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1. ÚVOD 

 

 

 V dnešní době je častým tématem homosexualita, se kterou se 

setkáváme téměř denně, jak ve zprávách, tak na internetu. I dnes je 

mnoho lidí, kteří homosexualitu odsuzují a považují ji za „nenormální“. 

Tím spíš, když je povoleno registrované partnerství a v některých 

zemích adopce dětí homosexuály. V mém okolí se často setkávám 

s názory, že je nepřípustné, aby homosexuálové adoptovali děti, už jen 

kvůli tomu, jak by na to nahlíželo okolí, a co by na to řekly ostatní děti, 

až by adoptované dítě přišlo do školy… Tento názor mi přijde poněkud 

zarážející, ale asi je to tím, že homosexualitu považuji za zcela normální 

a přirozenou a myslím si, že je lepší, aby mělo dítě homosexuální a 

milující rodiče, než žádné a žilo v dětském domově. Bohužel, naše 

společnost asi zatím není nastavena tak, aby to bylo možné, a asi bude 

trvat ještě mnoho let, než budou považovány homosexuální páry za 

rovnocenné s heterosexuálními páry.  

 Na druhou stranu jsou země, kde nemají homosexuálové žádná 

práva a často se skrývají nebo tají svou sexuální orientaci, protože jim 

za ni hrozí tresty. Ať už jde o vězení, bičování nebo dokonce 

ukamenování. Muslimské země by se daly v tomto ohledu považovat za 

velice nerespektující a potlačující lidská práva, proto si myslím, že je 

velice zajímavé se tímto tématem zabývat.  

 V Koránu se s homosexualitou téměř nesetkáváme, asi jedinou 

zmínkou by mohl být příběh o Lotovi, znamená to tedy, že v té době 

homosexualita nebyla, nebo že se o ní pouze nemluvilo? Samozřejmě, 

že byla. Homosexualita byla na světě odjakživa a byla přítomná ve 

všech kulturách. V některých kulturách byla dokonce přirozenější než 

heterosexualita a umělecká díla a spisy to mohou jen dokázat. Pohled 

lidí se ale změnil pravděpodobně s postupným příchodem tří světových 
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náboženství, judaismu, křesťanství a islámu, která přišla s tvrzením, že 

je tato orientace nepřirozená a špatná. Mnoho lidí s tímto tvrzením 

souhlasí dodnes a nepovažuje homosexuálně orientované lidi za 

rovnocenné. Existuje ale něco, nebo někdo, kdo by se snažil 

muslimským homosexuálům pomáhat a ulehčovat jim jejich situaci? I na 

toto téma se zaměřím.  

 V bakalářské práci se budu zabývat organizacemi, které se 

zabývají pomocí gayům a lesbičkám, dále bych chtěla zmapovat výskyt 

homosexuality od Prorokovy doby po současnost a vypsat tresty, které 

za homosexualitu hrozí v jednotlivých zemích. V islámských zemích se 

soudí podle islámského práva šarí´a, které je přísné, a proto je zcela 

pochopitelné, že se mnoho homosexuálů ke své orientaci nepřizná nebo 

se raději odstěhuje. Ortodoxní muslimové se k homosexualitě také 

nevyjadřují příliš příznivě, proto bych se ráda jejich názorům věnovala 

v jedné kapitole, stejně tak i názorům samotných homosexuálů.  

 Cílem mé práce by mělo být zmapování jednotlivých organizací, 

zabývajících se homosexualitou, zachycení hlavních důvodů odsouzení 

ortodoxního pohledu na homosexualitu a zachycení pocitů a názorů 

samotných homosexuálů. Mým cílem také je, aby si každý z nás 

uvědomil, jak musí být pro lidi těžké žít v prostředí, které je tak odsuzuje 

a považuje za „nenormální“ a jakou to musí vyžadovat sílu jít proti 

všem… 

  V práci budu používat termín lesbička, i přesto, že není spisovný, 

neboť termín lesba je často považován za hanlivý a někdy je používán i 

jako urážka. Dále budu arabská slova a jména přepisovat podle 

Kropáčkovy transkripce, která je popsána v jeho knize Duchovní cesty 

islámu, a stejně tak i slovo šarí´a, které skloňuje podle vzoru žena 

(popsáno v článku: KROPÁČEK, Luboš. Co je a není šarí´a?, S. 2.). 

Překlad citací, které použiji, vložím do poznámek pod čarou. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY  

 

 

Transgender – Lidé, jejichž pohlaví je od narození zcela jasné, ale 

přesto později svou sociální roli odmítají a někteří odmítají i své pohlaví 

a chtějí ho změnit.1 

Heteronormativita – Vyznávání genderových stereotypů (muž a žena).2 

Transvestitismus – Pohlavní úchylka, která se projevuje touhou žít jako 

opačné pohlaví.3 

Sodomie – Označuje pohlavní styk se zvířetem (zoofilie), ale i anální 

styk (pedikace).4 

Transsexualismus (T) – Osoba se cítí být opačným pohlavím, i přesto, 

že tomu nenasvědčuje její tělesný stav. Porucha sexuální 

identifikace.5 

Intersex – Jedinec, který není vyvinut jednoznačně ani žensky ani 

mužsky. Nosí znaky obou pohlaví (duševní nebo tělesné).6 

Bisexualita (B) - Pojem označuje sexuální náklonnost k oběma 

pohlavím. Osoba praktikuje homosexuální i heterosexuální styky.7 

Homofobie – Chorobný strach z homosexuality (jak z vlastní 

homosexuality, tak z homosexuálních osob).8 

Gender - „Sociální pohlaví“, které je dáno kulturními normami.9 

Pederastie – Vztah mezi mužem a pohlavně dospělým chlapcem. 10 

                                                           
1
 Fafejta, M.: Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. S. 49 

2
 SMETÁČKOVÁ, I. Co lze proti homofobní šikaně dělat? Stud [online]. 1997, 2012 [cit. 2012-

03-06]. < http://www.stud.cz/homofobie-v-zakovskych-kolektivech/4-co-lze-proti-homofobni-
sikane-delat.html>. 
3
 VRHEL, F. Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko 4. S. 74. 

4
 Tamtéž str. 73. 

5
 Tamtéž str. 74. 

6
 RABOCH, J. Očima sexuologa. S. 252. 

7
 VRHEL, F. Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko 4. S. 58. 

8
 Tamtéž str. 63. 

9
 Tamtéž str. 61. 

10
 Tamtéž str. 70. 
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3. HOMOSEXUALITA A ISLÁM 

 

 

3.1 Homosexualita 

 

Homosexualita je geneticky podmíněný celoživotní a neměnný 

stav, kdy dává jedinec přednost osobám stejného pohlaví při sexuálním 

a citovém kontaktu. Vztah se plně vyrovná heterosexuálnímu vztahu. Ne 

každý, kdo měl homosexuální zkušenost, musí být homosexuál, naopak 

ale velká část homosexuálně orientovaných lidí se někdy chovala 

heterosexuálně. Heterosexuální osoby, které jsou delší dobu bez 

kontaktu s osobou opačného pohlaví, se mohou chovat homosexuálně, 

například ve věznicích, armádě, … Někteří heterosexuální muži naopak 

upřednostňují styk s muži, protože se obávají selhání se ženami. 

Lesbické ženy se převážnou část svého života chovají heterosexuálně, 

důvodem může být touha po dětech. Homosexualita je stavem 

neměnným a neovlivnitelným, proto by neměla být důvodem 

k diskriminaci.11  

Na mnohých územích, jak v minulosti, tak i dnes, je nejrozšířenější 

formou „tzv. rituální homosexuální asymetrie při iniciaci“, tedy 

zasvěcování do dospělosti. Aby se stal chlapec u přírodních národů 

mužem, musí vstřebat sociální zkušenost, ta se promítá do instituce 

zasvěcovacích obřadů. Rituály zasvěcování se liší podle oblastí.  

V oblasti Melanésie je chlapci vybrán sexuální partner, se kterým musí 

udržovat několik měsíců sexuální styk.12 

                                                           
11

 Homosexualita. Varianty [online]. 2002 [cit. 2012-02-03]. Dostupné z: 

http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b06gayove/03.pdf. 

12
 FANEL, J. Gay historie. S. 24. 

http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b06gayove/03.pdf
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Tradiční islám považuje homosexuální skutky za hříšné. Tento 

postoj je založen na slově Božím v Koránu skrz proroka Muhammada 

Ibn Abdulláha ze sedmého století. Samotní muslimští učenci souhlasí 

s tím, že Korán odsuzuje homosexuální aktivity a dokládají to příběhem 

Lota.13  

Již od středověku byl srovnáván islám s křesťanstvím a zejména 

otázky týkající se sexuální morálky a homosexuality vedly k vzájemným 

pomluvám. Dřívější otázky však ztratily svůj význam díky tomu, že se 

západní civilizace zesvětštila a k sexu má dnes otevřenější přístup, než 

tomu bylo v minulosti. Muslimský svět díky tomu bere západní svět jako 

upadající a tím propaguje morální nadřazenost islámu. Jak roste počet 

homosexuálních konvertitů k islámu, mají konzervativní islámské státy 

tendenci homosexuální praktiky potlačovat a pokusy o vytvoření hnutí za 

jejich práva jsou považována za další příznak naklonění se k západu.14 

Islám homosexualitu odsuzuje. Islámští učenci poukazují na 

příběh z Koránu, ve kterém je Lot a jeho rodina. Bůh odsuzuje sexuální 

deviantní chování v jejich době. Islám tedy podporuje přirozenou 

tendenci od narození. Homosexualita je společností považována za 

urážlivou, kazí životní styl a je v rozporu s Koránem. Muslimští teologové 

považují homosexualitu za velký hřích už jen proto, že je pro islám velice 

důležité manželství a rodina. Nejen, že je homosexualita odsuzována 

Koránem, ale také porušuje lidskou přirozenost a standardy nastavené 

společností.15 

                                                           
13

 HAQQ, I.A. Homosexualita and Islam in America: A Brief Overview. Heinonline [online]. 

2000 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/jilc5&div=13

&id=&page=. 

14
 SCHMIDTKE, S. Homoeroticism and Homosexuality in Islam: A Review Article. S. 260. 

15
 BRASWELL, G. W. What You Need to Know about Islam and Muslims. S. 83-84. 
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Homosexuální praktiky v islámské společnosti byly donedávna 

tabuizovány. Historie homosexuality byla považována za okrajovou 

oblast studia a západní učenci se jí buď vyhýbali, zmiňovali se o ní 

minimálně v poznámkách pod čarou nebo ji posuzovali podle svého 

vlastního přesvědčení. Dokonce i homosexuální historikové se tomuto 

tématu vyhýbali. O homosexualitě se ale dočítáme v próze a poezii a v 

právní a lékařské literatuře.16 V pohádkách Tisíce a jedné noci se 

homosexualita promítla jako sociální jev.17 Často se také homosexuální 

motivy vyskytují v arabské literatuře jako metafora, parodie nebo satira, 

což berou západní spisovatelé jako důkaz sexuální kultury muslimské 

společnosti. Homosexuální symbolismus je v arabské literatuře 

všudypřítomný.18 

V mnoha islámských společnostech považovala mládež cudnou 

lásku k muži za něco posvátného. Především se s tím můžeme setkat 

v literatuře muslimského Španělska. Homosexuální touhy a lásky mohou 

být uspokojeny, ale pohlavní styk by narušil přirozené hranice stanovené 

samotným Alláhem.19  

Zdá se, že homosexualita byla v islámské společnosti široce 

praktikována.20 Z psychologických a sociologických studií vyplývá, že 

důvodem může být omezená komunikace mezi oběma pohlavími. Lze 

však pochybovat o tom, že míra získané homosexuality byla 

v islámských zemích vyšší než v Evropě. Homosexualita se běžně 

vyskytovala mezi derviši, islámskými poustevníky, ale také mezi 

příslušníky bojovných bratrstev. Na rozdíl od křesťanských řeholníků 

neměli dervišové zakázán pohlavní styk a stejně na tom byli i ulamá´. 

                                                           
16

 SCHMIDTKE, S. Homoeroticism and Homosexuality in Islam: A Review Article. S. 260. 

17
KŘIKAVOVÁ, A., MENDEL, M., MÜLLER, Z. Islám-ideál a skutečnost. S. 106-107. 

18
 SCHMIDTKE, S. Homoeroticism and Homosexuality in Islam: A Review Article. S. 261. 

19
 Homosexuality and Islam. Religionfacts [online]. 2005 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: 

http://www.religionfacts.com/homosexuality/islam.htm. 

20
 SCHMIDTKE, S. Homoeroticism and Homosexuality in Islam: A Review Article. S. 261. 
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Homosexualita ale byla odjakživa terčem kritiky stoupenců sunnitské 

ortodoxie. 

G.N. Kerimov vidí zvýšenou homosexualitu v chudobě. Ta 

způsobuje, že si někteří muži nemohou dovolit koupení manželky. O tom 

píše i básník Sadí Šírází ve svém cestopise:  

 

„Slyšel jsem, jak zatkli muže a před Kádího přivedli nuzáka, který 

pohlavně zneužil chlapce. Padla na něj těžká vina za hanebnost, jíž se 

dopustil a zprotivil se tak Božímu zjevení. Kádí vynesl rozsudek, podle 

něhož měl být muž na náměstí ukamenován. Tehdy odsouzenec pravil: 

Ó muslimové, nemám prostředků, abych se mohl oženit, a nemám sil, 

abych trpěl mukami odříkání. Co mám tedy dělat? Vždyť mnišství a 

vyhýbání se styku je islámu cizí!“21 

 

Homosexuální styk praktikovaly i africké kmeny. Jedním 

z důvodů22 byl nedostatek žen. Kvůli mnohoženství si muži nebyli 

schopni najít vhodnou manželku, a proto se ženili s chlapci. Ty si brali 

s sebou do válek, aby jim nahrazovali manželky. Jedněmi z těchto 

kmenů byli Libyjští Sajvaové. Ti si své tradice udrželi do roku 1926, kdy 

byly zakázány egyptskou vládou. Zdejší chlapci byli používáni i jako 

aktivní partneři při análním sexu.23 

Podle středověkých západních spisovatelů je islám tolerantní a 

podporuje mezi lidmi homosexuální praktiky.24 I z dobového islámského 

písemnictví víme, že byla mezi mnoha známými osobnostmi 

                                                           
21

 KŘIKAVOVÁ, A., MENDEL, M., MÜLLER, Z. Islám-ideál a skutečnost. S. 105-107. 

22
 WEISS, P. Sexuální zneužívání dětí. S. 132.  

23
 Tamtéž str. 133.  

24
 SCHMIDTKE, S. Homoeroticism and Homosexuality in Islam: A Review Article. S. 261-266. 
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homosexualita upřednostňována.25 Ortodoxní islám neříká, že sexuální 

vztahy mezi muslimy a „nemuslimy“ jsou legitimní, ačkoli arabský básník 

Abú Nuwás řekl, že má sexuální styk s křesťanskými, židovskými a 

zoroastrijskými chlapci, protože to považuje za povinnost každého 

muslima. Mnoho ostatních muslimských básníků mělo také zálibu pro 

chlapce, kteří nebyli muslimy. Abú Nuwás nespecifikuje, proč to 

považuje za povinnost, ale zdá se zcela jasné, že to tak bylo, protože 

nemuslimské chlapce předkládal muslimům.26     

První publikace, které se skutečně začaly zabývat přímo 

homosexualitou, se začaly objevovat až kolem roku 1990, a během 

několika let se začal zvyšovat zájem o toto téma i mezi homosexuálními 

historiky a také mezi studenty islámské společnosti, což vedlo k vydání 

dalších knih.27 I přes přínosy současných sociologických a historických 

prací o homosexualitě, byl vliv náboženství na identitu homosexuálů 

omezen křesťanstvím. Jen částečné důkazy nám umožňují nahlédnout 

do života homosexuálních muslimů. Samotná homosexualita v islámu 

zůstává z velké části neprozkoumaná, protože převážně šarí´a, Korán a 

hadíthy, jako heteronormativní zdroje určující sexuální morálku, potlačují 

jakoukoliv debatu na toto téma. Až nyní se začíná mluvit o jejich nároku 

na identitu a sladění jejich víry se sexualitou. Donedávna byli ještě 

homosexuální muslimové svou kulturou přehlíženi a považováni za 

neexistující. Další studie, které zkoumají identitu homosexuálních 

muslimů, mají tedy velký význam. Někteří homosexuálové sami považují 

za neslučitelné být muslimem mužem – homosexuálem, měla by jím být 

poskytnuta taková pomoc, která jim pomůže se s tím smířit a pochopit 

to. I přes to, že islám zakazuje sexuální vztah mezi dvěma muži nebo 

dvěma ženami a považuje to za velký hřích, někteří muži potvrzují svou 

sexuální orientaci i muslimskou identitu. Jako stigmatizovaná minorita 

                                                           
25

 OSTŘANSKÝ, B. Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti.. S. 179.  

26
  MURRAY, S. O., ROSCOE, W. Islamic homosexualities: culture, history, and literature. S. 

92. 

27
 SCHMIDTKE, S. Homoeroticism and Homosexuality in Islam: A Review Article. S. 261-266. 
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soutěží s pevně danou heterosexuální genderovou rolí, volá po změně 

kulturních postojů a odmítá myšlenku, že je heterosexualita nařízena 

samotným Bohem. V Anglii bylo provedeno několik rozhovorů 

s homosexuálními muslimy, ale i přesto, že jim byla zaručena 

anonymita, nebyli příliš otevřeni ohledně své orientace. Někteří si byli 

vědomi, že podle Koránu je jejich cítění špatné, ale i tak byly jejich pocity 

tak silné, že je nedokázali potlačit.28 

Muslimové, stejně jako křesťané a židé, považují naplnění svého 

života v manželství. Sex není omezen pouze na plození, ale slouží i jako 

prostředek ke komunikaci a radosti. V některých zemích se snaží 

homosexuální menšiny o uznání svých práv v rámci komunity. 

Muslimové, kteří smýšlejí liberálněji, trvají na tom, že by 

muslimové neměli zamítat a odsuzovat homosexuály, a i když 

nesouhlasí s jejich chováním, měli by je respektovat.29 

V každém případě jsou muslimští homosexuálové utiskováni a 

jejich práva jsou jim upírána. Za přiznání orientace je čekají tvrdé tresty. 

Kvůli postihům a životu ve strachu se mnoho homosexuálů rozhodlo pro 

emigraci. Americký imigrační úřad nabízí azyl na základě kontroly 

příslušnosti k určité sociální skupině, aby předešel její diskriminaci. 

Generální prokurátor Janet Reno vydal deklaraci, která říká, že lesbičky, 

gayové, bisexuálové a transsexuálové představují společenskou 

skupinu, která může být podle tohoto zákona přijímána. Díky němu 

získalo azyl mnoho migrantů. 30 

Hlavní věc, na kterou by se mělo zaměřit, je příliš kritický postoj 

k homosexualitě, která je v muslimské komunitě rozšířená. Objevují se 

takové názory, které říkají, že je homosexualita nemocí západu. Byl 

vytvořen projekt, který se zabýval lesbičkami, gayi a bisexuálními 
                                                           
28

 SIRAJ, A. Islamic masculinities. S. 202-205. 

29  ESPOSITO, J. L. What everyone needs to know about Islam. S. 173.  

30
 HABIB, S. Islam and homosexuality. S. 1. 
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muslimy. Jejich příběhy ukazují, že zastoupení islámu hraje důležitou roli 

a omezuje sexuální svobodu jednotlivce oproti západní kultuře, která 

sexuální rozmanitost toleruje. Samozřejmě, že vždy se najdou uvnitř 

muslimské komunity hlasy, které homosexualitu odsoudí,31 ale také 

naopak. Někteří liberální muslimové homosexualitu akceptují a považují 

ji za přirozenou.32 Odsouzení se však nachází ve všech náboženstvích. 

Příkladem může být spor ve jmenování homosexuálního kněze 

v anglikánském biskupství ve Velké Británii a USA. Muslimské lesbičky, 

gayové a bisexuálové, převážně ti mladší, se vzpírají tomu, že jsou 

neustále ovlivňováni ortodoxií. Muslimové tvoří největší nekřesťanské 

náboženské menšiny na západě a jejich přítomnost je stále viditelná a to 

především kvůli sociálnímu zapojení mladších generací. Tato sociální 

realita potřebuje být porozuměna, ne jen řečnicky přijata.33  

 

3.2 Tresty za homosexualitu 

 

Samotný Korán výslovně odsuzuje homosexualitu, ale trest 

neuvádí.34 Islámské právo za ni hrozí tresty, které se liší podle zemí. 

Například v Íránu, Súdánu a Saudské Arábii hrozí trest smrti, zatímco 

v Turecku, Egyptě apod. je sice homosexualita odsuzována, ale 

                                                           
31

 YIP, A. K. T. Reflections on Islam and Homosexuality: A Response to Wim Lunsing 

(AT19,2). S 19-20. 

32
 Homosexuality and Islam. Religionfacts [online]. 2005 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: 

http://www.religionfacts.com/homosexuality/islam.htm 

33
 YIP, A. K. T. Reflections on Islam and Homosexuality: A Response to Wim Lunsing 

(AT19,2). S. 19-20. 

34
 SCHMIDTKE, S. Homoeroticism and Homosexuality in Islam: A Review Article. S. 261-266. 

SCHMIDTKE,%20S.%20Homoeroticism%20and%20Homosexuality%20in%20Islam:%20A%20Review%20Article.%20In%20Jstor.%20Jstor%20%5bonline%5d.%201999%20%5bcit.%202011-06-03%5d.%20Dostupné%20z%20WWW:%20%3chttp:/links.jstor.org/sici?sici=0041-977X%281999%2962%3A2%3C260%3AHAHIIA%3E2.0.CO%3B2-W%3e.
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tolerována.35 Ve většině případů, ale o míře trestu rozhoduje soudce a to 

podle svého uvážení v duchu šarí´y.36 

Islámské právo je proti homosexuální praxi, ne však proti cítění, 

které je naprosto přirozené a normální. Jinak se také při aktu nahlíží na 

tzv. „pronikače“, který je dominantní a nebyla pošpiněna jeho čest, a 

naopak na pasivního partnera, kdy čest byla pošpiněna. Je to 

považováno za ostudné.37 

 Šarí´a, tradiční právo islámu, je založeno na Koránu a na 

hadíthech (zprávy o výrocích a činech Proroka Muhammada). Tyto texty, 

ze kterých je islámská politika k homosexualitě odvozená, obvykle 

interpretují jako odsuzující sexuální vztahy mezi osobami stejného 

pohlaví. V zemích, kde je islám dominantním náboženstvím, je 

nepravděpodobné, že bude dosaženo rovných práv pro gaye a lesbičky 

prostřednictvím sekulárních argumentů, které nevěnují náležitou úctu 

posvátným zdrojům islámské kultury. Duran, který je jedním z několika 

učenců, věří, že je pro gaye a lesbičky v muslimských zemích nejlepší 

nepřestat doufat, že se najde nějaká forma theologického zakotvení 

v islámu. Záleží na vývoji „nové šarí´y“, která by zdůrazňovala etnické 

principy svobody a spravedlnosti formulované Prorokem Muhammadem 

v Mekce.38 

                                                           
35

OSTŘANSKÝ, B. Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. S. 179.  

36
 KROPÁČEK, L. TREST SMRTI V MUSLIMSKÝCH ZEMÍCH. Czech-press [online]. 2001 [cit. 

2011-03-15]. Dostupný z WWW: <http://www.czech-

press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2115:trest-smrti-v-muslimskych-

zemich&catid=2:civilizace&Itemid=4>. 

 

37
 SCHMIDTKE, S. Homoeroticism and Homosexuality in Islam: A Review Article. S. 261-266. 

 

38
 MURRAY, S. O., ROSCOE, W. Islamic homosexualities: culture, history, and literature.. S. 

87. 

http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2115:trest-smrti-v-muslimskych-zemich&catid=2:civilizace&Itemid=4


12 
 

Pohlavní styk s osobami stejného pohlaví je v rozporu s islámským 

právem, ale existují rozdíly v názorech na tresty v rámci islámské 

vzdělanosti. Například jaký důkaz je třeba, aby byl fyzický trest legální. 

V současnosti existují čtyři právní školy, které rozhodují o výši trestu na 

daném území - hanafijský, šáfi´ovský, hanbalovský a málikovský 

madhab (právní škola).  

- Hanafijský madhab: Pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví 

nepovažuje za cizoložství a trest tedy závisí pouze na soudci a jeho 

úvaze. Většina učenců tvrdě vyloučila trest smrti. 

- Šáfi´ovský madhab: Pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví 

považuje za nepřípustný, proto v případě ženatého muže nebo vdané 

ženy hrozí až trest ukamenováním za cizoložství a v případě 

svobodného člověka je trestem za smilnění bičování.  

- Málikovský madhab: Kdokoliv se dopustí sexuálního styku s osobou 

stejného pohlaví, měl být potrestán jako cizoložník.39 

- Hanbalovský madhab: Nejpřísnější ze čtyř madhabů je hanbalovský, 

který odmítá právo na vlastní úsudek. Důraz je kladen na právní 

názory Prorokových druhů. Dnes je zastoupen hlavně v Saudské 

Arábii.40 

Aby mohl být člověk potrestán za cizoložství, musí být přistižen 

alespoň čtyřmi plnoprávnými svědky (čtyřmi muži, nebo osmi ženami), 

dalším důkazem může být například test DNA.41 

 

 

                                                           
39

 Homosexuality and Islam. Religionfacts [online]. 2005 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: 

http://www.religionfacts.com/homosexuality/islam.htm. 

40
 KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. S. 120. 

41
 Homosexuality and Islam. Religionfacts [online]. 2005 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: 

http://www.religionfacts.com/homosexuality/islam.htm. 
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3.2.1 Malajsie 

V Malajsii čelí hrozné situaci gayové, lesbičky a 

transsexuálové. Tato situace je přímým důsledkem silných politických 

faktorů kombinovaných vlivem islámské víry. Myšlenka mnoha 

islámských tradic v minulosti nebyla tak homofobní, jako evropské 

křesťanské tradice, je ale ironií, že v tomto bodě historie, mnohé z 

těch homofobních národů na Zemi jsou nyní islámské. Malajské 

právo zakazuje anální styk. Toto právo by mohlo teoreticky platit i na 

mužsko - ženské dvojice, ale platné není. Selektivně a systematicky 

je prosazováno hanobení a pronásledování homosexuálů. 

V malajsijském trestním právu, § 377, je trestem za sodomii bičování 

a až 20 let vězení. Oběť je bičována bambusem, který je rozdělen do 

několika pásů. Když je bambus rozdělen, má extrémně ostré plátky, 

které řežou do kůže jako nůž. Bičování je krvavé a zanechává trvalé 

jizvy. § 377A stanovuje mužům přijmout dva roky ve vězení za 

jednání hrubé obscénnosti s jinou mužskou osobou. Tato vágní 

formulace umožňuje trestní stíhání pro jakýkoliv druh erotické 

interakce mezi dvěma muži. Toto právo je výslovně aplikováno pouze 

na homosexuální chování mezi muži, ale sexuální vztahy mezi 

ženami nejsou specificky uvedené v trestním zákoníku. I přesto jsou i 

lesbičky diskriminovány. Žádné významné případy pronásledování 

lesbiček v Malajsii nejsou známy, ale jsou utlačovány jinými pravidly, 

např. v oblékání. Žena, která neodpovídá očekávanému chování, 

může očekávat obtěžování policií a obyvatelstvem.42 

 

 

 

 

                                                           
42

  HABIB, S. Islam and homosexuality. Santa Barbara : ABC-CLIO, LC, 2010. S. 7.  
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3.2.2 Írán, Mauretánie, Saudská Arábie, Súdán, Jemen, Somálsko a 

Nigérie 

 

 V Íránu, Mauretánii, Saudské Arábii, Súdánu, Jemenu a 

v některých oblastech Somálska a Nigérie čeká homosexuály trest 

smrti.43 

 

3.2.2.1 Saudská Arábie 

Homosexualita je v Saudské Arábii nelegální. Ti, kteří budou 

shledáni vinnými, mohou být podle šarí´y odsouzeni k trestu 

smrti, bičováni nebo zavřeni. Trest smrti by měl potkat osoby, 

které jsou v manželství, zatímco svobodní by měli dostat sto 

ran bičem nebo mohou být dokonce odsouzeni k odnětí 

svobody. Aby mohl být člověk odsouzen, musí se čtyřikrát sám 

přiznat nebo ho musí usvědčit čtyři důvěryhodní svědci (muži). 

Tvrdost trestu závisí na společenském postavení, náboženství 

a státní příslušnosti obviněného. Častější než tresty je ale 

obtěžování náboženskou policií (mutawi´ín). Když se dozví, že 

je někdo homosexuál nebo praktikuje některé homosexuální 

aktivity, může se stát cílem obtěžování, které v některých 

případech končí i sebevraždou. Být nařčen z homosexuality, je 

v Saudské Arábii považováno za hlubokou urážku.44 

 

 

 

                                                           

43
 Sexuálním menšinám stále hrozí diskriminace, někde i trest smrti. Europarl.europa [online]. 

1.7.2011 [cit. 2011-10-04]. Dostupné z WWW: 
<http://www.europarl.europa.eu/cs/headlines/content/20110624STO22597/html/Sexuálním-
menšinám-stále-hrozí-diskriminace-někde-i-trest-smrti>. 

44
 LITTAUER, D.  British gay man arrested and beaten in Saudi. Gaymiddleeast [online]. 

1.4.2011 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW: 
<http://gaymiddleeast.com/news/news%20282.htm>. 
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3.2.2.2 Nigérie 

Nigérie je hluboce věřící zemí, ve které je homosexualita 

tabu. Neustálý strach je zde doprovázený diskriminací a 

fyzickými útoky. V nejbližší době by navíc mohl být schválen 

zákon, který by kriminalizoval organizace, které by se zabývaly 

pomocí homosexuálům. Za homosexuální sňatek by byli 

partneři odsouzeni na tři roky vězení a svědci sňatku dokonce 

až na pět let. Nigerijští věřící nemohou homosexualitu strávit, a 

proto gayům a lesbičkám nezbývá nic jiného, než se skrývat 

nebo utéct, proto některé evropské země nabízejí status 

uprchlíka kvůli sexuální diskriminaci.45 Nigerijská policie je 

zkorumpovaná. Mnoho zatčených uvádí, že po nich policie 

chtěla peníze za propuštění a někdy i na palivo do svých aut, 

aby mohli navštívit svědka nebo zkontrolovat alibi. Přednost 

před vyšetřováním se dává přiznání, neboť je v Nigérii nízký 

počet policistů. Uvádí se, že více než polovina odsouzených 

k trestu smrti byla odsouzena na základě doznání, ale často je 

používáno mučení a násilí. Mezi odsouzenými k trestu smrti 

jsou i tací, kteří přišli na policii, protože znali podezřelého.46 V 

kapitole 42 trestního zákona, paragrafu 214, se píše, že pokud 

se člověk dopustí „činu proti řádu přírody“, je obviněn 

z trestního činu a hrozí mu odnětí svobody až na čtrnáct let. 

Podle práva šarí´a hrozí za homosexualitu trest smrti 

ukamenováním.47 Zákon zakazuje manželství osob stejného 

pohlaví. Díky aktivistům opět nabyl platnosti roku 2007. Návrh 

                                                           

45
 Být v Nigérii homosexuálem není žádný med. Ceskatelevize [online]. 2011 [cit. 2012-01-30]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/155155-byt-v-nigerii-homosexualem-neni-
zadny-med/ 

46
 ANGEL, A. J. ČEKÁNÍ NA KATA (NIGÉRIE). Lidskaprava [online]. 2004 [cit. 2012-02-22]. 

Dostupné z: http://www.lidskaprava.cz/student/vsechna-temata/clanky/cekani-na-kata-nigerie 
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zákona je v rozporu se svobodou projevu a sdružování. Není 

ani možné obhajovat LGBT práva.48  

 

3.2.2.3 Súdán 

 V roce 1983 byl vydán nový trestní zákoník, který je založen 

na dodržování práva šarí´a, ale nepřiklání se k žádné právní 

škole. Článek 316 stanovuje za smilstvo trest smrti pro ženaté, 

jinak sto ran bičem. Zákony jsou však zřídka použity. Od dubna 

1985 nejsou známy žádné případy poprav za sodomii.49 

 

3.2.2.4 Somálsko 

 Mezi roky 1925 až 1973 se Somálsko, pod nadvládou 

Británie, řídilo indickým trestním řádem. Poté byl přijat 

somálský trestní zákoník. Podle článku 409 se trestá pohlavní 

styk s osobou stejného pohlaví vězením na tři měsíce až tři 

roky. Chtíč se trestá dvěma měsíci až dvěma lety. Podle článku 

410 by měla policie zajišťovat dohled nad tím, aby nemohly 

odsouzené osoby opakovat své aktivity.50 

 

3.2.3 Egypt 

 I přesto, že homosexualita není protizákonná, bývá potlačovaná 

mravnostními zákony a homosexuálové bývají obvykle obviňováni ze 

                                                                                                                                                                        
47

 Nigeria. Sodomylaws [online]. 2007 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.sodomylaws.org/ 

48
 Africa: Outspoken activists defend continent's sexual diversity Afrika [online]. 2009 [cit. 

2012-02-22]. Dostupné z: http://www.afrika.no/Detailed/18548.html 

49
 Sudan. Sodomylaws [online]. 2005 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 

http://www.sodomylaws.org/ 
50

Somalia. Sodomylaws [online]. 2004 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.sodomylaws.org/ 
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zvráceného chování.51 Tresty za homosexualitu jsou v rozmezí 

jednoho měsíce až deseti let odnětí svobody.52 V Egyptě je 

homosexualita tabu, můžeme se setkat s poplatky za trestné činy 

proti veřejné morálce a citlivosti nebo porušování výuky 

náboženství.53 Přesto, že je homosexualita v Egyptě odsuzována, 

toleruje se. Některé zdroje se zmiňují o zavírání homosexuálů do 

klecí. 54 

 V květnu roku 2001 se objevil v Egyptě případ, který vyvolal 

pohoršení po celém světě. Přes padesát mužů bylo zatčeno na lodi 

Queen, kotvící na Nilu. Policie vtrhla na diskotéku, která probíhala na 

lodi, pozatýkala muže a později jim bylo provedeno interní lékařské 

vyšetření, aby se prokázalo, zda došlo k homosexuálnímu styku. 

Protože není homosexualita nikde uvedena jako trestná, byli muži 

vězněni pod jinými záminkami – např. za zhýralost.55 

 

3.2.4 Irák 

I po svržení Saddáma Husajna je v Iráku pro homosexuály 

stále nebezpečno. Lidé jsou vyslýcháni, zjišťují se další jména lidí 

podezřelých z homosexuálního chování. V trestním zákoníku z roku 

1969 není jakákoliv zmínka o aktivitách stejného pohlaví a 

v pozdějších letech byla vybudována prosperující podzemní 

homosexuální scéna. Homosexuální muži a chlapci jsou terčem 

urážek a mnohdy se stávají oběťmi vražd ze cti. Homosexuálové byli 
                                                           

51
 Turistické destinace Afriky. 004.cz [online]. 2012 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 

http://www.004.cz/turisticke-destinace-afriky 

52
 Africa: Outspoken activists defend continent's sexual diversity Afrika [online]. 2009 [cit. 

2012-02-22]. Dostupné z: http://www.afrika.no/Detailed/18548.html 

53
 Egypt. Sodomylaws [online]. 2001, 2006 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 

http://www.sodomylaws.org/ 
54

 KURAS, Benjamin. Evropa snů a skutečností. Praha : Baronet a.s., 2007. S. 45.  

55
 HAWLEY, C. Anger over Egypt gay trial. Bbc [online]. 2001 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1493041.stm. 
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někdy vydíráni a nuceni dělat informátory režimu nebo museli 

poskytovat peníze zkorumpovaným policistům.  

V roce 2001 měla být schválena novela trestního zákoníku, ve 

které stojí, že je homosexualita trestná a hrozí za ní trest smrti. Irácká 

LGBT ale o tom žádné zprávy nenašla. V dnešní době je 

homosexualita (prováděna v soukromí) v Iráku legální, ale mimo 

zákon stojí „necudné jednání na veřejnosti“.56 

 

3.2.5 Katar, Alžírsko, Maledivy, Bahrajn, Pákistán 

V muslimských zemích jako je Katar, Alžírsko, Maledivy nebo 

Bahrajn je homosexualita trestána vězením, tělesnými tresty nebo 

pokutou.57 

 

3.2.5.1 Katar 

Článek 201 z roku 1971 trestního zákoníku trestá anální 

styk bez ohledu na pohlaví až na pět let vězení.58 

Homosexualita je v Kataru trestná, hrozí za ni buď pokuta, 

nebo již zmíněný pětiletý trest.59 

 

 

                                                           
56

 WHITAKER, B. Pride and prejudice: The targeting of gay men in Iraq. Neareastquarterly 
[online]. 2011 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW: 
<http://www.neareastquarterly.com/index.php/2010/11/28/pride-and-prejudice-the-targeting-of-
gay-men-in-iraq/>. 
57

 Homosexuality and Islam. Religionfacts [online]. 2005 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: 

http://www.religionfacts.com/homosexuality/islam.htm 

58
 Qatar. Sodomylaws [online]. 2004 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 

http://www.sodomylaws.org/. 
59

 Státy Asie - první část. 004 [online]. 2008 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.004.cz/staty-asie-prvni-cast. 

http://www.neareastquarterly.com/index.php/2010/11/28/pride-and-prejudice-the-targeting-of-gay-men-in-iraq/
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3.2.5.2 Alžírsko 

V Alžírsku je homosexualita trestná.60 Podle článku 388 

trestního zákona může být anální styk potrestán pokutou 500 - 

2 000 alžírských dinárů nebo odnětím svobody na dobu od 

dvou měsíců do dvou let. Pokud je anální styk s osobou mladší 

osmnácti let, může být potrestán vězením až na tři roky a 

pokutou až 10 000 dinárů, potrestán je starší.61 

 

3.2.5.3 Maledivy 

Na Maledivách je homosexualita trestná pouze pro 

muže. Trestá se pokutou a nejtvrdším trestem může být odnětí 

svobody až na deset let. 62 

 

3.2.5.4 Bahrajn 

Za homosexualitu hrozí v Bahrajnu až deset let vězení 

nebo pokuta.63 Trest odnětí svobody na deset let se ale 

vyskytuje zřídka kdy.64 Od dubna 2008 vyzvali politici 

k přísnějšímu omezení vůči homosexuálům. Cizinci podezřelí 

z homosexuality mohou být vyhoštěni. Od října 2008 zahájila 

vláda také řadu iniciativ, aby vymýtila homosexualitu v zemi. 

Parlament rovněž požadoval, aby nebylo umožněno povolit 

pobyt zahraničním homosexuálům. Za nelegální je považována 

                                                           
60

 Doplnění ke státům Afriky. 004 [online]. 2008 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.004.cz/doplneni-ke-statum-afriky. 
61

 Algerian. Sodomylaws [online]. 2004 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.sodomylaws.org/. 

62
 Státy Asie – první část. 004 [online]. 2008 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 

http://www.004.cz/staty-asie-prvni-cast. 

63
 Státy Asie – první část. 004 [online]. 2008 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 

http://www.004.cz/staty-asie-prvni-cast. 
64

 Bahrain. Sodomylaws [online]. 2005 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.sodomylaws.org/. 
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od roku 1956. V té době byla součástí britského impéria a řídila 

se indickým trestním řádem. Trestní zákoník udává, že od roku 

1976 je anální styk protiprávní.65 Anální styk je nezákonný čin a 

trestá se odnětím svobody až na deset let,66 stejně jako 

homosexualita.  

 

3.2.5.5 Pákistán 

 Jakékoliv živočišné poznání člověka, které je „proti řádu 

přírody“ je podle § 377 trestního zákona protiprávní. Trestá se 

odnětím svobody na dobu dvou let až doživotí nebo případnými 

tělesnými tresty, zahrnující sto ran bičem. Islámský zákon byl 

opětovně zaveden v roce 1990. Pákistánské občanské právo 

trestá homosexualitu vězením, naproti tomu islámské právo, 

které má také právo soudit, vyžaduje trest sto ranami bičem 

nebo smrt ukamenováním. Policie je v Pákistánu stejně jako na 

jiných místech zkorumpovaná, stává se, že si opakovaně bere 

peníze od podezřelých z homosexuality. Soudy v těchto 

záležitostech téměř neprobíhají.67 

 

 

 

 

 

 
                                                           
65

 Laws Bahrain. Gaylawnet [online]. 2012, 2006 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.gaylawnet.com/laws/bh.htm. 
66

 Bahrain. Sodomylaws [online]. 2005 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.sodomylaws.org/. 
67

 Pakistan. Sodomylaws [online]. 2004 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 
http://www.sodomylaws.org/. 
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4. POHLED HOMOSEXUÁLŮ NA HOMOSEXUALITU 

 

 

„We all need someone to love. Someone who’ll stand next to us 

and hold our hand. Especially when life gets too painful. It is in our 

nature to connect with someone; not only physically, but emotionally and 

mentally. I know as Muslims we don't believe in happy endings on earth. 

True happiness is found in Heaven. But, there is some kind of a happy 

ending on earth.“ 

          Anonym68 

 

 Mladý Syřan Ghaith studoval v Damašku módní návrhářství. 

Dlouho si myslel, že je gay, ale nikdy o tom nepřemýšlel. Až poslední rok 

na vysoké škole se zamiloval do jednoho ze svých učitelů. Na jedné 

školní akci se mu učitel svěřil s tím, že má problémy se zády a on mu 

nabídl masáž. Při té ho políbil a přiznal se, že je gay. Jeden přítel mu 

navrhl návštěvu psychiatra a Ghaith to přijal. U lékaře musel vyplnit 

formulář a bylo mu řečeno, že lidi jako on jsou odpadem společnosti, a 

že by neměli takoví lidé žít a pokud žít chtějí, tak by neměli žít v Sýrii. 

Lékař také okamžitě zavolal Ghaithově matce. Ta ho poslala na několik 

vyšetření, která pro něj byla velice ponižující. Nakonec souhlasil 

s návštěvami psychiatra, nechal si předepsat léky, které neužíval, a po 

nějaké době mu lékař sdělil, že je v pořádku. Po dokončení školy se 

odstěhoval a stal se významným módním návrhářem v Libanonu. 

                                                           
68

 Just a thought… Ahwaa [online]. 2011 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW: 
<http://ahwaa.org/topics/143>. 
 
Překlad: „Všichni potřebujeme někoho milovat. Mít někoho vedle sebe, někoho kdo nás podrží. 
Zvlášť, když je život příliš bolestivý. Jde o to, spojit se s někým nejen fyzicky, ale hlavně 
psychicky. Vím, že jako muslimové nevěříme na šťastné konce na Zemi. Skutečné štěstí se 
nachází až v nebi. Ale na Zemi je nějaký druh šťastného konce.“  

http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
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Jednou za čas navštíví svou matku, ale o orientaci spolu nemluví. 

Rodina se ho neustále ptá, kdy se ožení a bude mít děti… 69 

 V tomto příběhu je zřetelně vidět, jak se na homosexuály nahlíží. 

Jejich orientace je i v dnešní době považována za nemoc, která by se 

měla léčit a dá se vyléčit. Cílem mnoha Arabů je založit rodinu a mít děti, 

proto je pro ně nemyslitelné, aby se u nich v rodině vyskytoval někdo, 

kdo by tohoto cíle v životě neměl dosáhnout. Homosexuálové jsou často 

zavrhováni vlastní rodinou, protože je to pro ně potupné.  

 

 „Do you think that being gay is a blessing? I mean obviously it is 

not something you choose to be, it is who you are. Like life. You don’t 

get to choose life, life chooses you. Otherwise you would just be one of 

the millions of souls that are waiting in line to get picked. The one thing 

you have control over is the choices you make in life and for whatever 

reason, you often choose wrong. But that’s okay, because life leads you 

to different paths. (…) 

I know that everything happens for a reason; I am aware of that. 

And I am also aware of the fact that a Muslim must accept everything 

he/she faces in life that were given by God. The good and the bad, with 

patience, hope and believe in His knowledge. (…)“ 

          Anonym70 

                                                           

69
 WHITAKER, B. 'People think it's a mental illness'. Guardian [online]. 2006 [cit. 2011-11-19]. 

Dostupné z WWW: <http://www.guardian.co.uk/world/2006/jun/13/gayrights.lifeandhealth>. 

70
 Just a thought… Ahwaa [online]. 2011 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW: 

<http://ahwaa.org/topics/143>. 

 

Překlad: „Myslíte si, že být gayem je požehnání? Samozřejmě to není něco, co se rozhodnete 

být, ale jste to. Jako život. Nevybíráte si život, život si vybere vás. V opačném případě byste 

byl jen jednou z milionů duší, které čekají ve frontě, aby si vybral. Jednou věcí je, že máte 

http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
http://ahwaa.org/topics/143
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 Mnoho muslimských gayů a lesbiček se často stává součástí 

nějaké organizace nebo sdružení, které jim pomáhá se smířit se svou 

situací, s neohleduplností okolí a také jim pomáhá k získání nových 

přátel, kteří prožívají to samé. Skupiny jsou ale většinou založeny na 

anonymitě a u některých není jednoduché stát se jejich členem. 

 Gayové a lesbičky nemají mnohdy nikoho, komu by se mohli 

s čímkoliv svěřit, a proto si velmi váží důvěry, kterou si mezi sebou 

pěstují. I přes všechny překážky, se kterými se denně setkávají, se snaží 

vytvářet si šťastné a krásné místo pro život.71  

 

„I've heard several stories from "straight" Middle Eastern men who 

have engaged in sexual intercourse with other men. These same men 

are the first ones to "condemn" homosexuality. Why do you think this is? 

Are they perhaps ashamed of admitting who they are? A few guys told 

me it was about "domination" and "power". I've been wondering about 

this for quite some time.“ 

          Insan72 

 

                                                                                                                                                                        
kontrolu nad volbami, které v životě provedete a z nějakého důvodu si často vyberete špatně. 

Ale to je v pořádku, protože život vede různými cestami. (…) 

Vím, že se všechno děje z nějakého důvodu; jsem si toho vědom. A také jsem si 

vědom toho, že musí muslim přijmout všechno, čemu v životě čelí, protože byl život dán od 

Boha. Dobré a špatné, s trpělivostí, doufat a věřit v Jeho vědomí. (…)“ 

71
 Joining the Group. Meemgroup [online]. 2010 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: 

http://meemgroup.org/news/what-is-meem/join-us/. 

72
 „Power“. Ahwaa [online]. 2011 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://ahwaa.org/topics/53. 

 

Překlad: „Slyšel jsem několik příběhů od mužů z Blízkého východu, kteří provozují pohlavní 

styk s jinými muži. Tito samí muži jsou z těch, co homosexualitu „odsuzují“. Proč si myslíte, že 

to tak je? Stydí se si přiznat, kdo jsou? Pár mi jich řeklo, že je to o „nadvládě“ a „moci“. 

Nějakou dobu o tom přemýšlím.“ 

http://ahwaa.org/topics/53
http://ahwaa.org/topics/53
http://ahwaa.org/topics/53
http://ahwaa.org/topics/53
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 Na Blízkém východě je homosexualita stále velký a mnohdy 

nevyslovitelný problém. Je to věc, o které ani nejpokrokovější muslimové 

nemluví. Světlejší výjimkou je ale Libanon. Gayové zde nejsou 

pronásledováni, ale bohužel nejsou zatím ani pochopeni, i přesto zde 

můžeme najít diskotéky a kluby, které jsou přímo určeny pro 

homosexuály.73 

   

„Recently, I came out to a friend who I knew was gay. I had known 

for some time that I was too and, on some level, accepted it even. But 

saying it out loud somehow finalized that I was gay – none of the ‘I may 

be straight, just the right guy hasn’t come along’ reasoning I was 

deluding myself with. 

With my culture, my background, my family, the future looks bleak. 

Yet I’m excited every time I think about this whole new direction my life 

could take. It’s as if I’m being re-introduced to myself and I’m very 

enthused about it. 

Unfortunately, I’m terrified as well. For me, there can be no future.“ 

          Edel74 

                                                           
 

73
 Gayové a Blízký východ. Gay.iniciativa [online]. 2006 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: 

http://gay.iniciativa.cz/www/index.php/?page=clanek&id=996. 

74
 To live the gay life or not? Ahwaa [online]. 2011 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 

http://ahwaa.org/topics/21. 

 

Překlad: „Nedávno jsem přišla na to, že přítel, kterého jsem znala, je gay. Věděla jsem 

nějakou dobu, že jsem lesbička a na nějaké úrovni jsem to přijala. Ale říci to nahlas, by bylo 

konečné - žádné jsem si rovna s ostatníma, klamu sama sebe.  

S mou kulturou, prostředím, mou rodinou, vypadá budoucnost neradostně. Přesto 

jsem pokaždé nadšená, že tento nový směr mého života může trvat. Je to, jako když jsem 

znova sama sebou, jsem z toho velmi nadšená.  

http://ahwaa.org/topics/21
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5. ORTODOXNÍ POHLED NA HOMOSEXUALITU 

 

 

 Jedním z důležitých pohledů na homosexualitu v islámu, je 

ortodoxní pohled. Ten je v mnoha ohledech přísný a opírá se o Alláha a 

výroky proroka Muhammada. Je to nepřirozený jev, který je podle víry 

proti přírodě. O homosexualitě se také dozvídáme již v Koránu.  

 

5.1 Korán 

 

Súra 7 

„78/80  A hle, pravil Lot lidu svému: „Zdaž budete se oddávat 

nemravnosti, jíž před vámi se žádný na světě tomto nedopustil?  

79/81 Vždyť vy z vášně své k mužům vcházíte místo k ženám! Vy věru 

jste lid, jenž všechnu míru překračuje!  

80/82 A bylo odpovědí národa jeho jedině to, že řekli: „Vyžeňte je 

z města svého, neboť to jsou lidé, kteří usilují o čistotu. 

82/84 A seslali jsme na ně déšť-a pohleď, jaký byl konec provinilců!“ 75 

 

5.2 Ortodoxní pohled  

 

K lidskému dobru a štěstí by mělo přispívat manželství, tak určil 

Bůh. Manželství směřuje k vytvoření rodin, předpokládá se, že uchová 

                                                                                                                                                                        
Naneštěstí, mě to stejně děsí. Pro mě, nemůže být budoucnost.“ 

75
 Korán. Překlad I. Hrbek. S. 403-404. 



26 
 

zdravý manželský život, v němž člověk nalezne „pohodu srdce“. 

Manželům pak přináší radost děti, které se jim narodí. Ty jim zpříjemňují 

život a zároveň budují národ a jeho sílu. „Bůh je Bůh v manželském 

životě, a Bůh je Bůh v dětech, a Bůh je Bůh v rodinách.“76 

Primárním účelem sexu by mělo být plození, i když může být 

prováděn i pro potěšení.77 Anální styk je však zakázaný. Anální otvor je 

považován za nečistý. 78 Ve fetvě z roku 2001 se píše o análním styku 

se ženou, který když proběhne, vyžaduje pokání. Člověk jím spáchal 

vážný hřích. Stimulace kolem řitního otvoru ale trestná není.79               

  Homosexualita je islámem považována za sexuální deviaci, 

která jde proti „přirozenému řádu“. Islámská šarí´a tuto praxi přísně 

zakazuje.80 

 

 „Homosexuality is a moral disorder. It is a moral disease, a sin and 

corruption... No person is born homosexual, just like no one is born a 

thief, a liar or murderer. People acquire these evil habits due to a lack of 

proper guidance and education. 

 

There are many reasons why it is forbidden in Islam. 

Homosexuality is dangerous for the health of the individuals and for the 

society. It is a main cause of one of the most harmful and fatal diseases. 

It is disgraceful for both men and women. It degrades a person. Islam 

teaches that men should be men and women should be women. 

                                                           
76

 ŠALTÚT, M. Duchovní cesty islámu. S. 131. 

77
 MUMTAZ ALI, S, MILLS, R. Sex in Islam: Its Role and Purpose 

 Zawaj [online]. 2011 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: 
http://www.zawaj.com/articles/sex_mumtaz.html. 
78

 Islamic Fatwa on Anal Sex. Zawaj [online]. 2012 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: 
http://www.zawaj.com/articles/islamic-fatwa-on-anal-sex.html. 
79

 Islamic Ruling on Anal Sex. Zawaj [online]. 2012 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: 
http://www.zawaj.com/articles/islamic-ruling-anal-sex.html. 
80

 The Islamic Ruling on Concerning Homosexuality. Zawaj [online]. 2012 [cit. 2012-03-06]. 
Dostupné z: http://www.zawaj.com/articles/homosexuality.html. 
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Homosexuality deprives a man of his manhood and a woman of her 

womanhood. It is the most un-natural way of life. Homosexuality leads to 

the destruction of family life.“  

Dr. Muzammil Siddiqi81 

 

Homosexualita je špatná, ale zároveň není důvodem 

k sebevraždě. Ten, kdo spáchá sebevraždu, nepochopil islám. Je 

výrazný rozdíl mezi zapojením se do homosexuálního sexuálního aktu a 

homosexuálními pocity. Akt je považován za hřích, ale pocity, které se 

člověk snaží ovládat a kontrolovat, za hřích považovány nejsou. Právě 

samotný akt je hříšný. Když to překonáme a nedopustíme, aby 

k něčemu takovému došlo, potom budeme odměněni. Člověk by se měl 

vyhýbat všem věcem, které by mohly spustit homosexuální pocity.82   

Tolerance vůči homosexuálům je založena na předpokladu, že je 

homosexualita neměnná. Opozice ale tvrdí, že je takové chování 

nepřirozené, a že se díky homosexualitě nemohou zplodit děti. Dr. Abú 

Amínah Bilal Philips uvádí, že je homosexualita zlo a pro společnost je 

                                                           
81

 Islam and Homosexuality. Missionislam [online]. 2012 [cit. 2012-01-28]. Dostupné z: 

http://www.missionislam.com/knowledge/homosexuality.htm. 

 

Překlad: „Homosexualita je morální přestupek. Je to morální nemoc, hřích a korupce. Žádná 

osoba se nenarodila jako homosexuál, stejně jako se nikdo nenarodil jako zloděj, lhář a vrah. 

Lidé získávají tyto zlé návyky kvůli nedostatku řádného vedení a vzdělání. 

Je mnoho důvodů, proč je to v islámu zakázané. Homosexualita je nebezpečná pro 

zdraví jednotlivce a pro společnost. Je hlavní příčinou jedné z nejškodlivějších a smrtelných 

chorob. Pro muže i ženy je to ostudné. To člověka degraduje. Islám učí, že by muži měli být 

muži a ženy měly být ženami. Homosexualita zbavuje muže jeho mužství a ženy ženství. To je 

nejvíc nepřirozený způsob života. Homosexualita vede ke zničení rodinného života.“ 

82
 Islam and Homosexuality. Missionislam [online]. 2012 [cit. 2012-01-28]. Dostupné z: 

http://www.missionislam.com/knowledge/homosexuality.htm. 
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nebezpečná, už jen proto, že se v homosexuálních komunitách rozšířil 

AIDS. 83 

 

„Anal intercourse with a woman is a major sin and a repugnant act 

of disobedience, according to the confirmed narration from the Prophet - 

Sallallahu Alaihi wasallam - in which he said: Allah will not look at a 

man who had sex with a man or women in the anus It is incumbent 

upon one who does that to hasten to repent to Allah“ 

      Šejk Abdul Azíz Bazem84 

 

Islám považuje homosexualitu za výsledek volby. Není podle něj 

možné, aby Bůh stvořil homosexuály a pak to považoval za zločin a určil 

tresty. Homosexualita se může projevit u člověka například znásilněním. 

Kdyby byla homosexualita podle islámu vrozená a neměnná, nebylo by 

spravedlivé, aby Bůh homosexualitu trestal. Islám se snaží 

homosexualitě předcházet, a tak dává najevo rozdíly mezi mužem a 

ženou.85 

Každá lidská činnost má své následky. Ať dobré nebo špatné. 

Některé se projeví po smrti, kdy má přijít věčný život. Pokud člověk dělá 
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něco, co Bůh zakazuje, měl by podle islámu vyhledat pomoc. Něco, co 

mu pomůže to překonat. 86 

 Islám však není jediné náboženství, které má k homosexualitě 

negativní vztah. Stejně je na tom i křesťanství.87 Homosexualita 

existovala prakticky ve všech kulturách a mezi všemi lidmi.88 

 Když srovnáme pohledy na homosexualitu, je jasné, že se 

v mnoha ohledech podobají nebo jsou totožné, i tak je ale slyšet 

převážně o negativním pohledu islámu. Proč tomu tak ale je? Nebude to 

tím, že je spoustě lidem islám cizí a je považován za „náboženství 

teroristů“? 
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6. HOMOSEXUÁLNÍ SPOLKY, ORGANIZACE, ASOCIACE 

  

 

Důležitou součástí každodenního života některých homosexuálů je 

přidružení se k nějaké organizaci či spolku, který jim pomáhá získávat 

přátele a informace, ke kterým by se jinak pravděpodobně nedostal. 

V muslimských zemích se zvyšuje počet sdružení nebo alespoň 

internetových stránek, které zprostředkovávají styk lidí, ať jde o chat 

nebo seznamku. Mnoho organizací, zabývající se touto tématikou, je i 

v nemuslimských zemích, kde sdružují homosexuální muslimy a snaží 

se o dodržování lidských práv a rovnost lidí bez ohledu na sexuální 

orientaci. 

 

GLAS 

Arabská společnost gayů a lesbiček. Tato mezinárodní společnost 

byla založena roku 1988 v Americe. Slouží jako organizace pro gaye a 

lesbičky, kteří pocházejí z arabských zemí nebo tam žijí.  

Organizace se snaží gaye a lesbičky podporovat a zlepšit jejich 

život v arabských komunitách a dále bojuje za lidská práva tam, kde je to 

potřeba. Snaží se zastavit diskriminaci kvůli sexuální orientaci.89 

 

ILGA 

Cílem organizace je rovnoprávnost pro lesbičky, gaye, bisexuály, 

transsexuály a intersexuály a odstranění veškeré diskriminace namířené 
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proti nim. Dosáhnout toho se snaží celosvětovou spoluprací a 

vzájemnou podporou členů.90 

Společnost byla založena roku 1978 ve městě Coventry ve Velké 

Británii na výroční konferenci organizace Kampaň za rovnost 

homosexuálů. Cílem bylo vymýtit diskriminaci a založit informační 

centrum pro distribuci informací mezi gayi. Zpočátku to byla organizace 

pouze pro gaye (IGA) a až později sem byly zapojeny i lesbičky (ILGA). 
91  

Světová organizace ILGA je nejvyšším rozhodovacím orgánem 

v oblasti právních předpisů a schvaluje nové členy. Každý člen 

organizace může vyjádřit své názory a má právo hlasovat o 

záležitostech na konferenci. Generálními tajemníky jsou Gloria Careaga 

(Mexiko) a Renato Sabbadini. Lidé v důležité funkci mají vždy své 

náhradníky a podle současné ústavy ILGA musí být v každém regionu 

dva zástupci ve složení muž a žena. Regiony jsou rozděleny: Pan Afrika 

ILGA, ILGA-AZAPI, ILGA-Asie, ILGA.Evropa, ILGA-LAC-Latinská 

Amerika a Karibik, ILGA-Severní Amerika.92  

ILGA zásadně odmítá jakoukoliv formu pedofilie a vydala 

prohlášení, které odsuzuje veškeré formy sexuálního zneužívání a 

vykořisťování a nebere ohledy na sexuální orientaci genderovou identitu 

pachatele nebo oběti. Dále vydala prohlášení, které vyzývá k posílení 

práv dětí a mládeže. Kategoricky taky odmítá legalizaci pedofilie. V roce 

1994 také ILGA vyloučila tři skupiny, které měly něco společného 

s pedofilií, a které s ní dříve udržovaly styky. Jejich cíle nebyly slučitelné 

s cíly ILGA. V roce 1996 byl také představen proces prověřování, který 

má zajistit, aby už žádné takové skupiny neměly k členství přístup. 
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Budoucí členové by měli potvrdit, že mají stejné cíle jako ILGA a jestliže 

by je porušili, mohli by být okamžitě ze členství vyloučeni.  

Tato prohlášení jsou reakcí na obvinění ECOSOC, která jsou 

podle ILGA nepodložená a podle jejich slov nemůže žádná jiná nevládní 

organizace proti tomu dělat víc, než oni. Dále se také snaží o to, aby 

ECOSOC přehodnotil rozhodnutí výboru nevládních organizací a 

poskytnul organizaci poradenský status.  

Cíle a zaměření organizace ILGA: Podpora všeobecného 

uznávání a zachování lidských práv a základních svobod, odstranění 

diskriminace a realizace ustanovení těchto mezinárodních lidských práv: 

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

- Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

- Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

- Úmluva o právech dítěte 

- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

- Deklarace OSN o právech původních obyvatel 93 

 

ALWAAN (Arab Lesbian Women & Allies Network) 

On-line síť pro arabské gaye, lesbičky, bisexuály a transsexuály, 

kteří zde mohou navazovat kontakty s ostatními členy arabské LGBT 

komunity.94  
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MEEM A LESBIAN 

Skupina pro lesbičky, bisexuály a transgender (LGBT). Skupina 

byla založena 4.8. 2007 a je společenstvím pro lesbičky, bisexuály, 

transgender a queer ženy. Meem je založena na podpoře, důvěře a 

respektu, dále na myšlence vzájemné podpory žen. Meem je uzavřená 

skupina, která se snaží své členy bránit.  

Cílem této skupiny, která pochází z Libanonu, je na tomto území 

vytvořit bezpečný prostor, kde by se mohli queer ženy a transgender 

setkávat, diskutovat o svých problémech, sdílet své zkušenosti a 

pracovat na zlepšení svého života. Tato skupina pracuje na tom, aby byl 

Libanon lepším domovem pro queer a transgender.  

Členství je omezeno pouze na LBQ ženy žijící buď v Libanonu, 

nebo kdekoliv na světě, ale pocházející z Libanonu. V současné době 

má Meem 350 členů. První písmeno M v názvu znamená „mithliya“ 

(lesbička), druhé písmeno M znamená „mutahawila“ (transgender). 

Název symbolizuje anonymitu lesbiček a transgenderů v arabském 

světě. 95 

 

ASWAT 

 ASWAT je skupina palestinských žen, které se společně snaží 

poskytovat si bezpečí a podporu. Cílem je začlenění žen do společnosti 

prostřednictvím vzdělávání, informací, vytváření sítí a advokacie. 

Prostřednictvím programů a aktivit skupina podporuje palestinské 

komunity, které budou ctít sexuální rozmanitost. Skrze média a vlastní 

publikace se snaží podporovat LGBTQI  a spolupracuje s dalšími 
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organizacemi. Prioritou je posílení členů a prosazení změn ve 

společnosti.96 

 

KIFKIF 

Společenství gayů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů sídlících 

v Maroku.97 Organizace vznikla za účelem spojení se proti diskriminaci a 

stigmatizaci kvůli sexuální orientaci a genderové identitě. Kifkif pracuje 

na zvýšení sebevědomí homosexuálních lidí, rozšiřování informací a 

vytvoření bezpečného prostoru pro marocké občany s odlišnou sexuální 

orientací.98 

 

AHBAB 

Stránka zabývající se gayi a lesbičkami arabské společnosti. 99 

 

AL-QAWS 

 Al-Qaws je pro sexuální a genderovou rozmanitost v palestinské 

společnosti. Je to skupina pro gaye, lesbičky, bisexuály, transgendery a 

queer. Snaží se otevřít prostor pro všechny členy a snaží se bojovat za 

rovnoprávnost a začlenění do společnosti.  
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Skupina poskytuje prostor pro vyjádření názorů, obav a snaží se o 

to, aby byly jejich potřeby uspokojeny. Al-Qaws je založena na souboru 

základních hodnot, usiluje o sociální změny a osvobození. Skupina 

považuje přijetí feminismu jako prostředek k přerušení mocenských 

vztahů, odmítá jakoukoli formu útlaku, ať ekonomickou, patriarchální 

nebo etnickou…100 

 

WWHR (Women for Women’s Human Rights) 

Nevládní organizace nezávislých žen byla založena roku 1993, 

aby podporovala práva žen v Turecku. Díky aktivismu a ovlivňování 

přispěla WWHR k různým právním reformám v Turecku a vytvoření sítí 

v muslimských společnostech.  V roce 2005 získala WWHR poradní 

status při ECOSOC. 101 

 

HELEM 

Helem vede mírové boje za osvobození gayů, lesbiček, bisexuálů, 

transgenderů a dalších osob, které nevyhovují svou sexualitou a 

identitou občanským, politickým, ekonomickým, kulturním a sociálním 

právům, které v Libanonu porušují.  

Helem je nevládní nezisková organizace a je otevřena komukoliv, 

kdo sdílí stejné názory a hodnoty na základě Všeobecné deklarace 

lidských práv.  

Hlavním cílem je zrušení článku 534 libanonského trestního 

zákoníku, který trestá nepřirozené sexuální styky. Zrušení zákonu 

pomůže dosažení rovnosti LGBT komunity v Libanonu.  Dalším cílem je 
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boj proti AIDS a jiným sexuálně přenosným chorobám. Helem chce 

skončit s diskriminací na školách a univerzitách a odstranit knihy a 

akademické odkazy, které podporují nenávist. Zdravotnické služby by 

měly být dostupné pro všechny bez ohledu na pohlaví, sexuální 

orientaci, státní občanství, … Konec přijímání rozdílů kvůli vzhledu, 

hmotnosti, životnímu stylu, …102 

 

PQDS (Palestinian queers for boycott, divestment  sanctions) 

Skupina queer aktivistů, žijících na palestinském území uvnitř 

Izraele věří, že boj za sexuální a genderovou diverzitu je propojen 

s palestinským bojem za svobodu. Věří, že kampaň BDS je efektivní 

způsob odporu. Jejich boj je nejen za sociální spravedlnost queer 

menšiny v palestinské společnosti, ale také je to boj proti kolonizaci 

Izraele.103 

 

OSN  

 Základním úkolem OSN je, aby byla respektována lidská 

důstojnost a dodržována lidská práva.104 V roce 2011 byla schválena 

rezoluce, která má podpořit rovnost mezi lidmi bez ohledu na sexuální 

orientaci. Jihoafrický zástupce při prezentaci textu uvedl, že by neměl 

být nikdo diskriminován kvůli své orientaci. Nesouhlas ale vyjádřily 

muslimské země v čele s Nigérií. V rezoluci stojí, že každý má mít 
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možnost těžit ze souboru lidských práv a svobod bez ohledu na 

rozdíly.105 

Boj proti diskriminaci - rasismus 

 V roce 1963 byla přijata Deklarace OSN o odstranění všech forem 

rasové diskriminace. Stanovuje, že jakákoliv diskriminace na základě 

rasy, barvy nebo etnického původu je porušením lidských práv.  

Roku 1993 vyzvalo Valné shromáždění státy, aby bojovaly proti novým 

formám rasismu, především prostřednictvím zákonů, administrativních 

opatření, šíření informací a vzdělávání.106 

 

STUD 

 Stud vznikl v roce 1996, jehož posláním je působit ve prospěch 

gay, bisexuální, lesbické a transgenderové minority. Je to nezávislá 

nezisková organizace, která se snaží o plné právní a faktické 

zrovnoprávnění a o překonání předsudků ve společnosti. Sdružuje lidi 

s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální příznivce. 

V čele Studu stojí sedmičlenná správní rada spolu s desítkami 

dobrovolníků.107 Stud se nezabývá pouze situací homosexuálů a 

bisexuálů v České republice, ale také v zahraničí. V roce 2009 byla 

sepsána petice proti popravám v Íránu za homosexualitu.108 
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AMNESTY INTERNATIONAL (AI) 

 Amnesty International je dobrovolné hnutí lidí, kteří se snaží 

bojovat proti porušování lidských práv. V současné době má 3,2 milionu 

členů. AI je zcela nezávislá organizace, která staví na principech 

univerzality a nedělitelnosti lidských práv, nestrannosti, nezávislosti, 

spolehlivého výzkumu a mezinárodní solidarity. V roce 1977 získala AI 

Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i 

míru na celém světě“. V současné době má také poradní status při OSN. 

Mezi hlavní cíle Amnesty International patří:  

- propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny 

- zrušení trestu smrti a zastavení mučení 

- ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech 

- odstranění diskriminace a boj proti chudobě 

- zajištění práv uprchlíků a migrantů109 

 

SALAAM - Queer Muslim Community 

 Salaam je muslimská komunita sídlící v Kanadě, která se 

zaměřuje na muslimské gaye, lesbičky, bisexuály a transsexuály, 

trangendery a intersexuály.110 

 Salaam pořádá pravidelné diskuze, které jsou vždy zaměřeny na 

určité téma, a které lidem pomáhají zvládat životní situace.111   
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GALHA (Gay and Lesbian Humanist Association) 

 Asociace byla založena v roce 1979 ve Velké Británii a je jedinou 

autonomní národní a humanistickou organizací pro gaye a lesbičky po 

celém světě.  

 Cílem asociace je podpořit porozumění k dané komunitě. Bojuje 

proti diskriminaci a předsudkům vůči homosexuálům a lesbičkám a snaží 

se o jejich rovnoprávnost s heterosexuály. Často je také přítomna na 

demonstracích a shromáždění týkajících se těchto práv.  

 Členem se může stát kdokoliv, ať homosexuál nebo heterosexuál, 

který chce nabídnout morální a finanční podporu.112 

 

PEMBE HAYAT 

 Turecká asociace Pembe Hayat pracuje s transgendery a 

transsexuály. Cílem je snížit policejní násilí proti transgender lidem a 

sepsat novou ústavu, která umožní lepší podmínky.113 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112
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7. SLAVNÍ MUSLIMŠTÍ HOMOSEXUÁLOVÉ 

 

 

 Tak jako v každém náboženství a každé kultuře jsou i v islámu 

homosexuálové. V minulosti se mnohdy se svou orientací ani netajili a 

naopak ji zvěčňovali ve své tvorbě. Příkladem může být básník Abú 

Nuwás, který psal básně o chlapcích, nebo turecký zpěvák Zeki Muren, 

který vystupoval převlečený za ženu nebo saudský princ Saúd 

Abdulazíz, jenž zabil před dvěma roky svého milence… 

 

Abú Nuwás 

Abú Nuwás, básník rané abbásovské doby, se narodil mezi lety 

756 – 762 a zemřel mezi 813 – 815. Pravděpodobně se narodil 

v Ahwázu v jihozápadním Íránu. Otec sloužil ve vojsku a pocházel 

z Damašku, matka byla původem z Persie. Několik let po narození se 

přestěhoval spolu s rodiči do Basry. Po smrti otce začal pracovat 

v Basře pro kořenáře na tržišti. Abú Nuwás toužil po vzdělání a Basra 

byla pro tento účel nejlepším místem. Žilo zde mnoho významných 

osobností. U Chalafa al-Ahmara, významného učence zabývajícího se 

arabskou gramatikou, genealogií a tradicemi o předislámské Arábii, se 

Abú Nuwás začal zajímat o starou arabskou poezii. Za nezbytné 

považoval osvojení poezie předislámské beduínské, a proto s nimi strávil 

rok v poušti.  

Výrazně ovlivněn byl Wálibem ibn al-Hubábem z Kúfy. Ten 

sepisoval pijácké a milostné básně, kde popisoval svou homosexualitu, 

a líčil zde zážitky s mladými chlapci. Wálib objevil u Abú Nuwáse 

básnický talent, ale zpočátku jeho zájem nebyl čistě básnický.  

V Basře a Kúfě se Abú Nuwás věnoval jak poezii a studiu věd, tak 

i „mravům zlaté mládeže“. Podle některých „rozvratům a neřesti“. Jeho 
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život a vztah k náboženským povinnostem vyvolával pohoršení mezi 

ortodoxnějšími muslimy, a proto se kolem roku 787 přestěhoval do 

Bagdádu. Zde se chtěl dostat na chalífský dvůr, ale jeho špatná pověst 

byla známá i zde v Bagdádu, a tak se snažil o získání přízně na jiných 

místech. Dál žil život jako v Basře a po sepsání satir na kmen 

Kurajšovců byl vsazen na čtyři měsíce do vězení.114 

„ Za bílou gazelou jen vzpíná 

se touha má a za jantarem vína. 

Žít ani nechtěl bych 

bez milování 

srnečků arabských 

nebo perského rodu, 

Dobré chování mají, 

krásnou tvář, 

a mají-li krev v žilách obojí, 

vznešený původ k vznešené duši připojí. 

Nic více nemůžeš si přát, 

když ještě na loutnu dovedou hrát. 

Pár facek tomu, kdo to tají. 

Prolhaný je to lhář. “ 115 

 

V roce 805 se odebral na čtyři roky do Egypta, kde byl pod 

ochrannými křídly al-Chasíba. Ten ho finančně podporoval a 

pravděpodobně mu trpěl i jeho chování. O čtyři roky se stal chalífou Al-

Amín, s nímž se Nuwás v mládí stýkal. Období jeho vlády bylo pro 

Nuwáse velice příznivé. Žil na bagdádském dvoře, kde mu bylo 

odpouštěno i jeho chování. Za to sklízel chalífa al-Amín kritiku, a tak byl 

Abú Nuwás opět uvězněn a bylo mu zakázáno pít víno. 

                                                           
114
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115
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Není přesně známo, kdy a jak Abú Nuwás zemřel, ale 

pravděpodobně se tak stalo mezi roky 813-815 a jednou z verzí je, že 

byl zabit kvůli satirické básni, kde se vysmíval rodu Naubacht. 

Abú Nuwás byl velice společenský člověk. Nezajímal se o politiku 

či společenské problémy, ale snažil si život užívat, jak jen mohl. Měl rád 

hlučné zábavy a veselou společnost. Se svými přáteli podnikal výlety a 

navštěvoval vinárny. V básních psal o mnohých ženách, ale 

homosexualita u něj převažovala.116  

„ Je prý taková zbožná tradice 

chalífů Abú Bakra a Usmána 

- chvála jim za to budiž vzdávána – 

jak perla navlečená na nitce: 

 

Kdo ví, že obejmout  

srnečka, když ho líbá, 

je činnost bohulibá, 

jako by vykonal do Mekky pouť. “117 

 

Muhammad al-Hasan bin Napájí bin Alí bin Uthmán 

 Muhammad al-Hasan, který byl známý také jako Šams ad-Dín, žil 

v letech 1383? – 1455. Byl to egyptský básník, mystik a súfista. V Káhiře 

studoval právo, později se učil hadíthy na islámských školách.  

 Během svého života podnikl dvě poutě do Mekky. Sepsal studii 

přírodní historie a psal básně, ze kterých je znatelné, že byl velice 

vzdělaný. Hnacím motorem pro něj byla láska k mužům a za své 

potěšení byl mnohdy ochoten platit i zlatem. Vše to poté uplatnil ve 

svých básních, kde používal mnoho přirovnání. Například gazela měla 

označovat mládež, srpek měsíce úsměv, škorpion černé kudrnaté 

vlasy… Příkladem může být báseň Pro Turka: 

                                                           
116
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117
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„I have chosen from among the sons of the Turks 

A young male gazelle.  

In my burning desire to possess him 

I have consumed my life to no purpose. 

 

I asked him one day 

"What will put out the fire 

That you have lit in me, 

O, most fearsome of men?" 

He answered, "My lips.“118 

 

Saúd Abdul Azíz bin Násir As-Saúd 

 Saudský princ Saúd Abdul Azíz se neslavně dostal do podvědomí 

především kvůli vraždě svého milence, které se dopustil v roce 2010. 

 Zavražděný byl nalezen uškrcený v hotelovém pokoji, který sdílel 

s princem. Napaden byl pravděpodobně s velkou brutalitou, na tváři měl 

velký kousanec. Již dříve byl mrtvý Bandar Abdul Azíz vystaven 

fyzickým útokům a týrání. 

                                                           
118

 The Meadow of the Gazelles. Gay-art-history [online]. 2002 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 

http://www.gay-art-history.org/gay-history/gay-literature/gay-poetry/muhammad-al-nawaji-

mudhakkarat/muhammad-al-nawaji-mudhakkarat.html. 

 

Překlad: „Vybral jsem z řad synů Turků 

Mladého samce gazely. 

V horoucí touze vlastnit ho 

Můj život nemá smysl. 

 

Zeptal jsem se ho jeden den 

"Co uhasí oheň 

Co svítí ve mně, 

O, nejhrůzostrašnější z mužů? " 

On odpověděl: "Mé rty.“ 
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 Při vyšetřování se dospělo k názoru, že útoky měly sexuální 

podtext. Poslední tři roky spolu cestovali a princ využíval Bandara i jako 

společníka.119 

 Homosexualita se v Saudské Arábii trestá smrtí, to byl 

pravděpodobně jeden z důvodů, proč chtěl as-Saúd požádat o azyl.120 

 

Zeki Muren 

 Turecký umělec Zeki Muren má na svém kontě kolem 200 skladeb 

klasické turecké hudby a do podvědomí lidí se zapsal díky svému 

vystupování v ženských šatech a používání make–upu již v roce 1950. 

Nikdy sám sebe neoznačoval za gaye, spíše za mimořádného člověka. 
121 
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8. ZÁVĚR 

  

 

 Jedním z cílů mé bakalářské práce bylo zmapování organizací, 

které se zabývají homosexualitou v islámských zemích. Musím se 

přiznat, že mě překvapilo, kolik jich je, a čím vším se zabývají. Při 

hledání jsem dokonce narazila na několik internetových stránek, které 

obsahují filmy s homosexuální tématikou nebo dokonce homosexuální 

porno. Přijde mi to zajímavé vzhledem k tomu, že jsou islámské země 

v tomto směru nepříliš tolerantní a lidé se ke své sexuální orientaci 

nehlásí. Drtivá většina organizací však udržuje identitu svých členů 

v tajnosti a klade velký důraz na důvěru. V Turecku, kde homosexualita 

trestná není, můžeme dokonce ve velkých městech najít kluby pro gaye 

a lesbičky. Počet organizací a sdružení ale narůstá a homosexuálové 

začínají daleko více bojovat za svá práva, tak je podle mého názoru jen 

otázkou času, kdy se jim podaří prosadit alespoň nějaká základní práva.  

 Mým dalším cílem bylo zachytit pocity a názory homosexuálů. 

Mnoho mužů a žen sděluje své problémy na internetových diskuzích, 

protože se nemají komu svěřit. Často se můžeme dočíst o tom, jak 

rodina odsoudila jednoho ze svých členů kvůli homosexualitě, styděli se 

za něj. Posílali ho na psychiatrii, protože byl podle nich „nemocný“. 

Přitom homosexuálům jde pouze o pochopení a přijmutí je takových, jací 

jsou. Bohužel, muslimská společnost je nastavena tak, že údělem 

každého muslima/muslimky je mít manželku/manžela a mnoho dětí, a 

když tomu tak není, může se dočkat odsouzení. Každý homosexuál se 

pravděpodobně setkal s negativním názorem nebo opovržením i 

v zemích, kde je homosexualita považována za normální, přirozenou, 

ale pro muslimské muže a ženy je to v mnoha ohledech složitější. Svou 

orientaci musí tajit, aby nebyli potrestáni, nebo v liberálnějších zemích 

odsouzeni okolím nebo zavrženi. Ortodoxní muslimové se staví proti 

homosexualitě a obracejí se na Korán, kde ale téměř žádné zprávy o 
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homosexualitě nejsou. Islám zakazuje anální styk, považuje ho za 

nečistý a špatný, a proto jsou podle něj i homosexuálové, kteří jej 

provozují, nečistí a špatní. Ortodoxní muslimové se pevně opírají o 

tradice a šarí´a jim při tom pomáhá, proto se i dnes setkáváme 

s mučením a tresty za homosexualitu.  

 Do té doby ale bohužel nezbývá homosexuálům nic jiného, než se 

snažit bojovat za svá práva, i přes situaci, ve které se nachází. Je to běh 

na dlouhou trať, který bude ale dříve či později snad úspěšně ukončen. 

Upřímně je obdivuji, protože ne každý by měl sílu každý den bojovat za 

své pocity a sny proti své rodině, okolí, proti všem… 
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10. SUMMARY 

 

 

 We meet with homosexuality in every country, regardless of 

religion or ethnicity. It is immutable sexual orientation, which should not 

be a reason for discrimination. 

 In muslim countries, homosexuality deals with a large number of 

organizations. Organizations place emphasis on anonymity and trust. 

The exception is Turkey, where homosexuality is not a crime and we can 

find clubs for gays and lesbians in the big cities. Number of 

organizations and associations are growing and far more homosexuals 

are beginning to fight for their rights, so in my opinion is only a matter of 

time before they manage to push through at least some basic rights. 

 Many men and women communicate their problems to Internet 

discussions, because they have entrusted. Muslim society is set up so 

that the fate of every muslim / muslim is to have a wife / husband and 

many children, and if not, they can expect a conviction. Every gay is 

probably met with a negative opinion or contempt, even in countries 

where homosexuality is regarded as normal, natural, but for muslim men 

and women is in many ways more complex. They must keep their 

orientation secret to avoid being punished or in liberal countries avoid 

condemnation. Orthodox muslims are opposed to homosexuality and 

turn to the Qur'an, but reports of homosexuality are not there. Islam 

prohibits sodomy. Islam considers it to be unclean and bad, and 

therefore according to him homosexuals are unclean and bad. 

 We can only hope that the sight of them will change and will be 

considered equivalent.  

 The term lesbian is often considered derogatory and it is 

sometimes used as an insult, so I used deliberately diminutive, even 
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though it is not a literary term. Arabic words and names I've rewritten by 

Kropáček´s transcription as well as word „šarí´a“. Šarí´a inflects the 

model wife. Translation quote I put in footnotes. 

 


