEIN, Phillip, SCHWARTZ, Pepper. Bisexuality: Some Social Psychological Issues. In: STORR,
Merl (editor). Bisexuality: A Critical Reader. London ; New York: Routledge, 1999 s 66 – 67.
53
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tužby až po individuální sexuální identitu dotazované osoby, p ičemž ta p ípadn nemusí mít
nic společného s reálným jednáním.

1.6. Transgender

V současnosti tento pojem zahrnuje mnohost definic, tedy ekn me odlišné typ transgenderu.
Situace se navíc komplikuje tím, že se neustále prom ňuje, kdo do transgenderu spadá.
V nejvágn jším smyslu můžeme interpretovat termín jako cosi co p esahuje binární
genderové kategorie, což je vzhledem k rozdílnostem v rámci transgenderu, jakýsi nejmenší
společný jmenovatel. Neuvedeme tedy jist všechny pomyslné členy, ale alespoň p ehledn
zmiňme nejpodstatn jší s ohledem na druhou a t etí kapitolu práce.
- Transsexuálové - Rozlišujeme MtF a MtF transsexuály. Zkratka MtF znamená Male to
Female, tedy osoby, jež se narodily v mužském t le, ale cítí se být ženou. FtM je opačným
p ípadem, tedy jedinec, který se narodil jako žena, ale cítí se být mužem. Transexuálové
z t chto důvodů volí vyhledávají na zm nu pohlaví.
- Cross-dresse i – Také se lze setkat termínem „transvestité“. Jedná se o lidi, jež se odívají
jako opačný gender.
- Drag-queens/Drag-kings – Ti, kte í se p ehnaným způsobem p evlékají za opačný gender.
- Androgynové – lidé, kte í působí zároveň mužsky i žensky.
- Bi gende i – lidé, jež žijí v opačném genderu, p esto však nevolí operaci na zm nu pohlaví.
- Gender-blende i – jedinci kombinující prvky obou genderů a nepůsobící ani žensky ani
mužsky.
- Maskulinní ženy a femininní ženy – lidé, kte í se tento fakt nepokoušejí zakrývat, nevolí
operaci a v dom adaptovali vzhled opačného pohlaví, než jsou sami.58
Když se tedy odkážeme na p ehled typů v rámci transgendru, vidíme, že náležitost do této
kategorie je založena na různých variací vztahu k generové, společenské a k biologické
pohlavní norm a rovn ž je p ináležitost k transgender komunit logicky závislá na vnit ní
sebeidentifikaci, nikoli na pohledu zvenčí.

58

Fafejta, tamtéž. s 4ř.
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Pro úplnost, mezi transgender se také n kdy adí též i intersexuálové,59 jež se rovn ž
vymykají definici normálnosti, byť na základ jiných kategorií. (doplnit - zpráva WHO, btb
Labia collective)
Terminologie vážící se k otázce transgenderu mnoho let variovala. První generický tremín,
jež je zám nný za tento pojem, poprvé použila v roce 1969 americká aktivistka Virginia
Prince. V originále zn l „transgenderal“. Pozd ji zvolila jiný výraz, transgenderist, který
podle ní zahrnoval t i typy lidí: transvestity, transsexuály a transgenderisty.60 Poslední
kategorie by dnes zhruba odpovídala „femininnímu muži“. Už v této ranné podob byly
všechny t i názvy popisné z hlediska vztahu fyzického pohlaví k genderu, sexuality

a

sociálních aspektů vážícím se ke společenské roli.
V osmdesátých letech se začal používat v odlišném kontextu jednoduše jako souhrnný název
pro transvestity i transsexuály. V tomto novém smyslu postrádal termín transgenderista
p edchozí d ív jší specifičnost a prakticky mnoho konkrétního nevypovídal. Tak tomu bylo
celá osmdesátá léta, až po roce 1řř0 se rozší ila dnešní podoba názvu, tedy transgender.
Vývoj samotného názvu pro kategorii byl možná dlouho stranou odborného zájmu a byl
vytvá en p edevším aktivisty.61 To však neplatí o všech jeho podkategoriích a rovn ž se nedá
íct že by lidé, které bychom dnes adili do transgenderu, unikali pozornosti v decké
komunity.

ekn me si n co o názorech n kolika vlivných autorů na poli psychiatrie a

sexuologie. Nap íklad termín „transvestita“ byl poprvé užit n meckým sexuologem
Magnusem Hirschfeldem na začátku minulého století. Považoval jejich tendence za pon kud
zvláštní, avšak jinak neškodné. Co je podstatné, nevysv tloval si transvestismus jako projev
homosexuální preference, nýbrž jako svébytný projev ducha a jakési nutkání zvolit p evlek.
Záv rem lze podotknout, že p i pohledu na historii p edstav o minoritních sexualitách není
možné nevid t soustavnou pot ebu kategorizace z vn jšku pozorovaných skutečností a
vytvá ení nového názvosloví a konceptů ve snaze uchopit to, co se zdá cizí a nečitelné.
Pakliže aplikujeme sociáln

konstruktivistické stanovisko, můžeme íct, že dominantní

v decký diskurz Ězápadníě vytvo il na počátku nové struktury, aby je o n co pozd ji byl
nucen dekonstruovat.

Nap íklad podle bombajské LGBT aktivistické skupiny Labia.
EKINS, Richard, KING, Dave, The Transgender Phenomenon. London ; Thousand Oaks ; New Delhi: Sage
Publications, 2006 s 13.
61
Tamtéž, s 19.

59
60
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P i psaní se tém

se nedá vyhnout problému časové a místní nep enositelnosti termínů

používaných v této i následující kapitole. Není nejspíš nutné se ptát, zda li je možné a vhodné
užívat termíny jako „homosexuální“, heterosexuální“, „LGBT“, pakliže se vyjad ujeme
k minulosti nebo historickému období, které p edchází dob jejich vzniku a používání. Vždy
je nicmén důležité mít na pam ti, že jejich významy a obsahy za sebou mají vlastní historii
prom n a postupn v sob implikovaly n co jiného. Homosexualita, jak ji rozumíme dnes,
není to samé, co se pod tímto slovem skrývá v Krafft-Ebingov práci Psychopathia Sexualis.
Z tohoto hlediska by se zdálo nejjednodušší je rovnou odložit, což by však obnášelo značné
obtíže ve vyjad ování a stylistice62.

Dalším faktem zt žující vyjad ování je, že naprostá v tšina relevantní odborné literatury vyjad ující se
k otázkám sexuality byla a je produkována v anglickém jazyce. Čeština termíny pouze p ejímala a v n kterých
p ípadech i p ekládala. Pro termíny jako „coming out“ nebo „gender“ nap íklad nemáme ekvivalent. Pon kud
nešťastné ale je, když si situace vyžaduje opis. Nap íklad ve snaze o časovou transpozici slovního spojení
„homosexuální vztah“ se v angličtin nabízí místo „homosexual relationship“ íct „same-sex relationship“, čímž
se p edejde použití irelevantního konceptu, bavíme li se nap íklad o historické dob , aniž by unikl základní
význam, tedy intimní vztah osob stejného pohlaví. Jsem si ovšem v doma toho, že český ekvivalent, tedy slovo
„stejnopohlavní“, jež v textu používám, není p íliš frekventovaným výrazem a, ekn me nezní nejlépe. Význam
uvedených slov je teoreticky naprosto totožný až na dva zásadní detaily, za 1ě jelikož slovo „homosexuální“
oplývá kvůli své dlouhé historii adou kulturních implikací, je daleko hů e aplikovatelné na časov a prostorov
vzdálený kontext a za 2) tento pojem navíc není genderov neutrální, protože byl a je asociován p evážn
s nositelem mužské homosexuality, tedy gayem.
62
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2. MINULOST LGBT KOMUNITY V INDII

2.1. Strategie tematizace sexuálních menšin

Pakliže je objektem našeho zájmu, jaká je minulost jedinců, o nichž bychom dnes ekli, že
náleží

do LGBT komunity, na území dnešního státu Indie, setkáváme se s nejednou

p ekážkou. Ať už je důvodem společenské stigma, či nedostupnost ov itelných informací.
Faktem prozatím zůstává, že o této kapitole d jin Indie bylo vyprodukováno relativn málo
literatury, což je mimo jiné dáno tím, že k výzkumné činnosti začalo docházet v pom rn
nedávné dob .63
Tím se ovšem dostáváme k problému otázce z první kapitoly, a sice nakolik je možné
akurátn lokalizovat sexuální menšiny v různé mí e vzdálené minulosti, v našem p ípad
nap íklad p i interpretaci a čtení starých textů. Pakliže dův ujeme v d a p istoupíme na
deterministický pohled na sexuální orientace, tedy že je podmín na biologickými faktory a
její výskyt je v populaci p irozený, spor determinismu a voluntarismu je vy ešen. Pro
akademický diskurz, stejn tak jako pro tuto část textu je ale p eci jen relevantn jší spor
druhý, tedy konstruktivismus a esencialismus, kde nejde ani tak o fyzický výskyt určitého
typu vztahů, jako spíše o povahu a kvalitu prožívání identity. Pro zopakování, ačkoli se oba
dva sm ry shodnou na tom, že nelze tak íkajíc s vážnou tvá í používat popisné kategorie
vytvo ené v jiné dob a kontextu Ělesba, heterosexuál, gayě esencialismus íká, že identita má
kontinuální charakter a je vnit ní záležitostí. Jinými slovy, že analogie homosexuální identity
byla ve společnostech p ítomna vždy a její současná podoba tedy nikdy nevyžadovala zásah
zvenčí nap íklad v podob

stvo ení tématického v deckého diskurzu. Konstruktivistický

pohled bude up ednostňovat variantu, že identita je kvůli svému fluidnímu charakteru
schopna se neustále p etvá et a p edevším je závislá na podn tech z vn jšího okolí, kultu e,
soudobých trendech a diskurzech, takže ji nelze v irelevantních kontextech vystopovat.
Motivace zástupců obou p ístupů p itom může být v základ shodná.64 Pakliže debatu zúžíme

Pakliže hovo íme o stigmatizaci otázek spojených se sexualitou, nejspíš máme ješt v čerstvé pam ti události
následující vydání monografie americké indoložky Wendy Doniger The Hindus: An Alternative History. (2009)
64
Zde se jedná o můj dojem. Zároveň nechci, aby toto vyzn lo jako pokus o devalvaci d l zmín ných autorů
jako primárn reakčních a prostoupených osobní agendou. Vposled ale vyvozuji, že se skrze oponující si
argumenty dostávají ke srovnatelnému záv ru.

63
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na otázku minulosti alternativních sexualit, u esencialistů je tomu často tak, že ve snaze
vyzdvihnout rovnocenná práva sexuálních menšin budou zdůrazňovat historickou kontinuitu
fenoménu, a tedy poukazovat na jejich samoz ejmý nárok na místo ve společnosti i v očích
t ch, kte í o n m pochybují a popírají jej. Nap íklad uveďme historika Johna Boswella, jenž
hovo í o toleranci homosexuality v rann

k esťanském

ím , kde alespoň v m stských

oblastech nebylo nijak rozlišováno mezi muži, kte í volí partnery stejného pohlaví, a t mi,
kte í mají intimní vztahy výhradn se ženami.65 Konstruktivisté jako Michel Foucault se
oproti tomu budou snažit vyvrátit homosexuální identitu jako cosi dočasného a skrze kulturní
kontext konstruovaného, jelikož se ohrazují vůči atributům, které ji byly po jejím zformování
p id leny.
Nyní se ale p esuňme blíže tématu. Společenský a politický diskurz, v jehož kontextu je
studována minulost sexuálních menšin v Indii, je svým způsobem podstatný pro pochopení
východisek a metodologie takového výzkumu a jím produkované literatury.66
Asi nejv tším jménem na poli studia sexuálních menšin v p edkoloniální Indii67 je Ruth
Vanita, jejíž akademická činnost se zam uje na interpretaci starov kých a st edov kých
textů. Nutno podotknout, že v mnoho p ípadech se jedná o texty respektované hinduistickou
tradicí. A práv tento způsob práce není úpln ojedin lým formátem, vzpomeňme nap íklad
na práci amerického již zmiňovaného historika Johna Boswella, jehož nejznám jší práce68
Christianity, Social Tolerance and Homosexuality (1980), Rediscovering Gay History (1982)
a Same-Sex Unions in Premodern Europe Ě1řř4ě obnášely p eklad a důslednou revizi
st edov kých k esťanských rukopisů s účelem ukázat, že katolická církev za svou dlouhou
historii nem la vždy odmítavý postoj ke vztahům mezi partnery stejného pohlaví. A zde
vidíme významnou paralelu. Jak pro hinduismus,69 tak i pro katolickou církev platí, že
v kontextech hnutí za práva gayů a leseb, či snah legalizovat sňatek mezi partnery stejného
pohlaví, je ze strany odpůrců velmi častým argumentem práv náboženství, morální hodnoty a
konzervativní a tradice. Indie není žádnou výjimkou. Mnozí náboženští p edstavitelé a vůdci
se ve ejn

vyslovili proti rovnocennosti práv sexuálních menšin a argumentují

nekompatibilitou náboženských mravů. V duchu voluntarismu rovn ž označují alternativní
65

BOSWELL, John, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Chicago ; London: University of
Chicago Press, 1980 s 333.
66
Této otázce se budeme v novat ve t etí kapitole.
67
Nelze opomenout paradox ve spojení slov „p edkoloniální Indie“, kdy dáváme dohromady dva historické
celky, které se vzájemn popírají. Zde je tomu však ze stylistických důvodů.
68
Zároveň si p i pohledu na názvy samotných titulů nemůžeme nevšimnout Boswellova esencialistického
stanoviska.
69
Samoz ejm neplatí exkluzivn pouze pro tyto dva náboženské sm ry.
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sexuální orientace za deviaci a nemoc, jež byla do Indie p ivedena z ciziny (ze západu) teprve
v nedávné dob . Mezi tyto konzervativní hlasy se počítají krajn pravicové nacionalistické
organizace jako RSS a VHP.70 Tím pádem je velmi pochopitelné, když se akademický
výzkum stočí touto cestou, a sice jeho metodologie bude obnášet detailn jší examinací starých
textů a tradic, k nimž se odkazuje jejich názorová protistrana. A toto nás p ivádí zp t k úvodní
esencialisticko konstruktivistické otázce. Zda-li je autory píšícími o alternativních sexualitách
volen jeden, nebo druhý pohled, se ukáže na tom, jaké jsou dosavadní poznatky z četby
starých textů v sekundární literatu e.

2.2. Starov k

Jen p i letmé71 znalosti toho, co dala starov ká indická kultura sv tu, je s podivem, že to
samé

místo, kde vznikala vynikající milostná lyrika a

odkud pochází Kámasútra, je

v současnosti zároveň státem, kde jsou určité sexuální praktiky mimo zákon a kde může být
gay teoreticky odsouzen za pohlavní akt k doživotí. Hovo íme o tom zde, protože, jak už jsme
zmínili, pro akademický výzkum specializující se na tématiku sexuálních menšin
v p edmoderní dob , jsou hlavním zdrojem materiálu p edevším literární prameny. Jak už
jsme ekli, toto má svá opodstatn ní a je to do jisté míry odpov dí homofobní opozici.
Interpretace literárních textů je samoz ejm jistou cestou, ovšem je také t eba mít na pam ti,
že literární fikce nemusí být vždy akurátní reprezentací svého kontextu, byť se jí nedá
bezesporu up ít určitá vypovídající hodnota.
Podívejme se tedy na to, jaké výsledky plynou z jejich výzkumu a p esuňme se k prvnímu
dílu, na n ž zam íme pozornost, a tím je Kámasútra. Je naprosto evidentní proč je práv toto
dílo na po adu dne.72 První záležitostí, jež potenciáln jde proti binárnímu schématu, kde má
své místo pouze muž a žena, je zmínka o „t etím pohlaví“.73 Vzhledem k tomu, že Kámasútra
VANITA, Ruth, Love’s Rite. New York: Palgrave Macmillan, 2005 s 29.
Vyplývá to z mé znalosti o tom, co se lidem, kte í primárn nestudují indologii, vybavuje p i slovu „Indie“.
Zároveň m u tohoto souv tí napadlo, co by v dnešním kontextu bylo z určitých pasáží Kámasútry trestn
vymahatelné, jinými slovy, co by mohlo rezonovat s formulací „proti p irozenosti“ z nechvaln proslulého
zákona 377. O tomto zákonu ale pozd ji ve t etí kapitole.
72
Jak už jsme zmínili na začátku, juxtapozice tohoto skromného díla a konzervativního pravicového diskurzu
ohledn fenoménu lidské sexuality v Indii vytvá í Ěmožná trochu nezasloužen ě senzační efekt. Kámasútra je
rozsahem malá a často bývá zam ňovaná za n co čím tak úpln není. Pasáže, jež ji proslavily, tvo í jen část této
didaktické knížky.
73
VANITA, Ruth, KIDWAI, Saleem, Ěedito iě Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History.
New York: Palgrave Macmillan, 2000 s 48.
70

71
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dále zmiňuje kategorii klešt nce, je pravd podobné, že je eč o mužském eunuchovi nikoli o
Ědnes bychom použili termín) biologicky predisponovaném intersexuálovi. V pasáži, kde je
zmiňován eunuch, se také vyskytuje povážliv detailní vylíčení felace, která je jako jedna
z praktik popsána i mezi mužem a ženou. Dále jsou klešt nci azeni do dvou skupin. Jedni,
kte í se oblékají, upravují a chovají jako ženy a obcují s muži. Druzí jsou vzhledu mužského.
Dále k eunuchům Kámasútra poznamenává, že n kte í si zám rn vybírají povolání jako
masér, p i kterém se mohou dotýkat mužů, jelikož to je tím, po čem touží. 74 Zde tedy vidíme,
že se hovo í už docela z eteln o touze, což, jak jsme zmiňovali v p edchozí kapitole, je
kritériem toho, čemu bychom dnes ekli homosexuální orientace. Ostatní v ci mohou být
klasifikovány jako homosexuální chování. Zatímco lze jen sledovat veskrze neodsuzující tón
Kámasútry, p i jejím klidném popisu sexuálních praktik, nelze to brát jako důkaz o toleranci
staré společnosti vůči mužům, jež preferují partnery stejného pohlaví. Je to p inejlepším
dochovaný záznam o typu sexuálním chování.
Když je hodnocena míra bezstarostné otev enosti a liberálnosti ohledn sexuálního života, o
n mž Kámasútra možná vypovídá, naskýtá se vždy otázka, zda li je tato p íručka normální
v rámci svého kontextu, a tedy ukázkou relativní svobodomyslnosti v uvažování o erotice a
sexualit . Hned následuje další otazník, a sice jestli není spíše ojedin lou a kuriózní
výjimkou, čímž by teoreticky mohla ztrácet na vypovídající hodnot . I kdyby byla jen
kuriozitou, z hlediska obsahu zůstává nem nná, pokud pomineme občasné rozpory
v interpretaci.
Dalším za zmínku stojícím celkem jsou staroindické občanské zákoníky a jejich poznámky k
sexuální aktivit lidí. Manuův zákoník se zmiňuje o ayoni, což je kategorie sexuálních praktik
celkem širokého významu. Pakliže popisuje pohlavní akt, v základním významu jde o n co,
co se d je mimo lůno,75 což tedy teoreticky implikuje doslova cokoli. Jedinou jistou v cí je,
že p i tomto aktu musí být p ítomna alespoň jedna žena. Zároveň však potrestání, jež m lo
stihnout viníka nebylo nijak p ísné, pro muže obvykle menší pokuta.

V Arthašást e je

zmín ná jedna forma této praktiky, a sice manuální. Pokud žena takto defloruje pannu, je
povinná splatit pokutu, jelikož znehodnotila status druhé ženy.76

74
75
76

V podstat je to asi tak vágní jako „proti p irozenosti“ v zákon 377.
Vanita, Love’s Rite s 31.
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Zároveň podle Ruth Vanity Manuův zákoník vysloven

nehovo í o nepenetrativním

sexuálním aktu, který by se dal asi nejspíše pochopit, či interpretovat jako lesbický sex.

2.3. Hidžry

Ačkoli se počtem jedná o marginální složku indické populace, jsou hidžry tradičn objektem
zájmu kulturních antropologů a akademiků z jiných humanitních oborů. Nás zde zajímají
z toho důvodu, že z definice vybočují z genderového stereotypu a odporují svou podstatou
binární opozici muž/žena. Co je ovšem důležit jší, U teoretizování, v deckého bádání a
historizace podoby života a praktik lidí volící si partnery stejného pohlaví,77 musíme v novat
velkou pozornost terminologii a neustálé p ítomné esencialisticko konstruktivistické rovin
uvažování. Hidžry naproti tomu prokazateln p edstavují určitý kontinuální78 fenomén mající
své místo v indické společnosti.79
Hidžry zastávají v hinduistické společnosti hned n kolik rolí. Zaprvé jsou známy jako
rituální tanečníci po ádající za skrovnou odm nu p edstavení v domech, kde se nacházejí
novorozenci mužského pohlaví.80 Dít ti pak žehnají, což má ten význam, že od malého od
malého chlapce odhán jí zlo. Další obdobnou rolí je rituální role na svatbách, kde v ženichov
dom novomanželům obdobn žehnají, aby se pár brzy t šil z mužského potomka.81 Další,
nutno dodat spíše nechvaln proslulou rolí hidžer je prostituce, v souvislosti s čímž se o nich
hovo í jako o institucionalizovaných homosexuálech v Indii.82 P esn

tak byly hidžry

zachyceny i v knize Delhi Kushwanta Singha.83 Nyní je ale podstatné zmínit, že hidžry by
tradičn m li prod lávat emaskulaci, neboli kastraci. To platí i v současnosti, kdy vyklešt ní
77
Toto p ekomplikované vyjád ení volím z toho důvodu, že se chci vyhnout termínu „LGBT“, či jinému
modernímu pojmu.
78
Jelikož jsou hidžry tématem zasahujícím do současnosti, bude poslední podkapitola jakýmsi mostem mezi
minulostí a současností.
79
Jinými slovy, s velkou trochou nadsázky je můžeme považovat za jakousi autochtonní součást LGBT
komunity.
80
Tato událost má pochopiteln velký význam pro indické / hinduistické rodiny.
81
NANDA, Serena, Neither Man nor Woman: The Hijras of India. New York: Wadsworth Publishing, 1999 s 45.
82
Smutným faktem zůstává, že velké množství z nich jsou jako mužští prostituti vystaveni násilí a mnoho z nich
trpí nemocí AIDS a umírá na ní, což by se dalo chápat vzhledem k okolnostem jako jakési vícenásobné stigma
této komunity. REDDY, Gayatri, With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India. Chicago
London: University of Chicago Press, 2005 s 231.
83
P esn tak byly hidžry zachyceny i v románu Dillí Ě1řř0ě od Kushwanta Singha, kde hidžra jménem
Bhágmatí byla tak zvanou „pravou“ hidžrou, tedy narodila se smíšenými pohlavními znaky, tedy ekli bychom,
že byla intersexuální. SINGH, Kushwant, Delhi: A Novel. New Delhi: Penguin Books India, 1990 s 28.
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stále p edstavuje rituální p echod ke „t etímu pohlaví“, kdy v rámci komunity takový jedinec
nabývá skrze ztrátu mužských atributů a mužské sexuality vyššího sociálního statutu.84
Ve spojitosti s touto komunitou se

často používají slova „t etí pohlaví“. S tím se dá

souhlasit, ovšem zde je velmi podstatné zdůraznit, že hidžry nejsou samy o sob homogenní
skupinou. Samotné slovo hidžra je urdského původu a jeho ekvivalenty v angličtin je eunuch
a hermaphrodite / intersexed.85 Zatímco první termín odkazuje na kastrovaného muže a
impotenci, druhé dva na osoby narozené se smíšenými pohlavními znaky. Hidžry jako mnohé
jiné komunity tradují o svém původu zakladatelský mýtus. Tato komunita je ovšem
rozrůzn ná a jejími členy jsou lidé různým způsobem vybočující z binárního biologického a
genderového stereotypu. Vzpomeňme si na první kapitolu, kde jsme zmínili, že z průzkumů,
jež jsou k dispozici vyplývá, že intersexualita se v populaci vyskytuje velmi z ídka. To samé
platí i o fyzickém t etím pohlaví u hidžer. Nezakládá se na skutečnosti, že hidžry jsou
exkluzivn komunitou takto biologicky predisponovaných jedinců. Není proto žádný důvod
se domnívat, že by indická populace výjimkou a zároveň je op t t eba íct, že hidžry netvo í
nijak početn významnou skupinu obyvatelstva. Z etnografických výzkumu plyne, že se mezi
nimi lze setkat86 s homosexuálními muži, transvestity, transgender lidmi i intersexuály.
Nyní se podívejme, jakým způsobem šla hledat spojitost mezi tím, kdo je hidžrou a mezi
moderními kategoriemi pro sexualitu a gender. Nikoli pouze na základ

naší vn jší

komparace. Položit si rovn ž můžeme otázku, do jaké míry se hidžry samotné identifikují /
neidentifikují s t mito kategoriemi.
Nehled na prožívanou myšlenou a identitu, je na první pohled nejnápadn jším rysem hidžer
fakt, že se jedná o muže p evlékající se za ženy. K této záležitosti jsme se rovn ž vyjád ili
v první kapitole, kde jsme vid li, že z hlediska klasifikace transgenderových kategorií je
kruciálním aspektem sebeidentifikace. Muž, který se p evléká za ženu by mohl být teoreticky
transvestitou, pop ípad drag queen. Zde vyvstává klasický problém, a sice, jestli můžeme
vid t hidžru jako identickou, nebo alespoň analogickou kategorii. Za tímto účelem bude
nejspíše prosp šné konfrontovat západní model sexuality a genderu se systémem, s nímž se
identifikují hidžry samy. Z antropologických výzkumů Gayatri Reddy plyne, že se v závislosti
na aktivitách, sexuálních rolích a jejich prožívání rozd lují dosp lí sexuáln aktivní jedinci na
Nanda, tamtéž s 11.
Nanda, tamtéž s 15.
86
Nyní budu používat moderní západní terminologii.
84

85
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t i skupiny, naran, koti a

panti. Zatímco naran znamená žena a je spíše neutrálním

označením vypovídajícím o praktikování genderové ženské role a ženského anatomického
uspo ádání, koti implikuje, že je jedinec v souladu s tím, co je vnímáno jako ženská sexuální
role, což obnáší, že si vybírá pasivní roli p i pohlavním aktu s jinými muži. Panti je v tomto
paradigmatu určitým opakem obou p edchozích, jelikož je definován dominantní rolí v sexu
s nimi.87 Pro up esn ní, termíny nejsou inherentn podkategorií pro genderové a sexuální
uspo ádání hidžer. Mají v tší p esah v tom smyslu, že obecn vypovídají o sexuální roli
(orientaci), jež na sebe jedinec bere a akceptuje. Hidžry v tomto p ípad pouze spadají širšího
schématu.88
Tyto kategorie p evládaly alespoň do p elomu milénia coby kategorie pro mužské
homosexuály, dokud se nezačaly p ekrývat se západní Ěglobálníě terminologií. Muži vyššího
ekonomického statutu s p ístupem k anglickému jazyku nejsou nepat í mezi pravd podobné
uživatele nativních názvů pro homosexuální role. Nicmén , zatímco koti je definován krom
své pasivní role i ochotou a touhou mít mužského partnera, panti by často mohl být
charakterizován jako heterosexuální muž, který pouze jeví známky homosexuálního
chování.89 Dalším relevantními termíny jsou chhakka a gandu, což jsou výrazy pro muže,
kte í st ídají receptivní a penetrativní roli a zároveň v tšinou nabývají negativní konotace.
Způsob, jakým indičtí muži nazývají svou homosexualitu, zároveň vypovídá o jejich identit
v rámci LGBT a společnosti obecn . Muži užívající anglické termíny se navíc identifikují
Ěnebo alespoň vytvá í ten dojemě s globálním diskurzem o alternativní sexuální orientaci a ve
výsledku je jejich homosexuální identita spat ována jako „ta ze západu“. Zároveň se také lze
setkat s p ípady, kdy spolu domácí i západní terminologie koexistuje a jsou používány
současn ,90 takže homosexuální muž o sob zároveň prohlásí, že je gay, který je koti.

2. 4. Sňatek

Pokud jde o minulost LGBT osob v rámci společnosti, je relevantní otázka sňatku, či jiné
formy partnerského svazku. Zatímco současná společnost nahlíží debatu o zákonném sňatku
Reddy, tamtéž s 214.
Reddy, tamtéž
89
BHASKARAN, Suparna, Made in India. New York: Palgrave Macmillan, 2004 s 99.
90
Bhaskaran, tamtéž s 99, 100, 104.
87

88
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mezi partnery stejného pohlaví jako otázku rovnocenných občanských práv, pokud jde o
pohled do minulosti, nabízí se otázka, jakou hodnotu a formu sňatek tehdy vůbec m l. Zde
vidíme znovu strategii hledat ozv nu, či analogii v historii a legitimizovat tak určitým
způsobem stejný nárok i pro současnost. Také se v tomto smyslu nabízí otázka, co vlastn
sňatek je, pop ípad jak vážn

doslovn by m l být brán. Jak upozorňuje v tomto smyslu

Ruth Vanita,91 pakliže zdůrazníme, že podoba sňatku se v čase m ní a není stálým kulturním
monolitem, pak můžeme uznat, že svazek heterosexuálního páru je dnes n čím jiným než byl
d íve, to samé teoreticky lze íct i o členech LGBT komunity. Jestliže bychom ale neuznávali
tuto prom nlivost,92 argumentovat proti registrovanému

partnerství

a legalizaci

homosexuálních svazků skrze náboženské texty je v n kterých p ípadech dvousečnou zbraní.
Pakliže by se člov k držel doslovné interpretace, ekn me, Starého zákona a cht l aplikovat
tradici i na dnešní dobu, musel by svorn

souhlasit t eba se svatbou mezi blízkými

p íbuznými.93 Jak jsme již naznačili, lze bez v tšího p ekvapení p edpokládat, že skutečnost,
že je sňatek mezi dv ma lidmi platný, jen pokud se mu dostane požehnání od státu, je
relativn novou záležitostí.
Co ovšem toto tvrzení může znamenat v kontextu minulosti párů stejného pohlaví?
Jedním návrhem je, že existence instituce svayamvara, tedy vlastního výb ru Ěpartneraě. Op t
teoreticky je zde prostor pro domn nku, že aktéry mohl teoreticky být i pár osob stejného
pohlaví.94 O tomto je možné spekulovat i pochybovat.

Vanita, Love’s Rite s 6.
Otázkou je, zdali vůbec můžeme hovo it o svatb a zdali je vůbec vhodné slovo používat. K podobné
záležitosti jsme se již vyjád ili d íve v první kapitole. Zde slovo sňatek stojí op t z důvodu stylistiky.
93
Jako v p ípad patriarcha Abraháma A Sáry, jež byla jeho nevlastní sestrou.
94
Vanita, Love’s rite, s 6.
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3. SOUŠASNOST LGBT KOMUNITY V INDII

3.1. LGBT versus stát

Často je ze stran odpůrců rovnocenných práv sexuálních menšin slyšet názor, že
homosexualita a jakákoli jiná nep irozená forma sexuální inklinace je nevlastní indické
kultu e a je známkou morální dekadence importované ze Západu.95 V p edchozí kapitole jsme
vysv tlovali, jak s tímto argumentem pracuje deterministický akademický diskurz, který se
snaží reagovat tím, že jiná než heterosexuální touha je nejen p irozená, ale i p ítomná
v indické minulosti. Tento konkrétní aspekt je ale jen jednou složkou v rámci komplexního
společenského dialogu, jelikož práva LGBT komunity v Indii byla a stále jsou pod ízena
zákonům Indické republiky. V současné dob je podle platného zákona č. 377 indického
trestního kodexu96 homosexuální styk trestn stíhatelným činem.97 Nezákonnost fyzického
vztahu dvou osob stejného pohlaví má však za sebou velmi dlouhou historii, která začíná za
období vrcholného Rádže, kdy byl zmín ný zákon implementován.

98

Byl uveden v rámci

zákona proti sodomii Indickou právní komisí,99 které p edsedal britský historik a politik
Thomas Babington Maculay.100 Zde je t eba poznamenat, o uvedení a zformování se zasadili
britští zákonodárci a ú edníci. Vraťme se nyní k argumentu o homosexualit , jakožto o čist
západním fenoménu. Je nasnad , že pokud má n co spojeného s homosexualitou v Indii
skutečn západní původ, pak je to práv zákon č. 377, který p etrvává jako koloniální d dictví
s výjimkou krátkého interregna až do současnosti.101
Zde by bylo na míst citovat doslovné zn ní: „kdokoli má dobrovoln t lesný pom r proti
p irozenosti s mužem, ženou, nebo zví etem, může být uv zn n na doživotí, či odn tím
svobody až na deset let a rovn ž se na n j může vztahovat pokuta.“102 Tato formulace si
vyžaduje komentá . Za prvé se nejde ubránit asociaci s dílem Psychopathia Sexualis, kde je
Vanita, Love’s Rite, s 29.
V originále Indian Penal Code.
97
PURI, Jyoti, Sexual States: Governance and the Struggle over the anti Sodomy Law in India. Durham London:
Duke University Press, 2016 s 6.
98
I tento konkrétní proces má svou vlastní historii p íprav a lze ho vysledovat do osmnáctého století. PURI,
tamtéž s 52.
99
V originále The Indian Law Comission.
100
Bhaskaran, tamtéž s 85.
101
Nakonec již samotné slovo „sodomie“ jasn evokuje Starý zákon, respektive starov ký komplex judeok esťanských hodnot.
102
Cituji doslovné zn ní. Tamtéž s 86.
95

96
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rovn ž stejnopohlavní styk postaven na roveň s bestialitou. Za druhé, formulace „proti
p irozenosti“ specifikuje vágní vyjád ení „t lesný styk“103 v tom smyslu, že odkazuje na
sexuální styk, jež nevede k plození potomstva. Implikace tohoto jsou, že teoreticky může být
v Indii trestn stíhána široká škála sexuálních praktik a nemusí se vztahovat pouze na sexuální
menšiny,

ovšem

nelze

si

nepovšimnout

jisté

p edpojatosti

vůči

alternativám

heteronormativního vztahu. Jedním z důvodů, proč jsme ve zn ní zákona neokomentovali
použití slova „dobrovoln “, je ten, že v praxi nehrála dobrovolnost konkrétního pohlavního
styku, p i soudních p elíčení velkou roli. Ukázalo se, že soudci nerozlišovali mezi p ípady,
kde šlo o znásiln ní.104
Za dobu své právní platnosti se zákon č. 377 dotkl tém

dv st osob. O všech se

nedochoval záznam, nebo byly související materiály z jiného důvodů nep ístupné. Celkov by
se ale daly rozd lit do n kolika typů v závislosti na tom, kdo s kým m l styk. První kategorií
jsou p ípady, kdy ke styku došlo mezi dosp lým mužem a nezletilým. Tento typ podle
dostupných informací p evažoval mezi t mi, kdo byli za trestný čin odsouzeni. Druhou
kategorií je styk mezi dosp lým mužem a zví etem. T etí kategorie se vztahuje na styk mezi
dv ma muži. Čtvrtý p ípad je mezi dosp lým mužem a dosp lou ženou. Nejp ísn jším
známým trestem za pohlavní styk „proti p írod “ byl v Indii v roce 1řŘ1 p ípad dvou mladých
mužů, kte í za dobrovolný pohlavní styk strávili ve v zení celkem šest let.105
O zákon 377 se n kdy íká, že nestejnou m rou zasahuje lesby a gaye, p ičemž lesbické
ženy jím byly zasaženy v menší mí e. N kte í aktivisté se domnívají, že je to dáno
p etrvávajícím zvykem ženské pardy, kdy je p ítomna tendence ženy sociáln izolovat od
vn jšího prost edí, což teoreticky má za následek určitou neviditelnost a v tší množství
sexuální autonomie.106 Tvrzení se však p eci jen nevztahovalo a nevztahuje na ženy, které se
rozhodly zvolit si za partnerku ženu a tím projevit svou sexuální preferenci. Podstatnou
skutečností je, za dobu platnosti zákona 377 nebyla žádná žena dosud za homosexuální styk
právn odsouzena k trestu. To se ale nevylučuje s tím, že ženy nebyly objektem šikany a
zastrašování, kdy je žen vyhrožováno udáním na základ zmín ného zákona. Faktem je, že
takovému harasmentu jsou s mnohem v tší pravd podobností vystaveny ženy nižšího
Nejde se ubránit myšlence, že ačkoli má zákon skrze trestání poklesků teoreticky zajišťovat morálku ve
společnosti, je sám o sob perverzní, p edevším pozd jší pokusy o dodatky a úpravy velmi detailn up esňující
charakter styku, jež indická antropoložka Suparna Bhaskaran dle mého názoru výstižn nazývá „politikou
penetrace“.
104
Bhaskaran, tamtéž s 89.
105
Tamtéž.
106
Tamtéž s 106.
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socioekonomického statutu a ženy pocházející z rurálního prost edí. Zároveň platí pro ženy i
pro muže stejnou m rou, že zákon 377 omezoval naprostou v tšinu lidí, jež s ním byli
v konfliktu, nep ímo.107
Nyní se posuneme v čase do roku 200ř, kdy rozhodnutí Vrchního soudu v Dillí anulovalo
na podn t neziskové organizace Naz Foundation platnost zákona 377 a dekriminalizovalo tak
homosexuální pohlavní styk, p ičemž proti rozsudku nepadlo žádné odvolání.108 Pro p esnost,
výše jsme uvedli, že efektivita zákona netkv la jen v diskriminaci sexuálních menšin, ale
dílem vágní formulace pocházející z devatenáctého století bylo soudům umožn no vynášet
rozsudky prakticky nad jakýmkoli sexuálním zločinem. Z tohoto důvodu je důležité
poznamenat, že anulace platnosti zákona se týkala práv dobrovolného pohlavního styku mezi
dv ma dosp lými jedinci, jelikož účelem bylo zastavení trestní stíhatelnosti sexuální aktivity
osob v soukromí a ochrana práv sexuálních menšin. Samotný pokus o dekriminalizaci zákona
a snaha o rovnoprávnost LGBT komunity v Indii sahá do začátku devadesátých let a iniciativu
v tomto p ípad vyvinula organizace ABVA.109 Jak jsme již naznačili, jednalo se pouze o
interregnum pro lidská práva, jelikož v roce 2013 byl rozsudek Vrchního soudu p ekvapiv
zrušen Nejvyšším soudem.110 Tím pádem se LGBT komunita vrátila zp t období p ed rokem
2009.
V období n kolika let, kdy probíhal boj za rovnocenná občanská práva, došlo jistému
společenskému jevu. LGBT komunita nabyla na homogenit v tom smyslu, že ji utvrdil
společný cíl. Tento mnohaletý legislativní proces byl vlastn prvním společným tématem,
které potenciál mobilizovat jinak velmi heterogenní skupinu obyvatel.111

3.2. Občanský aktivismus a média

Ač Indická republika po naprostou v tšinu doby své existence disponuje výše rozvedeným
homofobn interpretovatelným zákonem, nelze se domnívat, že v indické společnosti se vždy

Bhaskaran, tamtéž s 107.
Puri, tamtéž s 126.
109
Zákon 377 této organizaci p inášel praktické nesnáze zejména p i práci s lidmi zam stnanými v sex byznysu.
Puri, tamtéž s 9.
110
Puri, tamtéž s 126.
111
Puri, tamtéž s 154.
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rozprostíralo vakuum ohledn

otázek sexuálních menšin. V této podkapitole se proto

zam íme na různé formy indického LGBT aktivismu.
Můžeme si povšimnout, že se o zákonu č. 377 nedá hovo it doslova jako o nástroji
perzekuce sexuálních menšin, jelikož historicky vzato t chto p ípadů p íliš mnoho nebylo. O
tomto zákonu se p itom mluví jako o diskriminačním. Co se týče zdrojů informací o kvalit
života LGBT lidí v Indii, často je citována zpráva vydaná uskupením ABVA112 z roku 1991
Less than Gay.113 V angličtin

napsaná zpráva byla deklarací solidarity se sexuálními

menšinami. Mimo jiné byla pojata jako informační materiál pro lidi, kte í netuší nic
sexuálních minoritách, nebo jsou indiferentní vůči této problematice. Krom slovníku pojmů
vysv tlujících základní terminologii ohledn

sexuální orientace a

homofobních p edsudků ohledn

sexuality obecn

orientace

pokusů o vyvrácení

zpráva obsahovala i adu

krátkých p íb hů lidí, jež byli buď sami členy LGBT, nebo se nap íklad vyrovnávali se
sexuální orientací svých blízkých, či zkrátka n koho takového znali. Také, což z této zprávy
činí už pom rn ambiciózní záležitost, vysv tlila svému čtená i právo č 377 a p ipomn la
p íklady z indické mytologie a staré literatury, aby p evrátila argument o nekompatibilit
homosexuality a hinduismu a poskytla skrze citovaná díla náhled do vývoje sexuologických
kategorií a teorií.
Vedle hnutí ABVA, jež vzniklo v roce 1řŘŘ a je od začátku zam ené na pomoc lidem
s chorobou AIDS, sociální práci, informování širší ve ejnosti o problematice onemocn ní
závažnými pohlavními chorobami a hájení práv LGBT komunity. Jak jsme již zmínili d íve,
hnutí se také mnoho let aktivn zasazovalo o anulování zákona 377 a je v aktivní spolupráci
se sp ízn nými hnutími a neziskovými informacemi.
Symbolem mezinárodního LGBT aktivismu je organizace Gay pride pochodů. Na indické
půd se první takový uskutečnil v Kalkat dvacátého devátého června roku 1řřř a od té doby
se stal tradicí i v jiných metropolích. Mezi další významná aktivistická uskupení se počítá
nap íklad Labia, jež je sdružení zam ující se od poloviny devadesátých let na lesby,
bisexuální a transgender ženy, p ičemž poskytují linku první pomoci ob tem homofobního
jednání, nebo násilí ze strany rodinných p íslušníků. Dále jsou významným aktérem na poli
indického LGBT aktivismu Aanchal, Humsafar, či Forum against Opression of Women. Pro
Aids Bhedbhav Virodhi Andolon je aktivistické hnutí z Nového Dillí založené roku 1řŘř, jež v Indii jako
první začalo usilovat o péči o lidi trpící AIDS.
113
Zpráva byla digitalizována. Aids Bhedbhav Virodhi Andolan. Less than Gay: A Citizen’s Report on the
Status of Homosexuality [online]. New Delhi: ABVA, 1991 [cit. 16.8.2017]. Dostupné z:
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1585664/less-than-gay-a-citizens-report-on-thestatus-of.pdf
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uvedené organizace platí, že po ádají pravidelné seminá e a p ednášky informativního
charakteru pro širší ve ejnost a ší í pov domí o LGBT problematice v Indii.114
Obecn

indická LGBT aktivistická uskupení mají dv

základní agendy. N které jsou

zam ené na zdraví, ať už psychické nebo fyzické a to p edevším s ohledem na prevenci, nebo
zvládání pohlavních chorob. Jiné jsou zase specializované na právo a ochranu lidských
občanských svobod. Častá je však kombinace, kdy si bere t leso za úkol zdravotní i právní
agendu zároveň. To jsme nap íklad vid li v p ípadech neziskové organizace Naz Foundation a
AIDS Bhedbhav Virodhi Andolan, pro které platí, že jejich primárním zájmem je boj proti
pohlavní chorob

a související osv tová činnost, nicmén na druhou stranu vyvíjejí nejv tší

aktivitu
Za zmínku rozhodn také stojí první tišt ná periodika specializující se na tématiku a
životní styl sexuálních menšin. Nejen pro lesbické ženy je určený časopis Manushi, jež v roce
1ř7Ř spoluzaložila aktivistka a akademička Ruth Vanita. Je orientován na ženskou otázku,
gender a feminismus.115 Asi nejvýrazn jší tiskovinou v Indii je ale bezesporu Bombay Dost,
který začal vydávat v roce 1řř0 aktivista a noviná výrazn se zasazující o práva menšin
Ashok Row Kavi116. Bombay Dost je prvním naprosto otev eným LGBT magazínem
v Indii.117 S trochou nadsázky by šlo íct, že tyto první Ěv p ípad Bomby Dost to platí ve v tší
mí eě časopisy psaly pro čtená e, jež nev d li o své existenci.

3.4. Online komunita

I Indie je jednou ze zemí, která disponuje online LGBT komunitou. Stejn jako pro n která
další média, i zde platí, že p ístup LGBT osob je do velké míry závislý na znalosti anglického
jazyka, tudíž se v určitém slova smyslu vytvá í profil t ch, kte í mohou online kulturu
konzumovat.
Hovo íme li o online kultu e, významnou oblastí, které se velkou m rou dotýká, je v dnešní
dob

nevyhnuteln

také otázka virtuálních seznamek.118 Ty mají alespoň v současnosti

Tamtéž, s 182.
Vanita, Love’s Rite, s 164.
116
Jméno ponechávám v anglickém p episu.
117
SHAHANI, Parmesh, Gay Bombay. New Delhi: Sage Publications, 2008 s 179.
118
V české slovní zásob a zároveň odborné tématické literatu e se zdá být výraz „internetová seznamka“
pon kud t žkopádným až archaickým ekvivalentem anglického „dating app“, což je fenomén, o kterém tu
hovo íme.

114
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nezanedbatelný vliv na vztahovou dynamiku. Zatímco z hlediska kvality a výdrže vztahu
zaznívá na adresu internetových seznamek kritika, jelikož vytvá ejí dojem iluzorního a
nep irozeného prost edí, kde konzument podléhá dojmu, že má nekonečnou svobodu si
vybírat ze škály potenciálních anonymních partnerů a může p itom pozapomenout na realitu
komplexnosti společenské interakce.119 Současn

k nevýhodám vztahů vzniklých ve

virtuálním prostoru je zároveň možno dodat, že ne všichni uživatelé seznamovacích aplikací
mají aspiraci najít skrze n

celoživotního partnera, či partnerku. Co platí pro možnou

deformitu plnohodnotných dlouhodob jších vztahů, rozhodn

nemusí být pravda o

krátkodobých, mén vážných vztazích a technologii seznamování se. Sociáln plošší forma
navazování vztahů, jak je nabízí internetové seznamky, by teoreticky mohly zvyšovat šance
t ch, kte í jinak mají z různých důvodů menší pravd podobnost najít partnera. V indickém
kontextu je eč je specificky o lesbických ženách a gayích. Virtuální prostor totiž nabízí
relativn velkou možnost anonymity.
Nejoblíben jší virtuální seznamky poskytující služby indickému LGBT trhu bylo podle
hodnocení uživatelů v roce 2016 následujících p t: 120
PlanetRomeo – Její p edchůdce začal poskytovat služby v již roce 2002 a je dodnes oblíbenou
platformou pro LGBT uživatele má celosv tov t i miliardy uživatelů a z toho devadesát dva
tisíc v Indii.
Grindr – I pro ty, jež nejsou součástí LGBT, je tato aplikace synonymní se seznamkou
primárn cílenou na homosexuální a bisexuální muže. Zároveň kvůli nechvalné spojitosti
HIV/AIDS s gay komunitou disponuje funkcí, jež zobrazuje HIV status uživatele.
OkCupid – je aplikace, která není zam ená na specifickou sexuální orientaci. P eci jen ale
nedávno zareagovala na LGBT uživatele tím, že mají možnost sami sebe identifikovat skrze
adu genderových a sexuálních kategorií.
Tinder . stejn jako Grindr je jednou z globáln nejvíce používaných aplikací. Pro Tinder op t
platí, že se primárn neorientuje na LGBT trh. Zároveň ale bylo Tinderem oznámeno, že
nabídnou uživatelům možnost se definovat skrze v tší variabilitu genderových kategorií.
Scruff – v Indii je dostupná od roku 2011 a je zam ená na homosexuální a bisexuální muže.
Být součástí virtuálního prostoru se pochopiteln neomezuje pouze na seznamovací aplikace.
Relevantní pro LGBT komunitu jsou nap íklad online magazíny. Zmiňme webový portál

119

ILLOUZ, Eva, Why Love Hurts, Cambridge: Polity, 2012 s 223, 228.
Love Matters, Top five LGBT apps in India. 2016 [online]. Poslední zm na 1.12. 2016 15:44 [cit. 16.8. 2017].
Dostupné z: https://lovematters.in/en/node/241956
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Gaylaxy.com, který funguje od roku 2010 specializující se na články o LGBT aktivismu,
kultu e, cestování, literatu e a životním stylu. Gaylaxy zároveň nabízí pod články začít
internetovou diskuzi, k čemuž návšt vníky webu vybízí se slovy, „zde si můžete pohovo it
svobodn o v cech, o kterých se normáln jen mlčí.“121Co Gaylaxy činí dostupn jší, je fakt,
že alespoň část jejího webového obsahu je v hindštin .

3.3. Film

Nejd íve se podívejme na n které ohlasy LGBT tématiky ve kinematografii. Jak jsme již
ekli, i p es konzervativní a prudérní legislativní rámec, jež se k sexualit váže, nebyla indická
společnost v naprostém společenském vakuu. Nyní si n co ekneme filmech a knihách,
v nichž se objevují LGBT témata.
Jedním z prvních filmů zpracovávající tuto tématiku je nezávislá antologie krátkých filmů
s výmluvným titulem BomGay. (1996) Ve filmu je v jedné kontroverzní scén vyobrazena
soulož dvou mužů. Bezesporu v tší pozornost v negativním slova smyslu upoutal snímek Fire
Ě1řř6ě režisérky Deepy Mehty. Film způsobil skandál mezi zastánci krajn pravicové politiky
a odpůrci LGBT práv.122 Úst edním tématem je vztah dvou švagrových, které jsou p ehlíženy
svými zákonnými manželi a časem jejich p átelství vyústí v milostný vztah. My Brother
Nikhil (2005) je z podstaty v ci smutným p íb hem inspirovaném skutečností. Hlavní hrdinou
je gay, jenž je diagnostikován HIV pozitivním. Co je u t chto filmů důležité zmínit, je to, že
homoerotická problematika je vylíčena velmi vážn a bez náznaku karikatury, či výsm chu,
což nelze o reprezentaci homosexuality v bollywoodu p íliš snadno íct. Jestliže není role
vysloven výsm šná, lze se tak trochu domnívat, že je tématika ve filmu použita účelov ve
snaze způsobit senzaci a p itáhnout pozornost.123

Gaylaxy [online]. Poslední zm na 20.Ř.11:15[cit. 20.8.2017]. Dostupné z:
http://www.gaylaxymag.com/articles/queer-voices/
122
Vanita, Love’s Rite, s 2ř.
123
Shahani, tamtéž, s 206.
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ZÁV R
Na začátku jsme si dali za cíl dát ucelenou podobu tomu, jak se od devatenáctého století
prom ňovalo chápání alternativní sexuality v západním diskurzu. Zdůrazňovali jsme
p edevším náhlý a neobvyklý charakter této zm ny v uvažování, jejíž důsledky vidíme
dodnes. Za užitečné pro tento text považuji konzultaci odborné psychiatrické a sexuologické
literatury reprezentující tehdejší postoje v decké obce a hranice jejího poznání. Další v c,
která obohatila náš pohled na problematiku vývoje a historii konceptualizace lidské sexuality,
bylo bezesporu studium sociologických a epistemologických pramenů.
Cílem druhé kapitoly bylo zjistit více o minulosti sexuálních menšin v d jinách Indie, což se
ukázalo být v průb hu času úkolem p esahující rámec možností. Zprvu jsme cht li skrze
studium sekundární dostupné literatury lépe poznat aktuální diskurz o historizaci indické
LGBT komunity. Posléze jsme cht li poznatky ze sekundární literatury aplikovat na literární
texty.
T etí kapitola m la za úkol shrnout pozadí a historii kontroverzního indického zákona, který
kriminalizuje homosexualitu. Z mého pohledu zde dochází k propojení první a t etí kapitoly.
Zjistili jsme, že dominantní západní diskurz začlenil své p edstavy Ěnejen o sexualit ě do
nov se formujícího právního systému kolonie. Dále jsme se v práci pozastavili nad formami
LGBT aktivismu.
Úplným záv rem je t eba podotknout, že k mnoha otázkám byla literatura hů e dostupná,
jelikož téma sexuálních menšin v Indii není p íliš tematizovanou otázkou.
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