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Poznámka k transkripcií 

Práca sa zaoberá románom od taiwanskej autorky, takže používané pramene a aj 

sekundárna literatúra sú písané v tradičných znakoch. V bakalárskej práci preto 

uvádzame čínske znaky jednotne v tradičnej forme 繁體字. V práci používame 

oficiálnu čínsku transkripciu pinyin a české ekvivalenty známych zemepisných 

názvov a mien. 

  



 
 

 

Abstrakt 

 Predmetom tejto bakalárskej práce je román Zápisky rozvráteného muža (Huang ren 

shouji 荒人手記 , 2011) od taiwanskej autorky Zhu Tianwen  朱天文(nar. 1956). V práci 

v stručnosti predstavíme literárne-historické pozadie tej doby, vrátane krátkeho životopisu 

autorky, jej literárneho diela a vplyvoch na jej tvorbu. Jadrom bakalárskej práce je podrobná 

motivicko-tematická analýza diela so zameraním na homotextualitu, teda literárne 

zobrazovanie homosexuálnej skúsenosti. Budeme analyzovať motívy a stratégie, ktoré 

autorka používala na stvárnenie aktu rovnako pohlavnej intimity a zhodnotíme do akej miery 

sú tieto „zápisky“  rozprávača muža-homosexuála, osobnou výpoveďou názorov Zhu 

Tianwen ako ženy v súčasnej spoločnosti a aj ako autorky. 

 

Kľúčové slová: Chu T'ien-wen , Zhu Tianwen, Huangren shouji, Notes of a desolate man, 

taiwanská literatúra, tongzhi wenxue, homosexualita, homotextualita 

  



 
 

 

Abstract 

 This bachelor thesis focuses on the novel Notes of a Desolate Man (Huang ren shouji 

荒人手記, 2011) by Taiwanese author Zhu Tianwen 朱天文 (born 1956). The thesis will 

briefly introduce the literary-historical background of the era, including the short biography 

of the author, her work and literary influences. The core of the bachelor thesis is a detailed 

motivational-thematic analysis of the novel Notes of a Desolate Man with a focus on 

homotextuality, ie. literary depiction of homosexual experience. The thesis analyses the 

motives and strategies that the author used to portray homosexuality and evaluates the extent 

to which these "notes" of the man-gay narrator are the personal testimony of Zhu Tianwen as 

a woman in contemporary society and as an author. 

 

Keywords: Chu T'ien-wen, Zhu Tianwen, Huangren shouji, Notes of a Desolate Man, 

Taiwanese literature, Tongzhi wenxue, homosexuality, homotextuality 
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1 Úvod  
 

Román Zápisky rozvráteného muža1 autorky Zhu Tianwen, ktorý získal prestížne ocenenie 

China Times pre rok 1994, je medzi čitateľskou verejnosťou na Taiwane známy ako 

„klasika“ postmodernistickej taiwanskej fikcie. Zhu Tianwen bola v čase publikovania románu 

už významnou osobnosťou kultúrnej scény na Taiwane. Kritikmi uznávaná a oceňovaná 

spisovateľka bola taktiež prominentnou scenáristkou a autorkou predlôh pre mnohé filmy 

významného režiséra Hou Xiaoxiana. 

Práca sa venuje autorkinmu románu Zápisky rozvráteného muža. Román rozpráva príbeh 

taiwanského homosexuála Xiao Shaoa, ktorý prostredníctvom svojich zápiskov reflektuje svoj 

život, svoje vzťahy a spoločenské postoje.   

V tejto bakalárskej práci si kladieme za cieľ charakterizovať typ literárneho stvárnenia 

homotextuality na základe  homotextuálnych typov, tak ako ich definuje Putna vo svojej práci 

Homosexualita v dějinách české kultury (2013).  

Bádatelia sa zhodujú, že román Zápisky rozvráteného muža netematizuje len homosexualitu, 

ale aj iné problémy a otázky súvisiace s generačnými rozdielmi, reprodukciou, či postavením 

žien v súčasnej spoločnosti.  

Naša práca sa snaží taktiež podrobne analyzovať motívy a stratégie, s pomocou ktorých 

autorka tematizovala mužskú homosexualitu a iné otázky. Tiež si kladieme za úlohu zistiť, či 

je prostredníctvom rozprávania príbehu muža homosexuála v románe Zápisky rozvráteného 

muža zobrazovaná autorkina životná skúsenosť, inými slovami do akej miery sú 

„zápisky“ muža homosexuála osobnou výpoveďou Zhu Tianwen ako ženy v súčasnej 

taiwanskej spoločnosti a ako autorky.  

  

                                                           
1 Heřmanová (2004) názov románu prekladá ako „Zápisky opuštěného muže“. My sme sa rozhodli pre preklad 

„Zápisky rozvráteného muža“ z viacerých dôvodov: 

„Huang“ 荒 – znamená „pustina“ , „spustošený“, „rozvrátený“. „Rozvrátený“ sa podľa nášho názore najlepšie 

vystihuje subjekt hlavného protagonistu, ktorý je nevyrovnaný sám so sebou a svojou sexualitou. 

„Ren“ 人 – znamená „človek“, avšak vzhľadom na pohlavie hlavného protagonistu románu sa uchyľujeme 

k prekladu „muž“.  

„Shouji“ 手記 – znamená „rukou písané záznamy“. Rozhodli sme sa pre preklad „zápisky“, ktoré vyznieva 

menej oficiálne než „záznamy“, či „poznámky“.  
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2 Život a dielo autorky Zhu Tianwen  
 

Zhu Tianwen 朱天文 sa narodila v roku 1956 v meste Fengshan 鳳山 na juhu Taiwanu 

do intelektuálnej spisovateľskej rodiny. Jej otec Zhu Xining 朱西甯  (1927- 1998) bol 

uznávaným spisovateľom. Jej matka Liu Musha 劉慕沙 (1935-2017) pochádzajúca z južnej 

časti Taiwanu, bola prekladateľkou japonskej literatúry. Okrem Zhu Tianwen zdedila 

spisovateľský talent po rodičoch aj jej sestra Zhu Tianxin 朱天心 (nar. 1956), ktorá je taktiež 

významnou taiwanskou spisovateľkou.  

Literárna kariéra Zhu Tianwen začala už na dievčenskej strednej škole Zhongshan 

nügao 中山女高 v Taipei ,keď začala publikovať krátke príbehy zo študentského prostredia. 

V písaní a publikovaní poviedok pokračovala aj na univerzite Tamkang daxue 淡江大學, 

v tejto dobe bola Zhu Tianwen výrazne ovplyvnená európskou literatúrou 19-teho storočia. . 

V roku 1977 založila spolu so skupinou priateľov literárnu spoločnosť a literárny univerzitný 

časopis Zbierky Tri tri (San san jikan 三三集刊).  

Zmena literárneho štýlu mladej autorky sa prejavila po stretnutí s Hu Lanchengom 胡

蘭成 (1906-1981), ktorý bol žurnalistom, spisovateľom a exmanželom Zhang Ailing 張愛玲 

(1920-1995), spisovateľského idolu Zhu Tianwen a aj jej otca Zhu Xininga.  

 Aj napriek tomu, že Hu Lancheng bol režimom Guomindangu a väčšinou obyvateľstva 

považovaný za zradcu národa2, Zhu Xining sa s Hu Lanchengom spriatelil. Hu Lancheng sa 

tak stal mentorom Zhu Xiningových dcér a osobou, ktorá zásadne ovplyvnila ich literárnu 

kariéru. 

Zhu Tianwen vo svojej kolekcií esejí a poviedok Legendy (Chuanshuo傳說 [1981]) 

a Zápisky z Danjiang (Danjiang ji 淡江記 [1979]) preukazovala tendencie kritizovania 

„literatúry rodného kraja“ (xiantu wenxue 鄉土文學)(Cho 1998: 81), onoho prúdu v dobovej 

taiwanskej literatúre, ktorý sa taktiež označuje ako „literatúra za taiwanizáciu“ (Dluhošová 

                                                           
2 Hu Lancheng  bol odsúdený ako zradca za službu námestníka ministra propagandy v režime Wang Jingweia, 

japonského „bábkového“ režimu počas druhej čínsko-japonskej vojny. Viac o tejto téme v Wang (2015). 
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2006: 44)3. Bola ovplyvnená názorom svojho otca Zhu Xininga, ktorý bol známy svojím 

antikomunistickým postojom a túžbou navrátiť sa „domov“ na pevninu.  

Dluhošová zaraduje dielo Zhu Tianwen do kategórie „literatúry zdomácnených 

spisovateľov“ (Creole Literature), ktorá sa vyznačuje tým, že autor vychádza z hodnôt svojej 

pôvodnej kultúry, avšak zároveň čerpá i z hodnôt krajiny, v ktorej žije (2006:46).  

V 80-tych rokoch sa Zhu Tianwen začala venovať scenáristike. Tým sa začala jej 

dlhoročná spolupráca s režisérom Hou Xiaoxianom 侯孝賢 (nar. 1947), s ktorým sa podieľala 

na tvorbe scenárov k filmom ako Chlapci z Fenggui (Fenggui laide ren 風櫃來的人, 1983), 

Čo sa stalo v detstve (Tongnian wangshi 童年往事 , 1985), Láska prelietavá ako prach 

(Lianlian fengchen 戀戀風塵, 1987) a Dcéra rieky Níl (Nilohe nü'er 尼羅河女兒, 1987). 

Najpriaznivejšie bol prijatý scenár, ktorý spoluvytvárala so scenáristom Wu Nianzhenom 吳

念真 (nar. 1952) pre film Mesto smútku (Beiqing chengshi 悲情城市, 1989), ktorý stvárňuje 

udalosti jednej rodiny počas „Bieleho teroru4“ na Taiwane v 40-tych rokoch 20. storočia. 

V roku 1990 Zhu Tianwen napísala významnú poviedkovú zbierku Nádhera konca 

storočia (Shijimo de huali 世紀末的華麗 ), ktoré sa vyznačovalo významnou zmenou 

autorkinho spisovateľského rukopisu. Použitím experimentálneho jazyka sa toto dielo 

vyznačuje väčšou sofistikovanosťou,  než sentimentálny nostalgický štýl jej predošlých diel. 

Mnohí bádatelia považujú poviedkovú zbierku Nádhera konca storočia za zlomový bod 

v autorkinej literárnej kariére (Chen 2003: 585). 

Súčasťou zbierky Nádhera konca storočia je aj poviedka „Bodhisattva v ľudskom 

tele“ (Roushen pusa肉身菩薩, 1990), ktorá predznamenáva román Zápisky rozvráteného muža 

(1994). Tieto dve diela sú si podobné hlavnou postavou homosexuálneho muža 

a tematizovaním reflexie minulosti.  

V tomto období je v tvorbe Zhu Tianwen badať vplyv postmodernizmu ako literárneho 

smeru v taiwanskej literatúre v 80-tych a 90-tych rokov 20.storočia, najmä jej 

experimentálnymi jazykovými technikami a intertextuálnymi pasážami (Martin 2003:  30). 

                                                           
3 „Literatúra za taiwanizáciu“ demonštruje novo prebudené vedomie „taiwanskej“ identity. Predstavitelia 

hľadajú možnosti uskutočnenia národného sebaurčenia a veria, že národná identita je napriek dlhodobému 

potláčaniu pevne zakorenená v kultúrnych koreňoch (Dluhošová 2006: 44). 
4 Biely teror - (Baise kongbu 白色恐怖) – tvrdé potlačenie demonštrácií a protestov taiwanského obyvateľstva 

vyvolané autoritárskou vládou Guomindangu 
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V roku 2015 Zhu Tianwen obdržala Newmanovu cenu za čínsku literatúru5  pre jej 

poviedkovú zbierku Nádhera konca storočia, čím sa stala prvou spisovateľkou, ktorá získala 

toto ocenenie. 

Pre lepšie pochopenie diela Zhu Tianwen je nevyhnutné predstaviť niekoľko osôb, 

ktoré mali na spisovateľkinu tvorbu rozhodujúci vplyv. Zhu Tianwen mala to šťastie, že sa 

narodila do materiálne zabezpečenej rodiny vyššej spoločenskej vrstvy a bola vychovávaná vo 

výrazne intelektuálnom prostredí. Jej matka Liu Musha，  narodená na Taiwane, v dcére 

pestovala rešpekt k taiwanskej kultúre a taktiež ju ovplyvnila svojou vlastnou inklináciou 

k Japonsku a japonskej kultúre. Vplyv japonskej estetiky je badateľný obzvlášť v dielach ako 

sú Nádhera konca storočia alebo Zápisky rozvráteného muža.  

Zhu Xining písal diela s proti-japonskou a protikomunistickou tematikou. Celý svoj 

život považoval Taiwan len za „zastávku“ na ceste domov na pevninu. Obviňoval komunistov 

za to, že spôsobili „stratu Číny“, a nútil jeho a iných obyvateľov pevniny， aby odišli na 

Taiwan do „exilu“. Zhu Xining svojim myslením a považovaním pevninskej Číny za 

„domov“  svoju dcéru výrazne ovplyvnil v antikomunistickom myslení. 

Ďalšou osobou, ktorá významne ovplyvnila Zhu Tianwen bol jej súkromný učiteľ a 

mentor Hu Lancheng. Mladá spisovateľka prijala mnohé z jeho filozofických názorov a tiež 

jeho vnímanie tradičného čínskeho myslenia. Hu Lancheng bol taktiež tým, kto začínajúcu 

spisovateľku povzbudil k tomu aby na sebe pracovala a usilovala o zrelší prístup k písaniu 

svojich príbehov. 

Najväčším literárnym idolom Zhu Tianwen bola spisovateľka Zhang Ailing. Už 

v mladosti bola fanúšičkou jej tvorby  a okrem iného bola výrazne inšpirovaná jej názormi na 

postavenie žien v čínskej spoločnosti a vnímaní lásky zo ženského pohľadu. Inšpirovaná 

čítaním próz Zhang Ailing, bola podnietená k vlastnému pozorovaniu a literárnemu 

zobrazovaniu reality vzťahov medzi mužmi a ženami. Stručne povedané, názory Zhang Ailing 

boli „podnetné pre stimuláciu predstavivosti Zhu Tianwen a napomáhali rozvoju tvorivosti 

mladej spisovateľky v rozprávaní príbehov a používaní jazyka“ (Cho 1998: 61). 

Všetky tieto vplyvy a inšpirácie vo väčšej, či menšej miere inšpirovali Zhu Tianwen pri písaní 

románu Zápisky rozvráteného muža. 

                                                           
5 Cena Newmana pre čínsku literatúru sa udeľuje každé dva roky americkou univerzitou University of 

Oklahoma čínsky píšucim autorom za ich literárne zásluhy. 
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3 Literárno-historické pozadie 
 

Tvorba spisovateľky Zhu Tianwen 朱天文 (nar. 1956) sa nedá priradiť k jedinému  

literárnemu smeru či prúdu a v autorkinej tvorbe je badať výrazný vplyv dobových tendencií. 

Aby sme dielo Zhu Tianwen zasadili do príslušného kontextu stručne predstavíme vývoj 

literatúry na Taiwane od 50-tych do 90-tych rokov 20. storočia. Zvýšená pozornosť bude 

venovaná „gay literatúre“ ( tongzhi wenxue 同志文學) na Taiwane.  

V 50-tych rokoch na Taiwane vznikala „antikomunistická literatúra“ (fangong wenxue 

反共文學) nie veľmi vysokých literárnych kvalít. Až koncom 60-tych a začiatkom 70-tych 

rokov sa začína úroveň literatúry zvyšovať. V tomto období  v taiwanskej literatúre súperili 

dva významné literárne prúdy: západným myslením ovplyvnená „modernistická 

literatúra“ (xiandaizhuyi wenxue 現代主義文學)  a „literatúra rodného kraja“ (xiangtu wenxue 

鄉土文學 ), presadzujúca písanie v taiwanskom dialekte, na námety z vidieckeho života 

(Bakešová 2004: 238).  

Počas 80-tych rokov sa na Taiwane začali objavovať série ďalekosiahlych sociálnych, 

ekonomických a politických zmien. Politicky boli 80. roky svedkom rozsiahlych zmien 

spojených s oslabením hegemónie KMT („Guomindang“). Politická a byrokratická regulácia 

kultúry zanikla, keď KMT zrušil zákaz zakladania nových novín a prestali sa cenzurovať 

literárne a politické texty (Bakešová 2004: 157). 

  V roku 1987 bol po 40 rokoch zrušený výnimočný stav (Liščák 2008: 667), čo 

znamenalo výrazné oživenie ekonomiky, zvýšenie používania elektronických médií 

a informačných technológií v každodennom živote a taktiež vzrast nových literárnych 

a kultúrnych denníkov a magazínov.  

Po zrušení výnimočného stavu sloboda prejavu, rôzne ideológie a politické témy v 

spoločnosti boli opäť povolené. Niektoré témy, ako napríklad téma sexuality, nielenže prestali 

byť tabu, ale dokonca sa stali módnou záležitosťou, či všeobecne prijímaným trendom. V 80-

tych a 90-tych rokoch vstúpila taiwanská literatúra do fáze postmodernizmu (houxiandaizhuyi 

後現代主義), pre mnoho diel z tohto obdobia bol charakteristický dôraz na intertextualitu a 

naratívne techniky, ako je napríklad fragmentácia. 
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  Autori sa nevyhýbali do tej doby problematickým, či tabuizovaným témam a do 

popredia sa dostávali literárne kvality obdobia fin-de-siècle6.  

V minulosti taiwanské spisovateľky inklinovali k písaniu o láske a záležitostiach medzi 

mužom a ženou, zatiaľ čo muži spisovatelia sa skôr zaoberali historickými a politickými 

záležitosťami. Od 90-tych rokov po zrušení výnimočného stavu, sú však diela z pera žien, ktoré 

sa zaoberajú sexuálnou identitou a feministickou diskusiou na vzostupe (Du 2002).  

Spisovateľky tej doby sa snažili písať o témach ako emancipácia, intimita, miesto ženy 

v patriarchálnej spoločnosti. Popisovanie osobných, niekedy až veľmi intímnych zážitkov 

odpovedalo všeobecnému záujmu a vkusu čitateľov, ktorým už nevyhovovala spolitizovaná 

literatúra predošlých období (Bakešová 2004: 244). 

V politicky turbulentnom období 90-tych rokov sa okrem ženských feministických 

hnutí vytvárali aj hnutia za práva homosexuálov a tak vznikala s tým spojená gay literatúra. 

Na to aby sme tento prúd literatúry na Taiwane predstavili je potrebné si definovať pojem (同

志 tongzhi)7. Termín tongzhi má dlhú históriu a jeho význam sa v priebehu rokov veľakrát 

menil. Počas komunistickej revolúcie (1921-1949) pojem „tongzhi“ nadobudol silné politické 

a revolučné konotácie a jeho používanie ako termínu oslovenia namiesto referenčného termínu 

sa stalo čoraz obľúbenejším. Vzájomné používanie tohto výrazu v tom čase signalizovalo 

solidaritu, rovnosť, úctu a intimitu medzi revolucionármi. Bolo to čestné oslovenie vyhradené 

pre členov Čínskej komunistickej strany a iných revolucionárov (Wong 2005: 768). 

Termín „tongzhi“ prišiel na Taiwan z Hong Kongu v roku 1992 ako súčasť čínskeho 

prekladu „New Queer Cinema“ pre taiwanský filmový festival. Odvtedy tento termín nahradil 

starší termín 同性恋  „tongxinglian“, znamenajúci „láska rovnakého pohlavia“, ktorý je 

doslovným prekladom sexuologického výrazu „homosexualita“ (Martin 2003: 9). 

                                                           
6 je označenie obdobia na prelome 19. a 20. storočia, ktoré bolo charakterizované ako „vek dekadencie“, ale 

zároveň aj ako „vek nádeje na nový začiatok“. Autori tohto obdobia písali o pocitoch nudy, samoty, 

melanchólie, cynizmu, dekadencie a bojovali proti materialistickej racionalistickej buržoázií. Umelecké smery 

tohto obdobia zahŕňajú symbolizmus, secesiu, impresionizmus, literárnu dekadenciu a v hudbe neskorý 

romantizmus. 
7 V preklade znamená „rovnaká vôľa“, „ten istý zámer“. Pochádza z ranej dynastie Qin (221 p.n.l. - 206 p.n.l.), a 

bol spočiatku frázou odkazujúcou na ľudí, ktorí zdieľali rovnakú etiku a ideály (Wong 2005: 768). Sun Yat-Sen, 

vodca čínskej demokratickej revolúcie z roku 1911 v jeho slávnom predslove použil termín „tongzhi“ ,aby 

vytvoril apel na svojich nasledovníkov v pokračovaní v revolúcií: „Revolúcia ešte nebola úspešná. Tongzhi, 

musíme pokračovať v tvrdej práci! [革命 尚未 成功 ， 同志 仍须 努力 。Geming shangwei chenggong, 

tongzhi rengxu nuli]“(Leng 2013).  
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Pojem „tongzhi“ v dnešnej dobe predstavuje už zaužívaný termín na označenie človeka 

s homosexuálnou orientáciu – „gay“ alebo „homosexuál“8. 

Aj napriek tomu, že gay literatúra na Taiwane zaznamenala najväčší rozmach v 90-tych 

rokoch, nemôžeme povedať, že predošlých obdobiach autori nepísali o rovnako pohlavnej 

intimite. Práve naopak, v 70-tych a 80-tych bolo napísaných veľa diel zobrazujúcich sexuálne 

vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia.  

Kľúčovú rolu v budovaní gay literatúry na Taiwane zohrala literárna tvorba Bai 

Xianyonga 白先勇 (nar. 1937), ktorého poviedka „Sen o mesiaci“ ( Yue meng 月夢, 1960)9 je 

prvou „poviedkou s homosexuálnou tematikou“ v histórií literatúry na Taiwane (Dluhošová 

2006: 216). Niekoľko poviedok s homosexuálnou tematikou z pera tohto spisovateľa nájdeme 

tiež v cykle poviedok Tchajpejčania (Taibeiren 臺北人, 1971). Napríklad v poviedke „Žiarivé 

hviezdy pokrývajúce oblohu“ (Mantian li liang jingning de xingxing滿天裡亮晶晶的星星, 

1971). Bai Yianyong otvorene popisuje svet mužskej homosexuality v hlavnom meste Taiwanu. 

V taiwanskej literatúre výrazne zarezonoval Bai Xianyongov román Hriešnici (Niezi 

孽子, 1983), opisujúci príbeh skupiny homosexuálov v 60-tych rokoch 20. storočia.  

Dá sa povedať že práve Bai Xianyong otvoril dvere „gay literatúre“ na Taiwane. V 90-

rokoch vzrastala výnimočnosť gay literatúry a taktiež  jej  subžánru „queer literatúry“ ( ku’er 

wenxue 酷兒文學). 

Ak by sme mali charakterizovať tieto dva prúdy, gay literatúra je staršia a jej 

predstavitelia ako napríklad (Zhu Tianwen, Zhu Tianxin, Bai Xianyong) používajú pri písaní 

rozsiahlu škálu štýlov a naratívnych techník. Tieto „skoršie“ diela tematizujúce homosexualitu 

vypovedajú zväčša o negatívnom postoji spoločnosti a netolerantnosti voči homosexuálom. 

Kdežto queer literatúra odráža zmenu postoja spoločnosti a vyjadruje nádej na spoločenskú 

akceptáciu homosexuality. Autori tohto žánru ako napríklad ( Qiu Miaojin 邱妙津 [1969-1995], 

Chen Xue 陳雪 [nar. 1970], Ji Dawei 紀大偉[nar. 1972]) píšu o téme sexuality priamo, 

zanietene a z vlastného uhla pohľadu, keďže sú súčasťou homosexuálnej komunity (Dluhošová 

2006: 198; Martin 2003: 18). 

                                                           
8 V práci pracujeme s termínmi „gay“ a homosexuál“. Aj keď niekto môže mať námietky k rozličnej 

interpretácií týchto dvoch pojmov, z nášho pohľadu obidva termíny označujú jedno a to isté, čiže „človeka 

priťahovaného rovnakým pohlavím“.  
9 Preklady uvedených diel od Bai Xianyonga sme čerpali z Dluhošová (2006). 
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Martin uvádza, že obidva tieto prúdy taiwanskej literatúry tematizujú odmietanie 

legitímneho miesta pre ľudí, ktorí nechcú alebo nemôžu žiť „heterosexuálnou normatívnosťou“. 

Kritizujú „status quo“ na poli sexuality na Taiwane, dokumentujú životy jedincov 

s homosexuálnou identitou a opisujú prítomnosť neheterosexuálneho erotizmu 

v každodennom živote (2003: 22). 

Zhodujeme sa s Martin v tom, že román Zápisky rozvráteného muža aj napriek tomu, 

že Zhu Tianwen nie je homosexuálne orientovanou autorkou, patrí do prúdu gay literatúry.  

Patrí tam hlavne kvôli faktu, že tematizuje život homosexuála, ktorý je nevyrovnaný so svojou 

sexualitou, vníma sám seba len v negatívnych konotáciach a vníma sám seba ako „pohana“. 
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4 Homotextualita 
 

Termín homotextualita zaviedol koncom 70. rokoch 20. storočia Jacob Stockinger a značí 

literárne zobrazovanie homosexuálnej skúsenosti a odkrývanie možných homoerotických 

kódov, zašifrovaných v dielach autorov, ktorí o homosexualite nemohli alebo nechceli písať 

otvorene, vzhľadom na neprajúcu spoločenskú situáciu po väčšinu historických a umeleckých 

epoch (Putna 2013:28; Csehy 2016:87). 

Významná časť autorov literatúry s homosexuálnou tematikou vo svojich textoch využíva 

taký systém, dynamiku signálov a masiek, ktoré prítomnosť homoerotiky sčasti skrývajú 

a sčasti ju zasa na základe istých znakov robia viditeľnou. Putna vo svojej práci homotextualitu, 

teda literárne zobrazovanie homosexuálnej skúsenosti,  rozdeľuje na tri hlavné typy: 

Cesty sublimácie - autor o homosexuálnych citoch alebo úkonoch, buď hovoriť kvôli 

vonkajším spoločenským dôvodom nesmie, ale z vnútorných pohnútok chce, alebo je 

rozdvojený sám v sebe a „chce aj nechce“. Preto hľadá spôsoby ako „zašifrovať“ tému 

homosexuality do svojho diela.  Jadro tohto aparátu homotextuality tvoria pojmy „maska“ a 

„signál“. Autor sa snaží „vysloviť nevysloviteľné“. 

Cesty štylizácie - autor hovorí o homosexualite otvorene, ale presúva ju z bezpríznakovej 

a civilnej súčasnosti do vzdialených „romantických“ epoch a prostredia, kde sa môže téma 

homosexuality javiť čitateľovi „prijateľnejšie“. Za najjednoduchšiu a najčastejšie využívanú 

možnosť takéhoto kultúrneho a aj hodnotového „prenosu“ platí antika (antické Grécko, Rím), 

doba  - zjednodušene a idealizovane – vnímaná ako „zlatý vek“ milostných vzťahov medzi 

osobami rovnakého pohlavia. Týmto spôsobom homotextuality sa často pomocou „úteku do 

antiky“ vyjadruje „spoločensko-výchovný“ aspekt pre súčasnú spoločnosť. Paradoxne sa 

v takýmto „útekom do antiky“ môže zobrazovať aj „anti-výchovný“ aspekt – teda dekadencia 

s jej „úpadkom a perverzitou“. 

Cesty manifestácie - autor hovorí o homosexualite otvorene a spravidla 

„realisticky“ v súčasnom a civilnom kontexte. Sám sa môže označovať za „homosexuála“, 

„gaya“. Hlavnou témou tohto spôsobu zobrazovania rovnako pohlavnej intimity je proces, 

smerujúci k spoločenskému akceptovaniu homosexuality. Tento proces sa môže odohrávať vo 

viacerých rovinách; homosexuál a „vnútorná“ spoločnosť, teda homosexuál a subkultúra; 

homosexuál a jeho partnerské vzťahy a homosexuál a jeho vzťah so samým sebou. Častým 

motívom je aktivizmus za práva homosexuálov (Putna 2013: 88-89) 
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Putna zdôrazňuje, že jednotliví spisovatelia tematizujúci homosexualitu môžu a nemusia 

byť pôvodcami diel a môžu písať súčasne v rôznych typoch zobrazovania rovnako pohlavnej 

intimity (2013: 89). To znamená prechádzanie z „ciest štylizácie“ do „ciest 

manifestácie“ a podobne.  

Tradičnou stratégiou používanou na zobrazovanie homosexuálnej skúsenosti je podľa 

Motyčku  konceptuálna modifikácia tejto skutočnosti. Mieni sa tým obecne sociálno-historické, 

umením internacionalizované koncepty umožňujúce uchopiť fakt rovnako pohlavnej intimity. 

Druhou významnou stratégiou je stratégia intertextuality. Poslednou základnou stratégiou je 

stratégia naratívnej signifikácie, pod ktorou, si môžeme predstaviť všetky relevantné momenty 

v naratívnej výstavbe literárneho textu (2013: 194). 

Aj napriek tomu, že autorka nie je homosexuálne orientovaná, použila vo svojom diele 

homosexuálneho rozprávača , nesúceho  určité autobiografické rysy, čo predstavuje rafinovanú 

literárnu stratégiu. Na základe svojich osobných skúseností a vedomostí si autorka vybrala za 

hlavnú postavu práve muža homosexuála. Zhu Tianwen je teda v tomto zmysle možné priradiť 

k autorkám, ktoré ako uvádza Putna, nech už je ich vlastná erotická skúsenosť akákoľvek, cítia 

ku svojim mužským homosexuálnym hrdinom súcit a veľkú mieru porozumenia.10 Dokáže sa 

sčasti stotožniť s mužom homosexuálom, pretože ako žena sa cíti byť v rovnakej 

„znevýhodnenej“ pozícií.  

Podľa našej hypotézy Zhu Tianwen pri písaní románu Zápisky rozvráteného muža používa 

literárne zobrazenie, ktoré možno charakterizovať ako „cesty manifestácie“, teda že o téme 

homosexuality hovorí otvorene a spravidla „realisticky“ v súčasnom a civilnom kontexte. Naše 

stanovisko podporíme analýzou románu, kde nás bude predovšetkým zaujímať aké stratégie 

a motívy použila autorka na zobrazenie rovnako pohlavnej intimity v diele a čo sa týmito 

motívmi a stratégiami snažila povedať sama za seba ako autorka a ako žena. 

  

                                                           
10 Ako príklad ženskej autorky, ktorá napísala dielo s hlavnou postavou mužom homosexuálom je možné 

považovať román Hadriánove pamäti od Marguerite Yourcenaroej (Putna 2013: 28). 
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5 Zápisky rozvráteného muža  
 

5.1 Intertextualita  
 

  Zápisky rozvráteného muža je dielo s výrazným podielom intertextuálnych prvkov a 

postupov 11 . Autorka sa snažila pomocou intertextuality ako jedným s významotvorných 

prvkov diela predstaviť príbeh o živote intelektuálneho homosexuála na Taiwane v 90-tych 

rokoch 20-teho storočia. Zhu Tianwen píše o svete homosexuálov, ktorého sama nie je 

súčasťou a s ktorým nemá osobnú skúsenosť.  Na mimetickej rovine sledujeme hlavného 

protagonistu a rozprávača. Pre Zhu Tianwen je však tento (príbeh) súčasne prostriedkom 

predstavenia svojho vlastného pohľadu na svet. Stratégia intertextuality je jedna z „tradičných 

homotextuálnych stratégií na artikuláciu rovnako pohlavnej intimity, ako ich definoval 

Motyčka (2013: 194)“.  

 Intertextualita12  v diele Zápisky rozvráteného muža  predstavuje  jeden z dôležitých  

spôsobov, akým autorka do rozprávania včleňuje svoje názory, predstavy a vízie.  Rozprávač 

prostredníctvom svojich zápiskov v určitom slova zmysle vedie dialóg sám zo sebou, v ktorom 

predstavuje, skúma a konfrontuje vlastné názory s názormi iných. Tento dialóg je vytváraný 

prekladaním vlastného naratívu v podobe spomienok intertextuálnymi pasážami. 

 V diele sa nachádza veľa rozpráv, citácií, alúzií, ktoré nie sú súčasťou rozprávacej roviny 

príbehu muža homosexuála, ale sú to skôr úvahy o svete, ktoré majú formu textov (čítaných, 

citovaných, naznačovaných, či vytváraných). Pokiaľ budeme diskurzívnu rovinu diela čítať 

ako výpoveď blízku autorskej výpovedi, tak je možné povedať, že autorka využíva stratégiu 

intertextuality na predstavovanie názorov a postojov, ktoré reprezentujú jej vlastný 

myšlienkový a emocionálny svet.   

                                                           
11 Intertextualita - všeobecná vlastnosť literárnych textov vzťahovať sa na iné, aj neliterárne texty. Predstavuje 

jednu z „tradičných homotextuálnych stratégií na artikuláciu rovnako pohlavnej intimity, ako ich definoval 

Motyčka (2013: 194)“ 
12 Zhu Tianwen v románe používala intertexty (odkazy a niekedy až celé pasáže z diel od autorov) ako Thomas 

Stearns Eliot, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Federico Fellini, Ozu Yasujiro alebo Johann Wolfgang von 

Goethe. Mnohí z týchto mien mali blízko k intertextualite (Eliot, Foucault) a niektorí sa netajili svojou 

homosexuálnou orientáciou (Foucault, Ozu Yasujiro).  

Za zmienku stojí aj fakt, že jeden z jej najobľúbenejších spisovateľov Zhu Tianwen je Milan Kundera, ktorého 

meno sa taktiež spája s intertextualitou. 



19 
 

 Autorka otvorene predstavuje životný príbeh muža homosexuála a súčasne týmto 

spôsobom, ktorý je obohatený o iné roviny, hovorí sama za seba ako (heterosexuálna) žena. 

Práve predostierať svoj vlastný myšlienkový svet pomocou takejto postavy jej dovoľuje 

pozerať sa na svet inými, vnímavejšími očami.   

 Mnohí kritici autorke vyčítali, že je „nepovolaná“ na to, aby ako heterosexuálna žena, 

ktorá nemá so svetom homosexuálov autentickú skúsenosť, písala práve o živote muža-

homosexuála. Zhu Tianwen sa bránila tvrdením, že v snahe realisticky zachytiť homosexuálnu 

skúsenosť, túto problematiku poctivo preštudovala do najmenších detailov. Heterosexuálna 

žena, tak isto ako aj skutočný homosexuál sa museli naučiť o „homosexuálnom 

živote“ prostredníctvom čítania. Autorka teda tvrdí, že ona sama, tak isto ako aj reálne 

homosexuálne orientovaný človek, získala mnohé vedomosti z kníh od iných autorov. Zhu 

Tianwen sa často uchyľuje k použití referencií a citácií, nie preto, že jej chýba „autentická 

homosexuálna skúsenosť“, ale preto, že táto „homosexuálna skúsenosť“ už bola citovaná 

v dielach iných autorov a tak ich používa , naviac často aj súčasne s cieľom predstaviť svoje 

vlastné názory (Chang 2011: 433). 

 Okrem klasických foriem intertextuality, ako je citát, či parafráza, sa môžeme 

v dielach ,ktoré tematizujú homoerotické motívy, stretnúť aj s prenosom myšlienkových 

prvkov, intertextuálnym prepojením s mytológiou alebo stratégiou name-

droppingu13(Motyčka 2011: 202). 

 V kontexte tohto pozorovania je zaujímavé, že v románe Zápisky rozvráteného muža je 

možné nájsť početné odkazy k jednému z najznámejších predstaviteľov intertextuality 

Rolandovi Barthesovi14, ktorý bol zhodou okolností homosexuálne orientovaný, avšak autorka 

jeho meno v diele nespomína. 

  Týmto problémom sa zaoberala Chang vo svojej práci, kde tvrdí, že autorka zámerne 

v románe nespomína tohoto známeho bádateľa na poli intertextuality (2011: 427). 

                                                           
13 Name-dropping – spomenutie známej osobnosti, alebo jej diela, najmä s cieľom zapôsobiť na iných, zvýšiť 

svoj status, alebo pôsobiť oboznámene a sofistikovane 
14 Ronald Barthes je známy tým, že otočil tradičné chronologické chápanie intertextuality, podľa ktorého novší 

text nadväzuje na text starší.  Vo svojich prácach píše, že pri čítaní starších autorov (Stendhal, Gustave Flaubert) 

si spomína na mladšieho autora (Marcel Proust). Tvrdí, že záleží na tom, ktorý text číta čitateľ ako prvý, ten 

následne logicky považuje za pôvodný. Taktiež charakterizuje univerzálny intertext podobným spôsobom ako 

Kristeva: „Proust, to je to, čo mi zíde na um, nie to, na čo sa odvolávam; to nie je ‚autorita‘; je to jednoducho 

kruhová spomienka. A práve toto je intertext, či už je tým textom Proust, alebo noviny, alebo televízna 

obrazovka: kniha tvorí zmysel, zmysel tvorí život“ (Barthes 1994). 
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 V románe Zápisky rozvráteného muža nachádzame veľa odkazov a dokonca aj priamych 

citácií z diel Potešenie z textu, či A Lover’s Discourse: Fragments od Ronalda Barthesa. 

V kapitole 4 rozprávač – hlavný protagonista predčíta pasáž z knihy Tristes Tropiques od Levi-

Straussa : „... jemne som predniesol názov diela vo francúzštine, predtým ako som ako milenec 

pohladil ďalšiu pasáž knihy“ (Chang 2011: 9; Zhu 2011: 47). Ako si všíma Chang na tomto sa 

jasne ukazuje Barthesov prístup k čítaniu textu, kde akoby samotné čítanie textu bolo čímsi 

ako ľúbostným rituálom. Teda akoby jeho milencom bol samotný text.  

 Chang  ďalší dôkaz nachádza v kapitole 7, kde rozprávač - hlavný protagonista cituje 

z knihy Potešenie z textu, bez toho aby vedel koho cituje: „Kto to povedal? To, čo si ja užívam 

v príbehu nie je jeho obsah, ani jeho štruktúra, ale tie škrabance, ktoré pridám na jeho čistý 

hladký povrch. Rýchlo som sa posúval vpred, preskakoval som, hľadal som a ďalší krát som 

sa do toho ponoril. Ach, to potešenie z textu!“ (Zhu 2011: 91). Táto pasáž rovnako naznačuje, 

že autorka vkladala myšlienky Ronalda Barthesa z jeho diel do úst svojho rozprávača (Chang 

2011: 9). 

 Tieto príklady predstavujú priame odkazy na dielo od Ronalda Barthesa, je teda na mieste 

sa pýtať, prečo autorka v románe ani raz nespomenula meno tohto autora? 

 Chang usudzuje, že ak sa na tento problém pozrieme z perspektívy čítania textu 

spôsobom Barthesa, teda akoby samotné čítanie textu bolo zúčastňovanie sa ľúbostného rituálu, 

tak sa dá spozorovať, že rozprávač Xiao Shao je „promiskuitný nielen na poli sexuality, ale aj 

na poli textuality (2011: 9).  

 Rozprávač sa teda nielen vyznačuje tým, že často strieda sexuálnych partnerov (sexuálna 

promiskuita), ale aj vŕši a „strieda“ referencie a odkazy k iným dielam (intertextuálna 

promiskuita). 

 Dôvod zamlčania Barthesovho mena v románe Zápisky rozvráteného muža môže podľa 

Chang predstavovať fakt, že autorka chcela, aby jej dielo čítalo, ako sčasti autobiografické a 

jednoducho odmieta „zomrieť ako autorka“ (Chang 2011: 9).  

 Autor je v Barthesovom pojatí len prostredníkom, ktorý sprostredkováva nejaký 

príbeh, stáva sa zapisovateľom. To znamená, že autor už príbeh nevytvára, ale len ho 

zaznamenáva. Podľa neho žiadny text nie je výsostne autorská, originálna záležitosť, ale je 

myšlienkovým a kultúrnym prienikom rady iných starších textov, ktoré všetky pochádzajú z 

rôznorodých zdrojov. Autor a autorstvo je podľa neho produktom postmodernej spoločnosti 
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orientovanej výrazne individualisticky, pričom pre uplatnenie diela (textu) je ďaleko dôležitejší 

jeho užívateľ (čitateľ) než autor (2001: 8-13).  

 Možno práve vďaka tomu, že Zhu Tianwen nesúhlasila s Barthesovou teóriou o 

„autorovej smrti“. Zámerne nespomenula jeho meno, pretože chcela prostredníctvom 

rozprávača homosexuála, stratégie intertextuality a iných homotextuálnych motívov opísať 

život homosexuála v určitej dobe na určitom mieste. Avšak okrem tohto aspektu chcela taktiež 

písať o sebe a svojich názoroch. Téma homosexuality v diele Zápisky rozvráteného muža  jej 

umožnila nepriamu výpoveď o jej vlastnom videní sveta.  
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5.2 Dualita postojov dvojice hlavných postáv k homosexualite zo 

spoločenského hľadiska  
 

Hlavný protagonista a rozprávač je Xiao Shao, ktorý ešte neprešiel „coming-outom“  a 

neakceptuje svoju homosexuálnu orientáciu. Je uzavretý introvert, ktorý silno podporuje 

heterosexuálne „tradičné“ hodnoty, neprijíma samého seba a odcudzuje zhýralý životný štýl 

homosexuálov. 

Z času na čas však pociťuje túžbu po zmene a po vzbure. Je sám zo so sebou nevyrovnaný. 

Táto nevyrovnanosť a jeho rozporuplné a seba zničujúce postoje majú svoj pôvod v jeho 

obdive ku dominantnej heterosexualite v spoločnosti a zároveň túžbe po neviazanom svete 

homosexuálov. 

Zápisky rozvráteného muža je možné čítať ako  tzv. „osobnú spoveď“ rozprávača Xiao 

Shaoa. Rozprávač v prvej osobe (osobnej Ich-forme), teda rozprávač stojaci na najvyššom 

stupni rozprávania je súčasne hlavná postava diela (Doležel 1993: 48). 

V románe Zápisky rozvráteného muža vystupujú dve výrazne kontrastné hlavné postavy. 

Rozprávač a hlavný protagonista Xiao Shao predstavuje postavu, ktorá je uzavretá, bojujúca 

skôr sama so sebou, než so svetom, „znásilňujúca sama seba“ svojou vnútornou 

nevyrovnanosťou. Druhá postava je A Yao, blízky priateľ rozprávača, ktorý je postavou 

otvorenou, aktívne bojujúcou za svoje ideály a vyrovnanou so svojou sexualitou. 

Dvojicu kontrastných postáv využíva autorka k tomu, aby vytvorila napätie medzi dvoma 

diametrálne odlišnými postojmi k homosexualite. Obidve postavy sú rovnaké, čo sa týka 

sexuálnej orientácie, avšak stavajú sa ku heterosexuálnemu svetu odlišne.  

A Yao (vlastným menom Huang Shuyao) je človek, ktorý je promiskuitný, vedúci aktívny život 

s jasne vytýčenými hodnotami a nebojí sa odcudzovania a hanby. Je hrdý na svoju 

homosexualitu a sám seba označuje termínom „queer“. Podľa neho termín „gay“ označuje 

„bieleho muža“ zatiaľ čo  termín „homosexuál“ je politicky nekorektný. Termín „queer“ v sebe 

môže zahrnovať všetkých, mužov, ženy, aziatov, belochov, černochov, bisexuálov, či 

transsexuálov, je tam miesto pre všetkých, to je „queer“ (Zhu 2011: 42). 
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Dve hlavné postavy si boli veľmi blízke, ich vzťah sa dá charakterizovať aj ako „intímny“15.     

A Yao bol jeden z najdôležitejších ľudí v Xiao Shaovom živote a vo veľkej miere naňho 

vplýval.  

„Nebyť A Yaoa, moja mladosť by bola len prázdno“  

„沒有阿堯，我的少年時代將是一片空白“ (Zhu 2011: 16-17). 

 Poznali sa už od malička a chodili spolu do školy. Dôležitý moment v ich vzájomnom vzťahu 

predstavuje spomienka na leto po prijatí na univerzitu, Xiao Shao a A Yao išli na výlet k 

vodopádom, a práve tam rozprávač – hlavný protagonista prvýkrát pocítil niečo intímne 

k príslušníkovi rovnakého pohlavia. Keď sa naháňali  popri vodopáde, spadli jeden na druhého 

a preskočila medzi nimi iskra, avšak Xiao Shao bol vtedy neskúsený a neznalý svojich 

vlastných pocitov a túžob. Po mnohých rokoch sa k tejto spomienke znova vrátil a A Yao Xiao 

Shaovi povedal, že ho vtedy chcel pobozkať. Ale neučinil tak, keďže nevidel, žeby Xiao Shao 

taktiež v tom momente pociťoval vzrušenie. Rozprávač rieši vnútorný konflikt, keďže v tej 

dobe veril, že intímny vzťah s príslušníkom rovnakého pohlavia  je hriech a že bude 

„odhalený“ pre Bohom.  

Obaja hlavní protagonisti boli v častom telefonickom kontakte. A Yao volal z New Yorku Xiao 

Shaovi do Taipeia, len preto, aby „počul [jeho] hlas, ktorý ho spojí s jeho minulosťou. Aj 

napriek tomu, že konverzácie často končili v hneve a rozhorčení“(Zhu 2011: 45).  

Kým Xiao Shao je so sebou nevyrovnaný „stratený a mučený v labyrinte svojej identity“, tak 

A Yao, už od mladosti promiskuitný, bol šťastný homosexuál (Zhu 2011: 43). 

Rozprávač Xiao Shao počas svojho života o A Yaovi neustále rozprával a mal nutkavú potrebu 

nechať si od svojho priateľa odsúhlasiť svojich sexuálnych partnerov. 

„...získať jeho [A Yaov] súhlas, to by pre mňa znamenalo viac ako všetky požehnania na 

svete...“  

„...得到他的嘉許，勝過世間各種福證...“ (Zhu 2011, 74). 

                                                           
15 Niektorí bádatelia používajú pri označení ich vzťahu termín „milenci“ (Kao 2012), a iní výraz „starí 

priatelia“ (Leng 2016; Liu 2003). Napriek tomu, že mali medzi sebou veľmi blízky vzťah, nedá sa povedať, že 

by Xiao Shao a A Yao boli milenci, keďže medzi nimi nedošlo k sexuálnemu kontaktu, a preto súhlasíme s 

názormi Leng a Liu a budeme ich označovať ako „starých priateľov“. 
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Takéto jednanie, len dokazuje blízkosť priateľstva a intimity medzi Xiao Shaom a A Yaom. 

Dozvedáme sa, že A Yaovi bola diagnostikovaná choroba AIDS a počas svojich posledných 

dní bol umiestnený na klinike v Japonsku. Xiao Shao ho tam prišiel pozrieť a bol pri poslednom 

momente, kedy bol A-Yao pri vedomí. 

Napriek tomu, že ich vzájomné vzťahy oboch protagonistou sú veľmi blízke16, ich postoje 

k homosexualite a homosexuálnej komunite sú značne protikladné. Súčasťou rozprávačovho 

pohľadu na svet homosexuálov je presvedčenie o tom, že tento svet je len chvíľkový a čo 

chvíľa zanikne. Xiao Shaoovo pasívne postavenie k homosexuálnym hnutiam a kampaniam je 

zrejmé už na začiatku románu. A Yao sa vždy zúčastňoval demonštrácií a organizoval kampane 

za zlepšenie postavenia homosexuálnej komunity, na podporu boju proti AIDS a zvýšeniu 

povedomia v spoločnosti o tejto chorobe. Xiao Shao naopak predstavuje typ homosexuála – 

samotára,  ktorý je : 

 „tak pesimistický, že sa nikdy nezúčastňoval hocijakého stretnutia o viac ako troch ľuďoch“  

„ 我卻悲觀得從不參加任何三人以上的會談“ (Zhu 2011: 15). 

A Yao predstavuje typ homosexuála, ktorý je radikálny, bojoval za svoju pravdu, za svoje 

ideály, protestoval „ Konajte! Bojujte! Bojujte s AIDS!“ a žil spokojne vyrovnaný so svojou 

sexualitou. Kdežto Xiao Shaov pasívny a pesimistický postoj k životu ho nútil považovať A 

Yaove snahy o zlepšenie situácie za zbytočné, smiešne až desivé (Zhu 2011: 181; Leng 2016). 

Postava A Yaoa je kľúčovou postavou diela. Jej úloha je nastaviť zrkadlo k prístupu 

k homosexualite, ktorý predstavuje hlavná postava rozprávača Xiao Shaoa.  

Domnievame sa, že prostredníctvom dialógu týchto dvoch postáv autorka predkladá svoj 

vlastný pohľad na stav súčasnej taiwanskej spoločnosti. Hlavné postavy, dva rozdielne typy 

homosexuálov, reprezentujú rozdielnosť prístupov k životu. 

 Po tom ako rozprávačov priateľ A Yao zomrel na následky choroby AIDS, zisťujeme, že 

rozprávačovi je ľúto, že nestihol starému priateľovi povedať skutočný dôvod, prečo sa 

nezúčastňoval demonštrácií a aktívne sa nezapájal do hnutí na podporu homosexuálov: 

„Naozaj som chcel A Yaovi povedať, že to nebolo, tým, že som sa nechcel zúčastňovať 

ich gay pochodov, ale v skutočnosti, to bolo tým, že mi naháňalo strach vykrikovať 

                                                           
16 Liu v svojom článku dokonca uvádza, že A Yao cíti k Xiao Shaovi viac ako len priateľstvo (2003: 200). 

Zhodujeme sa s jeho interpretáciou ,že A Yao pociťoval k Xiao Shaovi neopätovanú lásku a uvedomil si to až 

príliš neskoro. 
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slogany. Vždy som sa cítil trápne, keď som musel vykrikovať heslá a mávať päsťami 

v dave ľudí, akoby som stál na ulici celkom nahý a úplne zahanbený“. 

„好想告訴阿堯，並不是我不參加他的同志運動歸根究底，我衹是，我衹是太怕，

太怕呼口號了。那些我必須跟隨集體一齊叫喊一齊揮舞的舉動，總令我萬分難

堪，無異赤條站在大街上，醜態畢露“ (Zhu 2011: 56). 

Niektorí bádatelia sa domnievajú, že rozprávač je opisovaný ako „rozvrátený muž“, z toho 

dôvodu, že „nie je schopný akceptovať seba samého a naviac nerozumie nevyhnutnosti boja za 

zlepšenie situácie homosexuálnej komunity (teda aj seba samého) vo 

vtedajšej spoločnosti“ (Kao 2012: 4). 

Čo sa tým snažila autorka naznačiť? Podľa Kao skutočnou „morálnou lekciou“, ktorú 

autorka v románe zdôrazňovala, je bojovať za „coming out“ všetkých queers17, aby odolali 

nespravodlivosti a útlaku väčšinovej heterosexuality (2012: 4). 

Stotožňujeme sa s vyššie spomenutým názorom Kao. Autorka v diele Zápisky 

spustošeného muža niekoľko krát predstavuje svoje názory, ktoré predstavujú „propagovanie 

aktivizmu“ homosexuálnej komunity a snaha „prebudiť“ povrchnú a pasívnu súčasnú 

generáciu. Ako žena, ktorá sa rovnako ako homosexuál, cíti znevýhodnená v súčasnej 

patriarchálnej spoločnosti.  

Táto snaha o tematizáciu „aktivizmu“ za práva homosexuálnej komunity len utvrdzuje našu 

hypotézu, že autorkine zobrazenie homosexuality v románe Zápisky rozvráteného muža sa dá 

charakterizovať podľa Putnových homotextuálnych typov ako „cesta manifestace“. Okrem 

duality postojov k homosexualite zo spoločenského hľadiska, rieši aj konflikt postojov vo 

vnútri hlavného protagonistu – „rozvráteného muža“ z románu. 

  

                                                           
17 Queer - je zastrešujúci výraz pre zoskupenia sexuálnych menšín (gayovia, lesby, transsexuáli, bisexuáli,...) 
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5.3 Dualita postojov hlavnej postavy k sebe samému  
 

Hlavný protagonista vedie sám so sebou vnútorný spor, pretože sa nevie vyrovnať so svojou 

sexualitou. Rozprávačove postoje k sebe samému a k svojej sexuálnej orientácií sú opisované 

s veľmi negatívnymi asociáciami. 

„Homosexuáli nemajú žiadnu domovinu“ 

„同性恋者无祖国“(Zhu 2011: 198).  

„To čo nám chýbalo nebola len domovina, my sme ničitelia pravidiel s prelietavou 

náturou a spoločensky neakceptovateľným správaním, sme heretici, ktorý nemajú otcov 

a predkov...“ 

„豈止無祖國。違規者，游移性，非社會化，叛教徒，我們恐怕也是無父祖“(Zhu 2011: 

199). 

Hlavný protagonista a rozprávač Xiao Shao predstavuje postavu stratenú medzi Foucaultovým 

sexuálnym rajom a svetom Levi-Straussovej heteronormativity, ktorý „opatrne kráča po 

cestičke niekde na hranici coming outu a zotrvaním in the closet18“ (Zhu 2011: 181). 

Pre pochopenie zmýšľania hlavného hrdinu, je dôležité načrtnúť podstatu jeho pohľadu na seba 

samého a na svet. Vnútorný konflikt hlavného protagonistu má svoj koreň v vnútornej 

nevyrovnanosti so svojou sexualitou. Túži po „heterosexuálnom vykúpení“ (Kao 2012),ale 

zároveň je spútaný obdivom k sexuálne nespútanému raju, o ktorom píše francúzsky mysliteľ 

Michael Foucault vo svojej knihe Dejiny sexuality19.  

Táto Foucaultova „erotická utópia“ by predstavovala krajinu, kde by neboli rozdiely medzi 

pohlaviami, kde by neexistovali sexuálne bariéry. Ľudia by spoločne skúmali hranice svojej 

sexuality a sex by už neslúžil len ako prostriedok k plodeniu potomkov, ale stal by sa svojim 

vlastným účelom (Zhu 2011: 67). 

Napriek tomu, že v Foucaultovej „erotickej utópií“ vidí raj, Xiao Shao stále bojuje sám so 

svojou sexuálnou identitou, pretože svet homosexuálov považuje za zhýralý a skazený. 

                                                           
18 Termín označujúci homosexuála, ktorý ešte nikomu nepovedal o svojej sexuálnej orientácií  
19 je štvorzväzková štúdia sexuality v ktorej autor skúma vznik „sexuality“ ako diskurzívneho objektu a 

samostatnej sféry života  
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Xiao Shao, cíti, že svet homosexuálov je zneucťujúci. Aby vystihol charakter takého sveta, 

používa výraz „yin“ 陰 (temný, ženský, homosexuálny) : 

 „neprejavovať city, aby si nebol zranený, to je jedno z pravidiel temného [homosexuálneho] 

sveta...“ 

„不再付出感情，免得受到創傷，陰界法則之一“ (Zhu 2011: 142) 

Opakom „yin“ 陰 je znak „yang“ 陽 (svetlý, mužský, heterosexuálny), z čínskeho „yinyang“20, 

teda konceptu, ktorý opisuje dve navzájom opačné a dopĺňajúce sa sily.  

Pre Shaoa predstavuje „yangový“ svet miesto, kde môže predstierať, že homosexuálom nie je 

a tak sa nemusí cítiť ako „sexuálny deviant, ktorý, je uväznený na okraji spoločnosti, utápajúci 

sa v plači, kvôli svojej vnútornej pustine“ (Zhu 2011: 118).  

Xiao Shao obdivuje francúzskeho antropológa Levi-Straussa. Jeho teória o príbuzenskej 

štruktúre, ktorá zatracuje homosexuálov ako ničiteľov poriadku mu je blízka a zamýšľa sa, kde 

v tejto štruktúre má miesto on sám. 

Xiao Shaov obdiv k štrukturálnej antropológií Clauda Lévi-Straussa a k jeho pojatiu 

príbuzenského systému 21 , priamo súvisí s jeho pochybnosťami o sebe samom ako 

homosexuálovi a jeho obdivu manželského mýtu založeného na heterosexualite. Xiao Shao je 

veľmi zaujatý Lévi-Straussovou teóriou „modelu maticovej algebry“, v ktorej existuje 

„trojprvkový systém príbuznosti, pozostávajúci z vzťahu krvi, adopcie a manželstva a je 

premenený na komplexnú sieť vzťahov násobením a dedičstvom“ (Kao 2012: 4). 

Xiao Shao sa zamýšľa nad tým, kde v tomto vzorci stoja ľudia „ako on“, teda homosexuáli. Sú 

gayovia, ako ten jeden bezdetný muž v brazílskom pralese, žijúci v kultúre, kde mať potomka 

je nevyhnutnosť? V kultúre ,v ktorej je nemať potomka považované za tabu a kde sú takýto 

                                                           
20 Koncept Yin a Yang má pôvod v dávnej čínskej filozofii a opisuje dve navzájom opačné a doplňujúce sa sily, 

ktoré sa nachádzajú v každej živej a neživej časti vesmíru. 

Yin (čín. 陰/阴; "tmavé miesto, severný svah (kopca), južný breh (rieky), zamračené, zahalené") je tmavší 

element; pôsobí smutne, pasívne, tmavo, žensky a korešponduje s nocou. K Yin sa priraďuje pasivita. 

Yang (čín. 陽/阳; "svetlé miesto, južný svah (kopca), severný breh (rieky), slnečné svetlo") je svetlejší element; 

pôsobí veselo, aktívne, svetlo, mužsky a korešponduje s dňom.  
21 Kľúčom k pochopeniu funkcie a fenoménu príbuzenstva je podľa Lévi-Straussa vzťah aliancie, kedy 

napríklad, ak má muž získať ženu, musí mu ju priamo alebo nepriamo postúpiť iný muž. Základný atóm 

príbuzenstva potom tvorí štvorčlenný systém vzťahov, ktoré môžu nastať medzi: bratom a sestrou, manželkou a 

manželom, otcom a synom a strýkom z matkinej strany a synovcom. 
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ľudia považovaný za nehodných byť „človekom“. Tak isto ako siroty, ktoré sú považované za 

menejcenné, oproti iným deťom (Zhu 2011: 59). 

V rámci Lévi-Straussovej heteronormatívnej ideológie sa Xiao Shao snaží vytvoriť si svoju 

vlastnú „homosexuálnu utópiu“  (Cho 1998: 217), kde by bol schopný žiť v harmónií so svojou 

rodinou a svojim partnerom. 

„...Bol to najskvelejší moment v mojom živote. Moja sestra a jej rodina na brehu 

oddychovali a jedli cukrovinky. Ja a Yongjie sme sa hrali v mori. Robili sme všetko pre 

to, aby sme si vytvorili túto utópiu, ten večný obraz...“ 

„ 我一生最輝煌的時刻。岸上是妹妹一家人在小憩吃點心海裡我跟永桔嬉戲。我

們極努力經營出來的理想國，永生的圖畫“ (Zhu 2011: 184). 

Xiao Shao je priťahovaný a fascinovaný heterosexuálnym vzťahom: „ Myšlienka romantickej 

lásky medzi mužom a ženou ma robila neuveriteľne šťastným...“ (Zhu 2011: 155).  

Stabilný monogamný vzťah preňho predstavuje práve heterosexuálny vzťah jeho sestry 

a švagra. Často chodí k nim domov, aby sa v tomto „heterosexuálnom prostredí“, očistil od 

toho „homosexuálneho“, v ktorom žije on sám. 

Chodí k nim na návštevy, pretože: „ sa chcel zúčastniť jej rodinného života, aby si zachoval 

zdravého ducha. Žiadne rozhovory od srdca, žiadne party, žiadne pitie, žiadny sex...“ (Zhu 

2011: 88). 

Kľúčom k pochopeniu funkcie a fenoménu príbuzenstva je podľa Lévi-Straussa vzťah aliancie, 

kedy napríklad, ak má muž získať ženu, musí mu ju priamo alebo nepriamo postúpiť iný muž. 

Základný atóm príbuzenstva potom tvorí štvorčlenný systém vzťahov, ktoré môžu nastať medzi: 

bratom a sestrou, manželkou a manželom, otcom a synom a strýkom z matkinej strany a 

synovcom. 

  Xiao Shao, ako „rozvrátený muž“, ktorý obdivuje patriarchálny príbuzenský systém, akoby 

„parodoval“ a „znevažoval“ patrilineárnu štruktúru rodiny a spoločnosti tým, že po dobu 

siedmych rokov zotrváva kvázi-manželskom vzťahu s Yongjiem, svojím partnerom. 

Kao považuje Shaovu a Yongjieovu snahu o „monogamný vzťah“ za patetický a slúžiaci len 

ako odhalenie podstaty dominantnej exkluzivity heterosexuálneho manželstva pod 

pokryteckým rúškom posvätnosti cirkvi (2012). 
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 „Boli sme ako nevesta a ženích, ktorí sa spojili pred Bohom, pretože sme nemali miesto 

v manželskom systéme tohto sveta“ 

„如同世間新郎新娘於神前締約既然人的姻親制度裡我們註定是無份的“ (Zhu 2011: 89-

90). 

Stotožňujeme sa s názorom Kao, že vzťah hlavného protagonistu Xiao Shaoa a jeho partnera 

Yongjieho slúži len na zvýraznenie „dominancie“ heterosexuality a porovnanie neistoty 

homosexuálneho vzťahu s bezpečnosťou uznávaného oficiálneho heterosexuálneho 

manželstva. 

V súvislosti s heteronormatívnou ideológiou Lévi-Straussa rezonuje dielom Zápisky 

rozvráteného muža aj téma reprodukcie. Levi-Strauss vo svojich prácach vyzdvihoval 

dôležitosť ženy ako centrálneho aspektu príbuzenstva.  

Rozprávač súhlasí s týmto názorom a lamentuje, že nereprodukčná spoločnosť je odsúdená na 

zánik (Liu 2003: 200). Tým sa naznačuje, že homosexualita, spolu s čoraz liberálnejším 

pohľadom na manželstvo, potomstvo a vzťahy, akoby ohrozovali spoločnosť (Cho 1998: 222). 

Autorka v magazínovom článku z názvom Písanie o erotike: Telo ako kus excelentného 

lakovaného výrobku (Qingyu xiezuo shenti xiang yi jian youxiu de qiqi情慾寫作身體像一件

優秀的漆器, 1994) hovorí: „Ak ľudia budú brať do úvahy iba sexuálnu stimuláciu a nie 

reprodukciu, spoločnosť bude zničená“ (citované podľa Cho 1998: 222). Tým môžeme usúdiť, 

že podobné názory interpretovala aj prostredníctvom hlavného protagonistu v románe Zápisky 

rozvráteného muža. Zhu Tianwen ako autorský subjekt artikuluje svoje názory, a vytvára tak 

príbeh s určitým „morálnym“ posolstvom.  

Zhan Hongzhi vo svojej práci Spievanie v osamelom svetle mesiaca (Zai gudu de yueye li 

chang 在孤獨的月夜𥚃唱 , 1994) kritizuje pro-reprodukčné názory, ktoré autorka 

prostredníctvom rozprávača vyslovuje. Nie je prekvapujúce, že niektorí bádatelia spochybňujú 

vhodnosť použitia rozprávača – muža homosexuála na predstavenie tém ako rodina 

a reprodukcia (citované podľa Cho 1998: 223). 

My sa nestotožňujeme s názorom Zhan Hongzhiho. Podľa nášho názoru sa autorka nesnažila 

nasilu kritizovať „nereprodukčnosť“ homosexuálnej komunity. Jednoducho vložila svoj názor 

ako žena do „úst“ svojho rozprávača keďže, ako sa dozvieme v nasledujúcich kapitolách, 

„posolstvo“ románu predstavuje aj autorkin vlastný pohľad na svet a spoločnosť. 
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5.4 Dekadentné motívy 
 

Zhu Tianwen bola v značnej miere ovplyvnená obdobím Fin de siècle. Toto literárne obdobie 

na prelome 19. a 20. storočia sa charakterizovalo ako „vek dekadencie“ a ako „vek nádeje na 

nový začiatok“. Autori tohto literárneho obdobia písali o témach a motívoch ako poníženie, 

samota a smrť.  

Známym predstaviteľom tohto štýlu bol Oscar Wilde, ktorého literárna 

„dekadencia“22spočívala v písaní o sebaláske a pôžitkárskej samopašnosti. Čo sa týka Zhu 

Tianwen, jej literárna „dekadencia“ spočíva v jej témach, nie v nej samotnej. Jej dekadencia 

spočíva v vytvorení takej fikcie, ktorá ma za cieľ šokovať, alebo prekvapiť spoločnosť. 

V prípade románu Zápisky rozvráteného muža Zhu Tianwen vytvorila postavu hlavného 

protagonistu – rozprávača, ktorý vykladá svoj „dekadentne ladený“ príbeh tematizujúci život 

homosexuála, promiskuitu, samotu a smrť. 

Autorka vykresľuje rozprávača, ktorý sám seba považuje za abnormála a ako „chorého 

človeka“ , ktorý sa viní za to, čo je; v skutočnosti sa tento fakt, dá interpretovať ako metonymia 

na mesto v ktorom žije, ktoré je „choré, abnormálne“. Román je teda napísaný ako vyznanie 

vyšinutého človeka, ktorý nesie hriechy svojho mesta a ktoré zúfalo potrebuje duchovné 

očistenie. Ten „rozvrátený muž“ je Taipei, pustatina v ľudskej forme (Chen  2011: 407). 

Takouto interpretáciou mesta Taipei ako „rozvráteného muža“ sa vzhľadom na rozsah práce 

nebudeme zaoberať. 

  

                                                           
22 V západnej literatúre sa tento termín spojoval najviac v súvislosti s pádom Rímskej ríše, aby poukázal na 

kultúrny úpadok, ktorý nasledoval po čase veľkého úspechu. Témy ako sebapoškodzovanie, hľadanie novej 

stimulácie prostredníctvom umeleckého prepracovania a degenerované správanie boli v literatúre pomerne 

časté. Tento termín sa používa v moderných časoch, najmä v súvislosti s európskym umením, literatúrou fin-de-

siecle a životným štýlom koncom devätnásteho storočia, ktorý ilustruje symbolizmus, estetické hnutie a 

secesia.(Cho 1998: 18). 
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5.4.1 Motív promiskuity 
Motív promiskuity ako symbol „hriešnosti“ a dekadentného životného štýlu homosexuálov sa 

ťahá naprieč celým románom.  Stretávame sa s týmto motívom hlavne v súvislosti s postavou 

A Yaoa. 

A Yao je hrdý homosexuál, ktorý sa za seba nehanbí, užíva si svoju sexualitu a bojuje za 

zlepšenie situácie práv homosexuálnej komunity. Neverí v Boha a nesúhlasí so svojou matkou, 

že byť homosexuálom je hriech. Preto odmieta akúkoľvek spoveď, či  odpustenie hriechov. 

„Pokánie je len odsúvanie viny, nič viac...“ 

„救贖是更大的諉過“ (Zhu 2011: 25). 

Hlavný protagonista Xiao Shao nesúhlasí s A Yaovým životným štýlom a považuje ho za 

nečistý. Ako sme ukázali vyššie, obdivuje myšlienky Léviho-Straussa a v jednej scéne číta 

Xiao Shao úryvok z knihy Tristes Tropiques23 opitému A Yaovi, ktorý mu volal z New Yorku. 

Predčíta mu kapitolu z tejto lyrickej akademickej prózy o brazílskom kmeni Caduveo, o ich 

umení, kultúre a prezentuje antropologický výskum Lévi-Straussa.  

Rozprávač, ktorý predstavuje pesimistického samotára sa automaticky pustí do svojich 

vlastných úvah o stereotype homosexuálov, so zámerom opísať ich promiskuitný životný štýl 

(Liu 2003: 67).  

„...ani tisícky kilometrov ma neodradili od odhalenia chrapotu jeho hlasu. Určite to bol 

následok víkendového behania po baroch, nasledovaným sexom vo verejných kúpeľoch 

s tuctami chlapov. Dokým jeho orgán neostal zvädnutý, jeho neukojiteľná túžba 

opätovne vzplanula, ale potom ho jeho vyčerpaný penis nútil prestať. Až priveľmi som 

rozumel týmto divokým šialeným rituálom sexuálneho uspokojovania, pľutí na svoje 

dlane a kľačaní na kolenách...Všetky tie zmiešané telesné tekutiny vysaté z tiel ľudí, 

pokrývajúce iné telá a aj  jeho vlastné, dokopy zatvrdnuté vytvárajúce vrstvu akoby 

masky, ktorá mala neodstrániteľný zápach odporného bahna v priekope a zamotávala 

ho ako pavučina...“  

                                                           
23 Kniha od Claude Lévi-Straussa, ktorá dokumentuje jeho cesty a antropologické výskumy, so zameraním na 

Brazíliu, ale aj iné oblasti ako India alebo Karibik. 
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„他聲音裡的瘖瘂浮脹，相隔十萬八千里也難逃我耳目。必是週末的吧追逐，隨

後到蒸汽屋裡與十幾人大風吹。器官仍腫著，慾火又燃起來，永不饜足，卻因

屌乏而告終。我太瞭了，那吐一口唾沫在掌心隨之伏匍吮搓的狂迷儀式，無從

遏阻“...“那輪番吸吮的各類津液混拌一氣，塗抹了眾體復塗抹自己，膠結為一層

爛泥溝味道的面膜驅除不去蛛網似的裹纏著他“ (Zhu 2011: 47-48). 

Napriek tomu, že Xiao Shao považuje svet homosexuálov za zhýralý a často kritizuje A Yaoa, 

za nekonečné zástupy jeho milencov, on sám si nemôže pomôcť a ten z jeho pohľadu nečistý 

svet ho priťahuje: „...A Yao ma volal z miesta dymu a síry, Sodoma Gomora...“,“...nemohol 

som si pomôcť a obzrel som sa za seba a v momente, keď som zazrel to miesto, ako horúca 

pec, taktiež som sa premenil na soľný stĺp...“(Zhu 2011: 55) .  

Rozprávačov postoj k sexu sa určite dá nazvať ako „promiskuitný“ a „zhýralý“, vzhľadom na 

jeho početné striedanie partnerov. Jeho kritizovanie A Yaovej promiskuity sa zdá byť tým 

pádom egocentrické. Keďže neberie do úvahy, že on sám bol počas svojho života taktiež veľmi  

promiskuitný.  

V jeho „zápiskoch“ sa stretávame s jeho mnohými milencami: „...mal som sex s cudzincami, 

veľa ľudí preplachtilo mojím životom, bez tváre a bez mena“ (Zhu, 2011, 149-150).  

 „...mal som sexuálny kontakt so stovkami, tisíckami tiel“ 

 „...我跟千百個身體性交“ (Zhu 2011: 81). 

Neskôr sa dozvedáme, že Xiao už z bol unavený z týchto telesných potešení a chcel získať 

niečo viac, niečo zmysluplné a túžil po monogamnom dlhotrvajúcom vzťahu. 
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5.4.2 Motív Estetizácie 
 

 Estetizmus, teda predstava výlučného umenia, ktoré nie je ovplyvňované všednou 

realitou a zároveň na ňu žiadnym spôsobom nepôsobí. Čisté, absolútne umenie je vytváranie 

pre umenie samo (z francúzskeho l'art pour l'art, [umenie pre umenie]) a spája sa s kultom 

indivídua a krásy. 

Sex v tomto pojatí predstavuje len estetický akt, čo nás privádza k teórií estetizmu, ktorá 

predstavuje intelektuálne a umelecké hnutie podporujúce dôraz na estetické hodnoty viac ako 

na sociálno-politické témy v literatúre, výtvarnom umení a hudbe. To znamenalo, že umenie z 

tohto konkrétneho hnutia sa viac sústredilo skôr na to, aby bolo krásne než na jeho hlbší 

význam. 

 Autorka pri opisovaní homosexuality v diele Zápisky rozvráteného muža  používala 

taktiež postup tzv. estetizácie. Estetizácia je jeden zo spôsobov ako konceptuálne stvárniť obraz 

rovnako pohlavnej intimity. Ako literárnu konkretizáciu takto chápanej estetizácie je možné 

uviesť prostriedok, ktorý sa nazýva – erotizujúci pohľad . Ide o literárni postup, pri ktorom za 

účasti rozprávača býva objekt pozorovania erotizovaný a často prirovnávaný k antickým 

hrdinom a bohom.24 Ako typické využitie postupu erotizujúceho pohľadu si môžeme uviesť 

napríklad popis a pozorovanie spiaceho milenca (Motyčka 2013: 199). 

 V diele Zápisky rozvráteného muža sa dá nájsť niekoľko príkladov, kde autorka použila 

práve tento prostriedok na stvárnenie homosexuálnej intimity. Použitie erotizujúceho pohľadu 

sa dá badať v kapitole 6, kde rozprávačov dlhoročný partner Yongjie tancuje na hudbu od 

Milesa Davisa a rozprávač ho pozoruje: 

„vyzeralo to akoby sa miloval s hudbou, až ho to láskanie viedlo k orgazmu, zastavil sa 

keď bol blízko a odďaľoval tú rozkoš“ 

„像跟音樂在歡愛。眼看他耳鬢廝磨就要到達時，忽又脫身迤邇去，延宕愉悅

“ (Zhu 2011: 79). 

                                                           
24 V diele nájdeme viacero odkazov k starovekému Grécku, čo nie je ojedinelý jav, keďže v homotextualických 

analýzach sa často stretávame s motívom „gréckej lásky“ (Motyčka 2013: 198).  

Staroveké Grécko je často vnímané ako „zlatý vek“ milostných vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia 

(Putna 2013: 122). 
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Ďalší príklad erotizujúceho pohľadu nachádzame taktiež v kapitole 6, kde rozprávač stojí 

a pozoruje svojho spiaceho milenca: 

„Opieral som sa o dvere a pozeral som sa na Yongjieho, do ktorého som bol zbláznený. 

Bože! Pri tom ako spal, bol tak krásny a bezchybný ako Adam na Michelangelovej 

freske“ 

„我倚傍門側癡看永桔，天啊他這時的睡姿，俊美無瑕如米開朗基羅壁畫中的亞

當“ (Zhu 2011: 70). 

Použitie motívu estetizácie môžeme spozorovať  aj pri opise rozprávačovho vzťahu 

s tanečníkom Jiem. Ten veľmi obdivoval svojho kolegu tanečníka Jina, nielen preto, že „mal 

pri tancovaní neuveriteľnú energiu“, ale aj kvôli jeho bezchybnému telu, ktoré sa mu v očoach 

javilo ako „bronzová socha Poseidona vyrezanú na vrchole gréckeho sochárskeho umenia, 

nahá a prekrásna“ (Zhu 2011: 139). 

Rozprávač sa stotožňuje s Jieho „estetickým“ postojom k sexu, čo znamená, že preňho je sex 

niečo ako umelecké dielo, prostredníctvom, ktorého hľadá sexuálnu rozkoš. Väčšinu času len 

racionalizuje svoje mnohé milenecké skúsenosti ako hľadanie krásy, čím sa vyhýba 

akémukoľvek morálnemu záväzku. Jeho stretnutia s jeho milencami sú opísané ako čisto 

zmyselné (Cho 1998: 208).  

 

5.4.3 Motív poníženia 
 

Podľa nášho názoru Jie predstavuje dôležitú postavu v diele, keďže je to postava, s ktorou 

rozprávač zažije prvú sexuálnu skúsenosť, prvú lásku a rozchod. Dôležitou súčasťou 

opisovania aktu rovnako pohlavnej intimity, je charakteristika postáv, napríklad postava 

mladíka, čo sa zamiluje do nesprávneho. Čo môže vyústiť do fabule ako samovražda, či  

rezignácia na život (Motyčka 2013: 203). Autorka využíva postavu Jie na to, aby rozprávača 

uviedla do pozície, kedy sa cíti sám a ponížený po rozchode zo svojou prvou láskou. 

Vzťah hlavnej postavy s Jieom predstavuje paletu rôznych emócií v subjektívnom svete 

rozprávača. Rozprávač zažíva počiatočné pocity zamilovanosti ,až po nenávisť, pocit poníženia 

a bezmocnosti. Je to prvá osoba, ku ktorej cíti hlbokú náklonnosť, až so sklonmi k fetišizmu: 
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„Opäť som si ako zmyslov zbavený strčil svoju tvár do bundy, vdychoval som Jieovu vôňu 

a chcel som sa ponoriť do spánku spomienok a už nikdy sa neprebudiť“ (Zhu 2011: 130). 

Po rozchode s Jiem sa rozprávač sa dostane do kontaktu s mladým mužom menom Fei Duo, 

ktorý pochádza z bohatej rodiny, je to príťažlivý mladý muž, ktorý vie použiť svoj šarm, aby 

ostatných využil (Cho 1998: 209). Xiao Shao k nemu pociťuje silnú sexuálnu túžbu a berie ho 

len ako sexuálny objekt.  

Fei Duo nazýva Xiao Shaoa: „PAPA“. Týmto oslovením jasne naznačuje, že Xiao Shao by 

mohol byť jeho otec. Popis Xiao Shaovej lásky k mladíkovi vykazuje podobnosť s románom 

Smrť v Benátkach 25  od Thomassa Manna. Rozprávač kupuje Fei Duovi lístky na hracie 

automaty a predstavuje si seba ako protagonistu z Mannovho románu a Fei Dua, ako nevinného 

krásneho mladíka Tadeáša (Ji 2017: 88). Fei Duo nejaví absolútne žiadne znaky sexuálnej 

túžby voči Xiao Shaovi a ignoruje ho. Až po tom, ako Xiao Shao začuje melódiu talianskeho 

filmu z televízora, ktorá mu pripomenie jeho mladosť a jeho starého priateľa A Yaoa, uvedomí 

si veľký vekový rozdiel medzi ním a chlapcom. Cíti sa ponížený a bez rozlúčenia opustí Fei 

Duov byt (Cho 1998: 209).  

Keďže mladík nejaví absolútne žiaden záujem o Xiao Shaoa, rozprávač je zahanbený svojím 

neúspešným pokusom o ovládanie objektu svojej túžby:  

„...任費多的一切一切，無情踐踏“ 

„...nechal som Fei Duoa, aby ma takto neľútostne pošliapal...“ (Zhu 2011: 118). 

Rozprávač okrem problému osobného poníženia vo svojom živote, tiež zažíva trápenie, keď to, 

čo si myslel, že je vzťahom lásky, bol v skutočnosti len na sex za peniaze. Jeden z jeho 

milencov, ktorého nazýva „Shi“, si od neho požičal peniaze a nechcel ich vrátiť naspäť. 

Navrhuje rozprávačovi, že zaplatí dlh sexom. Rozprávač zo začiatku nesúhlasí s jeho návrhom, 

ale keďže je zamilovaný, nie je schopný odmietnuť. Po akte, už však rozprávač viac necíti 

lásku k Shi a cíti sa zradený a zahanbený, že sa ich vzťah zmenil len na vzťah klient – prostitút 

(Cho 1998: 212). 

                                                           
25 Smrť v Benátkach – je najznámejšia novela nemeckého spisovateľa Thomasa Manna, nositeľa Nobelovej 

ceny za literatúru. Príbeh muža v stredných rokoch, ktorý sa zamiloval do mladého muža menom Tadeáš.  
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Početné sklamania v láske spôsobujú, že rozprávač je neustále sklamaný a deprimovaný. Je 

osamelý a bojí sa otvoriť iným ľudom, keďže zo svojich sexuálnych vzťahov zažíva zatiaľ len 

poníženie a frustráciu. Bál sa odhaliť skutočné úmysly iných ľudí, aby ho to poznanie nezranilo. 

Podľa nášho názoru autorka tento motív poníženia a postavy Fei Duoa a Shi využila na 

predstavenie problému ľudí súčasnej generácie, ktorí: 

 „sú nakazení narcizmom a myzofóbiou26, a chcú len úplne pohodlné a neškodné (vegetatívne) 

vzťahy“   

„自戀的潔癖症候群，他們要一種絕對舒服無害的植物性關係“(Zhu 2011: 105). 

Zhu Tianwen opisuje mladú generáciu ako ľudí, ktorí len „trocha dajú a trochu zoberú, ale 

nikdy nechcú nič hlboké, pretože to je erozívne, spôsobujúce len skazu, a tým pádom je to pre 

nich nepriaznivé “(Zhu 2011: 106). 

 Nie je náhoda, že autorka v čase,keď písala román Zápisky rozvráteného muža mala okolo 40 

rokov a jej rozprávač je v rovnakom veku. Z tohto faktu môžeme usúdiť, že autorka sa sčasti 

stotožňovala s rozprávačom svojho diela a kritizovala dnešnú generáciu, ako aj ľudí, ktorí 

odmietajú brať na seba zodpovednosť a odcudzovala ich povrchnosť a pasívnosť. 

„Táto generácia Fei Duo27 je pasívna a aj iniciatívna. Sú priamočiari, už od narodenia 

cool a asexuálni. Oni radšej uprednostnia čistú masturbáciu, pred emocionálnymi 

zväzkami s inými ľuďmi, ktoré ich môžu postaviť do zložitej situácie“ 

„那麼費多一代，既被動，又主動，俐落直線條，酷派誕生，無性的。他們寧願

乾乾淨淨自慰，也不想跟人牽扯慾情弄得形容狼狽“ (Zhu 2011:  103). 

Autorka prostredníctvom rozprávača a jeho strastí s vzťahmi rieši dilemu jedinečnej taiwanskej 

generácie Fei Duo   „費多一代“ , ktorá sa snaží vytvoriť si svoju vlastnú identitu v progresívnej 

globalizovanej, heterogénnej spoločnosti.  

Rozprávačov postoj k sebe a svojej generácií a k nej kontrastnej mladej generácií sa dá badať 

v nasledujúcej pasáži: 

                                                           
26 Myzofóbia - chorobný strach z nákazy a zo špiny 
27 費多 Fei Duo – postava, ktorá predstavuje mladú povrchnú márnotratnú generáciu. Pomenovanie tejto 

postavy taktiež odráža autorkinu kritiku tejto „mladej generácie“. Znak  fei 費 sa môže preložiť ako 

„márnotratný“, „konzumný“, znak duo 多 sa prekladá ako „veľa“.  
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„Keď A Yao vystúpil a prehlásil: „Queer, to som ja!“ Chcel som vyskočiť hore, zabaliť 

ho do kusu deky, zakryť ho a odvliecť z pódia. Deti, tie majú ich mladosť, ale A-Yao 

a ja, my sme len ľudia z mäsa a kostí, načo sa obťažovať a vystavovať na odiv našu 

úbohosť?“ 

„當阿堯站出來說，「queer，我就是這個樣子又怎樣！」我好想跳上去用塊布

毯把他掩蓋包住推下臺。孩子們有的是青春，阿堯你我，一副臭皮囊，何苦獻

醜“ (Zhu 2011: 48). 

Rozprávač jasne kritizuje A Yaov aktivistický postoj a uťahuje sa do ústrania, do svojho 

vlastného súkromného sveta, kde nebude nikoho obťažovať. Vymedzuje sa proti vystavovaniu 

takéhoto,  podľa neho „nepatričného“ správania. A hovorí o generačnom rozdiele medzi ním 

a generáciou X, ktorí sú pre rozprávača mladí ľudia vyžívajúci sa v dekadentnosti a zhýralosti.  

V románe nájdeme postavu menom Papagáj Gao, ktorá bola rovnako stará ako hlavný 

protagonista rozprávač. Okrem rovnakého veku ich spájal aj rovnaký strach zo smrti. Práve 

kvôli strachu zo starnutia sa starali o svoje telá ako najviac mohli a nechápali A Yaoa a jeho 

celoživotný boj za seba a svoju identitu. 

„ Ja a Papagáj Gao sme boli ako stroskotanci, ktorí prežili potopenie lodi, ktorá sa 

roztrieštila o breh, vymieňajúci si zážitky nášho úniku pred smrťou. Obaja sme žili 

životy v bláznivom zhýralom svete. Obaja stroskotanci. Báli sme sa smrti omnoho viac 

ako iní ľudia, a preto sme sa až chorobne starali o svoje zdravie, kdežto A Yao nebol 

schopný akceptovať svoj vek a stále vstupoval do situácií, kedy riskoval svoj život. Od 

toho prílevu všetkých tých „nových ľudí“, „nových nových ľudí“ a „generácie X“ musel 

zniesť veľa útrap, násilia a poníženia“  

„我與高鸚鵡好像船難被衝上岸的倖存者，交換逃生經驗。曾經都度過瘋狂的放

浪生涯，倖存者，我們。當我們比任何人都更怕死的，幾近病態的在保身體時，

阿堯老驥伏櫪仍出入那些場合拚命，充斥他周遭的新人類，新新人類, X 人類, 

他將飽受多少亂暴和屈辱呢“ (Zhu 2011: 51).  

Motív strachu zo smrti je v románe Zápisky rozvráteného muža tematizovaný a spájaný 

s motívom samoty. Čím bol Xiao Shao starší, tým viac sa uchyľoval do ústrania do svojho 

vysneného samotárskeho sveta. 
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5.4.4 Motív samoty a melanchólie  
 

Melanchólia hlavného hrdinu sa v diele Zápisky rozvráteného muža vyskytuje veľmi 

výrazne a nie náhodou. Jeden z najväčších literárnych vplyvov na autorku mala Zhang Ailing, 

ktorá bola známa melancholickou atmosférou v jej dielach.  

Podľa Huanga Zhang Ailing patrí k tým niekoľko čínskym spisovateľom (Lu Xun, Yu 

Dafu), ktorí si z melanchólie spravili literárnu tému. Recepcia Zhang Ailing často poukazuje 

na „smútok ako náladový obrázok (Traurigkeit als Stimmungsbild)“ (2001: 50). 

V prípade tvorby Zhang Ailing ide predovšetkým o melanchóliu, ako prežívanie sveta, 

alebo melancholický postoj voči svetu, ktorý nie je na rozdiel od tragického postoja následkom 

konkrétnej udalosti, nešťastia a pod. Napriek tomu v mnohých dielach Zhang Ailing rozpráva 

o ľuďoch, ktorí boli postihnutý konkrétnymi ranami a teda ich rozpoloženie, prežívanie 

a jednanie je predsa len spôsobené tragédiou. 

Hlavným zdrojom melanchólie u Zhang Ailing je jej samotárstvo, respektíve vedomie 

nemožnosti zdieľania pocitov a trápení s druhými (Huang 2001: 209). V prípade Zhu Tianwen 

samota hlavného protagonistu-rozprávača pramení v neschopnosti akceptovať svoju vlastnú 

sexualitu, zdieľať ju s inými ľuďmi, ale taktiež aj v jeho tragických láskach. 

Motív samoty a odchodu do ústraní je podľa Motyčku jeden z najbežnejších motívov 

používaných na zobrazenie rovnako pohlavnej intimity (2013:201). Súhlasíme s týmto 

tvrdením, keďže v každom období a v každé zo svetových literatúr by sme našli nepreberné 

množstvo príkladov samoty ako literárneho motívu. Napríklad v diele Thomasa Manna, Franza 

Kafku, či Gabriela García Márqueza. Nasledujúce príklady z diela Zápisky rozvráteného muža 

dokazujú výrazné tematizovanie motívu samoty. 

Xiao Shao sa cítil osamelý aj ako príslušník svojej generácie, aj ako jedinec v 

spoločnosti. Samota ho zožierala skoro každým dňom. „Samota mi zaplnila oči, nič len samota, 

nesmierna a nekonečná samota“ (Zhu 2011: 89).  

Autorka značne využíva tento motív na vykreslenie melancholickej atmosféry. 

Rozprávačove úvahy  o samote a „dekadentnosti“ sveta homosexuálov majú za cieľ priviesť 

čitateľa k pochopeniu a stotožneniu s tým, čo zažíva.  

„Ona [samota] sa zakorenila v celom mojom tele a mysli ... Samota nie je niečo, čo sme 

schopný odvrátiť, alebo zahnať. Jedinou cestou je so samotou spoločne koexistovať“ 
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„它盤據著全部身心.... 寂寞是不能排遣，打發的。寂寞唯有一途，就是與寂寞徹

底共處“ (Zhu 2011: 89). 

Rozprávač uvádza príklad samoty u speváka Michaela Jacksona a jeho ranču Neverland, 

kde pri interview s Oprah Winfrey spevák priznal, že je posadnutý detskými vecami, hračkami, 

kolotočmi a že niekedy v noci sám jazdí na svojom kolotoči. Rozprávač považuje túto 

skutočnosť za veľmi smutnú a speváka až ľutuje: „Môj bože, on musí byť najosamelejšia osoba, 

akú som kedy videl“ (Zhu 2011: 90). 

Xiao Shaovi tieto hračky, klauni, kolotoče a iné predmety, aké mal Michael Jackson na 

svojom ranči evokovali skôr smutné spomienky na detstvo. To je možno dôsledkom toho, že 

v detstve sa spolu so svojou mladšou sestrou museli často starať o seba. Xiao Shaova matka 

nebola často doma a oni „žili svoj vlastný nezávislý život“ (Zhu 2011: 176). 

Rozprávač uvažuje nad fyzickými dôsledkami samoty a depresie. Fyzická únava, 

prudké búšenie srdca, neschopnosť nadýchnuť sa, to všetko pociťoval rozprávač na pravidelnej 

báze. Najmä, v čase, keď bol sám a bez partnera. Cítil sa osamelý ako „veľký jašter v období 

Jury“ (Zhu 2011: 90). 

Jediné, čo dokázal v tomto štádiu samoty rozprávač robiť bolo „čítať článok o farbách, 

výskum o vizuálnom pôsobení červenej a zelenej farby v čínskej poézií“ (Zhu 2011: 90) 

Tu opäť prichádzame do kontaktu so stratégiou intertextuality. Niekoľko stránok 

z kapitoly zaberá vedecká štúdia, ktorá predstavuje len vymenovávanie rôznych typov červenej 

a zelenej farby.  

 Forma intertextuality v diele Zápisky rozvráteného muža najčastejšie predstavuje opis 

„aktu čítania“. Rozprávač vkladá do deja románu, zobrazenie procesu čítania, pri ktorom 

rozprávač získava potešenie len z čítania textu bez ohľadu na jeho význam. Ako sme definovali 

v predchádzajúcich kapitolách, autorka opísala hlavného protagonistu ako postavu, čo sa 

vyžíva v sexuálnej promiskuite, a táto vedecká štúdia o vymenovávaní druhov farieb 

predstavuje príklad textuálnej promiskuity, ktorú autorka Zhu Tianwen v Zápiskoch viackrát 

používala. 

V čase keď je Xiao Shao bez partnera a osamelý, mu jediné potešenie spôsobuje čítanie 

vedeckých textov. Čítanie rozprávačovi umožňuje „uniknúť z logiky slov, opustiť aj ich 
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semiotické funkcie“ čím sa text stáva objektom fetišu, ktorého potešenie nahradí objekt 

absentujúceho tela Xiao Shaovho milenca (Zhu 2011: 91; Chang 2011: 427). 

Pre čitateľa sa môže zdať, že toto náhodné vymenovávanie farieb a  odtieňov nemá 

žiadny špecifický účel, či zmysel v utváraní deja. Avšak podľa Cho, rozprávač nielen číta, ale 

nachádza v menách farieb rytmus a predčíta ich, akoby to bol hudobný text (1998: 232). 

Rozprávač nachádza v texte vizuálne a aj akustické potešenie. Čo však Xiao Shao hľadá, 

je viac ako len potešenie z vizuálneho oceňovania a rozlišovania odtieňov červenej a zelenej 

farby. Oveľa dôležitejšie je potešenie, ktoré pochádza z samotného čítania tejto nekonečnej 

série názvov farieb (Chang 1998: 428). 

Zhodujeme sa s interpretáciou Chang, ktorá tvrdí, že rozprávač Xiao Shao, rovnako ako 

Ronald Barthes, hľadajú textové potešenie len zo samotného čítania. Nezaoberajú sa 

významom jednotlivých slov, či znakov. Jediné, čo ich zaujíma je „textuálne 

potešenie“ samotného čítania textu. 

Zhu Tianwen týmto priamo referuje k Barthesovi, avšak jeho meno v románe Zápisky 

rozvráteného muža nikdy nespomenie. Ako sme analyzovali v predchádzajúcej kapitole28, 

podľa nášho názoru vymazanie Barthsovho mena má čo dočinenia s tým, že Zhu Tianwen 

nechcela, podľa jeho teórie „zomrieť ako autorka“. Jej cieľom bolo preukázať, že 

prostredníctvom stratégie intertextuality autor môže prejaviť svoje názory a postoje, teda nie 

je len „kompilátorom“ a „zapisovateľom“ toho, čo už bolo povedané pred ním. 

Napriek tomu, že sa môže zdať, že román spisovateľky Zhu Tianwen predstavuje len 

príbeh taiwanského muža v stredných rokoch, ktorý reflektuje svoj život, svoje lásky 

a intelektuálne vplyvy, román Zápisky rozvráteného muža v sebe skrýva omnoho viac. Ako 

sme naznačili vyššie autorka sa samozrejme snažila predstaviť život homosexuála na Taiwane 

v 90-tych rokoch 20-teho storočia, ale okrem toho mala pohnútky predstaviť vlastné názory 

ako žena v patriarchálnej spoločnosti. Pod rúškom „duality postojov 

k homosexualite“ predstavovala taktiež „dualitu postojov žien k ich spoločenskému 

postaveniu“.  

 

                                                           
28 Vid. Kapitola – Intertextualita  
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5.5 Ženské videnie sveta 
 

Zhu Tianwen vo svojich memoároch a antológií poviedok z názvom  Kvetina si pamätá 

predošlé životy (Hua yi qian shen 花憶前身 , 1996) uvádza, že chcela prostredníctvom 

„zápiskov“ vyjadriť svoj vlastný názor na svet ako žena. Pôvodne zamýšľala napísať knihu o 

„ženskej zmyselnosti a sexualite“ a zahrnúť v nej „starodávne a moderné, východné a západné, 

historické a mytologické zdroje“ (citované podľa Cho, 1998: 189).  

Dôvod, prečo chcela autorka napísať dielo o ženách, mal svoj pôvod do značnej miery 

v jej obdivu k Hu Lanchengovi. Ten pred svojou smrťou zamýšľal napísať knihu o ženách, 

avšak túto ideu nestihol zrealizovať. Zhu Tianwen ako jeho žiačka, sa podujala na to aby 

napísala dielo o ženách a tím poctila svojho mentora Hu Lanchenga (Cho 1998: 189). 

Kombinácia množstva dostupných materiálov týkajúcich sa estetiky, pohlavia a 

spoločnosti z výskumov Hu Lanchenga a Zhu Tianwen, spolu s jej osobným záujmom o tému 

mužskej homosexuality stáli pri zrode myšlienky napísania románu Zápisky rozvráteného muža 

(Cho 1998: 193). 

Inšpiráciu na napísanie príbehu o mužovi homosexuálovi čerpala autorka aj z osobnej 

skúsenosti s jej dobrým kamarátom z detstva. Hovorí o ňom v jednom z interview: „Mala som 

priateľa, keď som bola tínedžerka, on sa so mnou rozprával o svojich problémoch počas 

určitého obdobia v jeho živote. Vypočula som si jeho príbeh a spísala som ho. Akonáhle som 

začala písať tento príbeh, napadlo mi že táto téma je úžasná, pretože to je ako pridávať rôzne 

prvky do fľaše. Potom stačí pridávať ďalšie chemické prvky, tie začnú medzi sebou reagovať 

a dokopy vytvárajú napätie, ktoré potrebujem na napísanie kvalitnej literatúry. Hlavný 

protagonista Zápiskov rozvráteného muža je muž, homosexuál, ktorý ešte neprešiel „coming 

outom“. To, že ešte neprešiel „coming outom“, vytvára v diele ešte viac napätia. Takýto typ 

postavy vytvára viac napätia ako iní ľudia, ktorí už sú napríklad aktivistami za práva 

homosexuálov. Vytvára novú situáciu, ktorá ma núti premýšľať a podnecuje ma, aby som 

o tejto téme písala“ (Grillot 2015).  

Napriek tomu, že písala román o živote muža homosexuála, o jeho milencoch 

a spomienkach, mužská homosexualita nie je hlavnou témou diela. Sama autorka vyhlasovala, 

že jej cieľom bolo „využiť jedinečnosť homosexuality na vyjadrenie svojho vlastného pohľadu 

na zmyselnosť a erotiku: [Celý príbeh je len mojím pohľadom na život a sexualitu]“ (Cho 1998: 

195). 
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V tejto časti práce nás bude zaujímať, čo sa snažila autorka povedať o ženách 

a o ženskom videní sveta.   

V diele sa nevyskytuje veľa ženských postáv, avšak na základe našej analýzy 

dochádzame k záveru, že v rámci významovej výstavby románu majú dôležitú funkciu.  

Dôležitou ženskou postavou je rozprávačova mladšia sestra, ktorá mu je z celej rodiny 

najbližšia. V detstve sa museli so sestrou spoľahnúť na seba a žili vlastným nezávislým 

životom. Xiao Shaov milenecký vzťah s Yongjiem, spôsobil, že jeho súrodenecké vzťahy so 

sestrou ochladli. Jedným z dôvodov, prečo jeho sestra nemala rada Yongjieho bol fakt, že mala 

vrelý vzťah k A Yaovi, ktorého poznala od detstva a vidieť iného muža po boku jej brata v nej 

vyvolávalo zvláštne nepriateľské pocity (Zhu 2011: 172). 

Ďalším dôvodom jej nepriateľstva môže byť rozprávačova strata záujmu o svoju rodinu. 

Počas svojho neviazaného života Xiao Shao preferoval milenecké vzťahy, pred tými rodinnými 

a dokonca ho netrápila ani smrť jeho vlastného otca. 

„Smrť môjho otca ma nezasiahla tak veľmi, ako strata lásky“ 

„父親之死，肯定不比我的失戀大“ (Zhu 2011: 175) 

Keď rozprávač nájde stabilný vzťah s Yongjiem, uvedomí si svoju chybu a ľutuje, že 

sa voči rodine a zvlášť svojej sestre choval tak chladne a nevšímavo. 

„Taký dlhý čas som zabúdal, že mám malú sestru! Nenávidí ma? Kedysi sme záviseli 

jeden na druhom. Ale keď som prechádzal ťažkým obdobím, ani neviem ako, som ju 

odvrhol...“ 

„我太久都忘記有這個妹妹，她會怨恨我嗎？我們曾經那樣相依為命過。可是坎

坷途中，不知怎麼的，我就拋卻了她“ (Zhu 2011: 176) 

V dospelosti, po tom ako sa vydala a mala deti, predstavuje Xiao Shaova sestra pre 

hlavného protagonistu-rozprávača „svätý grál“ heterosexuality a vzor. Xiao Shaova sestra 

reprezentuje „yangový“ prístup k životu, heteronormatívny život, ktorý je pre rozprávača „ten 

správny“. Je to jeho „utópia“ -, svet, ktorý nikdy nemôže dosiahnuť. 

Ďalšou ženskou postavou je A Yaova matka, ktorá je dôležitou postavou k pochopeniu 

kontextu homosexuality v diele. A Yaova matka bola zarytá kresťanka a považovala synovu 

homosexualitu za hriech. Kvôli tomu jej A Yao nikdy nedokázal odpustiť.  
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Po tom, ako bol A Yao diagnostikovaný s AIDS, bola jeho matka „jedine nervózna 

z toho, že sa jej syn ešte nevyspovedal a neoľutoval svoje hriechy. Zmysel druhej polovice jej 

života tkvel v tom, že ho chcela priviesť k Bohu“ (Zhu 2011: 22). 

Postava A Yaovej matky reprezentuje tradičnú ženskosť– mlčanlivá, pasívna a  oddaná matka, 

ktorá stelesňuje ideál ženstva(Cho 1998:  220). Napriek tomu, že jej vlastný syn ju nenávidí 

a opovrhuje jej vierou, ona sa so stoickým pokojom oňho stará až do jeho smrti. A Yaova matka 

môže reprezentovať „trpiteľku“ predstavujúcu údel žien v patriarchálnej spoločnosti. Ženu, 

ktorá stelesňuje „yin“ – pasivitu a ženskosť. 

Dôležitou ženskou postavou v diele Zápisky rozvráteného muža je postava Xiao 

Shaovej kamarátky Beibei. V diele vystupuje skôr vedľajšia postava, ale pri bližšom skúmaní 

zistujeme, že postava Beibei je veľmi „funkčná“ postava.  

Rozprávač sa cítil osamelý po neúspešných pokusoch nadviazať stály vzťah 

a východisko videl v manželstve so svojou dobrou kamarátkou Beibei. Túžil po pokoji a jeho 

jediné vykúpenie by predstavovalo manželstvo (Zhu 2011: 153). 

Cho usudzuje, že rozprávač je neschopný „zmieriť sa“ s vlastnou sexuálnou orientáciou 

a vo svojej interpretácií diela považuje rozprávačove „dvorenie“ za čisto sebecké. Tvrdí, že 

s Beibei zaobchádza ako s predmetom, dôležitým len vo vzťahu k sebe samému (1998: 215). 

Rozprávač sa chce s Beibei oženiť, aj keď „ jej nemá čo ponúknuť“ (Zhu 2011: 155). 

To sčasti naznačuje jeho sebecké pohnútky, ktoré by boli prospešné len preňho, nie pre druhú 

polovičku. Jeho pohnútky sa s Beibei oženiť pramenia hlavne z faktu, že je to jedna z jeho 

najbližších ľudí v jeho živote a považuje za svoju „najlepšiu priateľku“: 

„Boli sme si blízky ako rodina, sadli sme si ako pár starých topánok. Ako brat a sestra. 

Nebolo nič, čo by ona nepovedala...“ 

„我們如親人一樣熟悉，舊鞋子一樣合貼。好姊妹，好兄弟，她無話不跟我說

“ (Zhu 2011: 153). 

Vzájomná blízkosť a priateľstvo medzi Beibei a Xiao Shaom v románe by mohlo 

odrážať skutočné priateľstvo autorky Zhu Tianwen a jej homosexuálneho priateľa. Myšlienka 

napísať knihu o homosexualite vzišla okrem iného práve z rozhovorov Zhu Tianwen s jej gay 

kamarátom. V memoároch Kvetina si pamätá predošlé životy Zhu Tianwen hovorí, že ona bola 
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jediná osoba, ktorej jej homosexuálny priateľ mohol hovoriť o svojom sexuálnom živote 

a skúsenostiach (citované podľa Cho 1998: 191). 

Podobne ako sa gay kamarát zdôveroval so svojim životom homosexuála autorke Zhu 

Tianwen, tak sa postava Zápiskov rozvráteného muža Beibei zdôveruje so svojimi 

feministickými názormi rozprávačovi. Vzájomná podobnosť obidvoch dvojíc naznačuje, že by 

sme v tomto aspekte skúmaného diela mohli spozorovať jeden zo spôsobov, ktorým autorka 

predkladá svoj vlastný ženský pohľad na súčasnú spoločnosť.  

Túto myšlienku podkladáme niekoľkými prehovormi Beibei. Rozprávač vo svojich 

„zápiskoch“ opisuje Beibeine názory a z nich často zaznieva kritika mužov, konkrétne mužskú 

závislosť na ženách. 

„ Ona [Beibei] hovorí, že japonskí muži boli vždy pripútaní ku svojej práci a k svojim 

matkám, špeciálne ich závislosť od vlastných mám, bola už dlho známa. Keď sú 

v skupine ľudí, sú ako roztomilí chlapci, ale keď sa oddelia od skupiny a sú 

jednotlivcami, ani nevedia ako a zmenia sa na úplných neotesancov“  

„她說，日本男人一直依附在企業和母性的羽翼下，尤其對母性的依賴，源遠流

長。他們在團體裡的時候，都是可愛的男童。但一脫離團體成了一個人的話，

不知怎麼就變得好無趣“ (Zhu 2011: 156) 

Postava Beibei taktiež kritizuje mužskú potrebu niečo po sebe zanechať a zachádza až 

tak ďaleko, že nazýva budovu, ktorá by mala stelesňovať monument hlavného mesta Taipei, 

falickým symbolom (Zhu 2011: 171). 

„Ona [Beibei] hovorí, že všetci muži majú nekontrolovateľnú potrebu zapísať sa do 

histórie, vytesať na kameň, vyryť do bronzu; tiger po smrti zanechá svoju kožu, muž 

zanechá svoje meno. Muži môžu byť ambiciózny a výrečný, ale majú Achillovu pätu 

a to je práve to“. 

„她說男人都有不可抗拒的題字癖，刻在石上，銘入銅中，為了虎死留皮人死留

名男人們的雄心雄辯，就是這點看不開“ (Zhu 2011: 171). 

V tomto bode vyjadruje postava Beibei úvahu o odkazoch v histórii sveta medzi 

ženskou a mužskou populáciou. Tvrdí, že odkaz, ktorý po sebe zanechal Mao Zedong v podobe 

sôch a nápisov sa ani zďaleka nedá zrovnať s míľnikmi úspechov a aj neúspechov, ktoré po 

sebe zanechala cisárovná Wu za dynastie Tang (Zhu 2011: 171). 
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Súčasťou feministických názorov Beibei je tiež vyzdvihovanie odlišnosti mužskej a 

ženskej prispôsobivosti: 

„Ona [Beibei] hovorí, že ženy a deti sa ľahko prispôsobujú novým okolnostiam, muži 

sú vždy pozadu s myslením a cítením“ 

„她說，女人和孩子容易適應環境，男人總是後知後覺“ (Zhu 2011: 156). 

Taktiež predstavuje pohľad na súčasnú generáciu japonských žien, ktoré sú nezávislé 

od mužov a kupujú si sami, čo sa im páči. 

„Beibei mi povedala, že od roku 1987 sa začali japonské úradníčky vyžívať 

v nakupovaní karátových prsteňov a kupovali si ich sami pre seba. Už nečakali na to, 

že dostanú diamanty ako darček z lásky“. 

„蓓蓓告訴我，八七年起日本上班族女性以替自己選購一克拉鑽戒為榮,她們不

再等待鑽石是愛情的餽贈“ (Zhu 2011: 160). 

Všetky tieto repliky postavy Beibei, ktoré sme citovali sa začínajú slovami: „ona[Beibei] 

hovorí“ ,alebo „Beibei povedala“. Čo podporuje náš predpoklad o autobiografických prvkoch 

v diele Zápisky rozvráteného muža, ktorá určuje súvislosť medzi názormi postavy Beibei 

a názormi samotnej autorky Zhu Tianwen. Domnievame sa, že zámeno „ona“, ktorým 

rozprávač uvádza výroky Beibei môže okrem odkazu na Beibei, taktiež môže predstavovať 

odkaz na samotnú autorku. 

Rozprávač Xiao Shao je osoba, ktorému môže Beibei veriť a predkladať mu svoje 

názory, pretože ho prijala do „svojho sveta“, do svojho „feministického“ sveta, kde môže žena 

slobodne hovoriť, čo si myslí (Zhu 2011: 156). 

Napriek tomu, že z pohľadu samotného príbehu sú dve ženské postavy, ktoré sme 

predstavili vyššie len vedľajšie, menej dôležité postavy. Ich funkcia v celkovom vyznená diela 

nie je bezvýznamná. Každá z nich vypovedá niečo o postavení žien v spoločnosti.  

V diele je možné nájsť aj ďalšie stratégie, ktoré Zhu Tianwen slúžia k tomu, aby 

nepriamo vyslovila svoje názory. Román pracuje s výraznou dichotómiou dvoch svetov, sveta 

„yin“ 陰 a „yang“ 陽 , a akcentuje rozdiely medzi oboma svetmi. Kdežto svet „yin“ predstavuje 

chaos, ženskosť, tmu, smrť a homosexualitu, svet „yang“ predstavuje opačnú škálu, takže 

poriadok, mužskosť, svetlo, život a heterosexualitu.  
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Podľa Cho, ktorá cituje z práce Kvetina si pamätá predošlé životy od Zhu Tianwen, 

autorkino používanie teórie „yin a yang“ pramení z vplyvu jej mentora Hu Lanchenga (1998: 

219). 

V románe sú opakovane tematizované rozdiely medzi ženskosťou a mužskosťou. 

Rozprávač sa pokúša nájsť svoju vlastnú genderovú identitu a zamýšľa sa nad tým, čo 

stelesňuje princíp mužskosti a ženskosti, pretože sa cíti sa uväznený medzi týmito princípmi: 

„Skúmal som sám seba, ženskú dušu obývajúcu mužské telo“ 

„我剖視自己，是一朵陰性的靈魂裝在陽性身軀裡“ (Zhu 2011: 100). 

Tu je podľa nás jeden z možných dôvodov, prečo autorka ako hlavnú postavu diela 

vybrala práve muža homosexuála. Autorka ako žena, sa vie stotožniť so „ženskou 

dušou“ v mužskom tele homosexuálneho intelektuála Xiao Shaoa a to jej dáva možnosť 

predostrieť svoje názory takto špecificky pojatým rozprávaním.  

Ako hovorí Putna, po roku 1989 v Českej republike, bola homosexualita nielen 

detabuizovaná, ale aj veľmi diskutovaná, dokonca svojím spôsobom bola téma homosexuality 

„v móde“. Preto pribúdalo veľa diel aj od „nehomosexuálnych“ autorov, ktorý písali práve 

o homosexualite, alebo v ich dielach vystupovali homosexuálne orientované postavy. Téma 

homosexuality sa tak zmenila od témy, ktorý bola považovaná za bizarnú, exotickú, 

znepokojivú, či odpornú, na tému civilnú, zobrazujúcu normálny aspekt súčasnej spoločenskej 

reality (2013: 84-85). 

Podobne ako v Českej republike aj na Taiwane v 90-tych rokoch 20. storočia začala byť 

téma homosexuality „v móde“. Príbehy tematizujúce homosexualitu vychádzali na Taiwane aj 

v 70-tych a 80-tych rokoch, avšak po zrušení výnimočného stavu v roku 1987, téma 

homosexuality prudko zarezonovala v literárnych kruhoch. 

 To je taktiež možný dôvod prečo autorka koncipovala dielo Zápisky rozvráteného 

muža ako rozprávania homosexuálneho muža. Vedela sa s „rozvrátenou“ postavou Xiao Shaoa 

stotožniť aj z osobného hľadiska ( vnímavosť voči osudu jej dobrého priateľa homosexuála), 

aj zo spoločenského hľadiska ( autorka ako žena sa cítila „menejcenná“ v patriarchálnej 

spoločnosti a cítila spriaznenosť s homosexuálnou komunitou, ktorá je taktiež na okraji 

heteronormatívnej spoločnosti). Románová postava „nevy-outovaného“ homosexuála vytvára 

nielen žiadúce napätie, ale aj je hlavným nástrojom pozoruhodnej stratégie zakódovaného 

predstavenia vlastných názorov na svet. 
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Keď žena nemôže vysloviť názor svojimi vlastnými ústami, použije k tomu tzv. mužské 

ústa (Cai 2012: 13). Autorka v tomto prípade prostredníctvom „hlasu rozprávača“ vyjadruje 

svoje videnie sveta ako žena v patriarchálnej spoločnosti. V diele sú badať početné komentáre, 

ktoré „zatracujú“ mužov a vyzdvihujú postavenie žien. 

Nasledujúca pasáž sa dá interpretovať ako prehovor „ženskej duše“ hlavnej postavy 

Xiao Shaoa.  

„Mýty odkrývajú tajomstvá, príroda vytvorila ženu, žena vytvorila muža. Ale muž 

vytvoril históriu. Áno, históriu. Muž napísal príbeh ľudstva na základe vlastných 

predstáv. On napísal, že z rebra jeho vlastného tela bola vytvorená žena. A taktiež 

napísal, že prvotný hriech bol dôsledok božského trestu za to, že žena zjedla zakázané 

ovocie poznania. Ale z môjho pohľadu, to bol muž, ktorý zjedol zakázané ovocie 

poznania, bol to on, kto založil binárnu opozíciu“ 

„神話揭示出隱情，自然創生女人，女人創生男人，然而男人開造了歷史。是的

歷史，男人於是根據他的意思寫下了人類的故事。寫下了女人是他身體的一根

肋骨做成更寫下了女人啃食知識禁果遭神譴責的原罪。可依我來看，倒是男人

偷吃了知識的禁果罷。是他，開始二元對立的“ (Zhu 2011: 99). 

Tento názor explicitne kritizuje patriarchálnu spoločnosť a snaží sa upozorniť na 

nutnosť zmeniť postavenie žien. 

 Myslíme si, že Zhu Tianwen chcela podporiť teóriu „ženského písania“ (z francúzštiny 

écriture féminine). Táto teória je založená na kritike „falocentrickej“ kultúry a patriarchálnom 

poriadku súčasnej spoločnosti. Riešenie vidia v sociálnych zmenách, ktoré je možné dosiahnuť 

prostredníctvom premeny jazyka a literárneho vyjadrovania (Jones 1981: 247). 

Práve k tomuto problému sa Zhu Tianwen prostredníctvom postavy muža homosexuála 

snažila predstaviť svoje myšlienky ako žena v patriarchálnom svete. Interpretovala svoje 

názory rôznymi spôsobmi a motívmi. Ženské postavy v diele podľa našej analýzy predstavujú 

dôležité postavy. Postava A Yaovej matky stelesňuje ženskosť. Postava Xiaovej sestry ukazuje 

príklad heterosexuality, ktorú rozprávač tak obdivuje. Postava rozprávačovej kamarátky  

Beibei podľa nás predstavuje najvýznamnejšiu ženskú postavu, keďže jej feministické názory 

môžeme interpretovať ako názory samotnej autorky. Okrem postavy Beibei svoje myšlienky 

autorka interpretovala aj prostredníctvom „ženskej duše“ rozprávača a použitím teórie yin yang 

a s ňou spojené protiklady ženskosť-mužskosť. 
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Ako sme zistili v prvej kapitole analýzy o dualite postojov dvoch hlavných postáv, 

autorka sa snažila predstaviť rozdiel medzi pasivitou a aktivitou v postoji k homosexualite. 

Avšak to je len jeden aspekt, ktorý sa v diele Zápisky rozvráteného muža vyskytuje. Zhu 

Tianwen taktiež predstavuje dva rozdielne postoje na poli „ženskej otázky“. Pod „rúškom 

homosexuality“ a aj s pomocou teórie yin yang predstavuje dva hraničné názory, ktoré môže 

žena v súčasnej spoločnosti zaujať. Jeden z nich stelesňuje postava A Yaovej matky – pasívny 

postoj, pri ktorom si je žena vedomá situácie okolo seba, avšak nie je schopná alebo nechce 

zasahovať a pasívne prijíma svoj osud.  Druhá kontrastný postoj stelesňuje postava Beibei, 

ktorá ma vyhranené feministické názory, bojuje a snaží sa nájsť riešenie svojej situácie. 

Tvrdíme, že autorka Zhu Tianwen nezaujíma ani jedno z týchto riešení situácie otázky ženy 

v spoločnosti. Nie je aktivistkou s vyhranenými feministickými názormi, ktorá „bojuje“. 

Taktiež nie je pasívnou prijímateľkou svojho „osudu“, ktorá „trpí“. 

Dochádzame k záveru, že Zhu Tianwen jediné východisko z tejto dilemy vidí vo „svete 

literatúry“. Samotná autorka podľa našej interpretácie môže predstavovať „rozvráteného 

muža“ (človeka) z názvu románu. 

 

5.6 Zápisky rozvrátenej (ženy?) 
 

V úvode sme si vyjadrili k samotnému názvu románu Zápisky rozvráteného muža, ktorý sme 

preložili v mužskom rode s odkazom na skutočnosť, že jeho ústredným protagonistom je muž 

homosexuál píšuci o svojom živote, postojoch k spoločnosti a k sebe samému.  

Avšak analýzou diela dochádzame k záveru, že tieto „zápisky rozvráteného muža“ môžeme 

interpretovať aj ako zápisky samotnej autorky, ktorá sa cíti „rozvrátená“. Písanie pre ňu, tak 

ako aj pre jej rozprávača predstavuje niečo ako terapiu, pri ktorej sa môže „vypísať“ zo svojich 

pocitov a názorov. 

Nie je náhoda, že autorka Zhu Tianwen a jej rozprávač Xiao Shao sú obaja spisovatelia. Pre 

nich obidvoch predstavuje ochranu pred zabudnutím práve písanie. Písanie na predostretie 

vlastných názorov a taktiež na zachovanie svojich spomienok a svojho „mena“. 

V rozhovore pre časopis CEFC sa redaktorka spisovateľky Zhu Tianwen spýtala, na dôvod jej 

písania. Autorka odpovedala jednoducho: „...pretože neviem robiť nič iné...“ (Dutrait 1998).  
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Pre Zhu Tianwen, ktorá od malička vyrastala medzi knihami, spisovateľmi a literárnymi 

vplyvmi, je celkom logické, že práve „svet literatúry“ pre ňu predstavuje útočisko, do ktorého 

môže „uniknúť“. V nasledujúcej pasáži rozprávač vysvetľuje tento „únik do sveta literatúry“. 

„My, nepodstatní, ktorí sa oddávame písaniu, sme sa naučili trošku mágie a čarov, aby 

sme unikli plameňom a teraz môžeme kedykoľvek zmiznúť do magického sveta slov, 

bez toho aby sme sa museli báť démonických ohňov planúcich vonku“ 

„渺小吾輩，文字族，不過學了點法術，一套避火訣，隨時隨地即可遁入文字魔

境，管它外面凶神惡煞在燒“ (Zhu 2011: 94). 

Týmto môžeme dedukovať, že autorka sa prostredníctvom románu Zápisky 

spustošeného muža  nielen snažila opísať život homosexuála v 90-tych rokoch na Taiwane, ale 

snažila sa týmto „únikom do sveta literatúry“ taktiež predostrieť čitateľom vlastné myšlienky. 

Využitím naratívnej funkcie svojho rozprávača predostiera svoje vlastné úvahy 

o autorstve. Ako sme zistili v predchádzajúcich kapitolách, autorka sa vedela stotožniť práve 

s mužom – homosexuálom, pretože ako žena v patriarchálnej spoločnosti sa taktiež cíti „na 

okraji spoločnosti“. 

Pre autorku a jej rozprávača je jediným únikom od nevyhnutnosti smrti písanie. Je pre 

nich životne dôležité písať a uchovať svoje spomienky pre budúce generácie. Autorka svoje 

krédo vkladá do úst postavy: 

„Písať, aby sme nezabudli“ 

„用寫，頂住遺忘“ (Zhu 2011: 41). 

Téma písania ako záchrany pred zabudnutím sa v diele nachádza niekoľkokrát 

v rôznych etapách rozprávačovho života.  

Autorka v diele Zápisky rozvráteného muža predstavuje tri svety. Prvý svet ,ktorý je 

viditeľne tematizovaný predstavuje „svet homosexuality“. V tomto „svete“ opisovala dualitu 

postojov hlavného protagonistu - rozprávača voči sebe samému a aj voči spoločnosti. Druhý 

svet, ktorý autorka opisovala, a ktorý sme odkryli analýzou ,sa dá charakterizovať ako „svet 

žien“. V ňom sa snažila „pod rúškom tematizácie homosexuality“ predstaviť svoje názory na 

ženy a ich postavenie v spoločnosti. 
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Tretí svet o ktorom v diele Zápisky rozvráteného muža autorka rozpráva je „svet 

literatúry“. To, čo chcela autorka povedať v hlbšom zmysle slova, nie sú jednotlivé myšlienky, 

ktoré z tohto románu interpretujeme, ale ide poukázanie na dôležitosť tvorcovho činu, či gesta. 
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6 Záver  
 

Román Zápisky rozvráteného muža sme predstavili ako dielo patriace k prúdu gay literatúry 

na Taiwane 90-tych rokov 20. storočia. Aj napriek tomu, že sa autorka sama nie je 

homosexuálne orientovaná, v rámci taiwanskej literatúry je jej dielo považované za 

„prominentné“ dielo tematizujúce homosexualitu.  

Pomocou metodológie inšpirovanými prácami od Putny (2013) a Motyčku (2013), sme 

charakterizovali homotextualitu v románe Zápisky rozvráteného muža ako typ manifestácie. 

Zhu Tianwen podobne ako iní spisovatelia pracujúci s týmto typom homotextuality rozprávajú 

o rovnako pohlavnej intimite otvorene a spravidla realisticky v súčasnom a civilnom kontexte. 

Na základe pozorného čítania románu sme prišli k záveru, že autorka prostredníctvom 

románu Zápisky rozvráteného muža zobrazuje tri odlišné svety. Prvý z nich predstavuje „svet 

homosexuálov“, keďže homosexualita je v diele jasne tematizovaná. 

Autorka prostredníctvom dvojice kontrastných postáv tematizuje „aktivizmus 

a pasivitu“ súčasnej taiwanskej homosexuálnej komunity. Táto tematizácia „aktivizmu“ je 

zároveň jeden zo znakov homotextuálneho typu „manifestácie“. Tým sa spätne potvrdzuje 

správnosť výsledku našej analýzy. 

Kľúčom k pochopeniu významovej výstavby románu je taktiež rozpoznanie duality 

postojov hlavného protagonistu – rozprávača k sebe samému a k vlastnej sexualite. Xiao Shao 

je nevyrovnaný so svojou sexualitou a je na rozhraní medzi „yangovým“ heteronormatívnym 

svetom a „yinovým“ svetom homosexuálov.  

Pomocou motivickej analýzy diela, sme charakterizovali štyri hlavné motívy, slúžiace na 

zobrazenie rovnako pohlavnej intimity v diele, menovite motívy promiskuity, estetizácie, 

poníženia a motivický komplex samoty a melanchólie.  

Druhý svet, ktorý sa autorka usiluje predstaviť je „svet žien“ a ich postavenie v spoločnosti. 

Aj napriek tomu, že príbeh je zdanlivo o  homosexuálovi – „rozvrátenom mužovi“, na základe 

našej analýzy sme dospeli k záveru, že huangren 荒人  sa nemusí nutne prekladať ako 

„rozvrátený muž“, ale môže rovnako označovať „rozvrátenú ženu“. Autorka píše príbeh 

o mužovi homosexuálovi, ale súčasne píše vlastný „príbeh“, hovorí o sebe a o vlastnej 

skúsenosti s „rozvrátenosťou“. 
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Predstaviť vlastný názor na ženy a ich postavenie v patriarchálnej spoločnosti sa autorke 

podarilo rôznymi spôsobmi. Jeden z nich predstavuje vytvorenie protagonistu- rozprávača 

s „ženskou dušou“ v mužskom tele. S pohľadu tejto „ženskej duše“ predostiera kritické názory 

na mužov a hovorí o ženách a ich údele. K predstaveniu autorkiných feministických názorov 

slúži postava rozprávačovej kamarátky Beibei.  

Každá zo ženských postáv predstavuje iný typ ženy. Tieto rôzne typy žien a dualita ich 

postojov k „ženskej otázke“ teda k tzv. aktivizmu alebo pasivite rezonuje s dualitou postojov 

hlavných mužských postáv k homosexualite. 

Román tematizuje dva kontrastné prístupy, aktivistický a pasívny. Zhu Tianwen sa 

nestotožňuje ani z jedným z týchto postojov, nie je feministka s vyhranenými názormi, ani nie 

je pasívna „trpiteľka“. Východisko vidí v písaní. 

Tretím svetom románu je svet literatúry. Ako bolo zaznamenané vyššie, pre Zhu Tianwen 

je písanie to jediné, čo vie robiť. Prostredníctvom románu chcela nielen „vypísať“ svoje 

myšlienky a predstavy, písanie samotné je pre autorku život zachovávajúca „terapia“. 

Román Zápisky rozvráteného muža je mnoho vrstevnaté dielo vykazujúce dômyselnú 

a zložitú významovú výstavbu. Okrem zobrazenia homosexuality a autorskej výpovede 

pohľadu na svet, sa v diele nachádzajú tiež iné motívy a témy. Za zmienku stojí napríklad 

tematizácia čínsko-taiwanských vzťahov, kontrastné pozície a dualita 

„globálneho“ a „lokálneho“ , „pevninskej Číny“ a „Taiwanu“. Tieto a ďalšie aspekty Zápiskov 

rozvráteného muža však neboli predmetom našej práce a zostávajú otvorené k výskumu iných 

bádateľov.  
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