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1. Úvod 

 

“Passive, submissive imitation does exist, but hatred of conformity and extreme individualism 

are no less imitative. Today they constitute a negative conformism that is more formidable 

than the positive version. More and more, it seems to me, modern individualism assumes the 

form of a desperate denial of the fact that, through mimetic desire, each of us seeks to impose 

his will upon his fellow man, whom he professes to love but more often despises.”  

 

[Pasivní, submisivní napodobování neexistuje, ale nenávist ke konformitě a krajnímu 

individualismu nejsou o nic méně napodobivé. Dnešní doba se zakládá na negativní 

konformitě, která je hrozivější než její kladná varianta. Připadá mi, že moderní individualismus 

se čím dál více kloní k zoufalému popírání faktu, že prostřednictvím mimetické touhy se každý z 

nás snaží vnutit svou vůli svým bližním, o kterých hlásá, že je miluje, ale častěji jimi pohrdá.] 

René Girard, The One by Whom Scandal Comes1  

 

Po vzoru René Girarda a jeho teorie o zprostředkované touze romantického hrdiny se 

pokusíme zjistit, do jaké míry, a zdali vůbec, by se tento fenomén mohl týkat Heathcliffa a 

Kateřiny Earnshawové, hlavních postav románu Na Větrné hůrce2 od britské spisovatelky 

Emily Brontëové. Existenci napodobivých mechanismů Girard ve své studii Lež romantismu a 

pravda románu demonstruje na vybraných dílech předních evropských romanopisců, 

konkrétně Gustava Flauberta, Miquela de Cervantese Saavedry, Stendhala, Fjodora 

Michajloviče Dostojevského a Marcela Prousta. Nelze si nevšimnout, že mezi analyzovanými 

díly chybí zastoupení literární tvorby anglického romantismu a právě tato skutečnost nám 

nabízí příležitost zauvažovat nad tím, zdali lze Girardovo pojetí nespontánní touhy aplikovat 

na Heathcliffa a Kateřinu a tudíž by se dal výše uvedený výčet spisovatelů doplnit o autory 

anglického romantismu.  Nejenže je román Na Větrné hůrce označován za „masterpiece“ 

[mistrovské dílo], „great novel“ [velký román] (OATESOVÁ 1982: 435, 436) či „art product of 

a very high order“ [umělecký výtvor velmi vysoké úrovně] či „work of genius in execution as 

                                                           
1
 GIRARD, René. The One by Whom The Scandal Comes. East Lansing, Michigan, USA: Michigan State University 

Press, 2014, s. 7. 
2
 BRONTËOVÁ, Emily. Na Větrné hůrce. Voznice: LEDA, 2009 (přel. K. Marysková). 

https://www.goodreads.com/author/show/193536.Ren_Girard
https://www.goodreads.com/work/quotes/41793897
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well as in vision“ [dílo génia jak v provedení tak vizí] (MCKIBBEN 1960: 159), pro náš rozbor 

jsme si ho zvolili rovněž proto, že kromě dvou ústředních postav, Kateřiny Earnshawové a 

Heathcliffa, zde vystupují další výrazově specifické figury, což by teoreticky mohlo pomoci 

rozšířil prostor pro naši analýzu, při níž se budeme snažit hledat znaky charakteristické pro 

Girardovu trojúhelníkovou touhu.  

Příběh tohoto románu se odehrává ve dvou rozdílných prostředích, dvou 

protikladných světech, jimž každému zvlášť, v ústřední části tohoto díla, vévodí životní 

rivalové Edgar Linton, pán domu zvaného Thrushcross Grange neboli Drozdov, a Heathcliff, 

pozdější majitel osamělé usedlosti Wuthering Heights [Větrné hůrky], nacházející se v oblasti 

Yorkshire v severní části Anglie, jež je charakteristická poměrně drsným podnebím a ne příliš 

přívětivou typologií okolní krajiny. Rovněž životní styl a nálada v prostředí obou domácností 

se od sebe výrazně liší. V domě příhodně pojmenovaném Větrná hůrka výrazně převažují 

negativní emoce, které pramení z neustálého vzájemného soupeření, utrpení, ponižování a 

zažívání bolestných zkušeností některých jejích obyvatel. Robert C. McKibben k tomuto ve 

své studii3 poznamenává, že zde žijící člověk prožívající muka a trýzeň může být tohoto 

trápení zbaven jen tehdy, když svou bolest přenese na jiné členy domácnosti. Funguje zde 

jakási metoda sebezáchovy, kdy „ … tortured victim becomes in his turn the agent of 

torture“ [z týrané oběti se pro změnu stává tyran] (MCKIBBEN 1960: 160). Oběti násilí tedy 

tyranovi nevzdorují, namísto toho si hledají své oběti, které budou posléze sami týrat. 

Vládne tu tedy věčná touha se mstít, kterou, zdá se, není možné nikdy zcela ukojit. A právě 

touha po pomstě je jedním z ústředních motivů činů románových hrdinů v perspektivě 

Girardovy teorie o nespontánní touze. 

Pro život rodiny Lintonových v Drozdově je naopak typický velmi konvenční životní 

styl podpořený snobskými způsoby. Za slabinu takového přístupu k životu v tomto honosném 

domě můžeme považovat skutečnost, že je zde vyvíjeno vytrvalé úsilí k tomu předcházet a 

vyhýbat se jakýmkoli nepříjemným situacím a to skrze dodržování již předem nastavených 

pravidel, což v konečném důsledku způsobí, že jeho obyvatelé, především pak jejich mladší 

představitelé, přichází o příležitosti zakusit opravdový život se vším všudy a zde vyrůstající 

jedinci se poté jeví být nedostatečně odolní vůči rozličným nástrahám okolního světa. Román 

Na Větrné hůrce představuje dva příběhy, které se částečně překrývají, avšak každý z nich 

                                                           
3
 MCKIBBEN, Robert C. „The Image of the Book in Wuthering Heights“, Nineteenth-Century Fiction, Vol. 15, No. 

2, s. 159 – 169. University of California Press, 1960 [online]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2932453 

http://www.jstor.org/stable/2932453
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přináší dramaticky odlišná poselství. Zatímco první, a pro naši studii stěžejní, zápletka se týká 

našich hrdinů Kateřiny Earnshawové a Heathcliffa, jejichž úzké sblížení v dětském věku 

vyústilo ve vášnivou až fanatickou byť nenaplněnou lásku, která byla zrazena a končí 

tragicky, druhý příběh pak zachycuje postupnou přeměnu nespoutané a drsné romance 

v přívětivý a srdečný milostný vztah rodící se mezi druhou Kateřinou a Haretonem, kteří 

nakonec Větrnou hůrku opouští.  

 

 

2. Motiv Girardovy aplikace napodobivé touhy na literaturu 

2.1 Náhled Růženy Grebeníčkové 

 

Motivem k vydání své první knihy Lež romantismu a pravda románu byl René Girardovi pocit 

potřeby naučit čtenáře a interprety správně číst texty románových děl, vyvést je z omylů a 

neprohlédavosti a navrátit tak textu původní významy. K nesprávnému porozumění románu 

dochází dle Girarda proto, že románový svět je příliš spojován se světem reálným a lze tak 

snadno přehlédnout skutečná poselství, která mají román čtenáři přinést. Umění číst romány 

není, jak by se mohlo zdát, nijak snadnou dovedností. Autor je přesvědčen o tom, že má-li 

být román správně pochopen, musí k tomu najít správný klíč. Tím klíčem je dle Girarda 

nalezení románové pravdy skrze odhalení napodobivých mechanismů jakožto pilířů, na 

kterých je postavena jeho trojúhelníková touha. Jak dále uvádí Růžena Grebeníčková 

v Doslovu této knihy4, první podobné úvahy se objevují již na konci devatenáctého století, 

kdy se vedou diskuze o přílišné důvěře v lidskou individualitu a emancipaci vycházející 

z rozvíjejícího se vědeckého a technického pokroku a dochází k revoluci doposud uznávaných 

hodnot, o čemž na počátku dvacátého století pojednává Max Scheler ve svém díle Převrat 

hodnot. Tyto úvahy mají společného jmenovatele a tím je odpor k romantismu. Odsuzuje se 

převážně přeceňování role člověka jako sebestředného individua, který za princip, počátek a 

konec všech svých cílů považuje pouze vlastní Já. Z takové představy pramení, dle slov René 

Girarda, pouze klam a zlo.  

                                                           
4
 GIRARD, René. „Doslov“, Lež romantismu a pravda románu. Praha: Nakladatelství DAUPHIN, 1998 (přel. Alena 

Šabatková) 
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 Co je na Girardově románové typologii tak odlišného od těch ostatních? Obecnou 

výchozí metodou pro zkoumání románu je určení opakujících jevů a pravidelností, nalezení 

určité paralelity vedoucí k nějaké výsledné zákonitosti.  Grebeníčková shrnuje tuto metodu 

do tří kroků: odkrytí skladby souvislostí úkazů a dějů, jejich zasazení do vzorce a následně 

zobrazení ve schématu. Autorovi se však jedná, spíše než o slovesně vypravěčské uspořádání 

díla, o rovinu zejména významovou. Zajímá ho předmět, o kterém román vypovídá a 

především následné porozumění této výpovědi čtenářem.  

 

2.2 Girardovo pojetí mimésis 

 

„It is not difference that dominates the world, but the obliteration of difference by mimetic reciprocity, 

which itself, being truly universal, shows the relativism of perpetual difference to be an illusion.” 

 

[To, co dominuje světu, není odlišnost, nýbrž vymýcení odlišnosti mimetickou reciprocitou, která sama o 

sobě, jakožto skutečně universální, ukazuje, že relativismus věčné odlišnosti je pouhou iluzí.] 

 

René Girard, The One by Whom The Scandal Comes5 

 

 

René Girard ve svém Interview6 uvažuje nad původem svého zájmu o fenomén mimetismu a 

jeho aplikaci na literaturu a záhy na lidskou společnost jako takovou. Zdůrazňuje, že se 

nesnaží napodobivé chování léčit, zajímá ho pouze jeho podstata, projevy a důsledky. Navíc 

poukazuje na to, že takové „unanimous victimage“ [jednomyslné obětování] je pouze jedním 

z mnoha dalších mimetických jevů. Girard rovněž upřesňuje, že ho neoslovovala literatura 

sama o sobě ani román jako literární žánr. Učarovala mu pouze některá výjimečná díla, která 

považoval za agenty či nositele mimořádného odhalení skryté funkce napodobivých úkonů 

v rámci lidské interakce.  

                                                           
5
 GIRARD, René. The One by Whom The Scandal Comes. Michigan: Michigan State University Press, 2014, s. 15. 

6 GIRARD, René. „Interview: René Girard“, Special Issue on the Work of René Girard, Diacritics, Vol. 8, NO. 1, s. 

31-54  1978, , The Johns Hopkins University Press online. [online]. Dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/464818 
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 René Girard, jak sám sděluje v Interview: René Girard7, si je plně vědom toho, že jeho 

úvahy jsou v rozporu s většinovými názory a tendencemi tehdejších myslitelů a byly převážně 

z tohoto důvodu mnoha kritiky považovány za pobuřující či dokonce za skandální. Zřejmě i 

proto Girard pociťuje potřebu objasnit původ a vývoj své teorie o fenoménu mimetického 

chování člověka. Girard se při formulaci svých úvah značně vymezoval vůči názorům svého 

současníka Luciena Goldmanna, jehož myšlenky vycházely zejména z koncepce neomarxismu 

a pro něhož byla mimetická touha jediným základním stavebním prvkem románu jakožto 

literárního žánru.  René Girard problematizoval rovněž Freudovu psychoanalýzu a rovněž i 

její Lacanovu variantu, kdy Freud umožňuje rozložení napodobivých jevů mezi Oidipovský 

komplex a narcismus, zatímco v Lacanově podání mimetismus v oblasti lidské interakce 

souvisí s vychloubačným a přitom záhadným zachycením představivosti, což Girard, jak se 

dále dozvídáme z jeho výpovědi v díle Interview: René Girard8, považoval za poněkud vágní a 

nedostatečně vysvětlené. Především to byly snahy post strukturalistů a filosofů, jimiž bylo 

značně ovlivněno myšlení doby, ve které Girard působil, vůči nimž se nejvýrazněji stavěl do 

opozice. Jmenuje konkrétně Philippa Lacoue-Labartheho a jeho tvrzení obsažené v eseji 

Typographie.9 René Girard se domnívá, že nebyla správně pochopena podstata jeho „quarrel 

with Plato“ [roztržka s Platónem] (GIRARD 1978: 32). Uvádí proto, že v Platónově pojetí 

napodobivého mechanismu „postrádá doménu neboli vymezení definičního oboru jeho 

aplikace, kde je fenomén imitace nevyhnutelně konfliktní“ (GIRARD 1978: 32). Girardovi 

považuje za velmi podivné, že dosud si nikdo tohoto nedostatku nevšiml, a že všichni pouze 

automaticky kopírují Platónovo pojetí mimetismu. Následkem je pak „zmrzačená představa“ 

(GIRARD 1978: 32) o napodobování jakožto nástrojem zajišťujícím harmonii či dokonce 

napomáhání přežívání lidských společenství. Toto, dle Girarda, Platónovo opomenutí zištné 

podoby mimesis, jakožto zdroje konfliktu je však paradoxní, jelikož Platón sdílí myšlenku 

mimetické touhy jako universálního teroru prvotních lidských společností. Nedokáže ji však 

obhájit. Girard rovněž nesouhlasí s Hegelovským pojetím mimetické rivality, jež je postavené 

na touze po poznání.  Jak Girard dále v Interview René Girard uvádí, teorii G. W. Hegela o 

mimetické rivalitě považuje za pouhý derivát mimetických vlivů na objekt na elementární 

úrovni, pro kterou výraz desire [touha] není zcela odpovídající. Girard však nepopírá, že by 

                                                           
7
 Tamtéž, s. 31-54 

8
 Tamtéž, s. 31-54 

9
 LACOUE-LABARTHE, Philippe. Mimesis des articulations, Typographie. Paris: Aubier-Flammarion, 1975. 
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jeho prvotní úvahy nebyly myšlenkami George Wilhelma Friedricha Hegela nijak ovlivněny, 

nikdy však údajně neslevil z přesvědčení, že „all subsequent mimetic effects are ultimately 

brought back to the radical simplicity of that primordial mimetic interference“ [veškeré 

následné mimetické účinky jsou v zásadě vráceny ke kmenové jednoduchosti těch prvotních 

mimetických vlivů] (GIRARD 1978: 32).  

Zajímavé je rovněž Girardovo pojetí původu napodobivého chování. Považuje za důležité 

zdůraznit, že mimetická rivalita není výhradně lidskou vlastností, ale že imitační chování 

hraje důležitou roli i mezi zástupci vyšší třídou savců, především pak mezi primáty, jakožto 

živočichy nejvíce se podobající lidem. U člověka, jak říká Girard, je však touha napodobovat, 

díky jeho vyšší inteligenci, daleko silnější a rovněž její projevy jsou u něj v porovnání 

s ostatními savci intenzivnější, ve smyslu větší bojovnosti a vyšší míry násilí. Girard označuje 

imitační chování za „lidskou inteligenci ve své nejdynamičtější podobě“ (GIRARD 2014: 5). 

René Girard dále poukazuje na významný rozdíl mezi lidským a zvířecím uvažováním 

v případě napodobování druhých, jímž je samotný průběh takového chování. Tvrdí, že jedinci 

z řad vyšších savců, kteří, přestože i pro ně napodobování hraje v jejich životě důležitou roli, 

dokáží svému pokušení zmocnit se objektu, o který již projevil zájem někdo jiný, odolat a 

dokonce ho potlačit. Je to, dle Girarda, způsobeno tím, že jsou vybaveni jakýmsi brzdným 

mechanismem, který napomáhá předejít vzniku konfliktních situací a eskalaci násilí, zatímco 

pro člověka hraje napodobování ústřední roli. Intenzita touhy člověka zmocnit se něčeho, po 

čem touží někdo jiný, je natolik silná a neutěšitelná, že jí zcela podlehne i se všemi 

konečnými důsledky, tedy i za cenu rozpoutání bojů, které se snadno promění ve vzájemné 

vražedné konflikty. Takto lidská společnost překročila pomyslnou hranici, odkud už nebylo 

návratu a došlo tím ke kolapsu společností, které dosud fungovaly na principu zákonitostí 

dominance. Neustále narůstající intenzita lidské rivality navíc způsobuje, že předmět touhy 

ustupuje do pozadí našeho zájmu, přičemž svou pozornost upínáme na své konkurenty. 

Girard se domnívá, že to je příčina „scapegoat effect“ [účelu obětního beránka]. Tímto jevem 

se René Girard dopodrobna zabývá, krom jiných, ve stejnojmenné studii Obětní beránek10.  

  

                                                           
10

 GIRARD, René. Obětní beránek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997 (přel. H. Beguivinová). 
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3. Narativní promluvy 

3.1 Kategorizace vypravěče 

 

Dříve nežli u našich hrdinů začneme pátrat po stopách trojúhelníkové touhy, nahlédneme na 

to, jak k nám promlouvají postavy, resp. jak (moc či málo) sdílný je vypravěč tohoto příběhu. 

Při zkoumání systému narativních promluv bychom, dle Lubomíra Doležela, měli brát 

v úvahu jak funkční model narativu, týkající se vypravěče a postav spolu s jejich funkcemi, tak 

i model textový, jehož podstatu tvoří tři účastníci řečového aktu: mluvčí, posluchač a 

referent (tzv. Bühlerův trojúhelník) včetně jejich funkcí. My se zde však nebudeme pouštět 

do komplexního naratologického rozboru, hodláme si všímat pouze naratologických kategorií 

a jevů týkajících se vypravěče a postav a to pouze takových, o kterých se domníváme, že by 

mohly být pro náš záměr užitečné (demaskovat nespontánní touhu u sledovaných hrdinů). 

Předpokládáme totiž, že oč je vypravěč sdílnější a postavy otevřenější, o to spolehlivější 

mohou být naše průběžná hodnocení a později i samotný závěr, ke kterému se budeme 

snažit dopracovat.  Zaměříme se na proto zejména na otázku vševědoucnosti vypravěče, jak 

o ní pojednává Jonathan Culler ve své Studii k teorii fikce11, dále na autoritu vypravěče a 

způsoby vyprávění z pohledu teorií Gérarda Genetta. Budeme čerpat z poznatků Lubomíra 

Doležela, Seymoura Chatmana či Meira Sternberga. 

Struktura románu Na Větrné hůrce se zřetelně vyznačuje dvěma příběhovými liniemi, 

z nichž každá má svého vypravěče a odehrává se ve vlastním čase. Podle Seymoura 

Chatmana ho lze označit za narativ, který nastoluje dvojí nyní. Nyní diskursu je v přítomném 

čase – pan Lockwood líčí dění v tehdy přítomném čase v letech 1881-1882, zatímco nyní 

příběhu (GENETTE 2007: 40), který vypráví Nelly Deanová, je, kromě např. dialogu, či 

popisných pasáží, v čase minulém a začíná v létě roku 1771. My se zaměříme přednostně na 

vypravěče, jenž referuje převážně o postavách, které stojí ve středu zájmu našeho rozboru, 

tedy Heathcliffa a Kateřiny Earnshawové, přičemž zásadní pro nás bude, jak moc je vypravěč 

o postavách „informován“ a zároveň kolik je nám toho o nich ochoten sdělit. Našeho 

vypravěče lze klasifikovat, co se týče míry sdílnosti informací, po vzoru Meira Sternberga jako 

omnikomunikativního vypravěče (CULLER 2005: 60), který vše důležité sděluje a většinu 

                                                           
11

 CULLER, Jonathan. „Vševědoucnost“, Studie k teorii fikce. Brno: Ústav pro českou literaturu Akademie věd 
České republiky - sv. 6 edice Theoretica, 2005 (přel. J. Bareš, M. Čermáková, J. Hrabal, A. Procházková). 



- 8 - 
 

informací záměrně nezatajuje. Z hlediska účasti vyprávěného příběhu pak eventuálně jako 

vypravěče homodiegetického (GENETTE 2007: 57), jelikož se sám příběhu účastní, tj. je 

jednou z jeho postav. Tyto přívlastky přirozeně vyplývají z charakteru vypravěče, jímž je 

hospodyně a služebná Ellena Deanová, přezdívaná Nelly, která je našim klíčovým 

románovým postavám téměř neustále nablízku a proto o nich můžeme z jejích výpovědí 

získat mnoho informací. Nikoliv však, jak by se mohlo na první pohled zdát, skrze vnitřní 

fokalizaci12(GENETTE 2007: 50, 64), kdy je vypravěč schopen popsat nejniternější myšlenky a 

pocity postav, ale vystačí si s fokalizací vnější13 (GENETTE 2007: 48) a popisuje tak pouze to, o 

čem a jakým způsobem postavy hovoří, co dělají, jak se u toho tváří, apod. Jelikož však 

vypravěč v osobě Nelly Deanové velmi často chování postav komentuje a hodnotí, nejedná 

se zde o čistou formu vnější fokalizace. Genette totiž právě vypravěčova hodnocení činů 

jednotlivých postav vylučuje. Čtenáři je přesto poměrně často dopřáno proniknout hluboko 

do myslí postav a dostat se tak k jejich myšlenkovým pochodům a emocím a to díky hojně 

užívaného vnitřního monologu a rovněž prostřednictvím dialogů přímo s vypravěčem, tedy s 

Nelly Deanovou. Jak je to s vševědoucností našeho vypravěče? Jonathan Culler se nad touto 

otázkou zamýšlí ve třetí stati své Studie k teorii fikce nazvané Vševědoucnost. S poměrně 

nemalou dávkou skepse se pro pojem vševědoucnost snaží najít nejen výstižnou definici a 

přiřadit jí odpovídající funkci, zároveň se však jedním dechem ptá, zdali je pro něj vůbec 

v naratologické nauce nějaké místo. Culler navrhuje pohlédnout na pojem vševědoucnost 

z hlediska výsledného vlivu na narativní výpovědi a jmenuje čtyři důvody, které literární 

teoretiky vedou k jeho užívání, přičemž pátrá po jeho výstižnosti a užitečnosti. Ať už se jedná 

o 1. performativní autoritativnost řady narativních výpovědí, 2. reprodukování nejniternějších 

myšlenek a pocit, 3. autorské vyprávění nebo 4. synoptické neosobní vyprávění, Culler 

pokaždé svou úvahu zakončí zamítavým stanoviskem, tj. v neprospěch vševědoucnosti a 

posléze dospěje k závěru, že všude tam, kde se nabízí a především uplatňuje pojem 

vševědoucnost, dochází k zamlžování charakteristických znaků a vlastností daných jevů, což 

vede k oslabení schopnosti čtenáře plně vnímat dění v narativu. Cullera více znepokojuje 

samotná myšlenka vševědoucího narativu, nežli rozličné způsoby vedoucí k takovému 

                                                           
12 Skrze „Vnitřní fokalizaci“ dle definice Gérarda Genetta v díle Fikce a vyprávění má vypravěč přístup 
k pocitům a myšlenkám jednotlivých postav 
13 „Vnější fokalizace“ dle definice Gérarda Genetta v díle Fikce a vyprávění je charakteristická tím, že vypravěč 
postavy nenahlíží zevnitř a není tak schopen zpřístupnit jejich pocity a myšlení, popisuje tedy pouze jejich vnější 
gesta a činy. 
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označení. Vševědoucnost považuje za něco, co „svazuje a nasazuje klapky na oči“ (CULLER 

2005: 78). Nicméně v našem případě si vypravěč, v podání Nelly, počíná tak, že si zde 

s vševědoucností bez větších obtíží poradíme, snad by se dalo směle říci, že bychom ji v jejím 

vyprávění hledali marně. V textu se nám velmi často odkrývají zběžné i niterné myšlenky či 

pocity postav, které jsou však zpravidla označeny uvozovkami a tudíž nám je prostřednictvím 

vypravěče sdělují postavy samy. Pro názornost lze uvést několik příkladů:  

„Mívám někdy takové sny, kterých se pak už nemůžu zbavit. Ovládají mé myšlenky, 

rozlévají se a mísí s nimi jako víno s vodou, zbarvují je po svém. … Proč já nejsem tak 

světlovlasý a růžový a proč nemám takové elegantní šaty a způsoby a proč nikdy nebudu tak 

bohatý? To bych všecko chtěl. … Ještě když jsem se loni vracel do těchhle míst, strašilo mi to 

v hlavě, ale teď bych to musel slyšet z jejích vlastních úst, abych té hrozné nejistotě znovu 

podlehl.“ (BRONTËOVÁ 2009: 65,91, 168). 

 

 

3.2 Bdělý čtenář 

 

Nelly Deanová, z jejíž úst se dozvídáme, jaký osud stihl obyvatele Větrné hůrky a Drozdova, je 

úctyhodná žena s mnoha kladnými vlastnostmi. Svůj smysl pro mravnost a zásadovost nabyla 

dlouholetou praxí a zkušenostmi a rovněž hojným čtením knih. Především však stojí na jejích 

povahových vlastnostech. Paní Deanová za všech okolností vystupuje jako dobrosrdečná, 

laskavá a upřímná žena, která se těší dobré fyzické kondici a zdraví. Při svém vyprávění nám 

nejenom popisuje jednotlivé scény příběhu a výstupy postav, ale také je často sama rovnou 

hodnotí. Říká nám, co je dobré a co špatné a zdali je určité chování postavy chvályhodné 

nebo ho naopak striktně odmítá. Přestože je Nelly Deanová obdivuhodná žena, její názory 

čtenář ale velmi často odmítá, John K. Mathison ve svém příspěvku Nelly Dean and the 

Power of Wuthering Heights14 [Nelly Deanová a velikost díla Na Větrné hůrce] říká, že je 

odmítat prostě musí, jelikož pociťuje jistý nesoulad či nepřiměřenost mezi na jedné straně 

touto laskavou, srdečnou a pracovitou ženou a na straně druhé přirozenou lidskou povahou 

se svými klady i zápory. Dochází zde k tomu, že vypravěč v osobě paní Deanové prezentuje 

                                                           
14

 MATHISON, John K. Nelly Dean and the Power of Wuthering Heights. Nineteenth-Century Fiction, Vol. 11, No. 
2 (Sep., 1956) pp, 106-129. University of California Press, 1956 [online] . Dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/3044112 
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zcela jiný systém hodnot, nežli je ten, který sdílí románové postavy a v neposlední řadě 

čtenář. Následkem toho vzniká jisté napětí, jež je ohniskem neustálých zásahů ze strany 

čtenáře, který čelí názorům Nelly Deanové, se kterými po většinou nesouhlasí. Čtenář je tak 

nucen se chtě nechtě aktivně účastnit románového příběhu a vytvářet si svou vlastní verzi, 

namísto, aby jen pasivně přijímal, co mu text knihy předkládá. Dle Mathisona se z čtenářů 

románu Na Větrné hůrce stávají buď sympatizanti románových postav Heathcliffa a Kateřiny, 

kteří by však v reálném životě tak horkokrevné a násilné jednání naprosto odsoudili, anebo 

ti, kteří román považují pouze za okázalý protest proti běžným konvenčním standardům. Čím 

více poznáváme Nelly Deanovou, tím snáze přicházíme na to, že postrádá povědomí o 

základních životních principech a o jejich odpovídajících projevech. Například její fyzická 

zdatnost a již zmíněné dobře sloužící zdraví jí na druhou stranu brání pochopit slabosti, 

nemoci a myšlenky na smrt u těch druhých. Rovněž, když se zamyslíme nad postavou 

Kateřiny, měla by se nám jevit díky svým prudkým výjevům výstřední až divná, Nelly nás však 

díky své umírněné povaze jistým způsobem otupuje tak, že v konečném důsledku Kateřinino 

chování dokážeme ospravedlnit. Paní Deanová má těžkosti s tím, zcela pochopit a porozumět 

skutečným pocitům druhých, zejména Heathcliffovi a Kateřině, jelikož se od nich povahově 

tolik liší a především věří v zásadovost a v pořádek (fyzický i duševní). Velmi zřetelně si toho 

lze všimnout tehdy, když se upřímně těší ze sňatku Kateřiny a Edgara Lintona a fakt, že jejich 

„štěstí“ netrvá moc dlouho, jelikož odlišné zájmy obou se velmi brzy začínají projevovat 

častými neshodami, Nelly Deanovou od svého postoje nijak neodrazuje. Paní Deanová 

takovou situaci považuje za zcela standardní a nadále vztah Kateřiny a Edgara velmi 

podporuje, zatímco jakoukoliv zmínku o lásce a vášni k Heathcliffovi razantně odmítá, jelikož 

emoce jako prudká vášeň nebo naopak chladná bezohlednost jsou jí tak vzdálené a cizí, 

neboť je sama, nikdy neměla možnost osobně prožít, že i přes její empatický a laskavý 

přístup, je nad její síly porozumět tomu, čím duše našich hlavních hrdinů skutečně 

procházejí. Navíc disponuje silným sebezáchovných až sobeckým pudem předcházet a snažit 

se vyhýbat nepříjemným situacím vedoucím ke svárům a násilnému chování. Při čtení 

románu Na Větrné hůrce je naše bdělost tedy neustále povzbuzována skrze neustálé napětí, 

jež pramení z již zmíněných odlišných hodnotových systémech dvou rozdílných světů, světa 

staré panny Nelly Deanové a světa Heathcliffa a Kateřiny, jejichž silná až fanatická vzájemná 

vášeň je oba dohání k šílenství, a to doslova. Jsme sice odkázáni na fakta, která nám sděluje 

Nelly Deanová, ale svádíme neustálý boj mezi tím, zdali a do jaké míry přijímat či odmítat její 
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hodnocení jednání postav tak, aby bylo v souladu s naším vlastním vnímáním a dojmy 

z popsaných událostí. John K. Mathison uvádí, že právě v tomto tak geniálně vymyšleném 

záměru Brontëové tkví velikost jejího románu [„power of the novel“].  

Bereme-li v potaz výše uvedené, ačkoliv nám v tomto románu vypravěč o hlavních 

postavách a jejich chování podává velmi detailní informace, můžeme mít při čtení tohoto díla 

mnohdy pocit, že skutečné motivy postav, především Heathcliffa a jeho pomstychtivého a 

často krutého a násilného jednání, nám zůstávají utajeny. Můžeme pak přistihnout sami 

sebe, že chceme hlavní hrdiny a především jejich skutky neustále nějak ospravedlňovat a 

možná je považovat za někoho, kým však v [románové] skutečnosti nejsou. Obě ústřední 

postavy, Kateřina i Heathcliff, v tomto románovém příběhu nalézají smrt. Zůstává však 

otázkou, zdali bychom se měli s těmito dvěma postavami a jejich činy ztotožnit a 

ospravedlnit je ve smyslu jejich neobvyklé až fanatické, byť nenaplněné, lásky, anebo je za 

jejich nekontrolované a sobecké chování odsoudit. Tato skutečnost ovšem nijak nesnižuje 

funkci vypravěče, jehož výpovědi nás vskutku štědře a velmi podrobně informují o vnějších 

projevech a vnitřních charakteristikách hlavních postav románu tak, abychom u nich byli 

schopni hledat a v lepším případě nalézat stopy Girardovy trojúhelníkové touhy. 

 

 

4. Analýza napodobivých mechanismů 

4.1 Princip trojúhelníkové touhy 

 

 „Touha je vždycky spontánní“ prohlašuje René Girard v úvodních pasážích své studie o 

zprostředkované touze. Hovoří o „jednoduché přímce spojující subjekt s objektem“ (GIRARD 

1998: 12–13), která se vyskytuje téměř ve všech fiktivních dílech, kde romantičtí hrdinové 

touží po jednoduchých, prostých věcech.  Zásadní zlom však přichází, kdy má touha hrdiny 

komplexnější charakter.  Nastává pak situace, kdy nad touto přímkou působí třetí prvek, kým 

je prostředník neboli Druhý, čímž vzniká trojúhelník. Ten je pak, dle Girarda, aplikovatelný na 

tužby a přání románových hrdinů. Díky existenci takového prostředníka přichází hrdina o 

svou individualitu, jelikož objekt jeho touhy za něj určuje někdo jiný, ten Druhý. Touha podle 

Druhého pak zákonitě vytlačuje touhu podle vlastního Já. Pro lepší představu o principu 

trojúhelníkové touhy nám autor dává za příklad Cervantesova Dona Quijota a rovněž i jeho 
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podkoního Sancho Panzu. Obě postavy si své touhy „vypůjčují u Druhého v duševním hnutí 

tak živelném, tak původním, že si je nadobro pletou s vůlí být sám sebou.“ (GIRARD 1998: 

13). Podobně, jako Don Quijot vzhlíží k vybájenému rytíři Amadisovi, tak i Sancho Panza 

obdivuje svého pána Dona Quijota, který ho chtě nechtě inspiruje k jeho vlastním přáním a 

touhám. Obě postavy se tak vzdávají základního práva jednotlivce, kdy sami nerozhodují o 

objektech své touhy, nýbrž o nich rozhodují jejich prostředníci.  

Přibližme si ještě více stěžejní a Girardem často zmiňovaný znak zprostředkované 

touhy, totiž touhu podle Druhého resp. touhu být Druhým15. Románoví hrdinové si poté, co 

se zmocní objektu své touhy, slibují zásadní obrat ve svém dosavadním životě. Objekt sám o 

sobě zde však nehraje zásadní roli, představuje pouze nástroj, díky kterému je možné 

dostihnout prostředníka, doslova „vsát do sebe jeho bytí“ (GIRARD 1998: 65). Příčinou 

takového jednání románového hrdiny je hluboká nenávist k sobě samému. Jedinec ke své 

osobě pociťuje tak silný odpor, že se zcela vzdá svého práva toužit podle vlastní volby. Vše 

ostatní se mu zdá být lepší, zatímco jeho stihlo prokletí. Hrdina je totiž k sobě nesmírně 

náročný, jenže tuto náročnost není schopen uspokojit a tak sám sebou pohrdá. Autor 

polemizuje nad otázkou, kde se v hrdinovi takové nároky na sebe samého berou? Pokud by 

vycházely z jeho vlastní subjektivity, nemohly by být přece nedosažitelnými. Musí tedy 

zákonitě přicházet zvenčí. A skutečně, jednotlivec uvěří v klamný příslib principu nahrazení 

Boha člověkem, jenž má zaujmout jeho místo. Nicméně hrdina má pocit, že on je tím 

jediným, kterému byl takový božský podíl odepřen, zatímco Druhému byl podíl na božství 

dopřán. Transcendence se popřením Boha nevytrácí, mění pouze svoji pozici, a to 

z nadzemské do pozemské. Jedinec vždy volí model, svobodně se pouze rozhodne, zdali bude 

modelem lidským nebo božským.  

„Metafyzická touha je vždy nakažlivá“ (GIRARD 1998: 114). Je tím více nakažlivější, 

čím menší je vzdálenost mezi prostředníkem a subjektem. Girard přirovnává nákazu touhou 

k nákaze cholerou či morem. Lze se totiž nakazit od infikovaného subjektu skrze pouhý 

kontakt s ním a v tomto případě hovoříme o vnitřním prostřednictví, jehož bližší specifikaci se 

budeme věnovat v následující části práce. Autor ve svém díle Lež romantismu a pravda 

románu16 předkládá tvrzení, že každý člověk zaujímá roli prostředníka vůči lidem ve svém 

                                                           
15

 Pozn. autora: „Druhý“ je v Girardově pojetí trojúhelníkové touhy synonymum pro prostředníka, kterého 
subjekt napodobuje, kdykoliv touží po objektu.  
16

 GIRARD, René. Lež romantismu a pravda románu. Praha: Nakladatelství DAUPHIN, 1998 (přel. A. Šabatková) 
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okolí, přestože ani netuší, jaká je v tomto ohledu jeho funkce. Především si to však sám ani 

neuvědomuje. Takovému jedinci pak nezbyde než „kopírovat kopii své vlastní touhy“ 

(GIRARD 1998: 114, 115), což bude mít za následek znásobení intenzity jeho touhy. Stane se 

tedy to, že jeho původní, nijak zvlášť silná, touha, kterou Girard pro lepší představu označuje 

jako rozmar, se změní v prudkou vášeň. Je to dáno tím, že pokud touhu sdílíme s někým 

jiným, její intenzita strmě vzroste. Na tomto principu je založeno schéma, kde figuruje 

„subjekt-prostředník a prostředník-subjekt, model-žák a žák-model“ (GIRARD 1998: 115). 

Každý z nich napodobuje toho druhého, ale zároveň trvá na tom, že právě jeho touha byla 

tou původní a ty druhé usvědčuje z pronásledování. Mezi všemi těmito aktéry funguje jakýsi 

zrcadlový efekt, vše co platí pro jednoho, platí i pro druhého a čím blíže k sobě se nacházejí, 

tím silnější je jejich touha a zároveň vzájemná nenávist. Tento druh dvojího prostřednictví 

Girard identifikoval například ve scéně s dvěma konšely v Cervantesově Donu Quijotovi17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

„Touha podle Druhého je vždycky touha být Druhým“ (GIRARD 1998: 97). Taková 

touha je touhou metafyzickou a zároveň touhou prvotní a ta je vždy konstantní, nijak se 

nemění. Je však tvořena z množství dílčích tužeb, jejichž obsah změnám podléhá, které určují 

intenzitu metafyzické touhy, přičemž síla této touhy se zvyšuje nepřímo úměrně s každým 

zmenšením vzdálenosti mezi prostředníkem a objektem. Převeďme si nyní tuto téměř 

matematickou úlohu na konkrétní příklad stejně, jak to činí René Girard, když prostředníka 

přirovnává ke světci a za objekt označuje relikvii. Růženec či oděv, který světec používá, 

představuje více žádaný předmět v porovnání např. s odpustkovými penězi, jichž se světec 

sotva může jen dotknout. Pro světce je tedy hodnota relikvie větší, nežli hodnota 

odpustkových peněz, jelikož vzdálenost mezi relikvií a světcem je menší, nežli tomu je u 

druhého předmětu (GIRARD 1998: 97). Girard se tímto způsobem snaží popsat vzájemné 

vlivy činitelů na zrcadlově protilehlé straně trojúhelníku, totiž na straně spojující prostředníka 

s objektem. K tomu dodává, že trojúhelník znázorňující zprostředkovanou touhu je vždy 

rovnoramenný18, jelikož čím blíže se prostředník posunuje k toužícímu subjektu, tím více sílí 

intenzita této touhy a tím více roste nenahraditelnost objektu pro subjekt, který cítí čím dál 

větší potřebu vzepřít se svému osudu. René Girard rovněž poukazuje na zajímavý jev, kdy se 

„z objektu vytrácí jeho hodnota“ (GIRARD 1998: 99). Dochází K tomu právě tehdy, když se 

                                                           
17

 DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha.  
18

 GIRARD, René. Lež romantismu a pravda románu. Praha: Nakladatelství DAUPHIN, 1998 (přel. Alena 
Šabatková) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFmysln%C3%BD_ryt%C3%AD%C5%99_Don_Quijote_de_la_Mancha
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prostředník přibližuje k subjektu. Výsledkem toho je touha subjektu stát se Druhým. 

Vzdálenost mezi subjektem a prostředníkem se pak téměř rovná nule a přetvářka dosahuje 

maximální možné úrovně. Takový stav Girard nazývá „krajní formou vnitřního 

prostřednictví“. Níže si ukážeme, že právě taková situace by mohla být identifikována u 

ústředních postav románu Na Větrné hůrce. 

Mezi tehdy ještě dětmi, Heathcliffem a Kateřinou, se začíná formovat silné pouto již 

krátce po jejich prvním setkání. Po překonání projevů prvotní averze oba brzy začínají 

pociťovat vzájemný soulad a zjišťují, že je naplňují a činí šťastnými stejné prožitky, jež jsou 

základem jejich pozdějšího dramatického vášnivého milostného vztahu. Ačkoliv měli naši 

hrdinové naprosto rozdílné povahové vlastnosti, Kateřina byla netrpělivá, rozpustilá, 

sebestředná a vzpurná kdežto Heathcliff, jakožto sirotek poznamenaný nepřízní osudu, spíše 

zarputilý, málomluvný, neprůbojný a bez zjevných stížností snášel veškerá příkoří, kterých se 

mu dostávalo v hojném množství, dá se říci, že postupně srostli v jednu duši a jedno tělo. 

Každý moment, kdy nemohli být spolu, pro ně byl utrpením, jak zdůrazňuje ve svém 

vyprávění Nelly Deanová. Co chtěl jeden, chtěl i ten druhý19. Nebylo by tedy na místě se 

v tomto momentě domnívat, že jeden představuje pro druhého prostředníka a naopak? 

Touha a vášeň jednoho podněcuje touhu a vášeň toho druhého a tato jejich dychtivost 

neustále narůstá, až do chorobných rozměrů. Snad by se nám sem mohl hodit Girardův výrok 

o tom, že „nadšení pro objekt je v podstatě nadšením pro prostředníka“ (GIRARD 1998: 20). 

Nicméně v této rané fázi jejich, zatím dětského, vztahu můžeme považovat touhu Heathcliffa 

a Kateřiny, kterou si specifikujme jako touhu po tom být stále spolu, těšit se ze vzájemné 

blízkosti a prožívat společné dobrodružné výpravy po okolí jejich domova, spíše za 

nezprostředkované, protože objekt a prostředníka představuje jeden a tentýž reprezentant. 

Pokud Kateřina, jakožto subjekt, touží po blízkosti Heathcliffa, tj. objektu a zrcadlově pak 

Heathcliff jako subjekt touží po Kateřině coby objektu, prostředníkem, jenž je inspirací vždy 

pro toho druhého, je právě ten druhý, jakožto objekt. K tomu, aby byl splněn zásadní 

předpoklad pro existenci napodobivé touhy, nám zde chybí třetí pomyslný vrchol, který by 

dotvořil již zmiňované trojúhelníkové schéma.  

                                                           
19 „Ale přesto se ti dva nejraději toulali po vřesovištích. Ráno utekli z domova, zůstali venku celý den a pranic si 

potom z trestů nedělali. Kaplan mohl uložit Kateřině nazpaměť, kolik kapitol z bible chtěl, Josef si mohl o 
Heathcliffa třeba ruku přerazit, všechno marné, v tu chvíli, co byli zas spolu, na všechno zapomněli - nanejvýš v 
tu chvíli, co připadli na nějakou škaredou pomstu.“ (Brontëová 2009: 53 - 54) 
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Jelikož se však vztah našich hlavních postav bude dále dramaticky vyvíjet, je docela 

dobře možné, že dojde k výraznému posunu tohoto našeho momentálního dílčího pohledu.  

 

4.2 Vnitřní a vnější prostřednictví 

 

René Girard rozděluje románová díla do dvou kategorii podle forem obsaženého 

prostřednictví, které může být vnitřní nebo vnější. Základním kritériem pro jejich rozlišení je 

vzdálenost mezi subjektem a prostředníkem. Nejedná se však v první řadě o vzdálenost 

fyzikální, zeměpisnou, ale posuzujeme zde především odstup společenský a intelektuální.  

Girard si opět vypomáhá postavou Dona Quijota, hrdinou románu Důmyslný rytíř Don 

Quijote de la Mancha od Miguela de Cervantese Saavedry, který vzhlíží k bájnému Amadisovi 

a pokládá ho za svůj životní idol, tj. touží se mu podobat a napodobovat jeho hrdinské činy a 

ctnosti. V tomto případě hrdina nemá potřebu toto prostřednictví nijak tajit, a proto o něm 

otevřeně hovoří. Subjekt se dokonce nezdráhá o svém vzoru hovořit nahlas, upřímně ho 

zbožňuje a považuje se za jeho žáka. Prostředník zde tedy nevystupuje v roli konkurenta 

subjektu, který by mu kladl překážky do cesty za jeho cílem. Subjekt ke svému modelu vzhlíží 

a obdivuje ho. Vnější prostřednictví platí rovněž pro prostředníka Sancho Panzy, jehož vzor, 

ač je mu fyzicky velmi blízko, má diametrálně odlišné společenské postavení a intelektuální 

kapitál a tudíž nemůže být pro Sanchu Panza konkurentem, natož protivníkem. Jejich touhy 

jsou totiž zcela odlišné. Prostředník zde zůstává mimo svět románové postavy a nikterak 

nenarušuje jejich vzájemný soulad. 

 U vnitřního prostřednictví je tomu právě naopak, prostředník se nachází uvnitř téhož 

světa, ve kterém se nachází románový hrdina a je mu společensky a intelektuálně více či 

méně blízko. Dochází zde proto k souběžným touhám. Sféra subjektu a sféra prostředníka se 

zde dotýkají nebo se dokonce vzájemně prostupují, jelikož vzdálenost mezi subjektem a 

prostředníkem je minimální. Prostředník v tomto případě pro románového hrdinu 

představuje překážku a tím pádem získává status nepřítele a konkurenta. Vnitřní 

prostřednictví rovněž jednoznačně poznáme tak, že se hrdina snaží napodobování svého 

modelu zcela utajit.   

Již na samém počátku naší snahy odkrýt povahu touhy našich románových hrdinů a 

zjistit tak, zdali je spíše spontánní či zprostředkovaná, můžeme s jistotou vyloučit výskyt 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFmysln%C3%BD_ryt%C3%AD%C5%99_Don_Quijote_de_la_Mancha
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFmysln%C3%BD_ryt%C3%AD%C5%99_Don_Quijote_de_la_Mancha
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vnějšího prostřednictví. Z kontextu děje a z vystupování hlavních postav románu Na Větrné 

hůrce nevyplývá jakákoliv existence společensky či intelektuálně vzdálené figury, kterou by 

naši hrdinové otevřeně obdivovali a jakkoli jí podřizovali své touhy a cíle. Toto naše 

uvažování podporuje rovněž Gaultierova definice bovarysmu20, jakožto průvodního jevu 

vnějšího prostřednictví, která říká, že „stejná nevědomost, stejná nestálost a nedostatek 

individuální reakce se je (postavy) zdají určovat k tomu, aby se podřizovaly popudům 

vnějšího prostřednictví z nedostatku vlastních popudů, vycházejících z jejich nitra“ (GIRARD 

1998: 14). Takové známky jednání Heathcliff ani Kateřina ani náznakem nevykazují. U nich je 

tomu spíše naopak.  

 

4.3 Resentiment a proustovský snobismus 

 

Jak již zmíněno, zůstáváme u vnitřního prostřednictví a skrze něj se dostáváme k jevu, o 

němž rozsáhle pojednával již Friedrich Nietzsche zejména ve své Genealogii morálky21, totiž 

k resentimentu. René Girard nicméně při svých úvahách o resentimentu vychází z pojetí 

Maxe Schelera, který se tomuto fenoménu věnoval ve svém díle s názvem L'homme du 

ressentiment22 [Člověk resentimentu]. Scheler, který tento projev zatrpklosti jedince, jenž se 

domnívá, že stal obětí křivdy, vnímá jako projev jeho ospravedlňující morálnosti, která má 

sloužit co by obranný mechanismus pramenící z jeho vlastní frustrace. Je to jakýsi zpětný 

náraz na překážku, kterou prostředník jedinci postaví do cesty. Jedincovo ego v reakci na to 

vytvoří nepřítele, aby na něj mohl přenést svou vinu a sám jí mohl být zproštěn. Vůči tomuto 

nepříteli však jedinec často pociťuje žárlivost a závist. Tyto dvě vlastnosti spolu s 

konkurenčním soupeřením jsou Schelerem považovány za základní zdroje resentimentu a dle 

Girarda se často mylně považují za charakterové rysy, které jsou jedinci dány jeho povahou, 

tedy od přírody. Ovšem to, co je skutečně od přírody, „je pouze tendence toužit po tom, po 

čem touží Druzí“ (GIRARD 1998: 23).  

Podíváme-li se zpět k našim hrdinům, pohnutky k jejich dalším činům se s ohledem na 

výše zmíněné budou již u každého z nich odlišovat. Kateřina, která při jedné z mnoha nočních 

                                                           
20

 Definice bovarysmu Julese de Gaultiera “… phenomenon of being fated to obey the suggestion of an external 
milieu, for lack of an auto-suggestion from within …“ [fenomén být předurčený k tomu řídit se popudy vnějšího 
prostředí kvůli nedostatku svých vlastních niterných popudů] (GATES 1981: 125) 
21

 NIETZSCHE, Fridrich. Genealogie morálky. Praha: Aurora, 2002 (přel. V. Koubová) 
22

 SCHELER, Max. L'homme du ressentiment. Paris: Gallimard, 1970. 
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venkovních toulkách s Heathcliffem utrpěla zranění v Drozdově, sídle rodu Lintonových, když 

jí pokousal jejich pes, stráví několik dlouhých týdnů v péči a přepychu právě oněch bohatých 

sousedů a lehce přivykne zcela jiným životním poměrům, než které měla doposud možnost 

zažít. Tato zkušenost z ní poměrně rychle učinila způsobnou mladou dámu, u níž se rodí nové 

společenské ambice. Kateřina začíná toužit po tom patřit k společenské elitě, přičemž se jeví 

se být zcela zřejmé, že tato její ctižádost je vyvolána právě jejím pobytem v Drozdově. Aniž 

by si to však sama uvědomovala, otrocky napodobuje někoho, komu závidí původ, bohatství 

a vkus. Takové jednání jedince Girard označuje jako proustovský snobismus.  Snob touží po 

tom, po čem touží Druzí a nemá odvahu důvěřovat svému vlastnímu úsudku. „Proto je 

otrokem módy“ (GIRARD 1998: 35). Identita prostředníka zde není utajena, naopak se zde 

zcela odhalí. Vyjde totiž najevo již pouhým označením snoba a snobské touhy, jelikož již 

samotný pojem v sobě skrývá napodobivý charakter. Snobismus se pak může projevovat 

v různých rovinách, např. ve stylu oblékání či stolování, intelektuálním životě či v estetickém 

prožitku. Pokud je však jedinec snobem v lásce, Girard mu automaticky přiděluje status 

žárlivce. Kateřina Earnshawová se vrací zpět domů zaslepená a poblázněná mladým Edgarem 

Lintonem a její vztah s Heathcliffem se stává o to více komplikovaným. Vidina vzestupu na 

společenském žebříčku donutí Kateřinu zasnoubit se s majetným Edgarem, přestože její 

skutečnou láskou zůstává Heathcliff. Kateřinino jednání je však paralelně řízeno dvěma 

kontrujícími podněty, kromě společenské ambice zároveň ráda porušuje společenské 

konvence, což se projevuje právě vášnivou láskou k Heathcliffovi, prudkými změnami nálad a 

nevázanými útěky do okolních nehostinných vřesovišť. Zdrojem druhého zmíněného impulsu 

jejích počinů by mohly být neustálé výtky a absence jakýchkoli slov pochvaly ze strany jejího 

otce zejména v dětském věku. To bychom se však již pouštěli příliš hlouběji do psychologické 

roviny utváření její osobnosti, což naším záměrem v této chvíli není. Heathcliffovo další 

počínání je vyvoláno zcela jinými motivy. Hlavním motorem jeho budoucího jednání je 

pomsta a to pomsta rovnou na několika frontách. Chce se mstít Hindleymu, svému 

nevlastnímu bratru, především za hrubé zacházení, neustálé ponižování a odpírání vzdělání. 

Mstít se bude posléze rovněž Kateřině za to, že uzavřela sňatek s  Edgarem Lintonem a 

zároveň se mstí i Edgarovi samému. Vše řečené nahrává tomu, abychom mohli s čistým 

svědomím Heatcliffův plán na pomstu charakterizovat jako napodobování Druhých. 

Heathcliff odchází do světa, aby zbohatl a doplnil si vzdělání a intelektuálně i hmotně se tak 

přiblížil svým protivníkům, Hindlymu i Edgarovi.  Ožení se s Isabelou Lintonovou, sestrou 
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Edgara Lintona, aniž by k ní cítil jakoukoliv náklonnost, čímž zcela přesně okopíruje počin své 

životní lásky Kateřiny. Zde se nám promítá výše zmíněný hodnotový systém resentiment. 

Heathcliff je frustrován neustálým ponižováním a nenaplněnou vášnivou láskou ke Kateřině. 

Tato frustrace vede k odhodlání konkurovat, naráží však na četné překážky, ať už se jedná o 

jeho nevábný zjev, nízké sociální zařazení, mizivé vzdělání, které mu do cesty kladou rivalové 

s opačnými kvalitami, prostředníci, a které Heathcliff považuje za nespravedlivé. Tyto 

zábrany na něj „ … dopadají zpět jako bezmocná nenávist a vyvolávají tak druh 

psychologického travičství, …“ (GIRARD 1998: 21). V Heathcliffovi se rodí zlovůle, jejíž 

projevy jsou barbarské. Svědčí o tom například způsob, jakým zachází se svou ženu Isabelou. 

Činí mu potěšení sledovat, jak Isabella snáší jeho velmi kruté až sadistické projevy. Ta se však 

vždy pokaždé s notnou dávkou naivity k Heathcliffovi vrátí zpět, aby jí byla následně 

uštědřena další dávka psychické i často i fyzické újmy.   

 

4.4 Flaubertovský bovarysmus  a stendhalovská marnivost 

  

Flaubertovský bovarysmus a stendhalovskou marnivost Girard označuje za 

synonymum proustovského snobismu. Dle Julese de Gaultiera se bovarysmus projevuje u 

postav s „naprostým nedostatkem pevného charakteru a vlastní originality …“ (GIRARD 1998: 

75). Taková postava je v podstatě prázdná, život jí vdechuje až touha vyrovnat se někomu 

jinému – vzoru – což se jí však nikdy zcela nepodaří. To si však hrdina odmítá přiznat, jelikož 

na to je jeho sebeláska až příliš silná. Jeho myšlení a konání je řízeno pouhou představou, 

kterou nahrazuje svoji vlastní osobu. Hrdina je postižen bovarysmem tehdy, když pohrdá sám 

sebou a cítí vůči sobě hlubokou nenávist. Velmi blízko k bovarysmu má, dle René Girarda, 

stendhalovská marnivost. Marnivý hrdina je velmi sebestředný, touží hlavně po tom, aby se 

vše soustředilo pouze na něj a jeho vlastní Já, které má do sebe nasát vše ostatní. Jelikož 

všechny tyto jeho snahy končí neúspěchem, trpící jedinec hledá nějaký opěrný bod a tak se 

uchyluje k Druhému, zatímco jeho vlastní bytí pro něj ztrácí na důležitosti.  

Ačkoliv tyto dva charakteristické jevy trojúhelníkové touhy, stendhalovská marnivost 

a flaubertovský bovarysmus, Girard považuje za téměř alternativní pojmenování 

proustovského snobismu, který, jak jsme si již ukázali, je tak typický pro jednání dospívající 

Kateřiny Earnshawové, je podstatné, abychom drželi v povědomí některé rysy, které je od 
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sebe rozlišují, zejména pak vzdálenost mezi prostředníkem a objektem. Pro bovarysmus, 

jakožto průvodní znak vnějšího prostřednictví, jehož výskyt v románu Na Větrné hůrce jsme 

již v samém počátku s odůvodněním odmítly, tedy u našich hlavních hrdinů místo 

pravděpodobně nenalezneme. Heathcliff ani Kateřina nejeví známky absence pevného 

charakteru a vlastní originality, naopak, obě tyto románové postavy, hovoříme-li o jejich 

dospělém věku, nám dostatečně ukazují, oč jim v životě běží a ve svém snažení jsou 

neústupní. Navzdory právě řečenému považujeme za vhodné vrátit se právě v tomto 

momentě k samotnému principu trojúhelníkové touhy, viz kapitola 4.1 této práce a ke 

Girardovu výroku „nadšení pro objekt je v podstatě nadšením pro prostředníka“, kdy jsme si 

na ukázkách promluv obou postav ukázali, že jeden druhému je inspirací čili modelem čili 

prostředníkem, což může vyvolávat dojem nedostatečné originality obou jedinců. Chceme-li 

se však držet pravidel Girardovy teorie o napodobivé touze, která bovarysmus zahrnuje do 

vnějšího prostřednictví, nezbývá nám než připustit, že tento znak se nám nejeví být na naše 

hlavní hrdiny aplikovatelný. Nenechme se však tímto zjištěním nijak odradit a pokusme se 

ještě odhlédnout od ústředních románových postav Kateřiny a Heathcliffa a nabídnout šanci 

některé z ostatních figur vystupujících v tomto příběhu.   

Girardovi vzoroví představitelé bovarysmu [a stejně tak i stenhalovské marnivosti], jak 

je uvádí ve svém díle Lež romantismu a pravda románu23, Flaubertova Ema Bovaryová a 

Cervantes Don Quijot, se v mládí hojně oddávali četbě knih, přičemž Ema Bovaryová 

bezmezně vzhlížela k jejich romantickým hrdinkám a Don Quijot obdivoval hrdiny a jejich 

velké činy popisované v rytířských románech. Tito dva se v podobné míře následně nechali 

svými fiktivními ideály ovlivnit natolik, že, slovy Gaultiera, sami sebe chápají jinak, než jakými 

jsou a „ … napodobují z osoby, kterou se rozhodli být, všechno, co je možné napodobit, celý 

zevnějšek, vystupování, gesta, intonaci, oděv.“ (GIRARD 1998: 14). Isabela Lintonová, sestra 

Edgara Lintona a později Heathcliffova manželka, chovala rovněž velkou zálibu ke čtení a 

následně si začala ve svých fantaziích Heathcliffa představovat jako galantního a pozorného 

romantického hrdinu a této vidině začala dokonce skutečně věřit. Bylo by tedy možné, 

s ohledem na výše uvedené, vyvodit, že Isebelina láska k Heathcliffovi se zrodila právě 

z napodobování hrdinů, o nichž četla ve svých knihách. Avšak s tím rozdílem, že za někoho 

jiného nezačala považovat sebe samu, nýbrž někoho jiného, objekt své touhy, Heathcliffa. 
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Stále však platí, že u našich klíčových postav Heathcliffa a Kateřiny, zatím pozorujeme pouze 

projevy vnitřního prostřednictví, máme však i příležitost setkat se v tomto románovém 

prostředí s náznakem prostřednictví vnějšího skrze jeho průvodní jev bovarysmus, a to právě 

u Isabely Lintonové. 

Stendhalovská marnivost je naopak příkladným projevem vnitřního prostřednictví. 

Funguje, stejně jako samotná mimetická touha, na principu trojúhelníku, přičemž jeho 

vrcholy tvoří tři základní emoce: závist, žárlivost a bezmocná nenávist. Stendhal se snaží najít 

původce tohoto „duchovního jedu“ (GIRARD 2008: 25) a hledá ho v procesu napodobování 

druhých lidí, kteří se jinak zvlášť neliší od těch, jenž je napodobují, jen jsou opatřeni jakýmsi 

transcendentním prvkem, který kopírujícím jedincům chybí. Romantický marnivec si o sobě 

myslí, že je originální a naprosto odmítá být titulován žákem, tj. žákem svého vzoru. Chce si 

neustále dokazovat, že se řídí pouze svým vlastním Já a tedy že jeho touha pramení z jeho 

ryzí subjektivity. Stendhal přibližuje atmosféru devatenáctého století, kterou prostupuje 

nespočet směrů, jež si říkají individualistické, subjektivistické, objektivistické, realistické či 

romantické, a které, ač se zdají být protichůdné, ve skutečnosti se jenom snaží skrýt existenci 

prostředníka. Jedná se o pouhou inovaci způsobu napodobování, v níž je obhajována mylná 

představa o autonomii. Girard stendhalovskou marnivost chápe jako „sestru všech 

metafyzických tužeb“ (GIRARD 2008: 80), které je možné nalézt u ostatních velkých 

romanopisců. K tomu, abychom zcela porozuměli pojetí marnivosti, musíme na ni 

pohlédnout ze dvou úhlů: metafyzického a světského a biblického a každodenního. Když 

marnivec prožívá pocity prázdnoty, začne se chovat frivolním a napodobivým stylem. Jelikož 

však nedisponuje dostatečnou kuráží k tomu, aby se postavil čelem své nicotě, obrací se 

k Druhému, který byl takového prokletí ušetřen.  

 

4.5 Masochismus a sadismus 

 

„Po tisící opakované zkušenosti naučily pána, že předměty, jichž se lze zmocnit, jsou pro něj 

bezcenné. Pán se proto bude zajímat pouze o předměty, jejichž vlastnění mu bude nelítostný 

prostředník odpírat. Pán hledá nepřekonatelnou překážku, kterou lze zřídkakdy nalézt“ 

(GIRARD 1998: 199).  Podle Girarda se z člověka, kterého dosud provázel jen samý úspěch, 

případně zklamání, stává masochista v okamžiku, když si začne přát svou vlastní prohru. 
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Skrze takovou prohru lze odkrýt prostředníka jeho touhy. Pro masochistu je typických 

několik dalších znaků. Nahlas běduje nad svým krutým údělem, ale uvnitř sebe potichu 

přiznává, že trest, který ho postihuje. Masochista se odvrací od těch, kteří mu prokazují něhu 

a porozumění a naopak ho přitahují individua, kteří jím pohrdají. Masochista si navíc vybírá 

svého prostředníka na základě odporu, nikoliv na základě obdivu.  Jedinec - masochista, 

dokáže hlouběji vnímat spojení mezi vnitřním prostřednictvím a překážkou, na druhou stranu 

se z tohoto poznání nedokáže poučit a namísto, aby si obstaral potřebnou ochranu, vyjde 

překážce vstříc čelem a zasvěcuje se neštěstí a pohromě.  René Girard dále ve svém výkladu 

o masochismu zdůrazňuje, že cílem metafyzické čili odchýlené touhy je otroctví, přičemž 

toužící subjekt tento cíl nejdříve vůbec nevnímá, jelikož vzdálenost mez prostředníkem a 

subjektem je příliš velká. Postupně se však tato vzdálenost zmenšuje a cíl dostává jasnější 

obrysy. Masochismus se pak projevuje tehdy, když jedinec dokáže bez pomoci ostatních 

uvědomit vztah mezi svou touhou a jejími nepříznivými důsledky. Situaci, kterou hrdina – 

masochista – prožívá, si lépe představíme na základě tohoto Girardova výroku: „Když toužící 

subjekt zpozoruje propast, kterou už vyhloubila touha u jeho nohou, vrhá se do ní 

dobrovolně, očekávaje, že tam proti všemu očekávání nalezne, co mu neposkytla méně 

vyhrocená stadia metafyzické choroby“ (GIRARD 1998: 204). Autor přiznává, že je poměrně 

složité rozpoznat masochismus nevědomý a nevyhraněný, který je obsažen ve všech 

podobách metafyzické touhy, od masochismu vlastního. Jedním dechem však dodává, že 

k masochismu má vždy blízko otroctví, protože takový jedinec se snaží hledat v tom, co mu 

vzdoruje, tj. ve všech překážkách, božství. Za božského považuje právě svého prostředníka. 

Proto je ochoten nejen ponižování, utrpení a hanbu trpět, ale dokonce je aktivně vyhledává. 

Největším omylem je zde dle Girarda domnívat se, že samotné utrpení může být objektem 

touhy, tedy že jedinec po tomto utrpení touží. Velmi důležité je, abychom si uvědomili, že 

románová postava do poslední chvíle neví, že mezi touhou a jejími neblahými důsledky 

existuje jakákoli souvislost. Touhy masochisty jsou srovnatelné, ne-li naprosto shodné, 

s našimi touhami. Přeje si být, stejně jako my, uctíván Druhými i sebou samým, nezávislý a 

přeje si ovládat božské. Má však tu schopnost, že s postupem času dokáže alespoň z části 

vnímat svou touhu jako metafyzickou a věří, že ho Pán, kterému je otrokem, zahrne svými 

dary. 

Máme-li ambici některou z postav románu Na Větrné hůrce označit za masochistu, 

musíme vykročit ven ze  světa Kateřiny a Heathcliffa, není však nutné, abychom ho zcela 
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opouštěli. Sestra Edgara Lintona a později manželka Heathcliffa v jedné osobě, Isabela, se 

jeví být vhodnou kandidátkou.  Ve čtrnácté kapitole tohoto románu nás k této úvaze 

nenápadně navádí  Heathcliffova výpověď 24o vztahu mezi ním a jeho ženou, kterou pronáší 

směrem k Nelly Deanové, ovšem za přítomnosti samotné Isabely. V kapitole číslo sedmnáct, 

kdy se již zoufalá Isabela velmi otevřeně svěřuje se svými city opět, komu jinému nežli, paní 

Deanové, se její masochistické sklony poměrně přesvědčivě odkývají. Z románového 

kontextu vyplývá, že dětství a dospívání prožila Isabela v hojnosti. Nikdy zřejmě nezažila 

výrazný pocit nedostatku, citového ani materiálního. Měla všeho dostatek, o to méně si věcí 

pak vážila a o to více toužila po tom, co jí bylo odpíráno. Isabela toužila po Heathcliffovi, 

prostředníkem byla v tomto případě Kateřina, ke které, a jedině k ní, Heathcliff choval 

bezmeznou lásku, a na kterou Isabela tím pádem žárlila. Již jen Isabeliny výpovědi při dialogu 

s Kateřinou hovoří sami o sobě:  

„Chtěla jsem jít … s ním (Heathcliffem), … a nedám se pořád odhánět. Ty jsi, Katko, 

jako pávice, každý se musí kořit jen tobě! … Miluji ho víc než ty Edgara, a on by mě snad taky 

miloval, kdybys mu nebránila.“ (BRONTËOVÁ 2009: 116, 117).  

Isabela si nepřipouštěla, že by nikdy nemohla získat alespoň kousek Heathcliffova 

srdce nebo alespoň pocítit z jeho strany náznak upřímné přízně. Dočkala se od něj pouze 

výsměchu, ponižování a citového a fyzického zraňování:  

„A zahleděl se [Heathcliff] pevně na předmět hovoru [Isabelu] jako na podivného, 

odporného živočicha - například indickou stonožku, kterou si člověk zvědavě prohlédne přes 

ošklivost, jakou v něm budí. … Já [Heathcliff] zas ji [Isabelu] mám příliš nerad, abych to 

zkoušel, leda snad po způsobu lidožroutů. To bys o nás slyšela pěkné věci, kdybych měl žít 

společně s takovou unylou bledulí! Nejběžnější zábava by byla, že bych jí čas od času 

zmaloval bílou kůži všemi duhovými barvami a k modrým očím přidělal černé podlitiny. … 

Zvrhla se, vyklubala se z ní coura. Úžasně brzy jí přešla touha se mi zalíbit. Věřte tomu nebo 

ne, už ráno po svatbě se rozbrečela, že chce domů. Ale to nic, tady líp zdomácní, když na 

sebe nebude moc držet, a na to už dohlédnu, aby mi nelajdala venku a nedělala ostudu. … 
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 „Je to zaručené že mě nenávidíš? Když tě nechám půl dne samotnou, nepřilezeš za mnou s nářky a mazlením? 
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žádná surovost ji nemohla odpudit – má k ní asi vrozený obdiv, jen když se její vzácné osůbce nic nestane. … 
Nelly, vyřiďte pánovi, že jsem jakživ nepoznal něco tak ubožáckého, jako je ona! … Někdy už sám nevím, jak na 
ni, a nechám ji být, když stejně zas vždycky pro ostudu přileze po kolenou. … nechuť k její přítomnosti mi docela 
vyváží všechen požitek, který mám, když ji trápím!“ 
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Skoro se na ní nemohu dívat jako na tvora se zdravým rozumem,… No řekněte, může být 

propastnější hloupost – už docela na pomezí duševní poruchy, než když si taková žalostná, 

otrocká, nicotná, čubička vezme do hlavy, že bych ji já mohl milovat? … vyřiďte pánovi, že 

jsem jakživ nepoznal něco tak ubožáckého, jako je ona!“ (BRONTËOVÁ 2009: 166 – 171). 

Jak již bylo zmíněno, masochistu prozradí to, že si začne přát svou prohru. 

V sedmnácté kapitole knihy Na Větrné hůrce Isabela v dialogu s Nelly pronese několik, dle 

našeho úsudku, usvědčujících sdělení. 

 „Ne, aspoň tohle potěšení mám, že vím, jak jsem mu protivná.“ … Už jsem se vyléčila 

z dřívějšího přání, aby mě zabil, ať se radši zabije sám! … To byla rozkoš, že jsem ho dokázala 

tak rozzuřit! Tím pocitem rozkoše oživl ve mně pud sebezáchovy, a já jsem se osvobodila! Ať 

už se mi pomstí, jak chce, jestli mu ještě někdy padnu do rukou! Kéž by radši trpěl méně, jen 

kdybych já mu to způsobila a on to věděl!“ (BRONTËOVÁ 2009: 201). 

Isabela opustila svůj domov a s ním všechny, kteří k ní chovali lásku, zejména pak 

svého bratra Edgara, a dobrovolně svůj život svěřila do rukou hrubce, jediný cit, který vůči ní 

pociťuje je snad jenom nenávist. Isabela skutečně vykazuje znaky masochisty, jímž se zřejmě 

stala v momentě sňatku s Heathcliffem. 

Za protipól neboli dialektické obrácení masochismu Girard označuje sadismus. Sadista 

se domnívá, že svého cíle již dosáhl. Usiluje o to stát se prostředníkem a dosáhnout tak 

božství. K tomu vede pouze jediná cesta, ostatně jako u každé oběti metafyzické touhy, a tou 

je snaha jedince svého prostředníka napodobovat. Sadista přitom nabývá role 

pronásledovatele, přičemž z jeho oběti se stává pronásledovaný. René Girard hovoří o 

sadistovi jako o spojení oběti a kata. Jinými slovy, jedinec se domnívá, že se stal 

prostředníkem jen tehdy, když svou oběť přemění na své druhé Já. Souběžně tedy utrpení 

působí i prožívá.  

Proč by právě Heathcliff mohl zaujmout místo vhodného kandidáta na to být 

sadistou, se nyní pokusíme odpovědět. Heathcliff, o kterém se ví, že nikdy nečetl knihy, se 

nahlas posmívá Isabele, své mladé nevěstě, že si ho naivně představovala jako romantického 

hrdinu. Tato způsobná představitelka rodu Lintonů z Drozdova od Heathcliffa očekávala 

galantní vystupování, oddanost a lásku. Ten s ní však jednal pouze skrze urážky, ponižování, 

posměch a násilí. Ovšem Isabela zdaleka nebyla jediná, která zakusila jeho projevy hodné 

chování bezcitné šelmy. Za své oběti si vybíral zejména psychicky i fyzicky slabé jedince. Ať už 
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to byl Isabelin pes, kterého se snažil oběsit, když si potřeboval vybít svůj vztek, nebo jeho 

vlastní syn Linton, jehož při jejich prvním setkání uvítal typicky jízlivě, po Heathcliffovsku: 

 „Panečku, to je krasavec! To je milý droboučký tvoreček! … Co mu to dávali jíst? Plže 

a kysela? No to aby mě čert vzal, vypadá to hůř, než jsem čekal a dost ví, že jsem si moc 

nesliboval. … Celá maminka. Co vlastně máš po mně, ty nedomrlé kuře? … To jediné 

pomyšlení mi pomáhá snášet toho spratka, sám o sobě se mi protiví, nenávidím ho pro 

vzpomínky, které ve mně budí …“ (BRONTËOVÁ 2009: 230 – 231).  

O péči svého syna však Heathcliff projevil zájem pouze ze zištných důvodů. Byl to tedy 

pouze další krok strategického plánu pomstít se Edgaru Lintonovi. Heathcliffův syn, mladý 

Linton Heathcliff, se měl stát jeho dědicem, příštím pánem Drozdova a potomci rodu Lintonů 

mu měli sloužit. Taková byla Heathcliffova vize. Lintonovi zajistil učitele proto, aby se mu 

dostalo i vzdělání, které jemu samému bylo v dětství odpíráno. Heathcliff, v mládí 

poznamenaný neustálým zneužíváním a ponižováním ze strany svého nevlastního bratra 

Hindleyho, tedy představuje klasickou oběť, ze které se stává pachatel. Heathcliffovi slouží 

násilí často jako prostředek k vyjádření lásky a nenávisti, protože to zkrátka už jinak ani 

nedokáže. Jeho touha po pomstě je tak silná, že se ani na chvíli nedokáže uvolnit, neustále je 

pronásledovaný svým vlastním vztekem, který se pak projevuje krutostí a násilností. Zdali by 

někdy někomu uměl vyjádřit jakýkoliv druh jemnocitu, zůstává diskutabilní otázkou, a to i 

v případě Kateřiny, jeho jediné spřízněné duše. Ačkoli Heathcliff vyjadřuje a páchá násilí bez 

rozdílu v prostředí obou protikladných domácností, na Větrné Hůrce i v Drozdově, jediný 

člověk, kterému by nikdy neublížil, byla právě Kateřina. Ovšem i jeho láska k ní je svým 

způsobem násilná, jelikož jeho vášeň k ní v něm paralelně budí surovou obrannou pozici. 

Důležitý moment však přichází na konci románu, kdy Heathcliff hovoří k Nelly Deanové a 

přiznává, že již nemá na násilí žádný zájem a že to není tím, že by jím byl nasycen, ale je pro 

něj překonané.  

„ Je to bída, nemyslíte? … Ostudný konec mého usilovného snažení! Já si tu chystám 

sochory a krumpáče, abych rozvrátil dva staré domy, připravuju se na herkulovskou práci, a 

když je všechno hotovo, jen začít bourat, přejde mě chuť shodit jedinou tašku ze střechy! 

Moji staří nepřátelé mě nezdolali, teď je vhodná chvíle ztrestat je na jejich potomcích. Můžu 

to udělat a nikdo mi nezabrání! Ale k čemu Nemám chuť udeřit, nechce se mi ani zvednout 

ruku! Vypadá to, jako bych byl chystal pomstu jen proto, abych ji mohl proměnit ve 
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velkodušný akt milosrdenství. Ale tak to není, prostě se už nedokážu radovat z vědomí, jak je 

zničím. Ničit pro ni c za nic mě nebaví! … “ (BRONTËOVÁ 2009: 358 – 359). 

René Girard výklad o sadomasochismu uzavírá myšlenkou, že vrcholná místa románů, 

která se většinou nacházejí v jejich závěrečných úsecích, s sebou přináší poznání, že 

„uhrančivé Zlo není reálnější než Dobro“, a s nímž se masochista i sadista ztotožňují (Girard 

2008: 214). Představy sadomasochisty jsou pouhou neomalenou lží, přičemž Zlo skutečně 

existuje a odchýlená – metafyzická – touha spojuje lidi protichůdného myšlení proto, aby se 

navzájem nenáviděli a ničili.  

 

4.6 Hrdinova askeze 

 

Vraťme se nyní zpět ke Stendhalovi a přibližme si jistý vzorec chování, skrze něhož se 

románová postava snaží skrýt svoji touhu proto, aby eliminovala či raději zcela zastavila růst 

touhy svého rivala a mohla se tak sama přiblížit k objektu své touhy. René Girard pro 

označení takového chování využívá Stendhalova výrazu „pokrytectví“ (GIRARD 2008: 174). 

Jelikož zde subjekt i prostředník napodobují jednu a tutéž touhu, je nezbytné, aby byly obě 

dvě strany nanejvýš opatrné a držely se na pozoru před svými konkurenty.  Girard 

upozorňuje na to, že pokrytectví neboli předstírání musí být prováděno s velkou mírou 

pečlivosti, jelikož prostředník je velmi prozíravý. Jediný náznak touhy, kterému by se subjekt 

podvolil, by prostředník okamžitě zpozoroval a způsobil by nežádoucí oddálení subjektu od 

objektu. Předpokladem úspěšného pokrytce je dle Girarda silná vůle, jelikož jedinec musí být 

schopen potlačit veškerá svá pokušení, neboť ta se již dostala do povědomí jeho boha. 

Takový postup se proto dá přirovnat náboženskému odříkání. Všude tam, kde lze odkrýt 

zprostředkovanou touhu podle Druhého, jedinci provádějí své asketické praktiky uvnitř 

svého nitra, tedy ve „vlastním Já“ (GIRARD 2008: 175). René Girard spatřuje blízkou 

podobnost mezi náboženskou a světskou askezí: „Stejně jako mystik se odvrací od světa, aby 

se Bůh obrátil k němu a obdařil ho svou milostí, odvrací se i Julien od Matyldy, aby se 

Matylda obrátila k němu a on aby se stal předmětem Matyldiny touhy“25 (GIRARD 2008: 

177). Askezi proto není možno snadno vypozorovat ze slov či gest postav, a třebaže se nám i 

podaří si nějakého asketicky jevícího se počinu u postavy všimnout, může se dle Girarda stát, 

                                                           
25

 René Girard při výkladu o askezi hrdiny demonstruje její projevy na Julienovi Sorelovi, hlavní postavy 
Stendhalova románu Červený a černý, který chce u Matyldy vzbudit její zájem o něj tím, že se ji bude ignorovat. 
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že ne vždy zcela správě porozumíme jeho pravému smyslu. Aby k takovým omylům 

nedocházelo, René Girard doporučuje pohlédnout na dílčí asketické projevy romantického 

hrdiny jako na celek. To si můžeme vyložit tak, že nestačí posuzovat každý jednotlivý projev 

asketického chování zvlášť, nýbrž je nutné mezi nimi hledat souvislosti, které nás teprve 

mohou dovést k nalezení jejich pravého významu. A právě o to bychom se nyní chtěli pokusit 

ve světě románu Na Větrné hůrce. 

 Třebaže Kateřina působí svým jednáním bolest oběma mužům, kteří ji milují, 

Heathcliffovi i Edgarovi, ona sama se rovněž velmi trápí a to přesně od momentu, kdy dala 

Edgarovi Lintonovi své slovo.  V této chvíli se sice rozhodla pro život v blahobytu a přepychu, 

ovšem zároveň s tím si vědomě uzavřela cestu k naplnění své vášnivé lásky, kterou chová 

k Heathcliffovi. Za asketické bychom snad mohli její počínání považovat až ve chvíli, když 

bychom k právě řečenému doplnili druhý [druhý myšleno jako další, nikoliv tedy druhý jako 

méně důležitý] motiv, který Kateřina prozrazuje paní Deanové, a tím je snaha pomoci 

oprostit Heathcliffa od Hindleyho nadvlády a s ní spojeného věčného ponižování. 

Představovala si totiž, že bude Heathcliffa podporovat financemi, ke kterým získá přístup 

díky sňatku s Edgarem. Je zde skutečně možné hovořit o asketizmu ve smyslu, jak ho vnímá a 

popisuje René Girard? Jisté náznaky lze při vynaložení zvýšeného úsilí vypozorovat. Kateřina 

Earnshawová, jejíž jedinou životní láskou je Heathcliff, jelikož se celou svou duší a srdcem cítí 

být jeho druhým Já a vždy s ním naplno sdílela veškeré jeho radosti i bolesti, se rozhodla 

přijmout nabídku provdat se za movitého, pohledného a způsobného Edgara Lintona, 

protože vidina bohatství a uznání ostatních byla příliš lákavá na to, aby byla jí Kateřina byla 

schopna odolat. "A bude bohatý, a mě bude těšit, když se stanu největší dámou v celém 

kraji, a budu pyšná na takového muže. … Heathcliffa si vzít nemohu, to bych se znemožnila.“ 

(BRONTËOVÁ 2009: 89, 92). Jedním dechem nicméně dodává [když se Kateřina svěřuje 

služebné Nelly], že to tak vlastně vůbec nemá být a že toto její rozhodnutí není správné, 

protože Heathcliff „ … se nikdy nedozví, jak ho miluji. Ne že je tak krásný, ale protože v něm 

žiju daleko víc než sama v sobě. Naše duše … jsou z jednoho kusu. Kdežto Linton a já, to je 

jako měsíční paprsek proti blesku, mráz proti ohni!". A tato její láska vůči Heathcliffovi navíc 

vzbuzuje potřebu ho ochraňovat. Dochází tedy k tomu, že Kateřina vědomě potlačuje své city 

vůči Heathcliffovi a odepírá si možnosti dalších prožívání pocitů neskonalého štěstí a 

ojedinělé sounáležitosti, které jí může přinést jen a pouze Heathcliffova bezprostřední 

blízkost, a to kvůli touze zbohatnout a umožnit tak Heathcliffovi se osobnostně vzchopit a 
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poté se i osamostatnit [což by mohlo v důsledku vést k tomu, že budou konečně spolu]. To, 

že se tato Kateřinina vize zcela mine s účinkem, je věc druhá a neměla by nijak významně 

narušit tuto naši snahu o identifikaci projevu asketického čili pokryteckého26 jednání, jak ho 

popisuje René Girard v knize Lež romantismu a pravda románu, byť alespoň v náznacích. 

 

 

4.7 Romantičnost  x  románovost 

 

Romantický hrdina sám sebe přesvědčuje, že jeho touha vždy vychází ze sebe samého. René 

Girard ve svém pojednání o zprostředkované touze v díle Lež romantismu a pravda románu27 

však nejednou zcela vystoupí ze světa románu a prolíná ho se světem skutečným. Říká totiž, 

že nejenom románová postava, ale že my všichni si ve vztahu ke svému objektu touhy 

vytváříme dvojí předsudek, a to jednak subjektivní, který pramení z vlastního Já, tak zároveň i 

ten objektivní, jenž vychází z objektu, po kterém toužíme. Oba předsudky se sobě rovnají, 

jelikož znamenají totéž a především odmítají toužit v závislosti na Druhém. Girard říká, že se 

za každou cenu snažíme zatajit existenci prostředníka, a tím propůjčujeme prostor k šíření lži 

o spontánní touze. Údajně se totiž úpěnlivě upínáme k iluzi o své vlastní autonomii. A je to 

právě román, který tuto iluzi boří, protože je schopen poodhalit pravdu o touze. Ovšem svou 

roli zde hraje opět člověk – čtenář, který takové odhalování pravdy brzdí, poněvadž svá 

vlastní přesvědčení, zejména pak víru ve spontánnost touhy, automaticky přenáší do 

prostředí románu a žádného prostřednictví není vůbec vědom. Pojem romantičnost si proto 

autor vyhrazuje pro díla, kde prostředník sice figuruje, ale není odhalován.  

Naproti tomu označení románovost si Girard vyhrazuje pouze pro díla, která 

prostředníka otevřeně přiznávají. Postavy v romantickém díle stejně jako hrdinové 

v literatuře románové tedy vždy touží zprostředkovaně, avšak pouze „geniální román“ 

(Girard 1998: 27) od autorů Stendhala, Cervantese či Flauberta, odhaluje skutečný 

mechanismus trojúhelníkové touhy.  

„Ale má láska k Heathcliffovi je jako ty věčné skály pod lesem – ne oku pro radost, ale 

podstata života. Já jsem Heathcliff, Nelly! Stále, stále je v duchu se mnou – ne proto, že by se 

                                                           
26

 GIRARD, René. Lež romantismu a pravda románu. Praha: Nakladatelství DAUPHIN, 1998 (přel. Alena 
Šabatková) 
27

 Tamtéž 
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mi tolik líbil, já se ani sama sobě často nelíbím, ale protože sama moje bytost je on!“ … „Ach 

Bože, to se nedá vypovědět slovy. Nemůžu žít, odešel mi život! Nemůžu žít, odešla mi duše!“ 

(BRONTËOVÁ 2009: 94, 187).  

Joyce Carol Oatesová  ve své studii The Magnanimity of Wuthering Heights28 z těchto 

vnitřních monologů hlavních hrdinů vyvozuje především jejich silné vzájemné pouto, vášnivé 

a neochvějné ztotožnění se jeden s druhým a zároveň jejich společnou zálibou toulat se po 

vřesovištích. Promítneme-li si do těchto vyznání hlavních postav právě popsaný princip 

kategorizace díla, poměrně zřetelně se nám zde nabízí označení díla jako románového. 

Jedinec, resp. oba jedinci, se cítí být jedno tělo a jedna duše s Druhým a otevřeně to 

přiznávají. Tím, že se oba, ačkoliv v odlišném časoprostoru, prohlásili být za jedno s Druhým, 

přebírají od něj i jeho přání a tužby a především to nijak netají a neskrývají. 

 

4.8 Románový závěr 

 

„Všechny románové závěry jsou konverze“. „Pravdou touhy je smrt, ale smrt není 

románovou pravdou díla (Girard 1998: 321, 326). René Girard shledává u velkých 

románových závěrů jistou analogii, která spočívá v zřeknutí se metafyzické touhy. Hrdina, 

často umírající, se rozchází se svým prostředníkem, odprošťuje se od božství a pýchy, čímž se 

stává svobodným. Dosud panující lež ustupuje pravdě a touha podle Druhého se mění 

v touhu podle Sebe (Girard 1998: 327). Závěry románů mohou být, dle Girarda, dvojího typu, 

buď se osamocený hrdina opět spojuje s ostatními lidmi anebo se hrdina naopak uzavírá do 

naprosté samoty. Díky takové konverzi vzniká nový vztah hrdiny k ostatním ale i k sobě 

samému, přičemž samota a styk s lidmi jsou na sobě vzájemně závislé. Girard považuje 

románové závěry za „začátky“, v nichž „nepřítomnost přítomné touhy dovoluje vzkřísit touhy 

minulé“ (Girard 1998: 329).  

Jedním z dalších zásadních předpokladů k odhalení románové pravdy je překonání 

sebelásky. René Girard navazuje na Marcela Prousta a jeho Čas znovu nalezený29, když říká, 

že „sebeláska rodí napodobení, to ona způsobuje, že žijeme odloučeni od sebe samých“ 

                                                           
28 

OATESOVÁ, Joyce Carol. „The Magnanimity of Wuthering Heights“, Critical Inquiry, Vol. 9, No 2, s. 435-449, 

The University of Chicago Press [online]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1343330 

 
29

 PROUST, Marcel. Hledání ztraceného času. VI, Uprchlá. Čas znovu nalezený. Praha: Odeon, 1988., přel. J. 
Pechar. 

http://www.jstor.org/stable/1343330
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/S3SS5KUSGKHTS2VI4JGTXFF9JTABRLSRHAP29FGH2XL1AI62BS-14408?func=service&doc_number=000044931&line_number=0016&service_type=TAG%22);
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- 29 - 
 

(GIRARD 1998: 330). Girard dále zdůrazňuje, že sebelásku si lze představit jako dvě působící 

protichůdné síly, které jedince, jeho subjektivitu, ničí. Vítězství nad sebeláskou jedinci 

umožní poznat Druhého skrze navrácení se ke svému vnitřnímu Já. V tomto momentě se 

hrdina odprošťuje od okouzlení a nenávisti a přestává se považovat za věčnou oběť. „Já a 

Druhý se … stávají jedním.“ (GIRARD 1998: 332).  

Tato románová pravda se, dle Girarda, vyskytuje napříč celým románem [je-li řeč o 

dílech „geniálních romanopisců“ (GIRARD 1998: 331)], nicméně je to právě jeho závěr, který 

čtenáři umožní si tuto pravdu uvědomit. Dochází zde ke smíření postavy s okolním světem, 

kdy veškeré vášně ustoupí do pozadí, než se zcela vytratí a jejich místo zaujme vyrovnanost a 

prostota.  

Tato závěrečná konverze se projevuje u našeho Heathcliffa, kterému žal a soužení, 

způsobené Kateřininým odchodem na věčnost, postupně odebírá sílu a chuť žít, ale co víc, 

vzdává se touhy po pomstě, jejíž přípravě věnoval většinu svého života. Na pomstu začal 

pomýšlet od chvíle, kdy se po smrti starého pana Earnshawa, Kateřinina a Hindleyho otce, 

stal pánem domu Větrná hůrka právě Hindley, což mělo pro Heathcliffa za následek počátek 

jeho osobnostního úpadku. 

"Dopadá to uboze, nemyslíte?" podotkl, když chvíli rozvažoval o výjevu, kterého byl 

svědkem. "Ostudný konec mého mocného snažení! Já si tu chystám sochory a krumpáče, 

abych rozvrátil dva staré domy, připravuju se na herkulovskou práci - a když je všechno 

hotovo, jen začít bourat, přejde mě chuť shodit jedinou tašku ze střechy! Moji staří nepřátelé 

mě nezdolali. Teď je vhodná chvíle ztrestat je v jejich potomcích. Mohl bych to udělat a  

nikdo by mě nezadržel! Ale k čemu to? Netěší mě udeřit - nestojí mi za to, hnout rukou! Teď 

to vypadá, jako bych byl strojil pomstu jen proto, abych jí mohl proměnit ve velkodušný čin 

milosti! Sice to tak není, čistě jsem jen ztratil škodolibou radost z jejich zkázy. Ničit pro nic za 

nic mne nudí! Nelly, děje se se mnou zvláštní proměna - ustupuju do stínu! Zajímám se už tak 

málo o pozemský život, že se musím k jídlu a pití nutit.“ (BRONTËOVÁ 2009: 358) 

Heathcliff si však za všemi svými činy bez výjimky stojí, ničeho nelituje a nikomu nic 

neodpouští, jak ostatně sděluje Nelly Deanové pár hodin před svou smrtí, na rozdíl od 

Kateřiny, z jejichž téměř posledních slov30 je zřejmé, že jí není lhostejné, jakou bolest 

                                                           
30 „Nechci, abys trpěl více než já, Heathcliffe. Toužím jen po tom, abychom se už nikdy nerozloučili. A kdyby tě 

snad něco z mých řečí ve vzpomínce trápilo, pomysli, že já trpím pod zemí stejně, a pro lásku ke mně mi 
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Heathcliffovi způsobila a dožaduje se jeho odpuštění, kterého se však za svého života 

nedočká. V případě Heathcliffa se skutečně jedná spíše o jakési smíření, o jakém hovoří René 

Girard, nežli o domáhání se odpuštění. Ti Druzí pro Heathcliffa totiž přestávají být důležití a 

bez jejich zpětné vazby pro něj pomsta zcela pozbývá smyslu. Jeho jediným přáním je nyní už 

pouze následovat Kateřinu a spočinout v její blízkosti na onom světě.  

„Mám pouze jediné přání a celou bytostí, všemi schopnostmi toužím ho dosáhnout. A toužím 

po něm tak dlouho a tak neochvějně, že se mi jistě splní. A to brzy. Vždyť mě to celého 

pohlcuje. Nežiju vlastně jinak, než že čekám na splnění. Tak jsem se vám vyzpovídal! Ne že by 

mi to ulevilo! Ale snad vám to vysvětlí mé všelijaké nálady, jinak stěží pochopitelné. Ach 

bože, je to dlouhý boj - kéž skončí!" (BRONTËOVÁ 2009: 361) 

 

 

5. Závěr 

 

Záměrem této naší analýzy bylo pokusit se zjistit, zdali může být teorie o mimetické rivalitě v 

pojetí, v jakém ji představuje René Girard ve svém pilotním díle Lež romantismu a pravda 

románu31, aplikovatelná rovněž na romány anglických autorů, konkrétně na historický román 

Na Větrné hůrce a jestli by tedy bylo možné uvažovat o zařazení jeho autora, v našem 

případě spisovatelky Emily Brontëové, na pomyslný seznam geniálních romanopisců, mezi 

něž Girard řadí Gustava Flauberta, Stendhala, Miquela de Cervantese Saavedry, Fjodora 

Michajloviče Dostojevského či Marcela Prousta. 

 V úvodních kapitolách této práce jsme se seznámili s tím, jak René Girard pojímá 

fenomén napodobování a co činí jeho teorii tak odlišnou od ostatních myslitelů. Je to zjištění, 

že i lidská touha podléhá projevům mimetické povahy a proto nemůže být nikdy spontánní. 

Jedinec, který věří, že jeho touha po objektu je původní a tedy vychází z jeho vlastní 

subjektivity, tak žije celý život v klamu, jelikož ve skutečnosti pouze napodobuje touhy svého 

prostředníka, resp. svého vzoru. Až teprve v závěru svého života románový hrdina prochází 

transformací, tzv. konverzí, díky níž je od tohoto prostřednictví osvobozen a nalézá 

                                                                                                                                                                                     
odpusť! … Tys mi jakživ neublížil… Snad jsem udělala chybu, ale za to umírám. Nestačí to? Tys mě také opustil a 
já ti to nevyčítám. Odpouštím ti. I ty odpusť mně!“ (Brontëová 2009: 179, 181). 
 
31

 GIRARD, René. Lež romantismu a pravda románu. Praha: Nakladatelství DAUPHIN, 1998 (přel. Alena 
Šabatková 
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románovou pravdu. René Girard tímto ukazuje, že individualita a originalita, tolik opěvovaná 

romantismem, je pouhou iluzí. Je-li objektem naší touhy něco, po čem již touží někdo jiný, 

pak nelze hovořit ani o individualitě, natož originalitě. Prostřednictví Girard dělí na vnější, 

neboli méně „destructive“ [zhoubnou] (GIRARD 1978: 37) a prostřednictví vnitřní, která má 

za následek rozpoutání mimetické rivality, jež často ústí konfliktem a může způsobit kolaps 

dosud fungujícího společenského systému32.  

 V důsledku existence dvojí, paralelně probíhající, touhy jedince a jeho modelu, 

dochází k vzájemné rivalitě. Tento projev chování je, dle Girarda, možné pozorovat i u 

některých druhů živočichů, nicméně ti jsou vybaveni instinktem, který ve většině případů 

umí zastavit jejich chtíč dříve, nežli dojde ke střetu a následně ke konfliktu. Pro člověka, na 

rozdíl od jiných vyšších savců, však mimetická touha představuje jednu z jeho ústředních 

životních priorit a jeho dychtivost po uspokojení své touhy nikterak nebere ohledy na to, že 

ho nevyhnutelně čeká konfliktní situace, často provázená násilnými a krutými činy. Člověk je 

natolik motivovaný k tomu, aby se mu dostalo uznání od ostatních, že je připraven dát všanc 

svou biologickou existenci kvůli naplnění metafyzické touhy. Girard právě v tomto spatřuje 

znak lidství, tedy to, čím jsme odlišní od ostatních zástupců živočišné říše. Otevřené 

imitování druhých je navíc velmi běžné a mnohdy dokonce žádoucí u malých dětí, avšak 

dospělý člověk napodobování ostatních považuje za svou slabost a nedostatek vlastní 

originality a raději ji skrývá. Zajímavý je rovněž Girardův výrok o tom, že mimetická rivalita se 

chová podobně jako infekční nemoc, je tedy vysoce nakažlivá a pokud se vymkne kontrole a 

neúměrně se rozšíří mezi členy lidské společnosti, může mít za následek krizi společenského 

systému či dokonce jeho zánik. 

Považovali jsme dále za užitečné stručně pohlédnout na stavbu románu 

z naratologického hlediska, přičemž nás zajímalo, jakým způsobem jsou nám, coby čtenářům, 

zprostředkovány informace o postavách, zdali je vypravěč spíše sdílný či se snaží některé 

údaje záměrně zatajovat a tedy jak velkou vypovídací hodnotu pro nás vypravěč přestavuje. 

Na základě zjištěných se můžeme domnívat, že vypravěč, jenž stál v centru naší pozornosti, a 

jímž byla služebná Nelly Deanová, je ke čtenáři dostatečně štědrý, jelikož sděluje veškeré 

informace, ke kterým má sám bezprostřední přístup. Paní Deanová však poměrně hojně 
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 GIRARD, René. „Interview: René Girard“, Special Issue on the Work of René Girard, Diacritics, Vol. 8, NO. 1, s. 
31-54  1978, , The Johns Hopkins University Press online. [online]. Dostupné z: 
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opatřuje jednání postav svými komentáři a subjektivním hodnocením, se kterými čtenář 

mnohdy není ochoten souhlasit, jak zmiňujeme v kapitole 3.2 této práce. Následkem těchto 

docela častých názorových kolizí mezi vypravěčem a čtenářem je existence jakéhosi napětí, 

které trvá po celou dobu narativu a nemusí nutně skončit zároveň s uzavřením románového 

příběhu. Ve čtenáři může taková zkušenost zanechat stopu, jež ho nutí vracet se zpátky do 

románového světa, aby uvažoval nad tím, zdali by se měl snažit lépe porozumět původu 

konvenčních názorů vypravěče nebo zda bude nekompromisně následovat svoji vlastní 

percepci, přičemž soudy vyřčené paní Deanovou striktně odmítne. 

Ústřední částí této práce je pokus o vlastní analýzu jednotlivých projevů 

trojúhelníkové touhy. Zaměřili jsme se zejména na vysvětlení podstaty a principu fungování 

Girardovy zprostředkované touhy, dále jsme si představili jednotlivé typy prostřednictví, 

přiblížili jsme si rovněž navzájem příbuzné znaky mimetické touhy, kterými jsou resentiment, 

bovarysmus, snobismus a marnivost, viz kapitoly 4.3 a 4.4, popsali jsme také masochistické, 

sadistické a asketické chování románových postav a to v kapitolách 4.5 a 4.6. Zvláštní 

pozornost jsme věnovali otázce, v čem René Girard spatřuje problematiku románovostí a 

romantičností a jak se od sebe obě označení liší. Naše úsilí při pátrání po stopách Girardovy 

mimetické touhy bylo završeno v kapitole nazvané „Románový závěr“, ve kterém jsme 

podrobili Heathcliffa, coby ústředního hrdinu románu Na Větrné hůrce33, rozboru ve smyslu 

hledání analogií s románovými závěry geniálních romanopisců tak, jak o nich uvažuje René 

Girard.  

Z dílčích hodnocení v jednotlivých kapitolách vlastní analýzy je možno vysledovat, do 

jaké míry jsme byli úspěšní v identifikaci jednotlivých znaků, jež tvoří podstatu fungování 

trojúhelníkové struktury mimetické touhy, u našich románových postav, byť některé z nich 

nepatřily mezi hrdiny hlavní. Tento fakt však nemáme důvod považovat za jakýkoli 

nedostatek, držíme-li se kontextu studií René Girarda, na něž se v naší práci odkazujeme. 

Závěrem tedy můžeme shrnout, že výsledkem naší analýzy je nalezení a identifikace 

zprostředkované touhy u hlavních hrdinů románu Na Větrné hůrce34, byť v některých 

ohledech se jedná spíše o náznaky, nežli zcela identické shody s vlastnostmi konkrétních jevů 

tak, jak jsou popisovány samotným autorem a tak, jak jsme je dokázali identifikovat u 

jednotlivých postav. O to se však nešlo ani samotnému Girardovi. Podstatou jeho a nyní i 
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našeho, byť v porovnání několikanásobně méně detailního, úsilí bylo poukázat na 

zprostředkovanost romantické touhy a následné poznání románové pravdy. A to bylo, podle 

našeho soudu, splněno. Bylo by pro nás velkým štěstím, kdyby byl autor této fascinující a 

poměrně nosné teorie o nespontánní touze dnes ještě živ a my bychom měli možnost s ním 

ověřit možnost případného zařazení Emily Brontëové mezi „jeho geniální romanopisce“. 
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