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Historia gejów i lesbijek
ROBERT ALDRICH

Iliada (napisana około VIII w. p.n.e.)
opowiada o bliskiej przyjaźni Achillesa
z jego towarzyszem Patroklosem. Istota
owej przyjaźni nie zostaje sprecyzowana,
lecz w późniejszych wiekach obu
bohaterów często określano mianem
kochanków. Na przedstawionym tu
pucharze (dzieło Sosiasa, pochodzące
z około 500 p.n.e.) Achilles opatruje rany
Patroklosa.

Od niepamiętnych czasów na świecie żyją ludzie odczuwający potrzebę nawiązywania intymnych kontaktów – zarówno emocjonalnych, jak i cielesnych – z osobami tej samej płci: mężczyźni pożądający innych mężczyzn oraz kobiety pożądające innych kobiet. Poemat Gilgamesz, którego najwcześniejszą pełną wersję
datuje się na rok 1700 p.n.e., opowiada o losach mitycznego króla, który, zgodnie
z proroctwem objawionym mu we śnie, poznawszy dzikiego człowieka imieniem
Enkidu, „pokochał go niczym małżonkę”.1 Podobne opowieści o powinowactwie
ciał i dusz spotykamy również w tradycji greckiej oraz judeochrześcijańskiej, na
których opiera się kultura Zachodu. Przykładowo, homerycka Iliada opisuje związek Achillesa z Patroklosem w kontekście wojny trojańskiej, datowanej na XII wiek
p.n.e. Żyjąca w VI wieku p.n.e. Safona tak zręcznie opisywała w swoich poematach
miłość do innych kobiet, że od nazwy jej macierzystej wyspy, Lesbos, wywiedziono
stosowane po dziś dzień określenie kobiecego homoseksualizmu. Związki między
mężczyznami również nie były w tradycji greckiej niczym wstydliwym: szacunek
dla męskiego ciała (opiewanego m.in. przez Platona w Uczcie) traktowano jako
inicjację w świat filozofii. Judaizm potępiał sodomię, lecz w jego świętych tekstach
(m.in. w Starym Testamencie) odnajdujemy przykłady kobiecej obsesji na punkcie
innych kobiet (jak choćby związek między Izraelitką Noemi oraz jej owdowiałą
synową Rut), a także wzajemnej serdeczności mężczyzn (np. przyjaźń pasterza–olbrzymobójcy Dawida z Jonatanem, synem króla Saula, stanowiąca – jak trzy tysiące
lat później pisał Oscar Wilde – „miłość wstydzącą się własnej nazwy”).
Po drugiej stronie świata, w Chinach, już w III wieku p.n.e. opowiadano historię
o romantycznej przyjaźni między księciem Lingiem (żyjącym w czasach Konfucjusza) oraz jego faworytem Mizi Xia. Pewnego dnia, krocząc przez gaj owocowy, Ling
zaofiarował swojemu towarzyszowi brzoskwinię – z tego powodu w tradycji chińskiej
utarło się określanie homoseksualizmu mianem „miłości nadgryzionej brzoskwini”.
Hinduska Mahabharata (ok. roku 200 p.n.e.) dokumentuje związek między Kryszną
a Ardżuną, upatrując w nim źródło siły, która powiodła obu ku nieśmiertelności.2
Widać zatem, że w czasach starożytnych intymne związki kobiet z kobietami oraz
mężczyzn z mężczyznami traktowano jako tworzywo heroicznych legend, nieodzowny element kultury w gimnazjum lub na dworze – a niekiedy wręcz przyczynek
do duchowego i filozoficznego oświecenia. Zdaniem nowożytnych obserwatorów,
takich jak Wilde (w jego refleksjach nad Biblią), badaczy tłumaczących poematy
greckie czy też lesbijek interpretujących teksty Safony, fizyczny i emocjonalny
popęd do przedstawicieli tej samej płci stanowi jedną z immanentnych cech człowieczeństwa. Jednocześnie wielu historyków podkreśla fakt, że ów popęd przejawiał
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Kultura gejowsko-lesbijska rozkwitała
w barach i klubach Republiki
Weimarskiej. Tę krótką, lecz burzliwą
epokę opisał w swoich pamiętnikach
i powieściach Christopher Isherwood;
utrwalali ją też na swoich obrazach
niektórzy artyści – jak Otto Dix i George
Grosz. Reprodukowany tu obraz Diksa
przedstawia sławny kabaret Eldorado
u szczytu popularności, w 1927 roku.

władzy przez Hitlera) w Berlinie (np. Christopher Isherwood). Po II wojnie światowej kulturowi i seksualni ekspatrianci podążyli śladami Paula Bowlesa, udając
się do Tangeru. U szczytu amerykańskiej rewolucji seksualnej homoseksualiści
ściągali do San Francisco i Nowego Jorku, zaś osoby o bardziej egzotycznych
gustach poszukiwały towarzystwa w metropoliach Wschodu, takich jak Bangkok i Manila. Seksualne peregrynacje nie ograniczały się zresztą do mężczyzn:
pod koniec XIX wieku na Capri funkcjonowała niewielka komuna lesbijska, zaś
w latach międzywojennych odrębną społecznością lesbijską – zrzeszającą m.in.
Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Natalie Clifford Barney i Agnes Goodsir – mógł
poszczycić się Paryż. Niektóre kobiety podróżowały jeszcze dalej: Francuzka Isabelle
de Puygoudeau szukała spełnienia wśród piasków Sahary, zaś Szwajcarka Annemarie Schwarzenbach opisywała erotyczne przygody na terenie ówczesnej Persji.
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Historia osławionego pioniera zwanego
Kapitan Moonlight [w rzeczywistości
Andrew George Scott, z lewej] oraz jego
bliskiego towarzysza Jamesa Nesbita
(którego poznał w więzieniu) dowodzi,
że związki homoseksualne nie były
na terenie Australii wyłączną domeną
wykształconych elit. W 1879 roku
oczekujący w więzieniu na egzekucję
Moonlight spisał kilka rzewnych listów,
w których wyznawał swoją miłość do
Nesbita i prosił, by pochowano ich we
wspólnym grobie.

nej. Za przykład niech posłuży historia pioniera nazywanego Kapitan Moonlight
(swego rodzaju australijskiego Robin Hooda, gloryfikowanego w lokalnym folklorze). Naprawdę nazywał się on Andrew George Scott i był synem angielskiego
wikariusza. Zgodnie z legendą brał udział w starciach z Czerwonymi Koszulami
Garibaldiego podczas włoskiego Risorgimento oraz z Brytyjczykami podczas wojen
maoryskich na terenie Nowej Zelandii; walczył także na frontach wojny secesyjnej
(po stronie Konfederacji), zaś w 1867 roku przybył do Australii, gdzie – korzystając ze sfałszowanych listów polecających – wkupił się w łaski lokalnej socjety.
Dwa lata później trafił do aresztu pod zarzutem udziału w napadzie na bank. Tam
poznał niejakiego Johna Nesbita, z którym nawiązał serdeczną przyjaźń. Po wyjściu na wolność Scott i Nesbit wspólnie wkroczyli na przestępczą ścieżkę. Gdy
Nesbit zginął w strzelaninie (1879), załamany Scott spisał kilka listów do „mojego
najdroższego przyjaciela” – czytamy w nich między innymi: „Byliśmy jednym ciałem i jedną duszą; zmarł w moich ramionach, ja zaś pragnę dołączyć do niego tam,
gdzie nikt i nic nas już nie rozdzieli.” Ostatnia wola Scotta (skazanego na śmierć
przez powieszenie), by pochować go wspólnie z Nesbitem, pod nagrobkiem głoszącym: „dwaj przyjaciele połączeni w śmierci”, nie została wypełniona.17
Po drugiej stronie spektrum społecznego odnajdujemy przypadek Roberta Herberta
oraz Johna Bramstona, którzy odebrali wykształcenie w najlepszych brytyjskich szkołach (m.in. w Oxfordzie) i prowadzili wspólną praktykę prawniczą w Londynie. Przez
całe życie utrzymywali intensywne kontakty (tylko jeden z nich się ożenił); wspólnie
też przeprowadzili się do Australii, gdzie Herberta mianowano pierwszym premierem
prowincji Queensland, zaś Bramstona – ministrem w tym rządzie. Na bramie posiadłości obydwu dżentelmenów w Brisbane widniała tablica z fikcyjnym nazwiskiem „Herston” (utworzonym przez połączenie ich rzeczywistych nazwisk). Na południu kraju,
w Sydney, lord Beauchamp (gubernator z przełomu XIX i XX w.) publicznie wychwalał
wdzięki młodych australijskich chłopców. (W 1930 roku żona Beauchampa wystąpiła
o rozwód, grożąc, że ujawni szczegóły jego homoseksualnych romansów.)
W trakcie ostatniej dekady XIX wieku w Sydney zaczęły powstawać zręby
potajemnej społeczności gejowskiej. Jej centralą była Oxford Street – ulica po
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Duma gejowska w czasach
współczesnych: Członkowie grupy
Dykes on Bikes manifestują swoją
tożsamość seksualną podczas sławnych,
dorocznych obchodów Mardi Gras
w Sydney.

społeczne, polityczne oraz religijne, zaś Sydney zalicza się do miast–organizatorów
Międzynarodowych Igrzysk Gejowskich.
Pozory bywają jednak mylące. Na prowincji homoseksualiści często muszą borykać się z nietolerancją oraz ostracyzmem. Spośród „mężczyzn uprawiających seks
z mężczyznami” wielu szuka partnerów z dala od domu, w strachu przed reakcją
najbliższego otoczenia. Wielu homoseksualistów przeżywa kryzysy tożsamościowe
– nie wszystkim w smak barwna, młodzieżowa kultura sportretowana na błyszczących łamach prasy gejowskiej. Australijscy Aborygeni, a także przedstawiciele innych
społeczności, często nie są w stanie pogodzić własnych tradycji z wyzywającą, wielkomiejską kulturą gejowsko-lesbijską. Czasem dochodzi też do wyraźnych zgrzytów:
arcybiskup Sydney odmówił udzielania komunii osobom otwarcie przyznającym
się do skłonności homoseksualnych; starzejący się nestor fundamentalistycznego
Festiwalu Światła rokrocznie wyjeżdża na scenę na swoim wózku inwalidzkim, by
wygłosić cierpką tyradę przeciwko obchodom Mardi Gras, zaś konserwatywny premier Australii – w przeciwieństwie do większości polityków z pierwszych stron gazet
– odmawia wystosowania oficjalnego listu poparcia dla organizatorów imprezy.
Aktywiści gejowscy często narzekają, że ceremonia straciła dawny koloryt, gdyż
większość gejów nie odczuwa już potrzeby aktywnej kontestacji status quo i preferuje szarą codzienność, typową dla klasy średniej. Organizacje lekarskie odnotowują
wzrost zachorowań na choroby przekazywane drogą płciową przy jednoczesnym
spadku zainteresowania bezpiecznym seksem; istotny problem stanowi nadużywanie
alkoholu oraz narkomania; wciąż dochodzi też do sporadycznych aktów przemocy
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W 514 p.n.e. kochankowie Harmodios
i Arystogejton rzucili wyzwanie
panującej wówczas w Atenach
tyranii. Choć ich motywy były raczej
miłosne niż polityczne, uznano ich za
głównych organizatorów przewrotu
i uhonorowano pomnikami ustawionymi
na miejskim rynku. Fakt ten dowodzi
szczególnej roli, jaką w ateńskim życiu
publicznym odgrywało braterstwo
mężczyzn. Rzymska kopia marmurowa,
wzorowana na brązowym oryginale
autorstwa Kritiasa i Nesiotesa,
477 p.n.e.

Pederastia w Atenach
Męski homoseksualizm stanowił jeden z centralnych aspektów kultury ateńskiej, przy czym związki między mężczyznami najczęściej przybierały formę tzw.
pederastii. Młodszy partner, eromenos, był chłopcem w wieku 12-18 lat. Źródła
podają, że gdy młodzian zyskiwał zarost, jego związek ze starszym partnerem
zazwyczaj ulegał rozpadowi, gdyż brodaty mężczyzna tracił powab w oczach
swojego adoratora. Starszy uczestnik związku, erastes, był dojrzałym mężczyzną, przejawiającym zainteresowanie swoim młodszym odpowiednikiem. Od niego oczekiwano
inicjatywy i działań uwodzicielskich względem
młodszego partnera. Wiele greckich waz ukazuje
starszego (zazwyczaj brodatego) kochanka, dotykającego młodego chłopca w miejscach intymnych,
w nadziei na obudzenie jego żądz.
Bywało, że erastes wręczał swojemu wybrańcowi piękne,
użyteczne i kosztowne podarunki – pederastia opierała się
bowiem na zasadzie do ut des („ty uczynisz coś dla mnie,
ja uczynię coś dla ciebie”). Do typowych darów należały
tusze mięsne, dyski, naczynia z oliwą, kwiaty, jabłka, girlandy kwiatów oraz sakiewki z pieniędzmi. Czasami
wręczano żywe zwierzęta – zwłaszcza koguty oraz
króliki. Walki kogutów były wśród greckiej młodzieży bardzo popularne, zaś sam kogut symbolizował męskość i potencję; z kolei królik miał znaczenie
materialne (mięso było kosztowne), a jednocześnie
uchodził za zwierzę, które łączyło w sobie pierwiastek
męski oraz żeński. Uważano, że spożywanie króliczego mięsa wzmaga u mężczyzny ochotę na poddanie się penetracji. Składanie w darze zwierząt nawiązywało ponadto do tradycji łowów. W ówczesnej
poezji homoerotyczne żądze określano często mianem diokein („ścigać”) oraz pheugein („uciekać”): erastes był przyrównywany do myśliwego, zaś eromenos
– do uchodzącej przed nim zwierzyny. Dar w postaci
zwierzęcia stanowił rozszerzenie owej metafory – zdawał się bowiem mówić: „tak jak dopadłem tę bestię,
tak poskromię również ciebie”, a przy okazji dowodził
męskości, zwinności i umiejętności ofiarodawcy. Wchodzący w dorosłość młodzieniec zazwyczaj porzucał swoją
podległą rolę i wcielał się w erastesa: związki homoseksualne, w których rolę dominującą pełnił młodszy partner,
uchodziły w starożytnej Grecji za nieprzyzwoite.
Pederastię traktowano w Atenach jako odmienny, lecz
nie mniej szlachetny, przejaw seksualności. Nie istniały żadne prawa, które by jej zakazywały, zaś
romans z młodym chłopcem uchodził za coś
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Średniowiecze
BERND-ULRICH HERGEMÖLLER

Drzeworyt Dürera ukazujący męską
łaźnię, pochodzący z 1497 roku. Autor
dyskretnie przedstawia pokusy, jakie
wiązały się z uczęszczaniem do takich
przybytków. Sugestywna interakcja
postaci, ukazany w tle podglądacz, kran,
a nawet sękaty pień drzewa stanowią
aluzje do homoerotycznego charakteru
sceny.

Czym było średniowiecze? Koncepcja „wieków średnich”, oddzielających czasy
Cesarstwa Zachodniorzymskiego od współczesności, po raz pierwszy dała o sobie
znać w kręgu piętnastowiecznych humanistów, zaś podział historii na starożytność,
średniowiecze i czasy nowożytne zyskał szerszą popularność 200 lat później. Średniowiecze definiuje się jako okres w historii Europy Zachodniej, rozciągający się od
VII do XVI wieku: mniej więcej od serii podbojów arabskich w latach 635–650, aż
po renesans i Reformację ugruntowaną pokojem augsburskim z 1555 roku. Owa
niemal tysiącletnia epoka stała pod znakiem absolutnej władzy cesarzy i papieży,
dominacji katolicyzmu (w którym upatrywano jedyną prawdziwą wiarę) oraz prymatu łaciny jako lingua franca: języka uczonych i wykształconych elit.
Z przyczyn praktycznych ów długi okres dzieli się zazwyczaj na trzy fazy:
wczesne średniowiecze (od schyłku starożytności po panowanie królów otomańskich, czyli ok. 1000 n.e.); dojrzałe średniowiecze, trwające od początku XI wieku
do 1250 roku, kiedy to zmarł Fryderyk II, ostatni monarcha z dynastii Hohenstaufów; oraz późne średniowiecze, zakończone odkryciem Nowego Świata oraz
narodzinami luteranizmu.
Jeśli chodzi o historię homoseksualizmu, nie zachowały się żadne teksty z okresu
wczesnego lub dojrzałego średniowiecza, w których wprost poruszano by tematykę
życia codziennego, obyczajów czy światopoglądu osób homoseksualnych. Fakt
ten łatwo wytłumaczyć, gdy zauważymy, że w wymienionym okresie w ogóle nie
wyróżniano „homoseksualistów” jako osobnej kategorii ludzi (znamy co prawda
określenie „trzecia płeć”, lecz pochodzi ono wyłącznie z dzieł Platona). Społeczeństwo osądzało jednostki według kryteriów „naturalności” ich dążeń – innymi słowy,
baczono, by akty płciowe służyły wyłącznie prokreacji. Tych, których nazwalibyśmy
dziś homoseksualistami, traktowano na równi z amatorami stosunków oralnych
i analnych, zoofilami, a nawet z osobami praktykującymi antykoncepcję czy aborcję. Z uwagi na brak powszechnego prawa regulującego tę sferę życia, mężczyźni
i kobiety przyłapani na uprawianiu miłości „sprzecznej z naturą” byli na ogół
sądzeni przez lokalne biskupstwa i skazywani na rozmaite (choć zazwyczaj niezbyt
surowe) kary.
Określenie „sodomici” przylgnęło do homoseksualistów dopiero w XIII wieku.
Mniej więcej w tym samym czasie osoby oskarżone o skłonności homoseksualne
zaczęto oddawać pod sąd Inkwizycji (powołanej do życia przez Grzegorza IX
w 1233). Inkwizytorzy dysponowali szerokimi uprawnieniami: mogli torturować i skazywać na śmierć. W XIV i XV wieku europejskie metropolie – Wenecja,
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biskup, arcydiakon lub inny urzędnik kościelny, został gruntownie zreformowany
około roku 1200 przez papieża Innocentego III. Nowe przepisy dopuszczały
w określonych przypadkach interwencję ex officio oraz dochodzenie (inquisitio),
prowadzone bezpośrednio przez consistorium (konsystorz) lub też przez papieskiego
legata. Uznanie oskarżonego winnym nie wymagało już poddania go „próbie”
(pojmowanej jako sąd boski), lecz „dobrowolnego” przyznania się do zarzucanych
czynów, popartego przekonującymi dowodami. Dążąc do skutecznego wdrożenia
nowego systemu, Innocenty IV usankcjonował w 1252 roku stosowanie tortur.
Wczesna formuła sądów kościelnych (jeszcze za pontyfikatu Innocentego III) położyła podwaliny pod procedury, z których korzystał później (w latach 1231–1233)
Konrad z Marburga oraz jego towarzysze, odpowiedzialni za egzekucję około
200 osób. Czarna legenda Inkwizycji wyewoluowała jednak nieco później, wraz
z upowszechnieniem procesów zbiorowych oraz tortur (zwłaszcza w Hiszpanii pod
koniec XV wieku).
Należy podkreślić, że w antysodomickiej kampanii Inkwizycji, prowadzonej
od XIII do końca XV wieku, brały aktywny udział władze świeckie. Penalizacja
homoseksualizmu była obecna już w pierwszych statutach włoskich miast: Sieny
(1262–1270), Bolonii (1288), Florencji (1325) oraz Perugii (1342). Władze torturowały, a czasem nawet skazywały na śmierć osoby podejrzane o skłonności homoseksualne. Na porządku dziennym były kastracje, a także oślepianie oraz obcinanie
dłoni i stóp. Przykładowo, florencki ratusz zadecydował w 1325 roku, że każdy
sodomita przyłapany na stosunku z młodszą od siebie osobą ma zostać wykastrowany, zaś młodszy uczestnik aktu ma ponieść karę publicznej chłosty oraz zapłacić
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Jeden z mniej znanych fragmentów
mitu o Orfeuszu mówi, że po śmierci
jego ukochanej Eurydyki poeta odtrącił
zaloty innych kobiet i zwrócił swoją
uwagę ku młodym mężczyznom,
w wyniku czego padł ofiarą zemsty
kobiet trackich (oskarżających go
o zasianie homoseksualizmu na ich
ziemi). Francuski drzeworyt zaczerpnięty
z Genealogiae Deorum Boccaccia (wyd.
1531).
Sławny brązowy posąg Dawida,
autorstwa Donatella (ok. 1440)
przedstawia Dawida jako nagiego
efeba – łączy zatem motyw biblijny
z pierwiastkiem zmysłowym (czy
wręcz erotycznym). Niektórzy krytycy
twierdzili, że dzieło Donatella miało
w zamierzeniu stanowić symbol miłości
homoseksualnej (pogląd ten pozostaje
jednak kontrowersyjny).

Nawiązując do reprezentacji zmysłowych ciał kobiecych, badacz Robert Scribner postawił swego czasu tezę o wszechogarniającej erotycyzacji sztuki przed erą
Reformacji.43 Podobny argument można jednak wytoczyć w odniesieniu do wizerunków ciał męskich. Rzecz jasna, sama koncepcja nagości nadaje dziełu erotyczny charakter; wydaje się jednak, że za zmianą podejścia do przedstawień
artystycznych szło również zainteresowanie ludzką anatomią oraz czymś, co
Albrecht Dürer określił mianem „sztuki pomiaru”. Wiele spośród postaci
(oraz tekstów), odbieranych przez dzisiejszych obserwatorów jako jednoznacznie erotyczne, cechowało w okresie renesansu rozmaite konteksty, niekoniecznie związane ze sferą cielesności.
Taki los spotkał m.in. postać Orfeusza. Zgodnie ze starożytną legendą po utracie
swojej ukochanej Eurydyki pieśniarz zwrócił się ku młodym chłopcom. Zgodnie
z ówczesnymi poglądami metamorfoza Orfeusza miała świadczyć o ewolucji jego
charakteru: związki mężczyzn z mężczyznami traktowano przecież jako coś wzniosłego i czystego, podczas gdy miłość damsko-męską odbierano w przyziemnych
kategoriach cielesności.44 Ganimedes, piękny młodzieniec uprowadzony przez
Zeusa, by służył jako podczaszy bogów, również stał się obiektem rozmaitych dociekań i interpretacji: neoplatończycy upatrywali w nim symbolu uwielbienia boskości. Renesansowa tematyka homoerotyczna wydaje się więc pośredniczyć między
czystym erotyzmem a głębszymi dociekaniami o charakterze filozoficznym. Trudno
byłoby dziś jednoznacznie rozgraniczyć obydwa światy: opisywana ambiwalencja
stanowiła bowiem pożywkę dla rozmaitych interpretacji i poglądów.
W renesansowych kręgach humanistów (na obrzeżach uznanych społeczności naukowych) doszło do interesującego przemieszania tradycji pogań-
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pierwszy zaznaczyła swoją obecność w XII wieku. Wielu historyków twierdzi dziś,
że kultura samurajska była podszyta homoerotyzmem w stopniu niewyobrażalnym dla ówczesnych Europejczyków.31 Kodeks samurajski – wynikający zarówno
z konfucjańskiego nacisku na związki mistrz–uczeń, jak i z buddyjskiej tradycji
chigo – urósł w XV i XVI wieku do rangi jednego z filarów japońskiego porządku
społecznego.
Klasyczny model samurajski zakładał wejście starszego wiekiem mentora (nenja)
w pederastyczny związek ze swoim młodym podopiecznym (chigo).32 Środowisko
wojskowe kładło nacisk na szacunek, honor oraz lojalność, połączone z agresją
i kultem przemocy. Młodzi adepci, poznający tajniki wojennego rzemiosła pod
okiem swoich mentorów, byli określani mianem wakashu, zaś ich życie regulowały
zasady wakashudō („droga młodzieńca”), co zdrabniano czasem do shudō (w japońskich tekstach pojawia się też określenie bidō – „piękna droga”).
Upadek szogunatu Minamoto (1333) doprowadził do krótkotrwałej restauracji cesarstwa, które jednak szybko ponownie utraciło wpływy na rzecz pielęgnującego tradycje homoseksualne klanu Muromachi. Kochankiem czwartego szoguna
Samuraj w towarzystwie swojego
wakashu (ucznia) – fotografia z drugiej
połowy XIX wieku Japońskie tradycje
homoerotyczne poskutkowały
narodzinami instytucji wakashudō
(dosłownie – „droga młodzieńca”).
Nastoletnich nowicjuszy oddawano
na służbę do starszych i bardziej
doświadczonych samurajów, którzy
uczyli ich polityki oraz strategii
wojskowej, a przy okazji wchodzili z nimi
w intymne związki homoseksualne.
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Lingam Iśwara, znany też jako
lingam-yoni (poniżej) stanowi popularny
obiekt kultu (po prawej). Jego kształt –
połączenie symbolu falicznego (lingam)
z owalnym pierścieniem symbolizującym
waginę (yoni) – reprezentuje unię dwojga
bóstw–rodziców: boga Śiwy oraz jego
towarzyszki Parwati.

W hinduskich reprezentacjach stosunków homoseksualnych kryje się jednak
zasadnicza sprzeczność. Choć literackie opisy aktów płciowych wydają się wiązać zjawisko pożądania z koncepcją boskiego biseksualizmu, filozoficzne traktaty
prawne uznają homoseksualizm za społeczne tabu, utożsamiając go z rytualną
polucją. Przykładowo, w Manusmriti (Prawa Manu, spisane ok. 1500 p.n.e.) czytamy: „Po dwakroć narodzony mężczyzna popełniający czyn nienaturalny z innym
mężczyzną lub też oddający się uciechom cielesnym z kobietą na wozie ciągniętym
przez woły, w wodzie lub za dnia musi obmyć się w swoich szatach.” Obserwujemy
tu zwyczaje odmienne od chińskich (gdzie homoseksualizmu nie potępiano na
gruncie moralnym) oraz japońskich (gdzie tradycja nanshoku była wręcz pochwalana). Moralne wskazania hinduizmu często pozostawały w sprzeczności z kulturą,
w której podziwiano boskie przemiany płci.
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Pod koniec lat siedemdziesiątych
gejowskie kluby wrosły na stałe
w wielkomiejski krajobraz; był to
również okres ich postępującej
specjalizacji oraz różnicowania. Tu
widzimy amsterdamski bar Cuckoo’s
Nest, w którym gromadzili się amatorzy
skórzanych ubrań oraz przedstawiciele
kultury macho, stanowiącej dziś jedno
z najbardziej rozpoznawalnych obliczy
homoseksualizmu.

gejów, dla nowicjuszy itp. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oprócz alkoholu w gejowskich pubach i dyskotekach zaczęto serwować również narkotyki. Tradycyjne potańcówki przerodziły się w huczne imprezy; francuskie chansons i utwory
ludowe ustąpiły miejsca muzyce rewolucji seksualnej, zaś miejsce eleganckich par tańczących w rytm walca zajęli muskularni mężczyźni w dżinsach, skórzanych kurtkach
i ciężkich butach. Kult macho wiązał się z odrzuceniem wizerunku zniewieściałych
queens na rzecz kulturystyki (w latach dziewięćdziesiątych do typowych miejsc schadzek gejów zaliczano również siłownie). Ważnym aspektem rewolucji Stonewall była
wyraźna erotyzacja kultury gejowskiej. Gejowske bary nierzadko oferowały swojej
klienteli specjalne pomieszczenia, w których można było uprawiać szybki seks, zaś
tam, gdzie nie było to możliwe, partnerzy często znajdowali sobie ustronne miejsca
w okolicznych parkach, szaletach miejskich lub własnych mieszkaniach. W okresie
poprzedzającym wybuch epidemii AIDS homoseksualiści mogli uprawiać beztroski,
swobodny seks z przygodnymi partnerami, bez strachu o ewentualne konsekwencje
– nic więc dziwnego, że tego rodzaju stosunki były na porządku dziennym.
Ewolucja społeczności homoseksualnej doprowadziła do powstania rozległej
siatki powiązań, przygodnych znajomości oraz bliższych przyjaźni. Prowincjo-
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Mimo sukcesów w walce ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją
homoseksualistów, bieżące wydarzenia przypominają czasem, jak
wiele pozostało jeszcze do zrobienia. W Stanach Zjednoczonych niechęć
względem równouprawnienia gejów przejawiają wpływowe ugrupowania
chrześcijańskich fundamentalistów. Powyżej: kapłan Kościoła
baptystów, wznoszący dwie tablice o treści „Bóg nienawidzi pedałów”,
sfotografowany podczas demonstracji antygejowskiej w Columbii
(stan Missouri) w 1998 roku. Po prawej: okładka tygodnika „Time” z 26
października 1998, zatytułowana „Wojna o gejów”: numer ten ukazał
się kilka tygodni po wstrząsającym mordzie na dwudziestojednoletnim
Matthew Shepardzie w miejscowości Laramie (stan Wyoming).

