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DOBRÉ A KRÁSNE – SEBAREFLEXIA V GOTICKOM ROMÁNE 

 

Mária HVIZDOŠOVÁ 

 

„Iba plytký ľudia nesúdia podľa vzhľadu.“ (DG, s.222) To vraví aforisticky na obranu 

krásy ako druhu génia Lord Wotton v Portréte Doriana Graya. Je pravdou, že akosi zo zvyku 

ľudia pátrajú pod dobre a pravde v hĺbkach a povrchný povrch prenechávajú  kráse 

a škaredosti. Avšak nasledujúca analýza sa pokúša ukázať, že gotické príbehy dávajú vzhľadu 

hlbšiu dimenziu, spájajú ju s jadrom morálnosti a predstavujú postavy, ktoré demonštrujú 

úzke prepojenie etických a estetických aspektov literárnych osobností. Psychoanalytická 

teória odhaľuje solídne psychologické pozadie tvorivých konceptov jednotlivých autorov.1 

 

Teoretické východiská 

Jednou z myšlienkových línií analýzy konkrétnych diel je línia psychoanalytickej 

teórie Sigmunda Freuda a Jacquesa Lacana. Psychoanalytický prístup je často využívaný pri 

interpretáciách gotických textov, pretože majú mnoho spoločných bodov. Problém identity sa 

týka psychológie a zároveň je frekventovanou témou gotického rozprávania. Rovnako 

zdieľajú problémy šialenstva, zápasu racionálnych a iracionálnych prvkov osobnosti, riešia 

patologické vzťahy a podobne. Jednou z charakteristických čŕt gotického textu je multiplicita 

a využívanie rôznych literárnych prostriedkov pre jej vyjadrenie. Psychologické pozadie 

súvisu multiplicity a špecifického efektu gotického textu možno odhaliť na základe Freudovej 

eseje Das Unheimliche (angl. uncanny). Tento výraz je do slovenčiny nepreložiteľný bez 

významových strát2. Podstatou tohto špecifického druhu strachu je podľa Freuda reakcia na 

stret s niečím dávno známym a blízkym (Freud, 1985, s.340) čo však bolo zabudnuté. Nejde 

však o obyčajné vyblednuté spomienky ale špecifické skúsenosti (napríklad z detstva) 

zabudnuté formou vytesnenia, teda spomienky akousi cenzúrou posunuté do nevedomia. Na 

základe ďalších úvah vyvodzuje záver, že tento pocit môže nastúpiť napríklad vtedy, keď sa 

nám stane že sa niekoľko krát v krátkom období náhodne stretneme s nejakým javom – 

napríklad číslom, menom, dávnym známym a podobne. Literatúra však podľa neho má 

schopnosť vyvolávať tieto stavy zámerne a cielene a vyvoláva ich aj častejšie. Spomínané 

zopakovanie sa javu je jedným zo spôsobov akým sa literárne unheimliche vyvoláva. 

                                                 
1 Téma tohto príspevku je detailnejšie rozpracovaná rovnomennej diplomovej práci v anglickej verzii The Good 
and the Beautiful – Selfreflection in Gothic Novel.  
2 Mesárová uvádza zlovestné, mätúce, tajomné, neblahé a iné ekvivalenty (Mesárová, 2009, s.77) 
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Multiplicita a jej verzia zdvojovanie (doubling) predstavuje škálu možností pre tento efekt. 

Jedným z nich je multiplicita samotného subjektu deja a jej typická forma: Doppelgänger – 

dvojník. Freud vysvetľuje spojenie spomínanej spomienky z detstva a opakovania: detstvo je 

podľa neho vekom primárneho narcizmu a lásky orientovanej na subjekt a teda opakovanie 

samého seba prináša egoistické potešenie. Po fáze potlačenia narcizmu v neskoršom veku sa 

podobnosť stáva hrozbou: jednak je pripomienkou už neakceptovateľného narcistického 

stavu, jednak pripomína samotné potlačenie (traumu) a jednak už nie je potvrdením života ale 

implikuje jeho koniec. Inštancia dvojníka neskôr naberá rozmer svedomia: správa sa k egu 

ako ku objektu a umožňuje človeku sebapozorovanie (Freud, 1985, s.357).  Týmto sa dostáva 

k problému zložiek osobnosti – jeho dobre známej teórii id, ega a superega, ktorú netreba 

zvlášť vysvetľovať iba vyzdvihnúť momenty podstatné pre ďalšiu analýzu: id predstavuje 

egoistickú potrebu uspokojovať pudy, jeho princíp slasti neberie ohľady; superego 

predstavuje kapacitu vyvinutú tlakom spoločnosti, nesebecký a spoločensky prospešný 

princíp morálky; ego má ideálne funkciu vyjednávača a cez princíp reality vyrovnáva tlaky 

spomínaných extrémov v konkrétnych realizáciách. 

Spomínaný narcizmus je tiež v centre Lacanovej pozornosti. Aj pre neho súvisí 

s rannými štádiami vývoja osobnosti. Imaginárny rád predstavuje fázu vývoja, kde sa dieťa 

vníma v jednote s matkou, chce byť jej absolútnym objektom lásky. V tomto štádiu sú potreby 

dieťaťa saturované okamžite: ideálnym stavom je vnútromaternicové obdobie, od pôrodu sa 

dieťa začína fyzicky aj psychicky od matky vzďaľovať. Narcistické štádium usiluje 

o nenarušenie pôvodnej jednoty, práve kvôli spomínanej okamžitej, nefrustrovanej saturácii 

potrieb. Tento iluzívny stav zjednotenia je však na úkor identity jednotlivca, ktorej vzor začne 

predstavovať otcovská postava – nastáva prekonávanie Oidipovského komplexu. Dieťa si 

postupne uvedomí, že svoje potreby môže uspokojiť použitím jazyka a vstúpi do 

symbolického rádu. Identita dieťaťa sa formuje špecificky: začína v tzv. štádiu zrkadla. Dieťa 

od 6 mesiacov si uvedomuje súvislosť medzi sebou a zrkadlovým obrazom, to že ho 

rozpohybuje, ho teší. Uvedomí si zároveň, že jeho slabá schopnosť koordinovať svoje telo 

(vníma sa fragmentárne) je v kontraste s úplnosťou a kompaktnosťou odrazu (Gestalt) alebo 

iných osôb. Dieťa si uvedomí, že to čo vidí v zrkadle, je to čo vidia ostatní a identifikujú to 

ako jeho/ju, preto sa začne identifikovať s týmto obrazom. Táto imaginárna identita je 

iluzívna a predstavuje štádium ktoré treba prekonať, pretože zotrvávanie v imaginárnom na 

úkor symbolického predstavuje patológiu psychózy alebo neurózy. Iluzívna identita vytvorí 

precedens pre vytvorenie symbolickej identity: tá je nemateriálna a dá sa chápať aj ako 

sociálne a morálne sa stotožnenie s kódom prostredia ako samostatná vyvinutá jednotka. 



755 
 

Narcizmus je v oboch prípadoch prekážkou jednak formovania jedinca a zároveň je príčinou 

psychického chorobného zlyhania a spoločenského nezaradenia sa v zmysle morálnom. 

Freudova teória iterácie a Lacanova teória štádia zrkadla vytvárajú interpretačný 

základ pre dva literárne prostriedky vytvárania dvojníka v širšom zmysle slova. Analýza diel 

sa zaoberá špeciálne výskytom dvoch obrazových prostriedkov zdvojovania subjektu: 

zrkadlového obrazu a maľovaného portrétu. Oba prostriedky majú veľa spoločných čŕt 

a zároveň veľa diametrálne odlišných aspektov. Oba zachytávajú výrez z reality, určitý 

subjekt a realistický portrét zároveň napodobuje zrkadlový obraz dokonca principiálne. 

Zrkadlo predstavuje dynamické a okamžité nezachytiteľné zachytenie podoby a bez existencie 

subjektu to nie je možné. Portrét je trvácny, prežije v princípe objekt aj jeho tvorcu. 

Zrkadlový obraz predstavuje obraz samotného percipienta obrazu, pričom portrét je určený 

ako estetický objekt pre iných percipientov. Zrkadlo je nezaujaté ale jeho fyzikálne vlastnosti 

sa môžu podpísať na objektívnosti, pričom portrét je zároveň sebavyjadrením  maliara: 

predmet maľby je iba objektom, námetom a sám o sebe sa stáva „vecou“. Zrkadlo v literatúre 

má dlhú tradíciu a jeho charakteristika má dve línie: buď je zrkadlo pravou tvárou sveta alebo 

ukazuje dokonca viac, ukazuje ďalšie svety, resp. je iluzívne, klamlivé (zrkadlovo obrátený 

obraz) a je súčasťou kúzelníckych trikov. Magická moc zrkadla sa využíva v rozprávkach ako 

možnosť nahliadať do budúcnosti, na iné miesta (Snehulienka) alebo je oslabením originálu 

ako napríklad odraz Medúsinej hlavy na vyleštenom štíte strácal smrtiacu silu priameho 

pohľadu obludy.  

Zrkadlový obraz postavy alebo jej portrét sú v tejto analýze východiskovým bodom 

pre načrtnutie vzťahu vzhľadu postavy a jej charakteru. Myšlienková línia je nasledovná: 

narcizmus je úzko spätý so spomínaným opakovaním a záľubou vo vlastnom obraze. 

Narcizmus je prekážkou socializácie jedinca a teda prekonanie fixácie na vzhľad predstavuje 

možnosť morálneho rastu. Spomínaný literárny prostriedok typický pre gotické texty – 

multiplikácia subjektu – je často využívaný na externé zobrazenie spomínaných zložiek 

osobnosti, povahových čŕt a podobne. Multiplikované „ja“ zdieľa určité črty so svojim 

originálom a zároveň môže prestavovať určitú jeho kladnú alebo zápornú esenciu pričom 

racionálne alebo iracionálne pudové zložky osobnosti môžu byť určovateľom jeho charakteru. 

Ako príklad možno viesť prípad Doktora Jekylla a pána Hydea alebo Búrlivé výšiny. Takéto 

zmnožovanie v podstate umožňuje externalizáciu vnútorných zložiek osobnosti 

a komunikácia medzi jednotlivými formami „ja“ je vlastne formou sebareflexie. Zároveň 

môže čelenie externému „ja“ vyvolávať následne vnútorné sebareflexívne monológy. 
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Sebareflexiu možno chápať ako introspekciu a skúmanie seba a ako prekurzor svedomia 

a následne morálneho správania. 

Externalizovaná zložka „ja“ negatívnej osobnostnej črty nevyhnutne prepája estetické 

(vzhľadové) a etické hľadisko (povahové). Každý autor, tak ako má možnosť vytvárať 

fiktívne svety sa akoukoľvek zvolenou mierou pomeru vernosti realite a fantázie, môže 

navrhnúť vlastnú schému vzťahu vzhľadu postavy a jej povahy a skutkov z hľadiska morálky. 

Hypotézou práce je, že tento vzťah nie je iba vecou vyvolania sympatie alebo antipatie 

čitateľa k postave ale že v gotickom románe existuje veľmi úzke prepojenie a závislosť týchto 

dvoch aspektov postavy. Prepojenie krásy, pravdy a dobra je dobre známe už od antiky a je 

exemplifikované aj v mýtoch (Medúza, Psyché) a rozprávkach (Snehulienka) ale i Biblii. 

Práve v kresťanské chápanie ovplyvnilo kultúrne vnímanie súvisu estetických a etický 

kategórií: v stredoveku sa fyzická deformácia alebo postihnutie chápalo ako Boží trest za 

hriechy človeka alebo dielo Satanovo a naopak krása bola prejavom emanácie Božského. Na 

druhej strane existuje myšlienka prepojenia zla a jeho príťažlivosti, myšlienka povrchnosti 

krásy pričom vo zvodnosti vlastne spočíva skutočné nebezpečenstvo hriechu. Zároveň môže 

škaredé dobre plniť Božiu vôľu vo vyššom pláne. Teda je možné vnímať priamo alebo 

nepriamo úmernú líniu: dobré-krásne, zlé-škaredé resp. dobré-škaredé, zlé-krásne. 

V gotických textoch sa často vyskytujú stereotypné postavy vyhranených typov: anjelská 

dievčina, ktorá upadne do rúk zloducha, obludy-monštrá, šialený mnísi a podobne. Pre 19. 

storočie obdobie (obdobie vzniku vybraných románov) je typický dualistický koncept ženy 

buď ako „anjela“ alebo „príšery, obludy, monštra“: ten obsahuje tak etické ako aj estetické 

charakteristiky. Anjelská žena je pôvabná, čistá, jemná, cnostná, láskavá, zdržanlivá ale 

zároveň aj dokonale nesebecká, submisívna. Je to štíhla, bledá, pasívna bytosť, ktorej osobné 

„kúzlo“ desivo pripomína porcelánovú smrteľnú nehybnosť.(Gilbert – Gubar, 1984, s.23) 

S jej cnosťami súvisí nevinnosť (morálnosť) pričom tá je zaručená neskúsenosťou a pasivitou 

skôr ako morálnou uvedomelosťou, sebareflexiou a činom. Naopak, v tomto patriarchálnom 

koncepte akékoľvek prekročenie štandardu klasifikuje ženu ako monštrum. 

Tieto teoretické body sú aplikované na štyri vybrané gotické romány: Frankenstein 

(M. W. Shelley; 1818, 1831), Jane Eyrová (Ch. Brontë; 1847), Portrét  Doriana Graya (O. 

Wilde; 1891) a Drakula (B. Stoker; 1897). Tento problém je možné analyzovať aj na 

množstve ďalších diel:  Rebeka (D. du Maurier; 1938), Interview s upírom (A. Rice; 1973) , 

Doktor Jekyll a pán Hyde (R. L. Stevenson; 1886), „Oválny portrét“, „William Wilson“ (E. 

A. Poe; 1842, 1839), dielach Hawthorna a iné. Zároveň je tu priestor pre komparatívnu 

analýzu týchto a ďalších diel.  
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Analýza vybraných gotických románov 

Východiskom pre etický rozmer človeka vo Frankensteinovi je Shelleyovej idea ktorú 

zdieľala so svojim otcom Williamom Godwinom (známym anglickým žurnalistom, 

spisovateľom a politickým filozofom), že človek sa rodí ako dobrý a len vonkajšie okolnosti 

ho vedú k zlu. (Cawson, 1995, s.74) Monštrum z dielne Viktora Frankensteina však 

neprebehne bežným vývojom ako novonarodené dieťa: fyzicky je kompletný, čo mu pri 

narodení chýba je civilizovaný (nie nevyhnutne v pozitívnom zmysle) mentálny ľudský 

rozmer. Lacan aj Freud naopak pripisujú novonarodeným deťom najvyšší stupeň narcizmu 

(orientácia výlučne na vlastné potreby) a až neskorší vývin zabezpečí vstup do spoločnosti 

s ohľadom na všeobecné dobro a prospech. Shelleyovej (Godwinova) myšlienka má 

predobraz v stredovekom pojme synderesis – čo je prirodzená inklinácia k dobru, ktorá je 

vnútornou súčasťou mysle a konanie v rozpore s ňou spôsobuje výčitky svedomia a ľútosť. 

Táto myšlienka vystihuje načrtnutie postavy monštra: na začiatku je čistým dieťaťom prírody 

ale permanentné frustrácie ho zmenia na zločinca. Pritom inštancia (akéhosi) svedomia 

u monštra pretrváva napriek jeho zločinom: „Strašné sebectvo ma poháňalo ďalej, hoci moje 

srdce bolo otrávené ľútosťou...Moje srdce bolo stvorené byť citlivé k láske a súcitu 

a prekrútené biedou k neresti a nenávisti, nevydržalo násilie tejto zmeny bez múk, ktoré si ani 

neviete predstaviť.“ (F, s.212) 

Problémom je tu však účinnosť tejto vnútornej inklinácie: monštrum podobne ako 

Viktor trpia neznesiteľnou psychickou bolesťou, ktorú ošetruje iba ich vnútorný zmysel a cit 

pre krásu prírody. Obaja sú nebezpečne vášnivý: Viktor vo svojej túžbe stať sa otcom novej 

rasy a monštrum vo svojej pomstivosti idú do zničujúcich dôsledkov. Ich vnútorná inklinácia 

k dobru je nefunkčná a možno povedať, že je skôr alibistická. Ich dlhé spovede a výčitky 

svedomia – ich sebareflexia – sú neúčinné a kontrolná morálna autorita (akákoľvek) 

prekonaná. Psychologický problémom tu na prvý pohľad nie je zlo (ktoré je dôsledkom) ale 

práve nekontrolovanosť pudovej zložky id – Viktorova túžba tvoriť a túžba po sláve je zjavne 

narcistická a pomsta monštra je motivovaná frustráciou primárnych potrieb človeka. Otázkou 

je či je v Shelleyovej schéme priestor na Freudovo superego (svedomie vznikajúce 

internalizáciou spoločenského poriadku) a následne ego ako vyrovnávajúci princíp. Odpoveď 

možno nájsť v ženských postavách, ktoré hrajú špecifickú úlohu: sú obeťami. Na jednej strane 

predstavujú objekty najväčšej túžby a zároveň majú najmenší priestor na existenciu. Matka 

Viktora a jeho snúbenica Elizabeth predstavujú absolútne sebaobetovanie a krásu anjelskej 

ženy avšak sú bez perspektívy ďalšieho života. Matka je však v deji implicitne prítomná ako 

pripomienka dobra (Freud): okrem varovného sna Viktora sa zjavuje v podobe miniatúrneho 
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portrétu, ktorý sa stane kľúčovým dôkazom nie viny Justíny (ďalšia ženská obeť) ale 

dôkazom zlyhania spoločnosti – ľudskej spravodlivosti. Ženský protipól monštra je zničený 

Viktorom ešte pred svojím vznikom. 

Ďalším zlyhaním spoločnosti a teda zlom je estetický predsudok, ktorý vylúči 

monštrum z ľudskej rasy. Viktorovo nadľudské vedecké úsilie je korunované úspechom avšak 

jeho odmietnutie pramení čisto z estetického zdroja: zhrozený po jeho oživení uteká 

a novozrodenú bytosť – svoje dieťa – zanechá napospas osudu. Ten nachádza útočisko v lone 

prírody. Keď sa zhliadne v odraze vodnej hladiny je sám v šoku z toho strašného pohľadu ale 

verí v dobro ľudí a ich nepredpojatosť. „...ako som bol vydesený, keď som sa uvidel 

v priezračnom jazierku! Najprv som cúvol a nebol som schopný uveriť, že ten, čo sa odráža 

v zrkadle som ja; ak keď som začal byť celkom presvedčený, že ja som to monštrum, naplnila 

ma najtrpkejšia skľúčenosť. Žiaľ! Ešte som vôbec nevedel o osudových dôsledkoch tejto 

biedneho znetvorenia.“ (F, s.109) Jeho skľúčenosť nezodpovedá radostnému pocitu dieťaťa 

z ovládnutia zrkadlového obrazu – je nešťastný zo svojho vzhľadu ale zároveň sa s ním 

neidentifikuje mentálne ale hľadá svoju identitu pod povrchom. Zo svojej skrýše pozoruje 

a pomáha rodine de Laceyovcov. Starý a slepý de Lacey sa stáva otcovskou postavou pod 

ktorej symbolickým dohľadom sa monštrum tajne učí jazyk. Monštrum sa teda pokúša stať 

rovnocennou ľudskou bytosťou – cez jazyk a kultúru chce prijať symbolické avšak 

symbolické nechce prijať jeho: je apriórne odsúdený kvôli svojmu vzhľadu. Vyzerá to tak, že 

samotná spoločnosť uviazla v imaginárnom ráde a nie je schopná nepredpojatosti (napriek 

tomu, že starec ho presviedča o opaku).  Je zavrhnutý rodičom, za svoje dobré skutky je 

potrestaný a je mu odmietnuté právo na lásku, spoločnosť a súcit.  

Gotická multiplicita sa tu prejavuje vo vzťahu k Viktorovi: priateľ Clerval zdieľa jeho 

intelektuálne nadšenie a Walton v ňom nachádza spriaznenú dušu rovnako zmietanú vášňami.  

No monštrum je skutočným Viktorovým dvojníkom: predstavuje jeho externalizovanú, 

obludnú vášeň prekonať samotného Boha – ktoré stvoril skutočne na svoj obraz. Jeho 

zhrozenie je teda zároveň zhrozením nad sebou samým. Obaja majú mimoriadnu inteligenciu, 

vášnivosť, vysoké ideály, cit pre krásu a prírodu, výrečnosť. Čo je však cnosť u Viktora je 

u monštra neresťou. Jeho výpoveď je rovnako hĺbavá a citlivá ako Viktorova avšak vzbudzuje 

v postavách iba odpor (naopak u čitateľa sympatie). Viktor, ktorého Walton obdivuje v aure 

jeho utrpenia ako „nebeskú“ bytosť, napriek svojej výbornej výchove je strojcom celej skazy 

– prestáva sa správať ako člen spoločnosti, jeho jednostranné úsilie má znaky neurózy 

(Cawson, 1995, s.72) (o čom svedčia i jeho časté nervové horúčky), je nezodpovedným 

vedcom i rodičom, jeho pasivita zapríčiní smrť tých, o ktorých tvrdí, že má rád. V úsilí byť 
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otcom novej rasy zlyhal, pričom hľadá príčinu v zlyhaní vlastného otca, ktorý neutíšil jeho 

scestnú vášeň, keď mohol. Zákon otca (ktorý predstavuje prekonanie narcizmu, poriadok, 

morálku, spoločnosť a symbolický rád jazyka) ako zákon boží nebol Viktorom akceptovaný: 

tu sa spájajú vo výslednej patológii roviny psychologické i duchovné. Neuposlúchnutie je 

zároveň hriechom a zároveň mentálnou skazou. 

Shelleyová v postave monštra teda priamo prepojila zlé so škaredým ale s úmyslom 

odhaliť mechanizmus vzniku tohto vzťahu. Pôvodné dobro je pod tlakom frustrácie, zlého 

príkladu a estetického predsudku premenené na zločin. Prepojila aj dobré s krásnym v podobe 

ženských postáv, ktoré sú však rovnakými obeťami spoločnosti ako monštrum. Problém, 

ktorý sa tu načrtáva je problém formovania výkonného svedomia. Superego predstavuje tlak 

morálnych noriem spoločnosti avšak spoločnosť často nie je tou skutočnou morálnou 

autoritou za akú sa prehlasuje. Preto je potrebné rozlišovať Freudovo superego ako 

normatívny ideál morálky spoločnosti (proklamovaný a univerzálny) v kontraste 

s deskriptívou skutočného prostredia postáv v románoch. Otázka ako dostať pod kontrolu 

vášeň je otvorená: výchova (Viktor) ani absolútna voľnosť (monštrum), ani výčitky svedomia 

a sebareflexia nepriviedli postavy k morálnemu činu. 

Naopak, Jana Eyrová slávi úspech z hľadiska psychologického ako aj duchovného. 

Princípom je rovnováha: etická, duchovná, psychické ale i estetická. Postavy v románe často 

poukazujú na nezdravé extrémy povahy a medzi nimi Janina schopnosť využívať citové 

a rozumové zložky primerane situácii vďaka schopnosti hlboko reflektovať z nej robí typ 

ženy, ktorá sa vymyká stereotypu monštra alebo anjela. Z Freudovho hľadiska, ovládla svoju 

vášnivú povahu, ktorá sa prejavovala v detstve ale zároveň ju nepotlačila úplne na úkor svojej 

identity. Pokušením vášne id sa stal pre ňu pán Rochester a na druhej strane stojí asketický St 

John ako stelesnené sebaobetovanie, superego. Jana si uvedomuje, že v oboch prípadoch musí 

byť oddaná mužovi a veci a tým potlačiť niečo v sebe. Preto odmieta obidve možnosti. Zákon 

otca je tu reprezentovaný Bohom, teda duchovne: je mu povinná svojou mravnosťou ale 

zároveň má nárok na vlastné šťastie. Je to lacanovský ideál, ktorého podstatou je zachovanie 

skutočnej identity a tiež ukážka efektívnej práce freudovského princípu reality ega. Aj keď 

sebaobetovanie (poslúchnutie superega) predstavuje blaho spoločnosti, urobiť to na úkor 

identity je škodlivé: St John (podobne ako hýrivec John Reed) sleduje svoju honbu za cieľom, 

ktorá je však zároveň sebadeštruktívna. Lacan totiž chápe v dvoch póloch to, čo Freud 

znázorňuje troma bodmi: u Lacana je na jednej strane symbolická identita a na druhej 

narcizmus imaginárnej identity – Freudove id aj superego. Extrémna snaha vyhovieť všetkým 
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a sebaobetovať sa je deštruktívna v princípe, preto nemôže byť v súlade so zdravou 

psychikou. Jana v prvom rade chráni svoju identitu pred oboma extrémami.  

Ukážkou toho, že Jana chápe svoju identitu symbolicky je okrem iného aj niekoľko 

momentov pri jej pohľade do zrkadla. Už v situácii v červenej izbe sa díva na svoj zrkadlový 

obraz s pocitom odcudzenia: „V tejto mátožnej hlbočine všetko akoby bolo ešte chladnejšie 

a temnejšie než v skutočnosti. Čudná malá postavička...ozaj vyzerala ako nejaký duch. 

Pripomínala maličký prízrak, spoly vílu a spoly škriatka...“ (JE, s.13) Zrkadlo akoby 

ukazovalo viac ako len nepekné dieťa. Ukazuje jej to, čo v nej odhalí neskôr Rochester, keď 

ju nazýva škriatkom, čarodejnicou a vílou – jej špecifická, vnútorná symbolická identita, 

ktorú neodhalia oči bežných ľudí ani bežne chápaný zrkadlový obraz. Jana je v spoločnosti 

naopak považovaná za nepríťažlivú, obyčajnú, nepeknú, nevýraznú až neviditeľnú. Janu však 

tento problém netrápi, neusiluje sa získať si pozornosť snahou vyzerať lepšou ako 

v skutočnosti je – má odvahu zostať sama sebou. 

Odcudzenie pociťuje Jana aj pri pohľade do zrkadla vo svoj (neuskutočnený) 

svadobný deň. „...uvidela som v zrkadle postavu v dlhých šatách a v závoji. Ani som sa 

nepoznávala a zdalo sa mi takmer, akoby to bol obraz niekoho cudzieho.“ (JE, s.257) Už skôr 

podvedome nedôveruje predstave o akejsi „pani Rochestrovej“, ktorá sa narodí obradom – 

Rochestrovo správanie vtedy akoby nebolo adekvátne. V návale radosti zabúda na ňu samu. 

V tom istom zrkadle sa jej ešte skôr zjaví ako výstraha skutočná pani Rochestrová – Berta. 

Ona je tým skutočným monštrom: šialená i amorálna zároveň, odporná ako upír: tvár červeno-

fialová, „pery oduté a tmavé, čelo plné vrások a čierne obrvy nad očami podbehnutými 

krvou“ (JE, s.254-256). Pôvodne však bola krásna (ako Blanche Ingramová) ale jej 

bezuzdnosť vášní viedla k úpadku zároveň morálnemu a psychickému i estetickému. 

Precedens Berty ukazuje na blízkosť a hĺbku možného pádu narcistickej osobnosti, ktorý je 

v románe hneď niekoľko. Márnivosť a zakladanie si na kráse bez obsahu nemá šťastnú 

budúcnosť. Podľa viacerých zdrojov je šialená Berta dvojníčkou Jany: je jej materializovanou 

vášňou a rebéliou. (Punter – Byron, 2008, s.30, Gilbert – Gubar, 1979, s.360) Na druhej 

strane, Jana zachraňuje, po Berte, čo sa dá: uhasí požiar v Rochestrovej izbe, zachraňuje jej 

brata, ktorého napadla, zachraňuje samého Rochestra morálne, citovo i ľudsky.  

Vzťah s Rochestrom je možný až po jeho reformácii – uvedomí si, že hľadal spasenie 

v Jane, v človeku a nie v Bohu ku ktorému ho Jana vždy odkazuje. Rochester a Jana sú 

prepojený takmer nadprirodzene a sú si dvojníkmi, resp. dvoma časťami jednej bytosti. 

Zodpovedajú si povahovo i vzhľadovo – obaja nie sú pekný, no ani škaredý. To čo ich delí je 

ich sociálne a materiálne postavenie. Rochester chce využiť svoju výhodu a prinútiť Janu 
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stratiť svoju kontrolu vyznať svoje city. Jana je však pripravená: ako nástroj sebaovládania 

maľuje svoj autoportrét i portrét krásnej Blanche, ktorá má vzbudiť jej žiarlivosť. Tento 

moment je zároveň gestom princípu reality a nástrojom kontroly vášne: „Teda počúvaj, Jana 

Eyrová, vynášam nad tebou takýto ortieľ: zajtra si postavíš pred seba zrkadlo a verne 

nakreslíš kriedou svoju podobizeň. Neprikrášliš ani jeden nedostatok, nevynecháš nijakú ostrú 

črtu, nezahladíš nič, čo ťa v tvári špatí, a napíšeš pod ten portrét: ´Podobizeň opustenej, 

chudobnej a nepeknej vychovávateľky.´...Ticho! Nefňukaj! Nepoddávaj sa nijakému 

rozcíteniu, nijakej ľútosti! Uplatňuj len rozum a odhodlanosť!“ (JE, s.143) Jana sa adresuje 

ako druhá osoba. Ide tu o akési rozštiepenie, multiplicitu jej „ja“. Tá časť, ktorá velí je 

racionálna a kontroluje jej emócie. Otázka znie, prečo to robí. Ak by sa úplne poddala citom 

a snom, mohla by sa dostať do situácie, kde by už kontrolu nedokázala nastoliť, čo by mohlo 

viesť k odtrhnutiu od reality. V počiatkoch citu vymedzuje Jana svojim citom priestor: 

neprestáva milovať a ani sa o to nepokúša, chce si však zachovať reálny prístup, chce si 

uvedomiť svoje skutočné možnosti a neupadnúť do márneho rojčenia, ktoré by ju mohlo 

zničiť. Autoportrét je vo všeobecnosti zároveň považovaný za symbolické vyzdvihnutie 

individuality a identity. (Souriau, 1994, s.683) Janina jednoduchosť vzhľadu je nakoniec pre 

Rochestra najatraktívnejšia, ktorý je presýtený bezduchou krásou: tá je totiž stále zavádzajúca, 

pretože napriek tomu, že  je skutočná, je len dočasná, je zdaním a je možno dokonca až 

priveľmi opantávajúca a nenecháva priestor pre iné dojmy z rovnako dôležitých (ak nie 

dôležitejších) čŕt osobnosti. 

Rochester a Jana majú k sebe blízko ako duch k duchu, akoby stáli pred Bohom ako 

rovní. Delia ich však iné, hmotnejšie úrovne, ktoré Brontëová neprekonáva idealisticky, iba 

silou citu. Janiným materiálnym a sociálnym ziskom a Rochestrovou stratou a pokorením sa 

stávajú rovnými vo všetkých plánoch. Univerzálnu autentickosť ich vzťahu potvrdzuje pomoc 

nadprirodzená a tým schvaľuje Janino konanie ako adekvátne situácii nie len 

z psychologického ale i z duchovného hľadiska: zachovala si identitu i morálny zákon a našla 

skutočné šťastie, lásku a naplnenie. Sebareflexia je rozprávačskou metódu celého románu 

a prestavuje spolu s rovnováhou (a z časti aj symetriou) determinanty deja. Brontëová tak 

naplnila svoj zámer vytvoriť hrdinku tak malú a obyčajnú ako ona sama a pritom rovnako 

zaujímavú ako tradične krásne hrdinky románov (jej sestier). (Howells, 1995, s.176-177) 

Zároveň s Janou predstavuje celé spektrum ženských postáv, ktoré svojou 

komplexnosťou prekonávajú dualistickú koncepciu anjel/monštrum v etickom i estetickom 

rozmere. Janino postavenie rozprávača zároveň umožňuje viacnásobné portrétovanie: slovami 
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i opismi maľovaných Janiných podobizní. Jana je tak zrkadlom, ktoré okrem imaginárnej 

(vzhľadovej) identity predstavuje identity symbolické (morálne, povahové).  

Ak môžeme označiť Frankensteinove monštrum za obeť zrkadla, Portrét Doriana 

Graya je o obeti vlastného portrétu. V predchádzajúcich románoch je využitie multiplikácie 

pomocou zrkadlového obraz a portrétu skôr pomocné, tu hrá kontrast týchto dvoch úlohu 

prvoradú. Zrkadlo vo Wildeovej schéme nemá žiadne mimoriadne schopnosti, naopak 

zlyháva a zavádza, neukazuje vnútornú pravdu, iba povrch. Portrét  predstavuje esenciu 

osobnosti, stelesnenie umeleckej vízie, expresie a identity. Nejde však iba o portrét 

maľovaného subjektu. Gotická multiplicita je tu zjavná v podobe portrétu vo vzťahu 

k Dorianovi i Basilovi. Maliar Basil pociťuje rovnako stotožnenie s obrazom ako Dorian 

a tiež je jeho obeťou. Obraz však kolaboruje zo svojim námetom, nie s osobnosťou autora. 

Prepojenie obrazu a námetu možno analyzovať aj vo vzťahu k Poeovej poviedka Oválny 

portrét. Maliar natoľko vkladá dušu do obrazu svojej milovanej, kým sa mu to skutočne 

nepodarí: avšak duša je len jedna a teda obraz „ožije“ na úkor originálu. 

Dorian sa skutočne ako krásny Narcis zaľúbi sám do seba: „Keď ho zočil, ustúpil 

a líca sa mu zapýrili nadšením. Výraz radosti zažiaril mu z očí, akoby sám seba spoznával po 

prvý raz. Stál tak nepohnute a v údive, nejasne si uvedomujúc, že mu Hallward čosi hovorí, 

ale nevnímal zmysel jeho slov. Vlastná krása bola pre neho objavom.“ (DG, s.224) A keďže 

už miluje sám seba, nie je v jeho srdci miesto pre iného. Je to ukážka subjektovo orientovanej 

lásky, očarenia vlastným obrazom imaginárneho rádu. Avšak táto identita je 

z psychologického hľadiska iluzívna je potrebné ju prekonať v prospech symbolickej identity. 

Záblesky svedomia naznačujú možnosť polepšenia, avšak Dorianova sebareflexia je 

sebazavádzajúca a preto neúčinná. Dôsledky zotrvávania v imaginárnom sú deštruktívne 

z hľadiska duchovného i psychologického – jeho smrť je rovnako tragická ako Narcisova – 

zomiera zoči-voči vlastnej tvári.  

Autor niekoľko krát spomína úzke prepojenie vzhľadu a charakteru, sám maliar Basil 

hovorí: „Hriech je čosi, čo sa každému vpíše do tváre. Nemožno ho skryť. Ľudia často 

rozprávajú o tajných nerestiach. Nič takého neexistuje. Každá neresť, ktorej taký chudák 

podľahne, ukáže sa na ťahoch okolo úst, na ovisnutých mihalniciach, ba ešte aj na tvare rúk.“ 

(DG, s.325) Teda atmosféra príbehu ukazuje priamo úmerný vzťah krásy a morálnej povahy 

postavy: zrkadlo tento vzťah neničí, iba ho štiepi na dva objekty. Je tu priama úmernosť 

ošklivosti zločinu a Dorianovho portrétu. Neprirodzený stav dištancie sa končí zjednotením 

Doriana. (Takmer) celá spoločnosť posudzuje Doriana podľa vzhľadu, ktorý nielenže je 

krásny, ale implikuje nevinnosť po ktorej všetci túžia. Teda napriek tomu, že posudzovanie 
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podľa vzhľadu je považované povrchné, Wilde predstavuje prepojenie krásy vonkajšej na 

vnútornú (čo možno považovať za rozprávkový element príbehu podobne ako kúzelný 

portrét). Pomýlenie okolia je preto z časti prirodzené ale zároveň ide o iróniu keďže zjavne 

Wilde mieša mágiu a mystiku portrétu s realistickou dezilúziou, iróniou a sarkazmom na 

margo vyššej spoločnosti vo forme paradoxov lorda Henryho. V jeho slobodomyseľnosti však 

nie je nič pokrokové, pretože on netúži po slobode ale po principiálnom narušovaní hraníc, 

nech už sú dané akokoľvek. 

Lord Wotton vystupuje v románe ako otcovská postava pre osiroteného Doriana. Ako 

taký, mal by predstaviť mladému Dorianovi prijatie vlastnej identity na základe symbolického 

rádu. On však využíva svoj vplyv opačne. Presviedča Doriana aby prijal identitu zrkadlového 

obrazu: mladosti a krásy. Navádza ho na okamžité uspokojovanie žiadostí, pretože 

frustrovanie potrieb pre akúkoľvek príčinu je utrpením. V podstate mu majstrovsky robí 

reklamu na narcizmus v psychoanalytickom zmysle. No maliar Basil tiež svojím pasívnym 

spôsobom a zbožňovaním vytvára podhubie pre Dorianovu márnivosť – Wotton má na čom 

stavať. Dorian však nie je kriminálnik s túžbou po zle (akou je Drakula). V jeho prípade nejde 

o stelesnenie zla. Wilde ukazuje zlo ako dôsledok narcizmu, teda ukazuje prepojenie 

psychickej stránky osobnosti na spoločenskú. Naopak postava Wottona nekoná v právnickom 

zmysle zločiny, avšak jeho manipulácia Dorianom je so zlým úmyslom. Je to postava zvodcu, 

diabla, ktorý sám nikdy nič nevykoná ale navedie človeka na hriech – tu sa prelínajú roviny 

duchovné ale i psychické. Z duchovného hľadiska môžeme na prípad Doriana nazerať ako na 

Faustovský pakt (hoci nevieme z akého zdroja pochádza mágia obrazu) a jeho smrť je buď 

nadprirodzeným zásahom zhora alebo ide o patologické vyústenie mentálneho stavu do 

samovraždy. 

Dorian sa rozhodne pre život pôžitkov avšak nie pre šťastie. Sám vraví: „Nikdy som 

netúžil po šťastí [nehľadal šťastie]. Kto potrebuje [chce] šťastie? Hľadal som rozkoše.“ (DG, 

s.363) Dočasné odloženie alebo obetovanie pôžitku pre vyššie princípy by mu mohlo priniesť 

veľa uspokojivých pocitov, avšak on sa im vyhýba. Jedinou autoritou je pre neho jeho id: 

necháva sa viesť pudmi a zmyslami. Láska k Sybil mohla byť jeho životným šťastím ak by 

nepovýšil svoje estétstvo nad hlboký cit. Pod vplyvom Wottona prežíva svoj život v estetickej 

dištancii: aplikuje ju aj v úplne nevhodnej chvíli, keď posudzuje zúfalú smrť Sybil z hľadiska 

dramatickosti a umeleckého zážitku. V Sybil zabíja jednu časť svojho ja (Cawson, 1995, s.87) 

a stráca schopnosť posudzovať etické aspekty života na úkor estetických.  

V súlade s Freudovým záverom dvojníka ako inštancie superega je portrét 

Dorianovým svedomím. Nie je len znázornením jeho svedomia, je ním skutočne. Obsesia 
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portrétom a zrkadlom (príznačne v ráme so zlatými kupidmi, dar od Wottona) a ich 

porovnávanie vyvolávajú v Dorianovi zmes egocentrických pocitov: „Bol čoraz väčšmi 

zaľúbený do svojej vlastnej krásy, čoraz s väčším záujmom sledoval skazu vlastnej duše. 

Skúmal veľmi podrobne a zavše so zvráteným a strašným pôžitkom odporné ťahy, vypálené 

na zvráskavenom čele, alebo plaziace sa okolo hrubo zmyselných úst,...Prikladal svoje biele 

ruky k drsným spuchnutým rukám na obraze a usmieval sa.“ (DG, s.308) Na konci svojej 

honby za pôžitkami a zmyslovou krásou všetkých druhov upadá do ošklivosti vyvrheľov 

spoločnosti a špiny Londýna. Napriek všetkej snahe vyhnúť sa frustrácii, žije 

v permanentnom strachu z odhalenia a pomsty Sybilinho brata. Záchvat morálky v poslednej 

fáze však nie je úprimnou sebareflexiou, ktorej už nie je schopný – motívom je možno strach 

a možno iba túžba po novom zážitku. Jeho nenásytný hlad po pôžitkoch sa mení na dezilúziu 

a otupenosť. Portrét neprevzal na seba jeho hriechy, bol iba ich obrazom. Dorianova snaha 

zničiť portrét a zničiť tak svoje svedomie je blasfemická ale zároveň naivná. Wilde ukazuje, 

že svedomie (bez ohľadu na pôvod morálnej autority) je neoddeliteľnou súčasťou osobnosti, 

od ktorej sa možno sčasti dištancovať, no nemožno sa jej zbaviť. Rovnováha zostáva 

zachovaná a v konečnom dôsledku sa potvrdí priama úmernosť ošklivosti a hriechu (či krásy 

a dobra) tak ako je viac krát prezentovaná. Ľudské zákony možno porušiť a dokonca sa 

vyhnúť trestu, avšak vyššie zákony (psychologické, či duchovné) sú neporušiteľné, pretože sú 

to princípy univerza 

 Rozprávkový vzťah škaredosti a zla vo Wildeovej postave je v Stokerovom románe 

Drakula potvrdený vedecky. V dobe napísania románu boli predstavené moderné vedecké 

teórie kriminality. Lombrosovo tendenčne orientované vysvetlenie spájalo vzhľad zločinca 

a jeho povahu cez spoločného menovateľa: atavizmus. Agresívne a pudové chovanie má 

svoju reprezentáciu v hrubých črtách tváre a popis fyziognómie zločinca i jeho charakteru 

zodpovedá súboru čŕt grófa Drakulu ako ich popisuje v úvode Jonathan Harker. Keďže ide 

o prepis denníka, jeho záznam je zatiaľ pri popise nezaujatý. Opisuje jeho orlí nos, zvláštne 

nozdry, masívne obočie, kruté ústa, ostré zuby, špicaté uši, chlpaté ruky, ostré nechty. (D, 

s.28) Neskôr Mina popisuje Drakulu zmesou esteticko-etických súdov ako vysokého chudého 

muža „s krivým nosom, čiernymi fúzmi a končitou bradou....Jeho tvár nebola dobrá; bola 

tvrdá, krutá a zmyselná a jeho veľké biele zuby, ktoré vyzerali ešte belšie pretože jeho pery 

boli také červené, boli zahrotené ako zvieracie...vyzeral tak divoko a ohavne“ (D, s.207) 

 Drakula môže meniť formu: môže byť hmlou, netopierom, vlkom. Napriek 

multiplicite foriem stále zostáva esenciou zla. Van Helsing študuje Drakulu a hoci prejavuje 

obdiv oči jeho skutkom bojovníka proti Turkom, zdôrazňuje jeho zaostalosť. Tá sa prejavuje 
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aj v nevyvinutej psychike – napriek inteligencii a vedomostiam je jeho mozog „detský“. 

Drakula prestavuje nemateriálne zlo, ktoré nikdy nespytuje samo seba citovo ani morálne 

a preto nemá ani srdce ani svedomie v ktorom spočíva sila jeho antagonistov. Jeho lovecké 

sústredenie na cieľ a opakované inštinktívne útočenie nemôže prekonať schopnosti 

civilizovaných ľudí a ich technické výdobytky.  Z Freudovho hľadiska predstavuje čisté id: 

zosobnený pud hladu a množenia sa. Chýba akákoľvek morálna autorita superega aj 

akákoľvek vnútorná pohnútka k sebakontrole. Absolútny narcizmus je príznačný pre prvotné 

štádia vývoja dieťaťa, keď nemá ešte žiadne morálne uvedomenie, je teda v istom zmysle 

asociálne. Pre dieťa je to prirodzené avšak pri dospelých je to klasifikované ako 

psychopatická osobnosť. (Kubáni, 2004, p.87-88)  

 Drakulovo prekračovanie zákonov sa prejavuje aj v porušovaní zákonov prírody, 

keďže mení formy a ovláda počasie, zvieratá a šialencov. Zároveň nevrhá tieň ani nemá 

zrkadlový obraz. Je to ďalším znakom toho, že hoci má antropomorfnú podobu, nepatrí medzi 

ľudí. Absencia zrkadlového obrazu z hľadiska Lacana má rovnakú výpovednú hodnotu ako 

jeho prítomnosť: štádium zrkadla dáva základ (hoci na základe ilúzie3) na formovanie identity 

ako takej. Dracula bez zrkadlového obrazu nie je schopný konfrontovať sám seba, 

sebareflektovať, posudzovať sa kriticky ako objekt. Absencia obrazu je symbolická ale 

zároveň má teda aj psychologické pozadie. Dracula nemôže vstúpiť do symbolického (ani 

imaginárneho), jeho narcizmus je bezhraničný a jeho obete upadajú do rovnakého stavu. 

V konečnom dôsledku je však eliminovaný: v symbolickom ráde (reprezentovanom Bohom) 

totiž preň nie je miesto vôbec. Zrkadlo teda paradoxne tým, že neukáže nič, ukazuje podstatu 

a nie len vizuálnu realitu. Stelesnenie zla v pudovom a narcistickom Drakulovi  predstavuje 

zároveň nastavené zrkadlo dobovej spoločnosti aj jej nerestiam. (Botting, 1996, s.150) 

 Kým Drakulov vzhľad je vysvetlený vedecky, ženské postavy napriek svojej premene 

na upírov zostávajú krásne. Môžeme pozorovať niekoľko štádií vampirizmu: „dlhoročné“ 

upírie sestry, postupne sa meniaca Lucy Westenra a Mina Harker s najľahším stupňom 

prerodu. Zmeny prebiehajú na úrovni mentálnej ako aj fyzickej. Rovnako ako Jonathan aj 

Van Helsing opisujú krásu a hypnotizujúcu zmyselnosť troch ženských upírov. Sú to však 

bezohľadné monštrá živiace sa malými deťmi. V románe je však predstavená aj „bezpečná“ 

verzia ženskej krásy, ktorú reprezentuje Lucy. Jej nevinná krása k nej pripúta viacerých 

mužov hoci jej povaha je ľahkovážnejšia, bezprostrednejšia a menej praktická či systematická 

                                                 
3 „Zrcadlový odraz je dvojníkem, ovšem to, čeho je dvojníkem, nabývá své skutečnosti a koherence teprve na 
základě konfrontace se zrcadlovým obrazem… [který] se konstituuje směrem od obrazu k tělu imaga a nikoli 
naopak.“  (Fulka, 2004, s.72) 
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ako Minina. Z tohto dôvodu je ľahšou obeťou pre Drakulu. Na Lucyinom príklade možno 

sledovať prerod na upíra mentálny i fyzický. Mentálny sa prejavuje zvádzaním a fyzický 

jemným ale zrejmým posunom nevinnej krásy k zmyselnej. Lucy v bezvedomí osciluje medzi 

týmito polohami pričom nakoniec uviazne v tej upírskej. Svedkovia nevychádzajú z údivu 

nad jej krásou najmä po jej smrti. Tu je neprirodzene živá krása dôkazom morálneho úpadku 

pričom prirodzený rozpad tela by bol prijateľnejšou alternatívou. Lucy predstavuje anjelskú 

postavu ženy, ktorá sa premieňa na „diabolsky sladké“ monštrum: je to dualistická koncepcia, 

neexistuje nič medzi týmito možnosťami. Tak ako aj ostatné upírky sa Lucy stáva 

bezohľadnou lovkyňou malých detí a jej krása je explicitne zvodná a preto nebezpečná: „...jej 

pery boli červené, ak nie červenšie ako predtým, líca jej rozkvitli...ale jej sladkosť sa zmenila 

tvrdú, nemilosrdnú krutosť a čistota na zmyselnú nerestnosť“, oči zostali tie isté v tvare 

i farbe ale boli „nečisté a plné pekelného ohňa“, na tvári „sa rozvinul zmyselný úsmev“ (D, 

s.252-254). Nemorálnosť Lucy sa spája teda hlavne s jej sexuálnou aktívnosťou a následným 

nebezpečenstvom pre morálku (mužov). Pre záchranu jej duše je potrebné zničiť jej nemŕtve 

telo – vtedy sa jej aj vráti pôvodný nevinný vzhľad (D, s.259).  

 Povaha Miny Harkerovej je vážnejšia a rozumnejšia, rozvážnejšia a hĺbavejšia. Jej 

sebareflektívnosť sa odráža v jej denníkoch (Lucy je v písaní denníka nesystematická) a je 

zároveň spolu s vnútornou morálnou silou tým, čo ju posilňuje. Po tom ako sa stane obeťou 

Drakulu je plná výčitiek, že je nečistá. Van Helsing ju podrobí testu: hostia vypáli na jej čele 

znamenie toho, že je odvrhnutá Bohom napriek svojej celoživotnej snahe o kresťanský život. 

Svoj zrkadlový obraz si však zachováva, premena nie je úplná, a stáva sa kontrolným 

nástrojom jej duše: zmrzačené čelo je znakom zárodku zla v nej: „...v zrkadle som zazrela 

červenú značku na mojom čele a vedela som, že som stále nečistá“. (D, s.382) Mina bojuje 

svojou vôľou proti zlu, ale ani sebareflexia a sebaspytovanie ju nezachránia pred Drakulovou 

mocou a morálnym úpadkom. Zachránená je až fyzickou elimináciou zdroja zla, samotného 

grófa. Garantom a morálnou autoritou je Boh, ktorého zákon je potrebné dodržiavať. Drakula 

síce zákony prírodné a ľudské obchádza, Boží zákon si ho však podrobuje: jeho Achillovou 

pätou sú posvätené predmety a kríž. 

Stoker prelína estetické a etické črty postáv. Kým tento vzťah podporuje u Drakulu 

vedecky, prejav vampirizmu ženský postáv je skôr v celkovom výraze než vo fyzických 

črtách. Teda okrem priameho prepojenia škaredého a zlého, nachádza sa tu aj motív zla 

v krásnej a zvodnej podobe. Sebareflexia je síce chápaná ako prínosná pre kladné postavy 

avšak je len nevyhnutnou ale nie postačujúcou podmienkou morálnej a duchovnej záchrany. 

Tá je chápaná v zmysle tradičných hodnôt rodiny a (konvenčnej) morálky.  



767 
 

ZÁVER 

Každý autor individuálne navrhuje schému etických a estetických dimenzií postáv za účelom 

podporiť dej a myšlienku diela. V každom z románov je však etický rozmer konštantou 

pričom estetické je premennou hodnotou. Prepojenie vzhľadu postavy a jej charakteru je vždy 

úzke a multiplicita „ja“ cez zrkadlo a portrét umožňuje konfrontácie s jeho rôznymi časťami.  
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