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Autorka názvem vystihla jádro svojí práce. To dále v úvodu upřesňuje, pro volbu románu Na 

větrné hůrce jakožto jednoho z vrcholných děl anglického romantismu předkládá pádný 

důvod – Girard se tomuto románu ve svém díle Lež romantismu a pravda románu nevěnuje. 

Otázkou totiž je, jestli máme tuto vynechávku přičítat tomu, že Girard vychází z jiného 

kulturního okruhu (těžištěm jeho interpretace je především francouzská literatura, hojně je 

zastoupena literatura ruská, především dílem Dostojevského), nebo jestli nelze román Emily 

Brontë(ové) do Giradova schématu vepsat. 

Autorka si zvolila druhou cestu – snaží se ukázat, nakolik lze nahlížet na Větrnou hůrku jako 

na román z antiromantické tradice. Činí tak v několika postupných krocích, těm se věnuje ve 

čtvrté kapitole. Nejprve ovšem šířeji pojednává o mechanismu napodobivé touhy, dále 

tematizuje narativní výstavbu románu, neboť ne všechny typy narativu mohou „odhalovat“ 

princip mimetické touhy. Nejvíce vhodné jsou vnitřně fokalizované narativy, které čtenáři 

zcela zpřístupňují nitro postavy. Obtížněji se metafyzická touha reflektuje v narativech 

s vnější fokalizací (což je případ Větrné hůrky). Ovšem i v takto pojatém vyprávění to je do 

jisté míry možné, neboť vypravěčka (služebná Nelly) nabízí téměř neomezený úhel pohledu 

(zvenčí). 

Postavy se tudíž mohou odhalovat ve svých slovech a činech, nejen ve svém nitru. Narativní 

volba služebné umožňuje lepší vhled do postav, neboť kromě toho, že nabízí zcizující pohled 

(jelikož má nižší sociální status, nemusí se před ní postavy přetvařovat, což před sobě 

rovnými musí), navíc se jí Kateřina svěřuje. Velmi sympatické je, že se autorka otázkám, jež 

se týkají způsobu odhalování románového světa (způsobu fokalizace), detailně věnuje, čímž 

zároveň velmi přesvědčivě modeluje narativní možnosti. 

Autorka prokazuje velmi zdařilou naratologickou erudici, která jí umožňuje nejen rozkrývat 

možnosti, jež konkrétní způsob vyprávění otevírají, dále jí to umožňuje získat bezpečný 

přehled o fikčním světě. 

Autorka ve své práci nabízí ráznou tezi, kterou reflektuje na zřetelně vymezeném teoretickém 

poli, přitom dospívá k výsledkům, ačkoli, jak sama ukazuje ve svých poměrně detailních 

interpretacích, nelze Větrnou hůrku zcela zahrnout do Girardovy rozsáhlé klasifikace. Některé 

motivy tudíž nelze podřídit Girardovu výkladu (jako tomu je u hrdinovy askeze, což si ovšem 

autorka sama uvědomuje), jiné ano. Argumentačně nejpřesvědčivější mi přijde motiv 

románové konverze, který zcela zřetelně vřazuje (minimálně v tomto momentu) román Emily 

Brontë(ové) do románové (a tudíž antiromantické) tradice. Snad bych nebyl tak radikální jako 

autorka, snažil bych se spíše situovat Větrnou hůrku na pomezí romantické a románové 

tradice. Je nutno dodat, že k tomuto stanovisku mě přivedla teprve autorčina analýza. 



Pokud bychom chtěli Girardovi příliš důvěřovat, mohli bychom tvrdit, že Emily Brontë(ová) 

je poněkud lakotná, neboť nám ve svém románu neservíruje rozhodující roli druhého tou 

měrou, jak by si podle Girardovy hypotézy zasloužila. 

V první řadě je zapotřebí ocenit autorčin suverénní interpretační výkon, v němž dochází ke 

zřetelným, jasně formulovaným, zároveň však také verifikovatelným závěrům. Proto navrhuji 

tuto práci hodnotit rozhodně jako výbornou. 

 

Nyní bych uvedl několik podnětů: 

Na s. 5 autorka resumuje Girardovu kritiku mimetismu u Platóna. Z toho, co uvádí, není tato 

kritika zcela jasná. Mohla by ji autorka více objasnit? Mohli bychom se totiž pokusit 

oponovat poukazem ke třetí knize Platónovy Ústavy, v níž nalezneme obdobný motiv 

nakažlivosti fikce jako u Girarda. Navíc třetí kniha Ústavy bývá připomínána při poměrně 

nedávné snaze rehabilitovat pojetí mimésis, který byl ve vyhrocené podobě klasické 

naratologie (v teorii fikčních světů) zásadně odmítán. 

Na s. 10 se autorka věnuje afektivitě čtenáře, přitom tvrdí (nutno dodat, že s odkazem na 

Mathisona), že čtenář si vytváří vlastní verzi fikčního světa. Bylo by to možné více vysvětlit? 

Podle Tomaševského je to právě autor, který spolu s výstavbou románové postavy buduje také 

afektivní odezvu čtenáře. Podle Tomaševského je čtenářova afektivita autorem v románu 

předepsána, čtenář v jeho pohledu nemá žádnou možnost volby. 

Na s. 26 se snaží postihnout askezi hrdinky (v Girardových intencích). Zřeknutí se touhy je 

motivováno její jistou dobrosrdečností (a vypočítavostí?), s níž chce posléze z vyvdaného 

jmění Heathcliffovi pomáhat. Ovšem u Girarda má askeze hrdiny jinou příčinu – hrdina 

skrývá svoji touhu právě kvůli jejímu mechanismu. Neboť pokud by svou touhu projevil, 

vzdálil by se více milované bytosti. Nabídl by jí totiž model touhy. Zde tkví patrně také 

příčina jedné Kafkovy lamentace, že touží nesprávným způsobem – „moje touha po vás mě 

nemiluje“. Hrdinova askeze, zatajování touhy, má smysl pouze ve vnitřním prostřednictví. 

Tím patrně Kateřina s Heathcliffem netrpí, neboť po sobě otevřeně touží, aniž by to navzájem 

jejich toužení umenšovalo (devalvovalo). 

Na s. 19 podává autorka velmi přesvědčivý doklad marnivosti Isabely Lintonové, která do své 

četby romantické literatury dosadila Heathchliffa jako jejího hrdinu. Tudíž mimetická touha je 

živena literaturou (literárními vzory). Co si však počít s Heathcliffem, který není sečtělý, což 

autorka opakovaně uvádí? Kde nachází hrdina prostředníky svojí touhy, když ne v literatuře? 

Nemůžeme se na to podívat nakonec tak, že Heathchliff je napodobivou touhou téměř nedotčený? 

Práci doporučuji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze 4. 7. 2016       Jakub Češka 


