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Historia gejów i lesbijek
ROBERT ALDRICH
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Iliada (napisana oko!o VIII w. p.n.e.) 
opowiada o bliskiej przyja"ni Achillesa 
z jego towarzyszem Patroklosem. Istota 
owej przyja"ni nie zostaje sprecyzowana, 
lecz w pó"niejszych wiekach obu 
bohaterów cz#sto okre$lano mianem 
kochanków. Na przedstawionym tu 
pucharze (dzie!o Sosiasa, pochodz%ce 
z oko!o 500 p.n.e.) Achilles opatruje rany 
Patroklosa.

Od niepami!tnych czasów na "wiecie #yj$ ludzie odczuwaj$cy potrzeb! nawi$zy-
wania intymnych kontaktów – zarówno emocjonalnych, jak i cielesnych – z oso-
bami tej samej p%ci: m!#czy&ni po#$daj$cy innych m!#czyzn oraz kobiety po#$-
daj$ce innych kobiet. Poemat Gilgamesz, którego najwcze"niejsz$ pe%n$ wersj! 
datuje si! na rok 1700 p.n.e., opowiada o losach mitycznego króla, który, zgodnie 
z proroctwem objawionym mu we "nie, poznawszy dzikiego cz%owieka imieniem 
Enkidu, „pokocha% go niczym ma%#onk!”.1 Podobne opowie"ci o powinowactwie 
cia% i dusz spotykamy równie# w tradycji greckiej oraz judeochrze"cija'skiej, na 
których opiera si! kultura Zachodu. Przyk%adowo, homerycka Iliada opisuje zwi$-
zek Achillesa z Patroklosem w kontek"cie wojny troja'skiej, datowanej na XII wiek 
p.n.e. (yj$ca w VI wieku p.n.e. Safona tak zr!cznie opisywa%a w swoich poematach 
mi%o") do innych kobiet, #e od nazwy jej macierzystej wyspy, Lesbos, wywiedziono 
stosowane po dzi" dzie' okre"lenie kobiecego homoseksualizmu. Zwi$zki mi!dzy 
m!#czyznami równie# nie by%y w tradycji greckiej niczym wstydliwym: szacunek 
dla m!skiego cia%a (opiewanego m.in. przez Platona w Uczcie) traktowano jako 
inicjacj! w "wiat filozofii. Judaizm pot!pia% sodomi!, lecz w jego "wi!tych tekstach 
(m.in. w Starym Testamencie) odnajdujemy przyk%ady kobiecej obsesji na punkcie 
innych kobiet (jak cho)by zwi$zek mi!dzy Izraelitk$ Noemi oraz jej owdowia%$ 
synow$ Rut), a tak#e wzajemnej serdeczno"ci m!#czyzn (np. przyja&' pasterza–ol-
brzymobójcy Dawida z Jonatanem, synem króla Saula, stanowi$ca – jak trzy tysi$ce 
lat pó&niej pisa% Oscar Wilde – „mi%o") wstydz$c$ si! w%asnej nazwy”).

Po drugiej stronie "wiata, w Chinach, ju# w III wieku p.n.e. opowiadano histori! 
o romantycznej przyja&ni mi!dzy ksi!ciem Lingiem (#yj$cym w czasach Konfucju-
sza) oraz jego faworytem Mizi Xia. Pewnego dnia, krocz$c przez gaj owocowy, Ling 
zaofiarowa% swojemu towarzyszowi brzoskwini! – z tego powodu w tradycji chi'skiej 
utar%o si! okre"lanie homoseksualizmu mianem „mi%o"ci nadgryzionej brzoskwini”. 
Hinduska Mahabharata (ok. roku 200 p.n.e.) dokumentuje zwi$zek mi!dzy Kryszn$ 
a Ard#un$, upatruj$c w nim &ród%o si%y, która powiod%a obu ku nie"miertelno"ci.2

Wida) zatem, #e w czasach staro#ytnych intymne zwi$zki kobiet z kobietami oraz 
m!#czyzn z m!#czyznami traktowano jako tworzywo heroicznych legend, nieod-
zowny element kultury w gimnazjum lub na dworze – a niekiedy wr!cz przyczynek 
do duchowego i filozoficznego o"wiecenia. Zdaniem nowo#ytnych obserwatorów, 
takich jak Wilde (w jego refleksjach nad Bibli$), badaczy t%umacz$cych poematy 
greckie czy te# lesbijek interpretuj$cych teksty Safony, fizyczny i emocjonalny 
pop!d do przedstawicieli tej samej p%ci stanowi jedn$ z immanentnych cech cz%o-
wiecze'stwa. Jednocze"nie wielu historyków podkre"la fakt, #e ów pop!d przejawia% 
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Kultura gejowsko-lesbijska rozkwita!a 
w barach i klubach Republiki 
Weimarskiej. T" krótk#, lecz burzliw# 
epok" opisa! w swoich pami"tnikach 
i powie$ciach Christopher Isherwood; 
utrwalali j# te% na swoich obrazach 
niektórzy arty$ci – jak Otto Dix i George 
Grosz. Reprodukowany tu obraz Diksa 
przedstawia s!awny kabaret Eldorado 
u szczytu popularno$ci, w 1927 roku.

w!adzy przez Hitlera) w Berlinie (np. Christopher Isherwood). Po II wojnie "wia-
towej kulturowi i seksualni ekspatrianci pod#$yli "ladami Paula Bowlesa, udaj#c 
si% do Tangeru. U szczytu ameryka&skiej rewolucji seksualnej homoseksuali"ci 
"ci#gali do San Francisco i Nowego Jorku, za" osoby o bardziej egzotycznych 
gustach poszukiwa!y towarzystwa w metropoliach Wschodu, takich jak Bang-
kok i Manila. Seksualne peregrynacje nie ogranicza!y si% zreszt# do m%$czyzn: 
pod koniec XIX wieku na Capri funkcjonowa!a niewielka komuna lesbijska, za" 
w latach mi%dzywojennych odr%bn# spo!eczno"ci# lesbijsk# – zrzeszaj#c# m.in. 
Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Natalie Clifford Barney i Agnes Goodsir – móg! 
poszczyci' si% Pary$. Niektóre kobiety podró$owa!y jeszcze dalej: Francuzka Isabelle 
de Puygoudeau szuka!a spe!nienia w"ród piasków Sahary, za" Szwajcarka Anne-
marie Schwarzenbach opisywa!a erotyczne przygody na terenie ówczesnej Persji.
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Historia os!awionego pioniera zwanego 
Kapitan Moonlight [w rzeczywisto!ci 
Andrew George Scott, z lewej] oraz jego 
bliskiego towarzysza Jamesa Nesbita 
(którego pozna" w wi#zieniu) dowodzi, 
$e zwi%zki homoseksualne nie by"y 
na terenie Australii wy"%czn% domen% 
wykszta"conych elit. W 1879 roku 
oczekuj%cy w wi#zieniu na egzekucj# 
Moonlight spisa" kilka rzewnych listów, 
w których wyznawa" swoj% mi"o!& do 
Nesbita i prosi", by pochowano ich we 
wspólnym grobie.

nej. Za przyk!ad niech pos!u"y historia pioniera nazywanego Kapitan Moonlight 
(swego rodzaju australijskiego Robin Hooda, gloryfikowanego w lokalnym folk-
lorze). Naprawd# nazywa! si# on Andrew George Scott i by! synem angielskiego 
wikariusza. Zgodnie z legend$ bra! udzia! w starciach z Czerwonymi Koszulami 
Garibaldiego podczas w!oskiego Risorgimento oraz z Brytyjczykami podczas wojen 
maoryskich na terenie Nowej Zelandii; walczy! tak"e na frontach wojny secesyjnej 
(po stronie Konfederacji), za% w 1867 roku przyby! do Australii, gdzie – korzy-
staj$c ze sfa!szowanych listów polecaj$cych – wkupi! si# w !aski lokalnej socjety. 
Dwa lata pó&niej trafi! do aresztu pod zarzutem udzia!u w napadzie na bank. Tam 
pozna! niejakiego Johna Nesbita, z którym nawi$za! serdeczn$ przyja&'. Po wyj-
%ciu na wolno%( Scott i Nesbit wspólnie wkroczyli na przest#pcz$ %cie"k#. Gdy 
Nesbit zgin$! w strzelaninie (1879), za!amany Scott spisa! kilka listów do „mojego 
najdro"szego przyjaciela” – czytamy w nich mi#dzy innymi: „Byli%my jednym cia-
!em i jedn$ dusz$; zmar! w moich ramionach, ja za% pragn# do!$czy( do niego tam, 
gdzie nikt i nic nas ju" nie rozdzieli.” Ostatnia wola Scotta (skazanego na %mier( 
przez powieszenie), by pochowa( go wspólnie z Nesbitem, pod nagrobkiem g!o-
sz$cym: „dwaj przyjaciele po!$czeni w %mierci”, nie zosta!a wype!niona.17

Po drugiej stronie spektrum spo!ecznego odnajdujemy przypadek Roberta Herberta 
oraz Johna Bramstona, którzy odebrali wykszta!cenie w najlepszych brytyjskich szko-
!ach (m.in. w Oxfordzie) i prowadzili wspóln$ praktyk# prawnicz$ w Londynie. Przez 
ca!e "ycie utrzymywali intensywne kontakty (tylko jeden z nich si# o"eni!); wspólnie 
te" przeprowadzili si# do Australii, gdzie Herberta mianowano pierwszym premierem 
prowincji Queensland, za% Bramstona – ministrem w tym rz$dzie. Na bramie posiad!o-
%ci obydwu d"entelmenów w Brisbane widnia!a tablica z fikcyjnym nazwiskiem „Her-
ston” (utworzonym przez po!$czenie ich rzeczywistych nazwisk). Na po!udniu kraju, 
w Sydney, lord Beauchamp (gubernator z prze!omu XIX i XX w.) publicznie wychwala! 
wdzi#ki m!odych australijskich ch!opców. (W 1930 roku "ona Beauchampa wyst$pi!a 
o rozwód, gro"$c, "e ujawni szczegó!y jego homoseksualnych romansów.)

W trakcie ostatniej dekady XIX wieku w Sydney zacz#!y powstawa( zr#by 
potajemnej spo!eczno%ci gejowskiej. Jej central$ by!a Oxford Street – ulica po 
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Duma gejowska w czasach 
wspó!czesnych: Cz!onkowie grupy 
Dykes on Bikes manifestuj" swoj" 
to#samo$% seksualn" podczas s!awnych, 
dorocznych obchodów Mardi Gras 
w Sydney.

spo!eczne, polityczne oraz religijne, za" Sydney zalicza si# do miast–organizatorów 
Mi#dzynarodowych Igrzysk Gejowskich. 

Pozory bywaj$ jednak myl$ce. Na prowincji homoseksuali"ci cz#sto musz$ bory-
ka% si# z nietolerancj$ oraz ostracyzmem. Spo"ród „m#&czyzn uprawiaj$cych seks 
z m#&czyznami” wielu szuka partnerów z dala od domu, w strachu przed reakcj$ 
najbli&szego otoczenia. Wielu homoseksualistów prze&ywa kryzysy to&samo"ciowe 
– nie wszystkim w smak barwna, m!odzie&owa kultura sportretowana na b!yszcz$-
cych !amach prasy gejowskiej. Australijscy Aborygeni, a tak&e przedstawiciele innych 
spo!eczno"ci, cz#sto nie s$ w stanie pogodzi% w!asnych tradycji z wyzywaj$c$, wiel-
komiejsk$ kultur$ gejowsko-lesbijsk$. Czasem dochodzi te& do wyra'nych zgrzytów: 
arcybiskup Sydney odmówi! udzielania komunii osobom otwarcie przyznaj$cym 
si# do sk!onno"ci homoseksualnych; starzej$cy si# nestor fundamentalistycznego 
Festiwalu (wiat!a rokrocznie wyje&d&a na scen# na swoim wózku inwalidzkim, by 
wyg!osi% cierpk$ tyrad# przeciwko obchodom Mardi Gras, za" konserwatywny pre-
mier Australii – w przeciwie)stwie do wi#kszo"ci polityków z pierwszych stron gazet 
– odmawia wystosowania oficjalnego listu poparcia dla organizatorów imprezy. 
Aktywi"ci gejowscy cz#sto narzekaj$, &e ceremonia straci!a dawny koloryt, gdy& 
wi#kszo"% gejów nie odczuwa ju& potrzeby aktywnej kontestacji status quo i prefe-
ruje szar$ codzienno"%, typow$ dla klasy "redniej. Organizacje lekarskie odnotowuj$ 
wzrost zachorowa) na choroby przekazywane drog$ p!ciow$ przy jednoczesnym 
spadku zainteresowania bezpiecznym seksem; istotny problem stanowi nadu&ywanie 
alkoholu oraz narkomania; wci$& dochodzi te& do sporadycznych aktów przemocy 
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Pederastia w Atenach
M!ski homoseksualizm stanowi" jeden z centralnych aspektów kultury ate#-
skiej, przy czym zwi$zki mi!dzy m!%czyznami najcz!&ciej przybiera"y form! tzw. 
pederastii. M"odszy partner, eromenos, by" ch"opcem w wieku 12-18 lat. 'ród"a 
podaj$, %e gdy m"odzian zyskiwa" zarost, jego zwi$zek ze starszym partnerem 
zazwyczaj ulega" rozpadowi, gdy% brodaty m!%czyzna traci" powab w oczach 
swojego adoratora. Starszy uczestnik zwi$zku, erastes, by" dojrza"ym m!%czy-

zn$, przejawiaj$cym zainteresowanie swoim m"od-
szym odpowiednikiem. Od niego oczekiwano 
inicjatywy i dzia"a# uwodzicielskich wzgl!dem 
m"odszego partnera. Wiele greckich waz ukazuje 

starszego (zazwyczaj brodatego) kochanka, doty-
kaj$cego m"odego ch"opca w miejscach intymnych, 

w nadziei na obudzenie jego %$dz.
Bywa"o, %e erastes wr!cza" swojemu wybra#cowi pi!kne, 

u%yteczne i kosztowne podarunki – pederastia opiera"a si! 
bowiem na zasadzie do ut des („ty uczynisz co& dla mnie, 
ja uczyni! co& dla ciebie”). Do typowych darów nale%a"y 
tusze mi!sne, dyski, naczynia z oliw$, kwiaty, jab"ka, gir-

landy kwiatów oraz sakiewki z pieni!dzmi. Czasami 
wr!czano %ywe zwierz!ta – zw"aszcza koguty oraz 
króliki. Walki kogutów by"y w&ród greckiej m"o-
dzie%y bardzo popularne, za& sam kogut symbolizo-
wa" m!sko&( i potencj!; z kolei królik mia" znaczenie 
materialne (mi!so by"o kosztowne), a jednocze&nie 
uchodzi" za zwierz!, które "$czy"o w sobie pierwiastek 
m!ski oraz %e#ski. Uwa%ano, %e spo%ywanie króli-
czego mi!sa wzmaga u m!%czyzny ochot! na podda-
nie si! penetracji. Sk"adanie w darze zwierz$t nawi$-
zywa"o ponadto do tradycji "owów. W ówczesnej 
poezji homoerotyczne %$dze okre&lano cz!sto mia-
nem diokein („&ciga(”) oraz pheugein („ucieka(”): era-
stes by" przyrównywany do my&liwego, za& eromenos 

– do uchodz$cej przed nim zwierzyny. Dar w postaci 
zwierz!cia stanowi" rozszerzenie owej metafory – zda-
wa" si! bowiem mówi(: „tak jak dopad"em t! besti!, 
tak poskromi! równie% ciebie”, a przy okazji dowodzi" 
m!sko&ci, zwinno&ci i umiej!tno&ci ofiarodawcy. Wcho-

dz$cy w doros"o&( m"odzieniec zazwyczaj porzuca" swoj$ 
podleg"$ rol! i wciela" si! w erastesa: zwi$zki homoseksu-

alne, w których rol! dominuj$c$ pe"ni" m"odszy partner, 
uchodzi"y w staro%ytnej Grecji za nieprzyzwoite.

Pederasti! traktowano w Atenach jako odmienny, lecz 
nie mniej szlachetny, przejaw seksualno&ci. Nie ist-

nia"y %adne prawa, które by jej zakazywa"y, za& 
romans z m"odym ch"opcem uchodzi" za co& 

W 514 p.n.e. kochankowie Harmodios 
i Arystogejton rzucili wyzwanie 
panuj!cej wówczas w Atenach 
tyranii. Cho" ich motywy by#y raczej 
mi#osne ni$ polityczne, uznano ich za 
g#ównych organizatorów przewrotu 
i uhonorowano pomnikami ustawionymi 
na miejskim rynku. Fakt ten dowodzi 
szczególnej roli, jak! w ate%skim $yciu 
publicznym odgrywa#o braterstwo 
m&$czyzn. Rzymska kopia marmurowa, 
wzorowana na br!zowym oryginale 
autorstwa Kritiasa i Nesiotesa, 
477 p.n.e.
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Drzeworyt Dürera ukazuj!cy m"sk! 
#a$ni", pochodz!cy z 1497 roku. Autor 
dyskretnie przedstawia pokusy, jakie 
wi!za#y si" z ucz"szczaniem do takich 
przybytków. Sugestywna interakcja 
postaci, ukazany w tle podgl!dacz, kran, 
a nawet s"katy pie% drzewa stanowi! 
aluzje do homoerotycznego charakteru 
sceny.

!redniowiecze
BERND&ULRICH HERGEMÖLLER
Czym by!o "redniowiecze? Koncepcja „wieków "rednich”, oddzielaj#cych czasy 
Cesarstwa Zachodniorzymskiego od wspó!czesno"ci, po raz pierwszy da!a o sobie 
zna$ w kr%gu pi%tnastowiecznych humanistów, za" podzia! historii na staro&ytno"$, 
"redniowiecze i czasy nowo&ytne zyska! szersz# popularno"$ 200 lat pó'niej. (red-
niowiecze definiuje si% jako okres w historii Europy Zachodniej, rozci#gaj#cy si% od 
VII do XVI wieku: mniej wi%cej od serii podbojów arabskich w latach 635–650, a& 
po renesans i Reformacj% ugruntowan# pokojem augsburskim z 1555 roku. Owa 
niemal tysi#cletnia epoka sta!a pod znakiem absolutnej w!adzy cesarzy i papie&y, 
dominacji katolicyzmu (w którym upatrywano jedyn# prawdziw# wiar%) oraz pry-
matu !aciny jako lingua franca: j%zyka uczonych i wykszta!conych elit.

Z przyczyn praktycznych ów d!ugi okres dzieli si% zazwyczaj na trzy fazy: 
wczesne "redniowiecze (od schy!ku staro&ytno"ci po panowanie królów otoma)-
skich, czyli ok. 1000 n.e.); dojrza!e "redniowiecze, trwaj#ce od pocz#tku XI wieku 
do 1250 roku, kiedy to zmar! Fryderyk II, ostatni monarcha z dynastii Hohen-
staufów; oraz pó'ne "redniowiecze, zako)czone odkryciem Nowego (wiata oraz 
narodzinami luteranizmu.

Je"li chodzi o histori% homoseksualizmu, nie zachowa!y si% &adne teksty z okresu 
wczesnego lub dojrza!ego "redniowiecza, w których wprost poruszano by tematyk% 
&ycia codziennego, obyczajów czy "wiatopogl#du osób homoseksualnych. Fakt 
ten !atwo wyt!umaczy$, gdy zauwa&ymy, &e w wymienionym okresie w ogóle nie 
wyró&niano „homoseksualistów” jako osobnej kategorii ludzi (znamy co prawda 
okre"lenie „trzecia p!e$”, lecz pochodzi ono wy!#cznie z dzie! Platona). Spo!ecze)-
stwo os#dza!o jednostki wed!ug kryteriów „naturalno"ci” ich d#&e) – innymi s!owy, 
baczono, by akty p!ciowe s!u&y!y wy!#cznie prokreacji. Tych, których nazwaliby"my 
dzi" homoseksualistami, traktowano na równi z amatorami stosunków oralnych 
i analnych, zoofilami, a nawet z osobami praktykuj#cymi antykoncepcj% czy abor-
cj%. Z uwagi na brak powszechnego prawa reguluj#cego t% sfer% &ycia, m%&czy'ni 
i kobiety przy!apani na uprawianiu mi!o"ci „sprzecznej z natur#” byli na ogó! 
s#dzeni przez lokalne biskupstwa i skazywani na rozmaite (cho$ zazwyczaj niezbyt 
surowe) kary.

Okre"lenie „sodomici” przylgn%!o do homoseksualistów dopiero w XIII wieku. 
Mniej wi%cej w tym samym czasie osoby oskar&one o sk!onno"ci homoseksualne 
zacz%to oddawa$ pod s#d Inkwizycji (powo!anej do &ycia przez Grzegorza IX 
w 1233). Inkwizytorzy dysponowali szerokimi uprawnieniami: mogli torturo-
wa$ i skazywa$ na "mier$. W XIV i XV wieku europejskie metropolie – Wenecja, 
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biskup, arcydiakon lub inny urz!dnik ko"cielny, zosta# gruntownie zreformowany 
oko#o roku 1200 przez papie$a Innocentego III. Nowe przepisy dopuszcza#y 
w okre"lonych przypadkach interwencj! ex officio oraz dochodzenie (inquisitio), 
prowadzone bezpo"rednio przez consistorium (konsystorz) lub te$ przez papieskiego 
legata. Uznanie oskar$onego winnym nie wymaga#o ju$ poddania go „próbie” 
(pojmowanej jako s%d boski), lecz „dobrowolnego” przyznania si! do zarzucanych 
czynów, popartego przekonuj%cymi dowodami. D%$%c do skutecznego wdro$enia 
nowego systemu, Innocenty IV usankcjonowa# w 1252 roku stosowanie tortur. 
Wczesna formu#a s%dów ko"cielnych (jeszcze za pontyfikatu Innocentego III) po#o-
$y#a podwaliny pod procedury, z których korzysta# pó&niej (w latach 1231–1233) 
Konrad z Marburga oraz jego towarzysze, odpowiedzialni za egzekucj! oko#o 
200 osób. Czarna legenda Inkwizycji wyewoluowa#a jednak nieco pó&niej, wraz 
z upowszechnieniem procesów zbiorowych oraz tortur (zw#aszcza w Hiszpanii pod 
koniec XV wieku).

Nale$y podkre"li', $e w antysodomickiej kampanii Inkwizycji, prowadzonej 
od XIII do ko(ca XV wieku, bra#y aktywny udzia# w#adze "wieckie. Penalizacja 
homoseksualizmu by#a obecna ju$ w pierwszych statutach w#oskich miast: Sieny 
(1262–1270), Bolonii (1288), Florencji (1325) oraz Perugii (1342). W#adze tortu-
rowa#y, a czasem nawet skazywa#y na "mier' osoby podejrzane o sk#onno"ci homo-
seksualne. Na porz%dku dziennym by#y kastracje, a tak$e o"lepianie oraz obcinanie 
d#oni i stóp. Przyk#adowo, florencki ratusz zadecydowa# w 1325 roku, $e ka$dy 
sodomita przy#apany na stosunku z m#odsz% od siebie osob% ma zosta' wykastro-
wany, za" m#odszy uczestnik aktu ma ponie"' kar! publicznej ch#osty oraz zap#aci' 
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Jeden z mniej znanych fragmentów 
mitu o Orfeuszu mówi, !e po "mierci 
jego ukochanej Eurydyki poeta odtr#ci$ 
zaloty innych kobiet i zwróci$ swoj# 
uwag% ku m$odym m%!czyznom, 
w wyniku czego pad$ ofi ar# zemsty 
kobiet trackich (oskar!aj#cych go 
o zasianie homoseksualizmu na ich 
ziemi). Francuski drzeworyt zaczerpni%ty 
z Genealogiae Deorum Boccaccia (wyd. 
1531).

S!awny br"zowy pos"g Dawida, 
autorstwa Donatella (ok. 1440) 
przedstawia Dawida jako nagiego 
efeba – $#czy zatem motyw biblijny 
z pierwiastkiem zmys$owym (czy 
wr%cz erotycznym). Niektórzy krytycy 
twierdzili, !e dzie$o Donatella mia$o 
w zamierzeniu stanowi& symbol mi$o"ci 
homoseksualnej (pogl#d ten pozostaje 
jednak kontrowersyjny).

Nawi!zuj!c do reprezentacji zmys"owych cia" kobiecych, badacz Robert Scrib-
ner postawi" swego czasu tez# o wszechogarniaj!cej erotycyzacji sztuki przed er! 
Reformacji.43 Podobny argument mo$na jednak wytoczy% w odniesieniu do wize-

runków cia" m#skich. Rzecz jasna, sama koncepcja nago&ci nadaje dzie"u ero-
tyczny charakter; wydaje si# jednak, $e za zmian! podej&cia do przedstawie' 
artystycznych sz"o równie$ zainteresowanie ludzk! anatomi! oraz czym&, co 
Albrecht Dürer okre&li" mianem „sztuki pomiaru”. Wiele spo&ród postaci 
(oraz tekstów), odbieranych przez dzisiejszych obserwatorów jako jedno-

znacznie erotyczne, cechowa"o w okresie renesansu rozmaite konteksty, nieko-
niecznie zwi!zane ze sfer! cielesno&ci. 

Taki los spotka" m.in. posta% Orfeusza. Zgodnie ze staro$ytn! legend! po utracie 
swojej ukochanej Eurydyki pie&niarz zwróci" si# ku m"odym ch"opcom. Zgodnie 
z ówczesnymi pogl!dami metamorfoza Orfeusza mia"a &wiadczy% o ewolucji jego 
charakteru: zwi!zki m#$czyzn z m#$czyznami traktowano przecie$ jako co& wznio-
s"ego i czystego, podczas gdy mi"o&% damsko-m#sk! odbierano w przyziemnych 
kategoriach cielesno&ci.44 Ganimedes, pi#kny m"odzieniec uprowadzony przez 
Zeusa, by s"u$y" jako podczaszy bogów, równie$ sta" si# obiektem rozmaitych docie-
ka' i interpretacji: neoplato'czycy upatrywali w nim symbolu uwielbienia bosko-
&ci. Renesansowa tematyka homoerotyczna wydaje si# wi#c po&redniczy% mi#dzy 
czystym erotyzmem a g"#bszymi dociekaniami o charakterze filozoficznym. Trudno 

by"oby dzi& jednoznacznie rozgraniczy% obydwa &wiaty: opisywana ambiwalencja 
stanowi"a bowiem po$ywk# dla rozmaitych interpretacji i pogl!dów.

W renesansowych kr#gach humanistów (na obrze$ach uznanych spo"ecz-
no&ci naukowych) dosz"o do interesuj!cego przemieszania tradycji poga'-
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Samuraj w towarzystwie swojego 
wakashu (ucznia) – fotografi a z drugiej 
po!owy XIX wieku Japo"skie tradycje 
homoerotyczne poskutkowa!y 
narodzinami instytucji wakashud! 
(dos!ownie – „droga m!odzie"ca”). 
Nastoletnich nowicjuszy oddawano 
na s!u#b$ do starszych i bardziej 
do%wiadczonych samurajów, którzy 
uczyli ich polityki oraz strategii 
wojskowej, a przy okazji wchodzili z nimi 
w intymne zwi&zki homoseksualne.

pierwszy zaznaczy!a swoj" obecno#$ w XII wieku. Wielu historyków twierdzi dzi#, 
%e kultura samurajska by!a podszyta homoerotyzmem w stopniu niewyobra%al-
nym dla ówczesnych Europejczyków.31 Kodeks samurajski – wynikaj"cy zarówno 
z konfucja&skiego nacisku na zwi"zki mistrz–ucze&, jak i z buddyjskiej tradycji 
chigo – urós! w XV i XVI wieku do rangi jednego z filarów japo&skiego porz"dku 
spo!ecznego.

Klasyczny model samurajski zak!ada! wej#cie starszego wiekiem mentora (nenja) 
w pederastyczny zwi"zek ze swoim m!odym podopiecznym (chigo).32 'rodowisko 
wojskowe k!ad!o nacisk na szacunek, honor oraz lojalno#$, po!"czone z agresj" 
i kultem przemocy. M!odzi adepci, poznaj"cy tajniki wojennego rzemios!a pod 
okiem swoich mentorów, byli okre#lani mianem wakashu, za# ich %ycie regulowa!y 
zasady wakashud! („droga m!odzie&ca”), co zdrabniano czasem do shud! (w japo&-
skich tekstach pojawia si( te% okre#lenie bid! – „pi(kna droga”).

Upadek szogunatu Minamoto (1333) doprowadzi! do krótkotrwa!ej restaura-
cji cesarstwa, które jednak szybko ponownie utraci!o wp!ywy na rzecz piel(gnuj"-
cego tradycje homoseksualne klanu Muromachi. Kochankiem czwartego szoguna 
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Lingam I!wara, znany te! jako 
lingam-yoni (poni!ej) stanowi popularny 
obiekt kultu (po prawej). Jego kszta"t – 
po"#czenie symbolu falicznego (lingam) 
z owalnym pier$cieniem symbolizuj#cym 
wagin% (yoni) – reprezentuje uni% dwojga 
bóstw–rodziców: boga &iwy oraz jego 
towarzyszki Parwati.

W hinduskich reprezentacjach stosunków homoseksualnych kryje si! jednak 
zasadnicza sprzeczno"#. Cho# literackie opisy aktów p$ciowych wydaj% si! wi%-
za# zjawisko po&%dania z koncepcj% boskiego biseksualizmu, filozoficzne traktaty 
prawne uznaj% homoseksualizm za spo$eczne tabu, uto&samiaj%c go z rytualn% 
polucj%. Przyk$adowo, w Manusmriti (Prawa Manu, spisane ok. 1500 p.n.e.) czy-
tamy: „Po dwakro# narodzony m!&czyzna pope$niaj%cy czyn nienaturalny z innym 
m!&czyzn% lub te& oddaj%cy si! uciechom cielesnym z kobiet% na wozie ci%gni!tym 
przez wo$y, w wodzie lub za dnia musi obmy# si! w swoich szatach.” Obserwujemy 
tu zwyczaje odmienne od chi'skich (gdzie homoseksualizmu nie pot!piano na 
gruncie moralnym) oraz japo'skich (gdzie tradycja nanshoku by$a wr!cz pochwa-
lana). Moralne wskazania hinduizmu cz!sto pozostawa$y w sprzeczno"ci z kultur%, 
w której podziwiano boskie przemiany p$ci.
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Pod koniec lat siedemdziesi!tych 
gejowskie kluby wros!y na sta!e 
w wielkomiejski krajobraz; by! to 
równie" okres ich post#puj$cej 
specjalizacji oraz ró"nicowania. Tu 
widzimy amsterdamski bar Cuckoo’s 
Nest, w którym gromadzili si# amatorzy 
skórzanych ubra% oraz przedstawiciele 
kultury macho, stanowi$cej dzi& jedno 
z najbardziej rozpoznawalnych obliczy 
homoseksualizmu.

gejów, dla nowicjuszy itp. W latach siedemdziesi!tych i osiemdziesi!tych oprócz alko-
holu w gejowskich pubach i dyskotekach zacz"to serwowa# równie$ narkotyki. Tra-
dycyjne pota%cówki przerodzi&y si" w huczne imprezy; francuskie chansons i utwory 
ludowe ust!pi&y miejsca muzyce rewolucji seksualnej, za' miejsce eleganckich par ta%-
cz!cych w rytm walca zaj"li muskularni m"$czy(ni w d$insach, skórzanych kurtkach 
i ci"$kich butach. Kult macho wi!za& si" z odrzuceniem wizerunku zniewie'cia&ych 
queens na rzecz kulturystyki (w latach dziewi"#dziesi!tych do typowych miejsc scha-
dzek gejów zaliczano równie$ si&ownie). Wa$nym aspektem rewolucji Stonewall by&a 
wyra(na erotyzacja kultury gejowskiej. Gejowske bary nierzadko oferowa&y swojej 
klienteli specjalne pomieszczenia, w których mo$na by&o uprawia# szybki seks, za' 
tam, gdzie nie by&o to mo$liwe, partnerzy cz"sto znajdowali sobie ustronne miejsca 
w okolicznych parkach, szaletach miejskich lub w&asnych mieszkaniach. W okresie 
poprzedzaj!cym wybuch epidemii AIDS homoseksuali'ci mogli uprawia# beztroski, 
swobodny seks z przygodnymi partnerami, bez strachu o ewentualne konsekwencje 
– nic wi"c dziwnego, $e tego rodzaju stosunki by&y na porz!dku dziennym.

Ewolucja spo&eczno'ci homoseksualnej doprowadzi&a do powstania rozleg&ej 
siatki powi!za%, przygodnych znajomo'ci oraz bli$szych przyja(ni. Prowincjo-
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Mimo sukcesów w walce ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacj! 
homoseksualistów, bie"!ce wydarzenia przypominaj! czasem, jak 
wiele pozosta#o jeszcze do zrobienia. W Stanach Zjednoczonych niech$% 
wzgl$dem równouprawnienia gejów przejawiaj! wp#ywowe ugrupowania 
chrze&cija'skich fundamentalistów. Powy"ej: kap#an Ko&cio#a 
baptystów, wznosz!cy dwie tablice o tre&ci „Bóg nienawidzi peda#ów”, 
sfotografowany podczas demonstracji antygejowskiej w Columbii 
(stan Missouri) w 1998 roku. Po prawej: ok#adka tygodnika „Time” z 26 
pa(dziernika 1998, zatytu#owana „Wojna o gejów”: numer ten ukaza# 
si$ kilka tygodni po wstrz!saj!cym mordzie na dwudziestojednoletnim 
Matthew Shepardzie w miejscowo&ci Laramie (stan Wyoming).


