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Posudek disertační práce Jana Matonohy Psaní vně egocentrismu (Diskurs, gender, text) 

Práce Jana Matonohy se pokouší do českého prostředí zasadit a aplikovat zde teoretický koncept, 

který dostal název )'écriture feminine"; tento koncept od 70. let 20. století tvořil specifické pozadí 

francouzských poststrukturalistických úvah a zároveň byl vnímám jako specificky aktivistický přístup 

nejen k literatuře. Časový odstup, který nás dělí vzniku těchto teoretických úvah, v jistém smyslu 

uzavřel vyhrocenou aktivistickou rovinu (i když v českém prostředí by jejich radikálnost stále našla 

dost cílů) a možná tím více umožňuje vnímat tyto teorie jako zásadní příspěvek k poznávání 

možností konceptualizace světa a tedy v našem případě konceptualizace literární. Práce Jana 

Matonohy se vydává právě tímto jasně vymezeným směrem - nalézt oporu pro čtení textů, které by 

se nerozpakovalo zaujmout k literatuře genderový postoj, aniž by musel tento postoj být obhajován 

jako postoj ideologický, aktivistický - a tedy nepatřičný. (Koneckonců i tento pokus bude vlastně 

možné chápat aktivisticky ... ) To Matonohovi umožňuje vytvořit si rámec, který by jinak mohl být 

příliš široký; z pojmů, v nichž se jeho teoretické úvahy pohybují. Těmito pojmy jsou text, diskurs, 

moc, subjekt, gender a ženské psaní. Všem se Jan Matonoha stručně věnuje, tak aby obhájil svoje 

uvažování o literatuře a tím jim dává opodstatnění. Jejich vymezení není nové (Foucault, Derrida a 

soudobé konstruktivistické teorie vzniklé z francouzského strukturalismu a poststruktruralismu - jako 

např. J. ButlerL je však zřetelné; může být podrobeno diskusi, avšak v kontextu jeho práce má svoji 

logiku. Postupuje od textu k diskursu a poukazuje na to, jak se vposledních desetiletích 

aktualizovalo poznání konstruovanosti reality, vědomí a nevědomí, jak se zviditelnila materialita 

média, a jak se narušuje vztah mezi reálným (materiálním) a textovým ... Stručně se zabývá otázkou 

role subjektu a způsobu jeho representace, aby mohl poukázat na fungování moci v sémiotickém 

prostoru - a speciálně v literárních textech. Následným krokem je potom odkrývání genderové 

konstruovanosti textů. Zároveň texty francouzských teoretiček H. Cixous, J. Kristevy, l. Irigaray (ze 

kterých vychází původní koncept ženského psaní) podrobuje kritice, v níž ukazuje problém 

konstrukce genderového subjektu a textově zpracované ženské zkušenosti. Zde Jan Matonoha 

zůstává u interpretací těchto teorií (jejichž asi nejznámější představitelkou je J. Butler, T. MaiL které 

podtrhují kulturní situovanost kategorie gender. Problémy, které se mohou objevit, pokud 

genderová kategorie žena, muž či jakákoliv jiná je vztažena nějakým způsobem k přímo k empirické 

zkušenosti a nabývá tak alespoň částečně esenciální obsah, Jan Matonoha v kontextu své práce 

odsunuje pochopitelně stranou, ačkoliv se v nových teoretických genderových diskusích znovu 



objevily (tady připomenu vlastní přehodnocení svého radikálně feministického stanoviska, ke -

kterému dospěla např. právě T. MoL) 

Jan Matonoha tedy vychází z premisy, že kategorie gender je kategorií zformovanou hlavně 

způsobem organizace diskurzu a je kategorii diferenční. "Ženské" tu znamená pozici uvnitř diskurzu, 

značí formované mužskou mocí, jež je demonstrována v jazyce. Zajímá se o genderovou pozici 

uvnitř ,,falogocentrismu" naší kultury. Tento termín - ač zní poměrně výhružně - postihuje situaci, ve 

které se vyskytuje základní otázka, jež Jana Matonohu zajímá: jak tedy může žena psát, stojí-Ii 

metaforicky řečeno na stráži jejího jazykového uvěznění falus. A jak je možné vůbec obejít tuto 

všudypřítomnou moc? 

Matonoha podle svých slov vychází z článku Miroslava Petříčka Ženské psaní jako "pragmatický 

rozpor", který vznikl při diskusích a úvahách nad beletrií psanou ženami, nejprve nad prózami V. 

Wolfové a potom i nad texty českých autorek Zuzany Brabcové a Alexandry Berkové. Jan Matonoha 

sice tvrdí, že ve své disertaci pouze pokračuje v tom, co naznačuje tento text, ale Petříčkovu tezi, že 

ženské psaní je nutně inscenací, neboť nemá uvnitř ,,řádu falu" svůj jazyk a tedy nemůže mít vlastně 

žádnou podobu, Matonoha objevně rozvíjí. Zároveň s tím, jak se pokouší najít ony způsoby 

figurativního inscenovaného psaní, pokračuje i v myšlence, že by mohl existovat typ psaní, které by 

mohlo být vyvázáno z dichotomie ženský - mužský a které by neparazitovalo ani na sobě ani na 

druhém ... Proto je důležitá - podle mne skutečně jedna z nejdůležitějších - kapitola Žena, která není. 

Tři důležité strategie, kterými se žena stává nepřítomnou v řádu, zde Jan Matonoha s určitou dávkou 

ironie označuje cizími termíny absence, abjekce, abundance. Asi nejhůře pochopitelnou strategií je 

abjekce, která je nejvíce ze všech psychoanalytickou kategorií. A snad by bylo dobré ji v práci ještě 

více vysvětlit, neboť vyvolá asi nejvíce kontroverzí. 

Ačkoliv větší část práce se zabývá teoretickým odůvodněním konceptu ženského psaní, podle mne 

zcela zásadní částí této disertační práce je část poslední, kde Jan Matonoha využívá svých 

teoretických úvah k interpretaci české beletrie. Jelikož koncept ženského psaní je konceptem 

diskursivním a konceptuálním, umožňuje vlastní optikou sledovat i tzv. mužské texty. Vedle Milady 

Součkové, Věry Linhartové, Sylvie Richterové a Daniely Hodrové je zcela právoplatné zabývat se i 

naracemi Bohumila Hrabala. Co je však mimořádně zajímavé, pokud si přečteme interpretace jako 

jeden celek, lze si výrazně uvědomit, jak jmenované autorky vytváří určitou návaznou linii uvnitř 

české prózy - chtělo by se říci až jakousi gynoliniL Avšak sám Jan Matonoha má k takovémuto 

výkladu maternální spojitosti daleko. Naopak v práci zdůrazňuje, jak hybným elementem koncept 

ženského psaní může být. U všech autorek hledá a nalézá jiný způsob performance pragmatického 



rozporu ženského psaní - jiný způsob vytváření oné tak důležité diference, onoho odkladu významu, 

který může ukazovat na ženu, jejíž representace budou vždy poznamenány mocí falíckého diskursu. 

Rozsáhlé teoretické výklady dostávají nový smysl, neboť jen díky opravdu mnohostranně 

promyšlenému teoretickému fundamentu bylo možné uchopit jejich disparátní charaktery jako 

specifické výrazy ženského psaní. V kapitole o Věře Linhartové Matonoha přesně a myslím i dobře 

didakticky (pro ty, kteří by snad měli nějaké pochybnosti) využívá oblíbeného klišé o literatuře psané 

ženami. Pokud se totiž chce o psaní žen prohlásit něco pozitivního, označí se obvykle jako maskulinní. 

Z hlediska Matonohova konceptu je zřetelné, jak slabomyslná takové vyjádření jsou. Matonoha je. 

ochoten podniknout mnohem hlubší analýzu, která výrazně aktualizuje texty. Z této perspektivy se 

mi jeví výtečná interpretace textů Milady Součkové, zvláště Školy povídek, a také práce 

s vícejazyčností Věry Linhartové. Ve všech interpretacích jde také o problém inscenovaného 

subjektu, zde by nebylo nezajímavé rozvést metaforu M6biovy pásky, kterou Jiří Kratochvil zvolil 

k popisu výskytu "W' v textech Sylvie Richterové. Dalším důležitým fenoménem, který optikou 

ženského psaní nabývá nových rozměrů, je problém autentičnosti a autobiografičnosti - tak jak se 

objevuje hlavně v textech S. Richterové, jak v její beletrii tak i v jejích esejích, které reflektují 

inscenovanost moderní ženské prózy. Citace ze studie o literárním deníku (kde Richterová ovšem 

sama cituje) - byť jen v poznámce - mohou posloužit jako motto k celému problému ženského psaní, 

tak jak jej vidí Matonoha: " ... deník je neupřímný, jako všechno psaní. .. na rozdíl od ostatních 

literárních žánrů se však těší privilegiu danému možností být neupřímný dvakrát ... ". Ještě ke studii o 

S. Richterové: zde bych ráda zdůraznila výtečné užívání Lacanovy psychoanalýzy, které je opatrné a 

přitom důsledné. 

Přiznám se, že jsem po celou dobu, co sleduji práci Jana Matonohy, byla nejvíce zvědavá na 

interpretaci textů Bohumila Hrabala. Jak přečíst právě Bohumila Hrabala, v jehož interpretacích a 

inscenacích se dá tak snadno sklouznout k misogynnímu voyeurství a sebestřednému, 

sebeshlíživému mužského falogocentrismu (nechci poukazovat na Jiřího Menzla)? Jak píše Matonoha: 

"Další problém Hrabalových próz tkví podobně jako v případě mnoha dalších českých autorů v jisté 

absenci jakéhokoliv bohatšího a komplexnějšího vidění ženských postav, jež by překračovalo limity 

obvyklého mužského, stereotypního pohledu redukujícího ženskou identitu do sexualizovaného 

objektu či jednoduchého a přehledného souboru několika málo dichotomií." Tomu všemu se lze, jak 

je vidět, dobře vyhnout interpretací ambivalentnosti a nestabilnosti Hrabalových textů, které potom 

vyjevují naši běžnou stereotypní omezenost vidění, které je tak často ofenzívní vůči všemu, co se 

nějak vymyká ustavenému řádu. 

Koncepce ženského psaní, tak jak se objevuje u Matonohy, je potom vlastně stále koncepcí 

aktivistickou, vytváří z teoretických úvah politikum. A nejsem si jista, zda to tak není vlastně· 



v pořádku. I literární věda musí zůstat odpovědná za život kolem sebe. Domnívám se ale také, že by 

Hrabalovi mohla být věnována ještě větší pozornost. Právě zde se objevuje šíře pojmu ženské psaní, 

který snad až poněkud nemá hranic... Tady se mohou objevit námitky, že by pod tuto nálepku šlo 

vřadit všechny moderní postupy, kterými prošla narace ve 20. století. 

v práci Jana Matonohy vidím jako velký nedostatek chybějící závěr. Ten by mohl shrnout vše, co se 

vyjevilo v jednotlivých interpretacích beletrie a znovu ozřejmit inspirativní přístup autora. Je totiž 

nutné říci, (a to i přesto, že jsem na počátku zvolila jako slova, kterými charakterizuji Matonohovy 

úvahy, výrazy "zřetelnf' a "jasný"), že někdy autor stále přece jen čtenáři znesnadňuje pochopení. 

Jelikož sleduji Jana Matonohu již delší dobu a znám jeho texty, vím jak velký pokrok učinil - a také 

jsem si svým způsobem zvykla. Avšak stále lze pozorovat, že dochází k určitému významovému 

přetěžování textu. Komplikované konstrukce vět ztěžují orientaci v již tak obtížném terénu 

problémů. Důvodem budou např. časté asyndetonová spojení ve výčtech, ne zcela jasné hierarchie 

některých vět. 

Ale to jsou jen menší vady v textu, který jednoznačně splňuje požadavky kladené na disertační práci. 

Libuše Heczková, PhD. 
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