Sexuální život Řeků byl stejně bujný a pestrý jako sexuální život orientálních národů. Mýtus bohů a hrdinů se točil kolem žen, pro lásku a nevěru se vedly války, na Olympu i na zemi zřejmě nebyla silnější moc než sexuální pud. Politika se stala výhradně záležitostí mužů, ženy byly vyloučeny z veřejného života. Ale ani doma nebyla řecká žena démonickou vládkyní nad mužem jako v Orientě. Stala se z ní tak prostoduchá  měšťačka, že jí řecké písemnictví - s vyjímkou satirické literatury - nevěnovalo sebemenší pozornost. Zdá se, že se muži zajímali o manželky méně, než o svého posledního otroka. Je to především lhostejnost, co je k tomu vedlo, nikoli opovržení. Muže duchovního světa přitahovalo soužití s héterami a eféby.

Ráz řeckého světa, jak ho známe z doby jeho největšího rozkvětu, charakterizovaly polosvět a homosexualita - patrně takovou měrou, jež daleko překračovala skutečný milostný život mužů.

 I . Amazonky
Ačkoli Řekové vždy zalidňovali své nebe bohyněmi, jimž stavěli chrámy a k nimž se modlili o pomoc v nouzi, na zemi nikdy neměli rádi, když je ovládaly ženy. Ovšem legendu o Amazonkách nepovažovali za pouhou báchorku, nýbrž za jednu z epizod svých dávných dějin. Mnohá města spojovala své založení s Amazonkami, připisoval se jim i nejstarší Artemidin chrám v Efesu. Na ostrovech v Egejském moři měly Amazonky daleko lepší pověst než v samotném Řecku (kde se především Herodotos  zasloužil o jejich špatné jméno ). Nepovažovali je za divokou, zvrhlou jízdní tlupu, nýbrž za kulturní národ, za který se jeho potomci nemusejí stydět. Řekové si museli Amazonky pomužštit, aby si je mohli představit na koni a s válečnou výzbrojí. Proto si  Amazonky museli už jako děti dát upálit prsy. Odtud jejich jméno: „amazoi“ znamená „bezprsé“. Samozřejmostí bylo, že se za války musely zdržet  styku s muži, aly kdyby zůstaly pannami po celý život jako jejich patronka, cudná lovkyně Artemis, byly by brzo vymřely. Proto na ně po splnění vojenské povinnosti čekala druhá: postarat se o dorost. Za tímto účelem směly obcovat s muži. Jejich třetí povinností byla starost o veřejné záležitosti, a proto se nemohly stát ženami v domácnosti a být tak mužům podřízeny. Tuto funkci vykonávali muži ( někdo se jim musel starat o děti, aby se ony mohli věnovat řízení státu) U Amazonek bylo tedy vše obráceně než v triviální společnosti. Nelišily se od lidí jako fauni či kentauři, byly lidskými bytostmi, ale tvořily jinou  sociální pospolitost. Řekové nepovažovali tento stát za ideální, ani v něm neviděli budoucnost, byl to pro ně pouze experiment.

Životní styl Amazonek a záměrné potlačování pohlavního pudu v letech dospělosti vedly zřejmě ke konfliktům, ovšem nebyl to pádný důvod k záporné odpovědi na otázku, zda mohou ženy válčit a spravovat veřejné záležitosti. Vojenští politikové si řekli: Jestliže budou nosit zbraně i ženy, bude to pro nás nepohodlné, ale stát bude o to silnější, vše se musí jen správně podchytit a rozvinout. Z toho vycházela Sparta, která chtěla rozdíly mezi pohlavími od raného mládí redukovat, aby se muž a žena mohli v případě potřeby navzájem zastupovat. V praxi však tato snaha nevedla téměř k ničemu. Vojsko bylo i nadále složeno převážně z mužů, žena byla předmětem kořisti a sloužila k bojovníkovu rozptýlení. Vojevůdci si s sebou vozili své metresy, oblíbené otrokyně, tanečnice, flétnistky, a obveselovali se s nimi, kdykoli měli chuť. Nižší hodnosti se museli spokojit s dcerami té země, v níž právě bojovaly.

II. Estetika a sex
Řecký ideál krásy pocházel z jižního pobřeží Středozemního moře.Prosazovala se zde linie zužující se od shora dolů, dodávající tělu lehkost, vzletnost a tanečnost. Asijský typ ženy zavrhli Řekové již dávno kvůli její korpulentní postavě; kypré boky, přemíra tuků na hýždích, plné prsy, plodné břicho, všechno to, čeho si orientálci cenili, se jim zdálo odporné.

Vzorem jim byla egyptská tanečnice - dívka se širokými rameny, něžnými ňadry, rovným, velmi štíhlým tělem. Na Krétě pak tento typ pořečtili ( neboť je to polovičnícesta mezi Afrikou a Řeckem ). Tento ideál krásy rozkvetl a ustálil se kolem poloviny 2. tisíciletí př. Kr.

Pohlavní znaky byly potlačeny ještě víc než v Egyptě. Byl to asexuální typ, všeobecnělidský ideál krásy, vycházející spíš z oblasti ducha než z žádosti pohlaví. Jak na freskách královského paláce v Knóssu, tak i u archaických soch je těžké říci, zdase jedná o muže nebo ženy. Sexualita je tedy neutralizovaná až k nezřetelnosti, spočíváv estetičnu.
	
Protože se přitažlivost neomezuje na jedno pohlaví, nemůže vést dělící čára ani mezi heterosexuální a homosexuální náklonností. Tento rozdíl nemá v řecké koncepci smysl, neboť přitažlivost, jíž působí jeden člověk na druhého, nespočívá v odlišnosti sexuálních orgánů, ale v tajuplných zákonech estetiky - z potěšení z přesných proporcí, z rytmu pohybu, z barvy hlasu, ... Touha po sblížení, jež z toho vyplývá, je nadpohlavní. Může platit jak pro muže,tak ženu.

                                                           III. Hetéry
Hetéra, stejně tak jako bohyně Athéna, patří k obrazu Athén. Už ve starověku existovala v poezii i próze obsáhlá literatura o ženách prodávajících lásku. Nejdůležitějšími dochovanými prameny jsou zápisky historika Athenáia,  „Hovory hetér“ básníka Lukiána a Meleagrova antologie z pozdější doby, kdy už byly „báseň a pravda“ o tomto tématu asi dosti pomíchány.

Některým hetérám se podařilo získat vyznamné posty, jako tomu bylo v případě Alexandrovy metresy jménem Thais. Ta si nakonec oblíbila Alexandrova nejmilejšího generála Ptolemaia a po jeho boku se dostala až na egyptský trůn. Stala se pramátí Ptolemaiovců, prapředkyní a pravzorem Kleopatry.

O řeckých hetérách se traduje, že okouzlovaly muže nejen svou krásou, nýbrž především svým duchem. U některých tomu tak možná skutečně bylo. Je pravděpodobné, že ženy, s nimiž muži jako Periklés ( + Aspásia ),  Menandros ( + Glykéra ), Epikuros ( + Leontion) prožili dlouhá léta svého života, byly nadprůměrně inteligentní, že se vzdělávaly a zajímaly o duchovní záležitosti. Na přelomu 4. a 3. stol př. Kr. bylo módou, že hetéry, které chtěly udělat kariéru, chodily do kursů filozofické školy. Epikurova milenka Leontion prý sepsala filozofické pojednání.

Ale tyto ženy, které v sobě spojovaly ducha a galantnost, tvořily jen úzkou horní vrstvu. Byly to vyjímky.Velká většina řeckých hetér se duševně, svými výroky, svým chováním a ambicemi nelišila od svých kolegyň v jiných zemích a v jiných dobách. Hetéry se musely zcela věnovat nutnostem svého řemesla, starostem o namáhané tělo, o parádu, o drobné obchodní triky a o věčně se nedostávající peníze. Na péči o ducha už nezbývalo a nebyl k ní zpravidla ani důvod, neboť zákazníci nic takového nevyžadovali. Většina řeckých mužů neočekávala, že jim hetéra poskytne duchovní požitky. Lepší reprezentantky tohoto cechu dovedly trochu konverzovat, ale s mluvením se nikdo dlouho nezdržoval. Vedle soukromých hetér a přepychových domů existovala prostituce pro střední stav. Antipaterův epigram líčí tento druh prodejného štěstí takto:
	
				S Európou, antickou dívkou,
				se miluj za jednu drachmu:
				Z nikoho neměj strach, nikdy
				ti neřekne: " Ne !"
				Lůžko ti poskytne vhod
				a zatopí, bude-li zima - 
				Zbytečně změnil ses v býka,
				Die můj, pro stejný cíl * 

Většina hetér žila v nevěstincích, jichž bylo v Athénách tolik, že si mohl každý vybrat. Ceny  byly vysoké, za koupi vlastní nevěstky zaplatil milenec 20 až 40 stříbrných mincí. Pro mnohé prostitutky to bylo vytouženým snem, protože jejich vlastníci je později obvykle propustili a povýšili do stavu konkubín.

Prostituce pro nižší lidové vrstvy se odehrávala ve zvláštních ulicích nevěstinců. Z bezpečnostních důvodů byla už od Solóna ( 6.stol. př. Kr. ) umístěna do veřejných domů a podrobena přísnému dozoru. Platil se jen jeden obolus. Athénská rada ukládala hetérám každoročně zvláštní daň - portikon telos, a aby správa pokladu věděla, s jakými příjmy může počítat, prováděla pravidelné sčítání hetér. Athénská daň z prostituce se stala často napodobovaným vzorem.

IV. Láska k chlapcům
Vedle ženské prostituce byla v Řecku a zejména v Athénách velmi rozšířena mužská prostituce. Dospělí muži se směli prostituovat beztrestně a cizinci si je dokonce mohli najímat jako pederasty za pevnou mzdu. Jestliže toto řemeslo provozovali výrostci a chlapci a prokázalo se, že je k tomu vedli jejich otcové či strýci, mohli být tito dospělí potrestáni. Často se však tyto přestupky před soud ani nedostaly. U mužů
bylo opravdu mnohem těžší než u žen stanovit hranici mezi prodejem a volnou láskou. Volný milostný poměr s mladými děvčaty byl v Řecku neobvyklý, avšak milostný poměr s eféby, to znamená s mladými muži, byl zcela běžný. Ve starém solónském zákoníku byla sice opatření, aby se občané, holdující mužské lásce, přátelili jen s mladíky z občanských kruhů - nejen ze stavovských ohledů, ale také proto, aby se zabránilo peněžním závazkům. Toto ustanovení se ale nikdy přísně nedodržovalo.

__________
* Antipater:  " Když Zeus unášel Európu ... ", ( z řeckého originálu přeložil R. Mertlík ).


Kromě toho často nepohrdli hmotnou odměnou ani synové z občanských rodin. Jestliže nebrali peníze, přijímali jiné dary, často velmi cenné: drahé oděvy a výzbroj.
		
Ještě častěji si milenci brali své chráněnce do svého domu a pečovali o jejich výchovu a obživu. Rodiče efébů na tom tedy vydělali a nikdo je nemohl obvinit z kuplířství. Láska mezi muži byla ve starověku běžná ve všech zemích východního Středomoří. Proč však dosáhla takových rozměrů právě v Řecku, zůstává fyziologickou a psychologickou záhadou.Vysvětlení je možno hledat jen v sociálních činitelích, ve vytvoření určitého ideálu krásy, jemuž se nejvíce podobalo štíhlé tělo eféba, neboť nic nenasvědčuje tomu, že by Řekové měli odlišnou tělesnou konstituci. I potom však zbývá podivný fenomén, že mladí muži ve věku, kdy se obvykle začíná projevovat náklonnost ke stejně starým osobám druhého pohlaví, bez ošklivosti obcovali s mnohem staršími osobami téhož pohlaví. Vše bylo pravděpodobně výsledkem výchovy, ze strany rodičů byl na ně vyvíjen nátlak.

Mladíkům lichotilo, že se k nim starší a vlivní muži chovají kamarádsky, že v nich nevidí uličníky jako jejich otcové a učitelé, nýbrž plnohodnotné přátele. Za těchto okolností byli tito mladí lidé s to něžně v noci objímat muže tak odpuzujícího jako Sokrates a litovat, že se s nimi dost nelaská.

Muži urozeného původu rozdmýchávali ctižádost a oddanost mladíků ještě víc tím ,že jim namlouvali, že láska mezi muži je tou vpravdě aristokratickou, rytířskou formou erotiky, že je dórská a toto slovo jim znělo svůdně.

Co se týká pramenů, tak např. u Homéra, kde se o sexu hovoří hodně, nenajdeme vysloveně erotický vztah mezi muži. Ani v  „Theogonii“, Hesiodově velkém božském eposu, který vznikl sto let po Iliadě, nejsou ani náznaky homosexuální lásky. Olymp je heterosexuální, jako byli za Hesiodových časů patrně i Řekové.

Teprve v 6. stol. př. Kr. přibývalo náznaků obratu. Synové Peisistratovi se zapletli do homosexuální aféry. Harmonión a Aristogeitón, vrazi tyrana, byli zcela nepokrytě mileneckým párem. Solón se vyjádřil velmi přátelsky o pedofílii, lásce k chlapcům. O dalších sto let později se dva státníci, Aristeidés a Themistoklés, znepřátelili ze žárlivosti na krásného mladého Stesilaa. Přesto Platón silně přeháněl, jestliže  v " Hostině ", této bibli homosexuality, vložil Aristofanovi do úst slova:  „Jen ti mladí  lidé, kteří se tělem i duší upsali lásce k mužům, stanou se později státníky." I v době největšího rozkvětu lásky k chlapcům najdeme v Athénách mnoho státníků, kteří byli zcela normálně oddáni druhému pohlaví.
	
V. Platonická a lesbická láska
Platónova „Hostina“ je po historické stránce velmi nespolehlivým pramenem. Je typickým produktem homosexuální literatury: vidí svět zkresleně brýlemi pederasta. Právě toto dílo vyneslo Platónovi pověst apoštola čisté, " platonické " lásky, která se zříká smyslných rozkoší, takže ženy, hájící svou čest, tvrdí dodnes, že jejich vztahy k mužům - mimo pozdějšího manžela - byly ryze  „platonické“. Avšak ve slovníku erotiky neexistuje podivnější nedorozumění. Pausanias, jemuž Platón vkládá tato slova do úst - odlišuje „nebeskou“ lásku, spočívající v souladu duší a v přitažlivosti ducha, od lásky “nízké“, jíž jde jen o tělesné uspokojení. Hned však dodává, že nebeská láska může existovat jen mezi muži: na lásce mezi mužem  ženou prý se Erós nebeské bohyně lásky Afrodity Uránie nepodílí. Tato láska rý spadá do oblasti Afrodity Pandemós, bohyně lásky pro všechen lid, pro Kréťany i Filištínské. Ženám tedy autor „platonickou“ lásku předem odpírá, yhrazuje ji pouze vyznavačům Uránie.

Jak vypadal Platónův sexuální život, není přesně známo. Svými názory se však přkláněl homosexualitě. Ve styku s muži se prý neomezoval vždy jen na „platonickou“ lásku. Ovšem velmi rázně se stavěl proti pederastům v pravém slova myslu , proti mužům, kteří si vyhledávají milence mezi chlapci a mladistvými, jimž ještě „nenarostlo chmýří na bradě“. Proti výstřelkům homosexuální lásky se měl podle Platóna vydat zákon. Toto volání po ochraně mládeže před svůdci a dotěrnými milenci  nebylo nové. Dávno před Platónem uvedl tento problém na scénu Aischylos ve svém dramatu „Laiés“. Ale k zákonnému omezení pederastie a pedofílie v Řecku nikdy nedošlo. 

Není jasné, do jaké míry napodobovaly ženy v tomto směru muže. U počátků řecké lyriky stojí tragická postava básnířky Sapfó, která vedla na ostrově Lesbu estétskou školu pro mladé dívky - předobraz platónské akademie na skromnější úrovni. Mnohé ženy našly v sobě zalíbení. Sama Sapfó se zamilovala do jedné ze svých žákyň, ale její láska nebyla opětována - stejně jako její láska k mystickému příteli Faónovi, a zoufalá Sapfó se vrhla do moře. Stalo se to patrně na začátku 6. stol. př. Kr. ve stejnou dobu, kdy se v Athénách rozmohla láska k chlapcům.

Ženy, které spolu udržovaly pohlavní styk, nazývali Řekové opovržlivě  „tribadami“, což pochází od slovesa „tribein - tříti se“. Přesto se však Sapfó a Lesbos staly symboly ženské homosexuality. Už pozdně řecký básník Lukiános řekl, že tribady jsou lesbičky, které nechtějí slyšet o mužích, ale navzájem se k sobě chovají jako muž a žena. Lukiános a římští básníci Martialis a Juvenalis se důkladně zabývali lesbickou láskou , která byla v Římě zřejmě obvyklejší než ve starém Řecku. Přestože se výraz „lesbička“ stal univerzálním pojmem, pro řecký sexuální život rozhodně charakteristický nebyl.



VI. Cizoložství ve starém Řecku
Jak již bylo řečeno na začátku, žena - Řekyně - byla považována za manželův majetek, proto tedy cizoložství bylo považováno za krádež. Manžel se cítil ohrožen ve své " manželské cti ", vetšinou právem. V rámci zachování cti bylo mužovou povinností se zloději pomstít. Normálně se Řek, který přistihl jiného muže v posteli své ženy, neoháněl dlouho zákony, nýbrž mu buď uřízl úd i s varlaty, nebo ho na místě zabil.
	
Pohlavní styk s otrokem nebo s otrokyní nebyl považován za cizoložství, neboť otroci nebyli uznáváni jako plnohodnotní lidé. Bylo privilegiem manželovým souložit s otrokyněmi. Avšak manželka, která obcovala s otrokem, podléhala trestu smrti.. V noci směla jet žena podle Solónových zákonů vozem jen tehdy, když uvnitř hořela lucerna, aby bylo vidět, kdo ji v tu noc doprovází. Pohřby blízkých příbuzných patřily k těm málo příležitostem, které dovolovaly Řekyni vycházet bez doprovodu, a proto byly hojně využívány k cizoložství. Jinou příležitostí byly nákupy a bohoslužby, ale i zde se manžel pokoušel posílat se ženou otrokyni. 
	
Když už byla ubožačka konečně u cíle svých přání, stávalo se často, že milenec byl napjetím a strachem z toho, co činí, impotentní, aniž by svou věc vyřídila. Žena přistižená při nevěře nesměla podle Aischina (389 - 314 ) nosit žádné šperky a navštěvovat veřejné chrámy, aby „nenakazila nevinné ženy „. Aischines jako zákonodárce dodává: " Jde-li tam přesto nebo zkrášli-li se, první nejlepší jí má strhnout šaty z těla a klenoty jí sebrat a sbít ji, nikoliv však zabít nebo zmrzačit. Tím se taková žena stane bezectnou a vezme se jí chuť žít.

Civilizace, která se cítí zevnitř ohrožena v takové míře, nemůže platit za zdravou. Naopak, může-li být mužská čest zachráněna jenom tím, že se ženě vezme radost ze života, stojí tato čest na slabých nohou.

Při cizoložství není důležitý akt pohlavního styku, nýbrž možnost podvržení cizího dítěte. Muž, který spí se ženou jiného muže, se proti němu proviňuje, protože když s ní zplodí syny, ukradl dědictví jiného muže. Není naproti tomu viněn vůči vlastní ženě, protože ona jeho nevěrou nic neztrácí. Souloží-li však ona s jiným mužem, je vinna, protože z jejího styku s tímto mužem mohou povstat synové, kteří budou neprávem dědit po jejím manželovi.

Skutečnost, že Řek považoval manželku za svůj majetek a z toho odvozoval právo na pomstu, vychází z řeckého slova pro cizoložství  ' gamoklopiá ' =  „krádež manželky“. Manželství tedy nebylo porušeno jako státem uznávaná instituce, nýbrž jako soukromý majetkový vztah. Žena je vždy mužovým vlatnictvím. On ji může usmrtit, darovat,  v případě cizoložství i zabít. Ona si však na jeho nevěru nesmí ani postěžovat. S milkováním svého muže se žena musí smířit, ona sama se ale nesmí ani vdát, pokud nemá důkaz o smrti svého manžela, a to ani když zmizí na dvacet let.
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