
У травні 2008 року в готелі Broadmoor, Колорадо-Спрінгс, відбувся розкішний бал, де чоловіки 
середнього віку танцювали з юними дівчатами. Такі весняні бали, які проводяться в багатьох інших 
місцях Сполучених Штатів, є, наскільки це можливо, сексуально невинними. Усі дівчата незаймані, 
а чоловіки – це їхні батьки, вітчими або майбутні свекри. Після офіційної вечері, під час якої 
чоловіки зазвичай спілкуються один з одним, а дівчата зосереджені на їжі, чоловіки зачитують 
обіцянку «перед Богом захищати чистоту доньки як авторитетне лице й опікун». Увечері кожна 
пара покладає квіти біля підніжжя гігантського хреста, прикрашеного фатином. Дівчата ж обіцяють 
собі мовчки. Одна з них, шістнадцятирічна Каті Свідлер, зарікається: «Я обіцяю Богові та собі, а 
також своїй сім’ї, що залишуся чистою в думках і вчинках, поки не одружуся». Такий танцювальний 
вечір, який дістав назву «бал цноти», організовують євангелістські християни, щоб гарантувати 
незайманість дівчат до їхнього вступу в шлюб. 

Євангелістські бали цноти проводилися не для того, щоб утримувати жінок від сексу назавжди. 
Їхня ціль – посприяти тому, щоб дівчата залишалися «чистими» до одруження. Бали цноти 
насправді є лише однією складовою всеосяжної програми, яка включає рок-музику, статеве 
виховання, відповідне законодавство, політичну пропаганду тощо, спрямованої переконати людей 
утримуватися від дошлюбного сексу. 

Зовсім інший різновид вільного від сексу шлюбу спостерігаємо в індуїзмі. За певних особливих 
обставин індуїсти брали шлюб не з іншими людьми, а з тваринами й фізичними об’єктами. У селі 
Гатшила індійського штату Джаркханд у 2007 році Нанді Мунда одружився на горі Лакхасаіні. Уві 
сні до нього прийшла гірська богиня й сказала йому, що у разі, якщо він одружиться на горі, 
напади місцевих партизан-маоїстів припиняться. Жителі села підтримали рішення та відсвяткували 
традиційне весілля із сотнею гостей. П. Селькумар із Манамадураі, штат Таміл Наду, в 2007 році 
побрався із собакою, щоб спокутувати провину за смерть двох собак п’ятнадцять років перед тим. 
Після того як він убив собак, він зазнав низку невдач. Астролог сказав йому, що шлюб із собакою 
буде єдиним шляхом повернути свою долю на краще. Весілля було відзначено за всіма 
правилами, включаючи проведення ритуалу занурення у микве в місцевому індуїстському храмі. 
Навіть наречена, самка Селві, була обрана сім’єю нареченого так само, як це робилось у випадку 
традиційного індуїстського шлюбу. В селі Палліпудпет, штат Таміл Наду, існує традиція одружувати 
маленьких дівчат із жабами задля захисту від містичних хвороб. Звичай має своє походження від 
міфу про те, як бог Шива одного разу перетворився на жабу. Такий досвід мали дві семирічні 
дівчини Вігнесварі та Масіаканні у 2009 році. Цей тип шлюбу, звичайно, не міг передбачати 
сексуальних відносин. Після весілля дівчата повернулися до свого колишнього життя, а їхні 
чоловіки, дві жаби – до ставка, з якого прийшли. 

Наприкінці XVI століття розчарований чоловік на ім’я Міцуо Садатомо блукав пустелею Японії. Він 
сподівався отримати чудове натхнення від буддійського ченця Кобо Дайсі, який жив у ІХ столітті. 
Шістнадцять днів провів Міцуо на самоті й у молитві, проте нічого не сталося. Але його зусилля не 
були марними. На сімнадцятий день дух давно померлого монаха показався терплячому Міцуо та 
посвятив благочестивого чоловіка в усі «таємниці кохання юнаків». 

<…> 

Бачення Кобо Дайсі сексу між чоловіками як сексуального таїнства не характерне релігійному 
ставленню до гомосексуалізму. Проте воно спростовує поширене переконання, буцімто масове 
релігійне засудження одностатевого сексу є одностайним. Але той факт, що багато релігій 
негативніше ставляться до гомосексуалізму, ніж до шлюбного гетеросексуалізму, не означає, що 
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існує фундаментальний конфлікт між релігією та гомосексуалізмом. Згідно з баченням Міцуо, 
гомосексуальні стосунки можуть однаково вважатись і священними, і проклятими. 

У середині 1930-х років серед деяких лестадіанських громад півночі Швеції був поширений 
цікавий ритуал. Під час сходин члени громади виставляли напоказ один одному свої статеві 
органи. Потім один із членів зборів, зазвичай жінка, обходила та причісувала волосся на лобках 
вірян. Після цього члені зборів мали позашлюбний статевий акт, який зазвичай здійснювався 
абсолютно відкрито. Така практика носила добровільний характер, і не всі брали участь у 
сексуальній частині, проте кожен міг за цим спостерігати. 

Розчісування волосся на лобку та позашлюбний секс у церкві є ідеєю цієї громади лестадіанців, яка 
з’явилася через очікування, що Бог пришле новий ковчег, щоб забрати їх до Небесного Єрусалима. 

 

Не буде перебільшенням сказати, що еротизм стає абсолютно відчутним під час канамара мацурі, 
щорічного синтоїстського фестивалю в місті Кавасакі, Японія.  

<…>  

Величезні дерев’яні фалоси розташовані біля храму Канаям, тож маленькі дівчата можуть сісти на 
них верхи й переконатися, що вони стануть плідними нареченими в майбутньому. Навіть дорослі 
жінки охоче сідають на них або принаймні торкаються їх. Чоловіки-імпотенти також вірять, що 
дотик до гігантських пенісів зможе їм допомогти. Щасливі жінки, вбрані у святкові костюми, несуть 
фалоімітатори розміром з немовля. Благочестиві вірні можуть купити льодяники у формі 
фалоімітатора для своєї дитини. Люди, які надають перевагу більш поживній їжі, куштують 
китайську капусту й інші овочі, вирізані у формі пенісів. На аналогічному фестивалі в Огата-дзіндзя 
в Інуяма, відбувається хода човнів з величезними чоловічими та жіночими статевими органами. У 
сусідньому Тагата-дзіндзя колом носять величезні червоні фалоси. 


