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2.1. Powstanie kultury mieszczańskiej

Po burzliwym okresie pełnym walk, zakończonym zjednocze-

niem Japonii w 1603 roku, nastał czas szogunów z rodu Tokugawa 

(徳川) – czas politycznej stabilizacji i pokoju, które to pozwoliły na 

rozwój społeczny i kulturowy miast. Obok w dużej mierze skody-

fikowanej i niedostępnej dla pozostałych stanów kultury wojowni-

czej pojawiła się bogata kultura mieszczańska ukiyo (浮世, ulotne-

go świata), w której hołdowano niewyszukanym gustom chōninów 

(町人, mieszczan), będących teraz siłą ekonomiczną. Życie kulturo-

we skupione było zwłaszcza w dzielnicach uciech, takich jak Yoshi-

wara (吉原) czy Yoshichō (葭町), w domach publicznych, herba-

ciarniach czy teatrach kabuki (歌舞伎). Na wielką skalę tworzono 

poezję haiku (俳句), drzeworyty ukiyo-e (浮世絵) i sztuki kabuki.

Wszystko to stanowiło świetną bazę, by zainteresowanie tema-

tyką homoerotyczną osiągnęło apogeum – nanshoku rozpowszech-

niło się poza dotychczasowe trzy ograniczone liczebnościowo gru-

py społeczne: arystokrację, kler buddyjski i wojowników, co po-

zostawiło wyraźny ślad zarówno w tekstach literackich (utworów 

poruszających tę tematykę naliczono blisko 6001) oraz sztuce, jak 

1 Pflugfelder. 1999, 44.
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i wśród społeczeństwa. Posiadanie męskiego kochanka nie było już 

jedynie domeną uprzywilejowanych klas, ponieważ rozprzestrze-

niło się też w znacznym stopniu wśród mieszczaństwa, ulegając 

przede wszystkim komercjalizacji – od okresu Edo każdy, za odpo-

wiednią opłatą, mógł zakosztować rozkoszy w ramionach młodego 

kochanka. Tym samym nanshoku stało się elementem kultury ma-

sowej. Ironicznie opisał ówczesną sytuację Ihara Saikaku (井原西

鶴) w Nanshoku ōkagami (男色大鏡, „Wielkie zwierciadło mę-

skiej miłości”):

O chłopcach bez męskich kochanków, jak o kobietach bez mężów, myśli się 

z politowaniem. Miłość do chłopców stała się modą, zaś miłość między mężczy-

znami a kobietami chyli się ku upadkowi.1

Na rosnącą popularność wpływał znacząco fakt, że w kodek-

sie karnym bakufu (幕府, dosł. rządy spod namiotu, określenie 

na rządy szogunatu w Japonii) nie poczyniono żadnej konkret-

nej wzmianki na temat związków homoseksualnych. Jednakże nie 

oznaczało to, że nanshoku było niczym nie ograniczone, ani że 

było w pełni akceptowane, ponieważ w istocie nie było wolne od 

krytyki. 

2. 2. Związki homoseksualne w Edo

Należy zaznaczyć, że ówcześni Japończycy nie znali słowa „ho-

moseksualizm” w dzisiejszym, medyczno-naukowym znaczeniu, 

które realizuje to pojęcie jako identyfikację seksualną. Poszcze-

gólne zachowania seksualne pozyskały sobie w języku japońskim 

1 Ihara. 1990, 76.
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dość wyrafinowaną terminologię, którą z powodu ubogiego słow-

nika w tym zakresie w języku polskim bardzo trudno jest oddać 

tak, aby uniknąć nieporozumień. W okresie Edo istniały dwa po-

jęcia, które można utożsamiać z homoseksualizmem, pojawiają-

ce się najczęściej – nanshoku i shudō. Nanshoku (男色), stoją-

ce w opozycji do joshoku (女色), czyli miłości heteroseksualnej 

(przy czym jak już zaznaczono, terminy te odnoszą się do czynno-

ści seksualnych, a nie stałych i wykluczających się wzajemnie pre-

ferencji), było pojęciem, które przywędrowało z Chin w VI wie-

ku i w wolnym tłumaczeniu oznaczało „męską miłość”. Drugi ide-

ogram, iro (色), dosłownie oznaczający kolor, ma jednak głębsze 

znaczenie – niesie ze sobą podtekst jak najbardziej erotyczny, wią-

żąc się z przyjemnością cielesną, zagrażającą osiągnięciu oświece-

nia. Shudō (衆道), słowo pochodzenia japońskiego, w swojej peł-

nej formie brzmiało wakashudō lub wakashūdō (若衆道), czy-

li „droga młodych”. Dla uproszczenia można uznać, że nansho-

ku i shudō stosowane były wymiennie, jednak różniły się pewnym 

niuansem. Bardziej niż do wzajemnej miłości, shudō odnosiło się 

bowiem do perspektywy starszych kochanków, czyli nenja – kone-

serów młodych chłopców znanych jako wakashu – którzy podzi-

wiali rozkwitające piękno tych ostatnich, dlatego termin należy ro-

zumieć jako „drogę kochania młodych”. Drugi z ideogramów, dō 

(道) oznacza drogę życiową i wskazuje na powiązania bardziej du-

chowe i estetyczne. Podobnie jak nanshoku, shudō posiadało swój 

heteroseksualny odpowiednik – nyodō (女道). W nyodō jednak 

obiektem pożądania były kurtyzany, podczas gdy w shudō waka-

shu mogli być zarówno profesjonalistami, jak i amatorami1.

1 Pflugfelder. 1999, 25-27.
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