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Klíčový román anglického romantismu v perspektivě Girardovy nespontánní touhy 

Vypracovala: Olga Stimson 

Autorka si zvolila velmi pěkné téma: aplikovat girardovskou koncepci nespontánní touhy na román, 

v souvislosti s nímž se popsaly stohy papíru o tom, že láska je v něm všechno možné, jenom ne 

mimetická: Na větrné hůrce od Emily Brontë. Nebo přesněji, abychom k autorce nebyli nespravedliví, 

nejde o to girardovskou teorii na daný román aplikovat, nýbrž hledat v něm některé elementy 

girardovské koncepce. To autorka skutečně poctivě činí, takže záměr práce byl splněn, a to velmi 

soustředěně (tedy až na jisté drobné nesnáze, na které hned upozorním). 

V úvodu jsme velmi instruktivně uvedeni do Girardova pojetí nespontánní touhy a zároveň je nám 

předvedena zajímavá narativní analýza Větrné hůrky, zejména se zřetelem k postavě vypravěče. Tady 

arci nemohu nepodotknout, že poněkud zkrátka přichází Lockwood. Autorka sice říká proč (str. 7), 

jenže stejně platí, že Lockwood v románu není pro nic za nic a především právě jemu náleží poslední 

slovo, pokud jde o hodnocení vztahu hlavních protagonistů v samém závěru románu (je to hodnocení 

nespolehlivé a nepřímé, ale z toho právě pramení ambivalence celého textu). Dále se procházejí 

jednotlivé girardovské motivy (trojúhelníková touha, prostřednictví, resentiment, masochismus atd.) 

a s větším nebo menším úspěchem jsou aplikovány na Katku a Heathcliffa, případně na další postavy. 

Celou práci hodnotím velmi kladně: je pěkně napsaná (až na detaily) a především originální (o něco 

podobného, pokud je mi známo, se nikdo nepokusil). 

Jakožto oponent si dovolím přičinit několik poznámek. Celkově vzato na mě práce působí následovně: 

autorka u Emily Brontë hledá mimetickou touhu a po pravdě řečeno ji tam spíše nenalézá, než nalézá. 

V kapitole o trojúhelníkové touze se to daří jakž takž zakamuflovat tvrzením, že jedna z postav možná 

představuje prostředníka pro druhou a naopak (str. 14 – potom se ovšem motiv prostřednictví stává 

natolik rozvolněným, že bychom dost těžko hledali nějakou situaci v lidském životě, kterou by šlo 

určit jako nezprostředkovanou), ale nakonec se přece jen přizná, že vztah Katky a Heathcliffa je 

z tohoto hlediska spíše nezprostředkovaný (tamt.). V dalších kapitolách se nicméně, alespoň se tak 

domnívám, autorka občas uchyluje k drobným trikům. Dejme tomu, že Katce se dá připsat jistý 

snobismus (str. 17). Jenomže na téže straně se Heathcliffovi – a to zcela svévolně, alespoň jak se mi 

zdá – připíše motivace, která z něho činí napodobitele Druhých: „Vše řečené nahrává tomu, abychom 

mohli s čistým svědomím Heathcliffův plán na pomstu charakterizovat jako napodobování druhých. 

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

svým protivníkům, Hindleymu a Edgarovi“ (zvýrazňuji já). To ovšem není pravda. O Heathcliffově 

motivaci k útěku v románu není řečeno nic. Jistě, o pár let později se vrátí bohat a vzdělán, jenomže 

proč utekl, to nám autorka románu neříká (a kdyby to bylo tak, jak tvrdí autorka předložené práce, 

celá Větrná hůrka by byla o poznání banálnější). Stejné pochybnosti mám o tom, že Heathcliff „zcela 

přesně okopíruje počin své životní lásky Kateřiny“, když si bere Isabelu (17 – 18). Heathcliff si bere 

Isabelu zcela zištně proto, aby si zajistil přístup na Thrushcross Grange, a vůbec ne ze snobismu, jako 

tomu bylo u Katky. Zkrátka text je tak trochu deformován, aby se v něm ty girardovské motivy našly. 

Stejně tak se autorka občas odklání od svého tématu (láska Katky a Heathcliffa), provádí takříkajíc 

úkrok stranou a demonstruje nám ony girardovské motivy na jiných postavách, především na Isabele 

(19, 21 – 22). V závěru práce to ostatně sama uznává, byť s poněkud enigmatickým ospravedlněním 

(„Tento fakt však nemáme důvod považovat za jakýkoli nedostatek, držíme-li se kontextu studií René 

Girarda, na něž v naší práci odkazujeme“, str. 32; tomu nerozumím). Zkrátka a dobře, zdá se mi, že 

Větrná hůrka interpretaci tohoto druhu odolává i nadále, byť se autorce občas podaří velmi pěkně 

předvést přítomnost některých prvků Girardovy koncepce u některých postav románu (Heathcliffova 



konverze například). Vzhledem k rozmáchlosti této koncepce by ostatně bylo s podivem, kdyby se tu 

něco nenašlo. 

Poznámky technické: v souvislosti s Hegelem se hovoří o touze po poznání (str. 5). Domnívám se, že 

autorka chce hovořit o touze po uznání, nebo se snad mýlím? Vůbec nerozumím větě, podle níž „v 

Lacanově podání mimetismus v oblasti lidské interakce souvisí s vychloubačným a přitom záhadným 

zachycením představivosti“ (tamt.) – vzhledem k tomu, že jde o shrnutí rozhovoru s Girardem, by zde 

snad pomohl originál; takhle to moc smyslu nedává. Na str. 7 je zřejmě překlep: říká se, že Lockwood 

líčí dění v letech 1881 – 1882, zatímco Nelly Deanová líčí události, které začínají roku 1771. To by se 

Nelly musela dožít skutečně úctyhodného věku, aby to mohla Lockwoodovi vyprávět, navíc roku 1881 

byla dávno po smrti i autorka samotného románu. Str. 9: „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 říct, že bychom ji v jejím vyprávění hledali marně“ – nerozumím, co tím chce autorka říci, může 

to u obhajoby vysvětlit (citáty z románu, uvedené na následujících řádcích jako údajné příklady, 

nejsem s to uvést s tímto tvrzením do souvislosti)? 

Celkově ovšem, jak jsem již řekl, práci hodnotím velmi kladně a navrhuji hodnocení výborně – velmi 

dobře podle průběhu obhajoby. 

Praha, 2.7. 2016     Josef Fulka 

 


