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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem zapojování žen do abolicionistického hnutí, 

který se snaží přiblížit na případu sester Sarah a Angeliny Grimkéových, výrazných postav 

protiotrokářského hnutí v Americe v první polovině 19. století. Jsou označovány za jedny 

z prvních žen, které veřejně přednášely proti otroctví před publikem tvořeným z mužů a žen. 

Obě sestry se také věnovaly problematice ženských práv a jsou autorkami několika 

přelomových textů, které jsou v práci analyzovány. Příběh sester je zajímavý i z hlediska 

jejich původu, protože pocházely z bohaté a vážené rodiny jižanských otrokářů. Práce je 

koncipovaná jako případová studie jejímž cílem je zjistit, jakým způsobem sestry 

Grimkéovy narušovaly společenské normy ve 30. letech 19. století svou aktivitou 

v abolicionistickém hnutí. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje popisu role 

ženy z vyšší a střední třídy v americké společnosti v 19. století s důrazem na popis obrazu 

ideálu „pravé ženy“. Druhá část se věnuje popisu života sester před jejich zapojením do 

abolicionistického hnutí. Ve třetí část práce zkoumá agitační činnost sester Grimkéových 

v abolicionistickém hnutí a kritice, se kterou se musely potýkat. Dále jsou analyzována tyto 

dvě stěžejní díla sester Grimkéových: An Appeal to the Christian Women in South, jehož 

autorkou je Angelina a Letters on the Equality of the Sexes, které napsala Sarah. 

 

 

Annotation 
This bachelor thesis deals with the phenomenon of women´s involvement in the Abolitionist 

movement, which tries to approach by case of sisters Sarah and Angelina Grimké, a 

distinctive figures of US Anti-slavery movement in first half of the 19th century. They are 

marked as one of the first women who publicly gave an anti-slavery speeches to the audience 

consistent of men and women. Both sisters were interested in problematics of women´s 

rights. They wrote many revolutionary texts, which are analyzed in this thesis. The sister´s 

story is truly remarkable for aspect of their origin. They came from wealthy and venerable 

family of southern slaveholders. The thesis is conceived as a case study. The goal of this 

work is to figure out how particularly the Grimké´s sisters disrupt social norms by their 

activities in Abolitionist movement in 30s of the 19th century. Thesis is divided into three 

part. The first part is dedicated to the American uppermost and middle class women in the 

19th century, with emphasis on description of the ideal "true woman". The second part is 



 
 

 

about the sisters‘ life before they join the Abolitionist movement. In the third and last part, 

this work examines sisters‘ agitation activity in the Abolitionist movement and criticism, 

which they had to handle. The two of crucial sisters Grimké‘s writings are further analysed: 

An Appeal to the Christian Women in South by Angelina and Letters on the Equality of the 

Sexes by Sarah. 
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Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem zapojování žen do abolicionistického 

hnutí ve Spojených státech v první polovině 19. století. Hlavním objektem výzkumu této 

práce jsou sestry Sarah a Angelina Grimkéovy, které společně dosáhly několika prvenství: 

jsou označovány za první ženy, které působily v Americké protiotrokářské společnosti jako 

aktivistky, první ženy, které veřejně přednášely před publikem složeného z mužů i žen, a 

také za jedny z prvních bojovnic za ženská práva.  

Toto téma jsem si vybrala z důvodu výjimečnosti příběhu sester Grimkéových. Tyto 

ženy, původem z bohaté a významné otrokářské rodiny z Jižní Karolíny, se totiž nezabývaly 

jen problémem otroctví, svou pozornost věnovaly také otázce ženských práv. Jako agitátorky 

v abolicionistickém hnutí přitahovaly pozornost veřejnosti, nicméně v drtivé většině případů 

se setkávaly s negativními reakcemi. Jejich chování, které narušovalo tehdejší společenské 

normy, mnozí odsuzovali a vyčítali jim, že sestry vystupují z jejich „řádné ženské sféry“1.   

Cílem této práce je přiblížit fenomén zapojování žen do abolicionistického hnutí na 

případu sester Grimkéových.  Hlavní výzkumná otázka zní: Jakým způsobem narušovaly 

sestry Grimkéovy společenské normy ve 30. letech 19. století svou aktivitou 

v abolicionistickém hnutí? Dále si kladu za cíl popsat argumenty, které sestry využívaly, aby 

přesvědčily veřejnost o nutnosti zrušení otroctví. Práce je koncipovaná jako případová 

studie, pro dosažení vytyčeného cíle využiji biografickou metodu a historické analýzy.  

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Z hlediska kontextu je důležité v první části 

popsat roli americké ženy ve společnosti v 19. století a vysvětlit, jaké požadavky společnosti 

měla žena splňovat, aby byla shledána „pravou ženou“. Na tomto místě je třeba zdůraznit, 

že se v této práci věnuji popisu žen primárně z vyšší a střední třídy americké společnosti. 

Speciální pozornost věnuji roli žen v jižanské společnosti v 19. století, kvůli jižanskému 

původu sester, a také proto, že se v určitých ohledech lišil od života žen na severu Spojených 

států. Druhá část práce se věnuje životu sester v otrokářské rodině v jejich rodném 

Charlestonu v Jižní Karolíně. Zde popíšu klíčové momenty jejich života před jejich aktivním 

zapojením do abolicionistického hnutí, vysvětlím, jaké pohnutky je vedly k opuštění jejich 

rodiny, konvertování ke kvakerství a odstěhování se do Filadelfie, kde v roce 1835 vstoupily 

do Filadelfské ženské protiotrokářské společnosti. Ve třetí části se pak budu věnovat popisu 

činnosti sester v rámci abolicionistického hnutí a hlavně kritice, kterou jejich činnost 
                                                           
1 angl. „woman’s proper sphere“ 
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vyvolala. Dále zanalyzuji dvě klíčová díla sester, pamflet An Appeal to the Christian Women 

in South, jehož autorkou je Angelina, ve kterém vyzývá jižanské ženy, aby vystoupily ze 

svých tradičních rolí a napomohly okamžitému zrušení otroctví a soubor dopisů Letters on 

the Equality of the Sexes, které napsala Sarah a ve kterých se věnuje otázce postavení ženy 

ve společnosti a (ne)existenci ženských práv v 19. století.  

Analýza literatury 
V české literatuře není téma zapojování žen do abolicionistického hnutí zpracováno, 

proto v této práci pracuji téměř výhradně s anglickojazyčnými zdroji. Ve své práci využívám 

primárních i sekundárních zdrojů. V první kapitole čerpám z knih The Other Civil War: 

American Woman in the Nineteenth Century a The Plantation Mistress: Woman’s World in 

the Old South, které napsala Catherine Clintonové, historička působící na Texaské univerzitě 

v San Antoniu. Velkým přínosem pro tuto práci byla kniha historičky Welterové Dimity 

Convictions: The American Woman in the Nineteenth Century. Welterová jako první popsala 

„Kult pravého ženství“, fenomén, který je v této práci z hlediska kontextu klíčový. 

V kapitole věnující se postavení žen ve společnosti na americkém Jihu jsem čerpala z knihy 

Fox-Genoveseové Within the Plantation Household: Black and White Women of the Old 

South. Fox-Genoveseová se v profesním životě věnovala studiu žen a společnosti na 

americkém Jihu v období mezi válkou za nezávislost a občanskou válku, její kniha tak 

obsahuje kompletní přehled o životě žen napříč sociálními třídami. Z knihy historičky 

Salernová A sister Societies: Women’s Antislavery Organizations in Antebellum America 

jsem čerpala v kapitole věnující se zapojování žen do politického života. Informace o vzniku 

a činnosti Filadelfské ženské protiotrokářské společnosti jsem čerpala z článku I.V. Browna 

Cradle of feminism: The Philadelphia Female Anti-Slavery Society, kde přehledně mapuje 

aktivity společnosti ve 30. letech 19. století, a také z The Philadelphia Female Anti-Slavery 

Society and the Civil War od Emily Hatcherové. Jako průvodci životem sester mi byla díla 

Catherine H. Birneyové, Gerdy Lernerové a Marshala Foletty. Kniha Birneyové, The Grimké 

Sisters: Sarah and Angelina Grimké, the First American Women Advocates of-Abolition and 

Woman’s Right, je často citováno i v publikacích ostatních autorů, vzhledem k faktu, že 

Birneyová sestry osobně znala a v době, kdy své toto dílo zasvěcené životu sester psala, měla 

přístup k jejich osobním zápiskům, deníkům, dopisům apod. Biografie The Grimké Sisters 

of South Carolina: Pioneers for Women’s Rights and Abolition, kterou o sestrách napsala 
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Gerda Lernerová byla rovněž velkým přínosem pro tuto práci. Lernerová je uznávána 

historička, která se velmi intenzivně věnovala studiu ženské historie a napsala několik 

publikací a článků věnujících se tomuto tématu.  Speciální pozornost pak věnovala právě 

sestrám Grimkéovým.  

 Velice důležitým zdrojem byl deník Angeliny Grimkéové z let 1828-1835, ze 

kterého jsem rovněž při zpracování této práce čerpala. V předmluvě této knihy totiž editor 

Charles Wilbanks upozorňuje na možnost, že si Angelina byla vědoma možného dalšího 

šíření a zápisy tomu přizpůsobila. I přesto považuji tento primární zdroj jako velmi přínosný, 

protože poodhaluje myšlenkové pochody této ženy v době před tím, než se rozhodne zapojit 

do abolicionistického hnutí. Dále jsem využila i řadu dalších primárních zdrojů jako noviny 

The Liberator, dopisy adresované Catherine Beecherové od Angeliny Grimkéové a v 

neposlední řadě také klíčová díla sester, Angelinin Appeal to the Christian Woman of South 

a dopisy Sarah Letters on Equality and of the Sexes, které v této práci jsou analyzovány. 

Veškeré překlady použitých citací, které se v této práci objevují, jsou mé vlastní. 

Některé citace z pramenů jsem se rozhodla nepřekládat (např. pasáže z Angelinina deníku), 

protože se domnívám, že bych tím narušila jejich autenticitu. 
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1 Role americké ženy ve společnosti v 19. století 
 

Válka za nezávislost v druhé polovině 18. století výrazně proměnila americkou 

společnost a nově vzniklá republika vytvořila nové příležitosti nejen pro muže, ale i pro 

ženy. Podle historičky Clintonové byla právě americká revoluce jedním z nejdůležitějších 

katalyzátorů změny postavení bílých svobodných žen ve společnosti. Tyto ženy musely 

během války za nezávislost převzít povinnosti svých mužů, kteří odešli bojovat, a staraly se 

nejen o chod domácnosti, ale i o majetek a o obchod. I s minimálními zkušenostmi byly ženy 

schopné tradičně mužskou roli zastat, díky čemuž získaly jisté sebevědomí a víru ve své 

vlastní schopnosti.2 Aktivní nebyly ženy jen v péči o rodinu a zajištění chodu domácnosti, 

ale také pomáhaly koloniím stát se nezávislými na britských dodávkách zboží tím, že zvýšily 

produkci vlastního domácího zboží, například výrobou vlastní tkané látky. Některé ženy 

pracovaly přímo na bojištích jako kuchařky, pradleny či výjimečně jako zdravotní sestry. 

Mimo frontu pak také pomáhaly vybírat peníze na podporu vojáků.3 

Ačkoliv byla role žen v boji za nezávislost klíčová, po válce se jim nedostalo takové 

uznání, jaké si některé z nich představovaly.4 Na rozdíl od Indiánů či otroků nebyly ženy 

zmíněny v Ústavě a ženské postavení ve společnosti nebylo nijak reflektováno ani v definici 

občanství.5 Nesměly volit ani zastávat žádnou veřejnou funkci, s výjimkou New Jersey.6 Co 

se týče majetkových poměrů, vdané ženy nesměly vlastnit žádný majetek, po svatbě všechen 

majetek přešel do vlastnictví manžela. Manžel sice nesměl prodávat nemovitý majetek 

manželky bez jejího souhlasu, ale spravoval jej a s veškerým ziskem mohl nakládat podle 

svého uvážení.7 

Nicméně společenská role žen byla celkově posílena, protože od prvních let nové 

republiky panovalo přesvědčení, že rodina je základem úspěchu země. Díky této představě 

                                                           
2 CLINTON, Catherine. The Other Civil War: American Woman in the Nineteenth Century. New 
York: Hill and Wang, 1984. ISBN 9780521244299. Dostupné také z: 
https://archive.org/details/othercivilwarame00clin/mode/2up. S. 12-14. 
3 SALOMON, Marylynn. The Limits of Independence: American Women, 1760-1800. New York: 
Oxford University Press, 1994. ISBN 9780195081251. Dostupné také z: 
https://archive.org/details/limitsofindepend00salm. S. 56-68, 70. 
4 Například Abigail Adamsová (1744-1818), jedna z prvních obhájkyň ženských práv a manželka 
Johna Adamse, jednoho z otců zakladatelů. 
5 Viz pokus s politickým právem v New Jersey. In SALOMON, Marylynn. The Limits of 
Independence: American Women, 1760-1800. New York: Oxford University Press, 1994. ISBN 
9780195081251. Dostupné také z: https://archive.org/details/limitsofindepend00salm. 
6 SALOMON, pozn. 3, s. 82. 
7 SALOMON, pozn. 3, s. 92-98. 
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získaly ženy z vyšších společenských tříd jako matky politickou důležitost, protože byly 

zodpovědné za rané vzdělávání a výchovu svých dětí. V této době se tak začíná v americké 

společnosti rozvíjet koncept tzv. republikánského mateřství a počínající rozdělení na 

„mužské a ženské sféry vlivu“. Zatímco muži dominovali ve světě politiky a financí, ženskou 

doménou se stala starost o domácnost a výchova dětí. Role republikánské matky spočívala 

ve výchově synů k občanské ctnosti.8 To, jak byli synové vychováni, bylo důležité z hlediska 

budoucího úspěchu země. U synů se totiž předpokládalo, že se jednou budou přímo účastnit 

politického života, a bylo žádoucí, aby se z nich stali řádní občané a patrioti. Dcery měly být 

vychovávány tak, aby v budoucnu plnily roli matek, tj. staraly se o domácnost a o blaho 

svého manžela a celé rodiny. Z tohoto důvodu bylo nutné ženy vzdělávat, aby uměly číst, 

psát a logicky přemýšlet o současných problémech.9 Díky vzdělání se měly ženy stát 

moudrými manželkami a lepšími matkami. Své syny měly vést k občanskému zájmu, učit je 

morálce a ctnosti, a sloužit tak své rodině a státu.10 

Společnost na severu Spojených států na přelomu 18. a 19. století výrazně ovlivnila 

probíhající industrializace a urbanizace. Tyto dva procesy trvale změnily podobu americké 

domácnosti.11 Vlivem industrializace se výroba přesunula z domácností do centralizovaných 

manufaktur; domácnost tak pozbyla funkce hlavní ekonomické jednotky a práce se přesunula 

„mimo domov“. Rozdělení „sfér vlivu“ se prohloubilo, muži se měli starat o finanční 

zabezpečení rodiny, hlavní životní náplní žen se stala péče o domácnost a výchova dětí.12 

Americkou střední a vyšší třídu v 19. století tak v důsledku ekonomických a společenských 

změn ovládl fenomén nazvaný historiky jako „kult rodinného života.“ 

Kult rodinného života (či také The True Womanhood/Pravé ženství) vychází 

z předpokladu, že existují oddělené sféry vlivu na základě genderu, které určují role mužů a 

žen ve společnosti. Zatímco mužská se odehrávala „mimo domov“ (tj. práce a politika), žena 

zůstala v domácnosti, kde měla vytvořit harmonické prostředí pro svou rodinu. Tento nový 

ideál ženství se ve společnosti rychle rozšířil prostřednictvím ženských magazínů, 

náboženské literatury, příruček pro ženy či novin. Mezi základní vlastnosti „ideální ženy“, a 

                                                           
8 KERBER, Linda. The Republican Mother: Women and the Enlighment-An American 
Perspective. American Quaterly [online], 1976, 28 (2) [cit. 2020-02-12]. ISSN 00030678. 
Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2712349. S. 188-202. 
9 SALOMON, pozn. 3, s. 83-84. 
10 KERBER, Linda. Woman of the Republic. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 1997. 
ISBN 9780807846322. Dostupné také z: https://archive.org/details/womenofrepublici00kerb_0. S. 
210, 282. 
11 V rámci 19. století myšleno primárně na Severu. 
12 CLINTON, pozn. 2, s. 18-19. 
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tedy „pravého ženství“, podle kterých žena hodnotila nejen samu sebe, ale byla podle nich 

hodnocena i celou společností, patřily tyto čtyři cnosti: zbožnost, cudnost, poslušnost a 

rodinný život.13 

Podle historičky Welterové byla zbožnost ženy její nejdůležitější cností a zdrojem 

síly. Tehdejší společnost věřila, že je víra ženy dar od Boha a že k ní má speciální vlohy, 

díky kterým může svět udělat lepším a vymanit jej z hříchu. Dalším z důvodů, proč byla 

zbožnost ženy tak oceňována, bylo přesvědčení, že náboženství a práce v kostele neodváděly 

pozornost ženy od péče o domácnost. Naopak, církev ji měla v jejích dovednostech 

zdokonalovat tak, aby byla „správnou matkou a manželkou“. Žena byla vnímána jako strážce 

mravnosti jak v soukromí, tak na veřejnosti, a v tomto ohledu byla její role ve společnosti 

významnější než ta mužská. Bezbožnost u žen pak byla považována za „nejodpornější 

lidskou vlastnost“.14 

Cudnost ženy byla neméně významná vlastnost, protože bez ní v podstatě nebyla 

ženou. Ztráta nevinnosti byla společenským zločinem a neodpustitelným prohřeškem. 

Svatební noc byla velice významným okamžikem v životě ženy, při které se svému 

manželovi zcela odevzdala a darovala mu svůj největší dar, své panenství. Svobodné ženy 

byly nabádány, aby si své panenství střežily a aby se vyhýbaly jakémukoli fyzickému 

kontaktu, byť nepatrnému, jakým bylo např. čtení z jedné knihy s opačným pohlavím. Ve 

společnosti panovalo přesvědčení, že svobodné matky jsou odsouzené k záhubě; jejich děti 

zemřou a ony zešílí. Nevinnost ženy byla pro vstup do manželství nezbytná a manželství 

bylo nezbytné pro dosažení štěstí v životě ženy.15 

Poddajnost byla čistě ženskou cností, protože u mužů byla tato vlastnost v podstatě 

nežádoucí. Od ženy se očekávala pasivnost, poslušnost a pokora vůči muži a Bohu. „Pravá 

žena“ si byla vědoma svého podřadného postavení ve společnosti a měla svého muže 

bezmezně podporovat v jeho aktivitách. Muž měl být na oplátku jejím ochráncem, protože 

žena byla příliš slabá a plachá/bázlivá. Žena také neměla radit muži v důležitých 

záležitostech; pouze tehdy, pokud ji sám o radu nepožádal.16 Zdánlivá moc ženy pak měla 

                                                           
13 WELTER, Barbora. Dimity Convictions: The American Woman in the Nineteenth 
Century.Athens: Ohio University Press, 1976. ISBN 9780821403525. Dostupné také z: 
https://archive.org/details/dimityconviction0000welt_j0t2/page/40/mode/2up. S. 21. 
14 WELTER, pozn. 13, s. 21-22. 
15 WELTER, pozn. 13, s. 22-26. 
16 WELTER, pozn. 13, s. 27-29. 
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spočívat právě v její poslušnosti a měla být uplatňována pouze laskavě, nenápadně a 

v soukromí.17 

Poslední ze základních cností, péče o domácnost, byla hlavní náplní života „pravé 

ženy“, přičemž jejím úkolem bylo vytvořit bezpečné a radostné místo pro svou rodinu. 

Domov byl zároveň místem, kde měla žena pečovat o nemocné členy rodiny, což jí mělo 

naplňovat pocitem užitečnosti a nezbytnosti. Mezi její další povinnosti patřilo vaření, 

protože se věřilo, že jídlo připravené doma chutná lépe a má uzdravující účinky. Mimo 

hlavní domácí práce byly ženám doporučené následující aktivity: drobné ruční práce jako 

vyšívání, malba, psaní dopisů či hraní na hudební nástroj a zpěv. Ženy mohly také číst, 

nicméně pouze vhodnou literaturu jako například náboženské biografie, historické knihy či 

ženské magazíny, vyhnout se měly naopak dobrodružným románům, které byly označované 

za nebezpečné, protože mohly ženu nabádat ke zpochybňování jejího místa ve společnosti.18 

Péče o domácnost měla být pro ženu morálně povznášející činnost, která měla rozvíjet její 

trpělivost, vytrvalost a dávat jí pocit naplnění. Manželství pak bylo místem, kde tyto cnosti 

mohla žena co nejlépe uplatnit. Manželství také zvyšovalo společenskou prestiž ženy, stejně 

tak jako mateřství.19 

 

Ženy měly ve svém životě jen velmi omezené možnosti volby: výběr náboženství, 

životního partnera a víceméně mohly rozhodovat i o tom, kolik dětí budou mít. Ideál „pravé 

ženy“ byl kulturním mýtem, který se příliš nepodobal realitě, ve které žena každý den žila. 

Společnost kladla velmi vysoké nároky, jak má „pravá žena“ vypadat a samotné ženy měly 

často pocit, že toho ideálu nedosahují. Podle Clintonové se společnost obávala narušení 

těchto hodnot a právě prostřednictvím ženské literatury se opatrnou manipulací snažila ženy 

přesvědčit, že mají dostatek „moci i cnosti“ a že na udržení jejich tradičního postavení 

v domácnosti závisí stabilita celé společnosti.20 

 

 

                                                           
17 LINDLEY, Susan Hill. You Have Stept Out of Your Place: A History of Women and Religion in 
America. Louisville: Westminster John Knox Press, 1996. ISBN 9780664257996. S. 53. 
18 WELTER, pozn. 13, s. 29-33. 
19 WELTER, pozn. 13, s. 35-39. 
20 WELTER, pozn. 13, s. 40-41. 
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1.1  Postavení ženy ve společnosti na americkém Jihu v 19. 
století 

 
Život ženy se v otrokářské společnosti na Jihu v některých ohledech významně lišil 

od života ženy v buržoazní společnosti na Severu, přestože obě ženy náležely do vyšší 

sociální třídy. Otroctví výrazně ovlivnilo podobu jižanské domácnosti; bílí muži pod záštitou 

paternalismu dominovali ve veřejné i soukromé sféře života. Centrem veškerého dění byla 

plantážní domácnost, která zůstala dominantní jednotkou z hlediska produkce a reprodukce. 

K oddělení práce od domova na Jihu, na rozdíl od Severu, nedošlo.21 

 Nicméně stejně jako v Nové Anglii musely být všechny vdané jižanské ženy 

k dispozici svým mužům a plnit jejich přání, starat o děti, a plnit své další povinnosti jako 

zajistit potravu, oblečení a zdravotní péči pro rodinu i služebné (či otroky). Kromě toho ale 

jižanské ženy vykonávaly další nespočet pracovních úkonů nebo na jejich plnění dohlížely, 

např. práce na zahradě, péče o zvířata, zavařování ovoce a zeleniny, vyrábění svíček a mýdel, 

polštářů, koberců apod. Ženy věřily, že jejich práce nikdy nekončí, což je velice vysilovalo 

jak fyzicky, tak psychicky, přičemž odpočívat mohly pouze jeden den v týdnu.22 To byl 

jeden z rozdílů mezi životem ženy na Jihu a na Severu, kde se vlivem industrializace a 

urbanizace postupně rozšiřoval konzumerismus - ženy na Severu nemusely tolik věcí vyrábět 

doma, protože si je mohly koupit. Ženy ze střední a vyšší třídy žijící ve městech tak měly 

více volného času, mohly se více sdružovat, zakládat různé ženské spolky a věnovat se 

charitě.  

Velkou roli v upevňování a šíření myšlenek o oddělených sférách mužů a žen (nejen) 

na americkém Jihu tradičně sehrála církev. Nedělní škola sloužila jako zdroj vzdělání i pro 

ty nejchudší, kteří nemohli navštěvovat ani primitivní „staré polní školy“. Genderové 

stereotypy pak formovaly muže i ženy v rámci každodenního života a určovaly, jak má 

vypadat ideál ženství a mužství.23 

Jižanská žena měla být symbolem ušlechtilosti a kultivovanosti. Měla být dámou, 

která hovoří pomalu, je nevinná a klidné povahy, bez špetky vášně.24 Ideálem ženy se pro 

                                                           
21 FOX-GENOVESE, Elizabeth. Within the Plantation Household: Black and White Women of the 
Old South. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1988. ISBN 9780807818084. 
Dostupné také z: https://archive.org/details/withinplantation0000foxg. S. 37-39. 
22 CLINTON, Catherine. The Plantation Mistress: Woman’s World in the Old South. New York: 
Pantheon Books, 1982. ISBN 0394516869. Dostupné také z: 
https://archive.org/details/plantationmistre00clin/page/194/mode/2up?q=unruly. S. 19-20, 25. 
23 FOX-GENOVESE, pozn. 21, s. 196. 
24 FOX-GENOVESE, pozn. 21, s. 197. 
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jižanskou aristokracii stala „římská matrona“, podle vzoru antického Říma, kterému se 

otrokáři snažili připodobnit. Podle historičky Clintonové římská matrona i jižanská žena 

musely snášet podobná omezení. Obě byly závislé na svém muži a nesměly samostatně řešit 

své záležitosti, omezená byla pro obě i mobilita; ani pokud byla jižanská žena vdaná, tak 

nesměla cestovat bez mužského doprovodu. V obou případech měla být péče o domácnost a 

rodinu pro ženu na prvním místě.25  

Podle historičky Fox-Genoveseové jediné právo, které jižanská žena měla, bylo 

právo na ochranu. Pokud tohoto práva chtěla využívat, musela se zcela podřídit a 

bezpodmínečně poslouchat muže; v mládí otce, poté manžela. Pokud tuto povinnost být 

poslušnou respektovala, bylo s ní dobře zacházeno. Pokud ne, byla shledána „hrubou a 

mužskou“. Muž měl ženu chránit před vnějším, nebezpečným světem, což ve výsledku vedlo 

k vyloučení ženy z veřejného života a jejího stáhnutí do života soukromého.26 Jak dále uvádí 

Fox-Genoveseová: „Ženy neměly právo nosit zbraň a ani pro ně nebylo místo v politice. 

Nebyly způsobilé k tomu, aby se vyrovnaly mužům v boji o místo ve veřejném životě, 

protože pokud by se o to pokusily, byly by poraženy vyšší fyzickou silou.“27  

1.2 Zapojování žen do politického života 
 

Během 19. století byly zakládány první ženské organizace, které vznikaly, aby 

podpořily šíření křesťanství a k popularizaci náboženství.28 Zejména pak ženy ze střední 

třídy na severovýchodě USA zakládaly různé dobročinné spolky, prostřednictvím kterých 

vybíraly prostředky pro financování pastorů, kteří byli následně vysláni do 

„necivilizovaných oblastí“, aby zde šířili křesťanství. Postupně se tyto spolky začaly 

orientovat i na podporu šíření náboženství ve vlastních komunitách a záhy jejich misijní 

činnost přerostla v charitativní pomoc potřebným. Ženy zapojené v těchto spolcích 

organizovaly různé dobročinné akce, při kterých se snažily vybrat finanční prostředky, 

oblečení a jídlo, které následně distribuovaly chudým rodinám. Ženy cítily větší morální 

odpovědnost nejen za svou rodinu, ale i za celou společnost.29 

                                                           
25 CLINTON, pozn. 22, s. 22, 68. 
26 FOX-GENOVESE, pozn. 21, s. 199-200. 
27 FOX-GENOVESE, pozn. 21, s. 195. 
28 K popularizaci náboženství docházelo v důsledku Druhého náboženského probuzení, které 
zachvátilo americkou společnost od počátku 19. století. In TINDALL, George B. a David E. SHI. 
Dějiny USA. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994. ISBN 8071060879237-41. S.237. 
29 CLINTON, pozn. 2, s. 55-56. 
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Podle historičky Salernové ve 20. a 30. letech 19. století tento vztah mezi ženou a 

pocitem mravní odpovědnosti vůči společnosti narůstá v důsledku těsnějšího spojení žen s 

náboženstvím.30 Jak bylo zmíněno v první kapitole, zbožnost ženy byla její nejdůležitější 

cností. Ve společnosti pak bylo náboženství přiřazováno do „ženské sféry“, protože 

v kontextu budování nově vzniklého státu, tj. Spojených států amerických, byla klíčová 

hlavně politika a ekonomika,31 kterou ovládali muži. Náboženství se stalo „méně 

důležitým“, a proto bylo přenecháno ženám.32 Podle historičky Welterové tak v 19. století 

v americké společnosti dochází k tzv. feminizaci náboženství, což byl proces, ve kterém 

církev změnila svou podobu a stala se noblesnější, citovější, vstřícnější a laskavější, jinými 

slovy více „ženštější“. Významně narostl počet žen v církevních sborech, nicméně muži 

zůstali na pozici duchovních kazatelů a teologů, s výjimkou např. kvakerů, kde i ženy mohly 

zastávat pozici kazatelů.33  

Některé ženy se pokoušely o reformu společnosti „ve jménu křesťanství“34, například 

vedly kampaně proti prostituci či alkoholismu, avšak většinou skončily neúspěšně.35 

Nicméně, „misijní nadšení“36 a snaha, co nejvěrohodněji žít podle křesťanských zásad 

přivedla (nejen) ženy k zásadnímu zjištění: otroctví je nemorální a nekřesťanské. Ve 30. 

letech 19. století pak „morální pohoršení“ nad existencí otrokářství přerostlo v politickou 

kampaň, jejímž cílem bylo zrušení otroctví a ve které ženy sehrály klíčovou roli.37 

Ženy mezi lety 1832 až 1855 založily přes dvě stě ženských protiotrokářských 

organizací napříč severem Spojených států. Jednou z těchto protiotrokářských společností 

byla i Filadelfská ženská protiotrokářská společnost, ve které působily i sestry Sarah a 

Angelina Grimkéovy.38 

 

                                                           
30 SALERNO, Beth A. A sister Societies: Women’s Antislavery Organizations in Antebellum 
America. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2005. ISBN 9780875803388. Dostupné také 
z: https://archive.org/details/sistersocietiesw0000sale/page/30/mode/2up. S. 4-5. 
31 Pro ženy bylo navíc nepřípustné, aby vstupovaly do politiky, protože by je mohla „poskvrnit“ či 
jim dokonce „zničit“ život. In WELTER, Barbora. Dimity Convictions: The American Woman in 
the Nineteenth Century.Athens: Ohio University Press, 1976. ISBN 9780821403525. Dostupné 
také z: https://archive.org/details/dimityconviction0000welt_j0t2/page/40/mode/2up. S. 85. 
32 SALERNO, pozn. 30, s. 4-5; WELTER, pozn. 13, s. 84. 
33 WELTER, pozn. 13, s. 84. 
34 Ženy založily například The New York Female Moral Reform Society v roce 1834. 
35 CLINTON, pozn. 2, s. 59-62. 
36 v angl. missionary zeal 
37 CLINTON, pozn. 2, s. 65-67. 
38 SALERNO, pozn. 30, s. 3. 
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1.3 Filadelfská ženská protiotrokářská společnost 
 

V roce 1833 byla založena Ženská protiotrokářská společnost (The Philadelphia 

Female Anti-Slavery Society, dále jen PFASS), která spadala jakožto lokální pobočka pod 

AASS a fungovala až do roku 1870. Za vznikem této organizace stála skupina žen 

z Filadelfie,39 mezi nimi Lucretia Mottová, Lydia Whiteová, Esther Moorová, Catherine 

Dermottová, Mary Sharplessová, Margaretta Fortenová a další. Podle historičky Salernové 

vedlo ženy k zakládání organizací toho typu mnoho podnětů: společenský a třídní status 

ženy, její víra, podpora rodiny či třeba přítomnost abolicionisty v rodině.40 Například 

Lucretia Mottová, Esther Moorová a Lydia Whiteová byly členkami kvakerské církve, 

přesněji liberálního křídla tzv. Hicksite kvakerů, kteří dlouhodobě kritizovali otroctví a 

požadovali jeho okamžité zrušení. 

Součástí preambule zakládajícího dokumentu PFASS bylo, shodně s The American 

Anti-Slavery Society (AASS), odsouzení otroctví a rasových předsudků, které byly 

v rozporu s Božími zákony a Deklarací nezávislosti. Předmětem členství bylo shromažďovat 

a šířit pravdivé informace o otrocích a přimět lidi ke sjednocení v otázce okamžitého zrušení 

otroctví. Později byl k dokumentu přidán ještě další článek, který určoval, že členky nesmí 

kupovat či používat výrobky pocházející z práce otroků jako je bavlna či třtinový cukr. Do 

společnosti mohla vstoupit každá žena, která sdílela stejné názory a byla ochotná přispívat 

do společného fondu. Za peníze, které PFASS získala prostřednictvím členských příspěvků, 

bylo pořízeno předplatné protiotrokářských periodik jako byl Garrisonův41 The Liberator a 

noviny AASS Emancipator, které byly následně šířeny mezi členy.42 

Členky PFASS se měly původně setkávat jednou za čtvrt roku, později setkání 

organizovaly jednou za měsíc. Mezi aktivity PFASS patřilo pořádání meetingů a sbírání 

podpisů do petic za zrušení otroctví adresovaných Kongresu. Velmi významné bylo také 

pořádání dobročinných bazarů, kde členky prodávaly různé ručně dělané výrobky či 

                                                           
39 Z počtu 29 žen, které podepsali ustanovující dokument PFASS, bylo nejméně 9 afroameričanek. 
in HATCHER, Emily. The Philadelphia Female Anti-Slavery Society and the Civil War. The 
Pennsylvania Magazine of History and Biography [online]. 2011, 135 (4) [cit. 2020-22-12]. ISSN 
00314587. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.5215/pennmaghistbio.135.4.0528. S. 528. 
40 SALERNO, pozn. 30, s. 12. 
41 William Lloyd Garrison byl radikální abolicionista, který založil The American Anti-Slavery 
Society v Massachussets. Garrison prosazoval bezpodmínečnou emancipaci otroků a podporoval 
ženy a ženská práva. 
42 BROWN, Ira V. Cradle od Feminism: The Philadelphia Female Anti-Slavery Society, 1833-
1840. Pennsylvania Magazine of History and Biography [online]. 1978, 102 (2) [cit. 2020-12-12]. 
ISSN 00314587. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/20091253. S. 143-149. 
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zákusky, přičemž některé výrobky nesly protiotrokářská hesla. Součástí těchto bazarů bylo 

vystoupení abolicionistických řečníků jako W. L. Garrisona či hudební vystoupení populární 

hudební skupiny The Singing Hutchinsons, kteří ve svých textech rovněž vyzývali ke zrušení 

otroctví. Zisk z prodeje putoval na podporu protiotrokářských aktivit. Cílem bylo také 

zviditelnit problematiku, například vybranými penězi pomáhaly ženy financovat The 

Pennsylvania State Anti-Slavery Society, která vydávala noviny Pennsylvania Freeman. 

Penězi ze svých fondů členky PFASS přispěly i ke stavbě Pennsylvania Hall ve Filadelfii, 

která byla vybudována za účelem vytvoření vhodného místa pro potřeby pořádání 

abolicionistických přednášek.43 

V prosinci roku 1837 se v New Yorku konala první Anti-Slavery Convention of 

American Woman, kde se ze sedmi států sešlo sedmdesát jedna delegátek, přičemž téměř 

třetina z nich pocházela z Pensylvánie. Na shromáždění vystoupila i Angelina Grimkéová, 

která zde apelovala na ženy, aby uplatnily svá práva a povinnosti ve věci zrušení otroctví. 

Zasadila se i o velmi výrazný moment shromáždění; vznesla zde požadavek rasové integrace 

bělochů a černochů v kostelech a ve školách. O rok později, v květnu 1838, hostila toto 

shromáždění PFASS v Pensylvania Hall. Ve stejnou dobu se zde konalo setkání the 

Pensylvania Anti-Slavery Society, což přilákalo pozornost mnoha lidí. Rozzuřený dav 

příznivců otroctví budovu zapálil. Pobouřeni se cítili i kvůli tomu, že zde přednášely ženy.44 

 

Přesné datum, kdy se sestry Grimkéovy zapojily do PFASS není známo, Angelinino 

jméno se poprvé objevilo v zápisu Filadelfské ženské protiotrokářské společnosti dne 14. 

května 1835 jako členky komise na podporu barevných obyvatel, takže se jejich zapojení do 

PFASS přepokládá mezi únorem a dubnem 1835.45 

 

 

 

2 Sestry Grimkéovy 
Sestry Grimkéovy se narodily do vlivné jižanské rodiny v Charlestonu v Jižní Karolíně. 

Grimkéovi vlastnili dva domy v Charlestonu, dvě bavlníkové plantáže a 50 otroků, kteří se 

                                                           
43 BROWN, pozn. 42, s. 153-155. 
44 BROWN, pozn. 42, s. 157-159. 
45 LERNER, Gerda. The Grimké Sisters from South Carolina: Pioneers for Women’s Rights and 
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starali o jejich majetek.46 Jejich otec, soudce Nejvyššího soudu státu Jižní Karolíny, John 

Faucheraud Grimké, byl významným mužem tehdejší společnosti. Jeho předci byli 

Hugenoti, kteří se v Jižní Karolíně usadili v 17. století. J. F. Grimké vystudoval práva na 

univerzitě Cambridge v Anglii, kde roku 1774 podepsal petici protestující proti Boston Port 

Act. Ve válce za nezávislost vstoupil do Kontinentální armády a později se stal kapitánem 

charlestonské dělostřelecké jednotky. V roce 1779 se stal soudcem a v rodném Charlestonu 

byl zvolen starostou.47 V roce 1784 se J. F. Grimké oženil s Mary Smithovou, která 

pocházela z důležité rodiny starousedlíků. Byla příbuzná Thomase Smithe, guvernéra a 

landkraběte Jižní Karolíny. Manželům Grimkéovým se narodilo 14 dětí, 11 z nich se dožilo 

dospělosti.48 

Sarah Moore Grimkéová se narodila 26. listopadu 1792 jako v pořadí šesté dítě, 

Angelina Emily Grimkéová (Weld) se narodila 20. února 1805 v Charlestonu jako poslední 

dítě manželů Grimkéových. S matkou sestry neměly příliš hluboký a vřelý vztah,49 ve svých 

názorech byla velice konzervativní. V jednom ze zápisů ve svém deníku Angelina uvádí, že 

jakmile se mluvilo proti otroctví či v pozitivním smyslu o Severu, její matka odešla 

z místnosti, protože „nemohla tato dvě témata vystát“50. Sarah a Angelinu nazývala 

„odcizenými dcerami“, byť na sklonku svého života dle Birneyové s nimi, v rámci určitých 

mezí, soucítila.51 Otec měl na obě dcery velký vliv, pro obě byl „morálním vzorem“, ačkoli 

se sám jako otrokář s myšlenkami abolicionistů rozhodně neztotožňoval. Sestry byly 

vychovávány v duchu episkopální církve, nicméně ani jedna s touto církví nebyla spokojena. 

                                                           
Abolition. Chapel Hill: North Carolina Press, 2004. ISBN 9780807855669. S. 12. 
46 GRIMKÉ, Angelina Emily a Charles WILBANKS. Walking by Faith: The Diary of Angelina 
Grimké, 1828-1835. Columbia: University of South Carolina Press, 2003. ISBN 9781570035111. 
S. 12-13. 
47 LERNER, pozn. 45, s. 11-12. 
48 DURSO, Pamela. The Power of Woman: The Life and Writing of Sarah Moore Grimké. Macon: 
Mercer University Press, 2004. ISBN 0865548765. S. 13. 
49 Následující zápis v deníku Angeliny s datem 19. dubna 1829 jejich chladný vztah nastiňuje: 
„This morning Mother woke me with kiss. I do desire to be grateful for every little mark of her 
affection… it appears to me that these things do not proceed from love in her heart but from a 
conviction of duty…“ in GRIMKÉ, Angelina Emily a Charles WILBANKS. Walking by Faith: The 
Diary of Angelina Grimké, 1828-1835. Columbia: University of South Carolina Press, 2003. ISBN 
9781570035111. 
50GRIMKÉ a WILBANKS, pozn. 46, s. 129. 
51 BIRNEY, Catherine H. The Grimké sisters: Sarah and Angelina Grimké, the First American 
Women Advocates of-Abolition and Woman’s Rights. Boston: Lee and Shepard, 1885. Dostupné 
také z: https://catalog.hathitrust.org/Record/000409132. S. 11. 
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Obě byly velmi oddané Bohu a v mládí hledaly sami sebe skrz víru, ačkoliv každá ke své 

víře přistupovala po svém. 

Sarah a Angelina se zapsaly do dějin jako jedny z první žen, které veřejně přednášely 

před smíšeným publikem, tj. že jejich posluchače tvořili muži i ženy. Veřejně obhajovaly 

myšlenky abolicionismu a ženských práv. Na toto konto napsaly několik textů, které byly 

šířeny po celé zemi. V následující kapitole popíšu život sester, kdy se rozhodly opustit 

pohodlný život na Jihu, konvertovat ke kvakerství, přestěhovat se do Filadelfie a zapojit se 

do abolicionistického hnutí. 

2.1 Sarah Moore Grimkéová 
 

V dětství Sarah Grimkéová vyhledávala společnost staršího bratra Thomase, který jí 

poskytoval intelektuální zázemí – kromě vzdělání té doby určené pro dívky, jako bylo 

vyšívání, šití, čtení, psaní, základy matematiky a francouzštiny se Sarah učila zeměpis, 

historii, řečtinu, přírodní vědy a botaniku, tedy předměty, které absolvoval Thomas a které 

ji v podstatě zpětně doučoval. I tak své vzdělání v dospělosti zhodnotila jako „povrchní“.52 

Již od raného věku začala Sarah cítit odpor k otroctví a byla přesvědčena, že se 

s tímto pocitem narodila. V jednom z dopisů popisuje, že „otroctví bylo kamenem kolem 

mého krku a kazilo mé pohodlí od té doby, co si pamatuji sama sebe.“53 V dětství nechápala 

trestání otroků, a když mělo k nějakému dojít, zamkla se v pokoji a modlila se, aby k tomu 

nedošlo.  Jako dítě dostala, jak bylo zvykem, otrokyni, aby jí mohla neustále doprovázet a 

plnit všechna její přání. Sarah se k ní chovala jako k sobě rovné, a když zemřela, odmítla její 

místo nahradit někým jiným.  S tím, jak dospívala, postupně začala chápat, že její pokusy 

pomoci otrokům jsou zbytečné. Podle Lernerové v tomto období svým způsobem 

rezignovala, svůj rebelský postoj odsunula do pozadí a začala přijímat svět, do kterého se 

narodila. Ve svém deníku pak popisovala utrpení, kterých byla svědkem a které v ní 

zanechaly nepříjemné pocity.54 

V roce 1818 její otec vážně onemocněl, což si Sarah dávala za vinu, neboť se 

domnívala, že je to následek její hříšnosti. Na doporučení lékařů v Charlestonu odjela 

s otcem k významnému lékaři Phillipu Syngemu do Filadelfie. Zde se ubytovali v kvakerské 
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rodině.55 Ale ani po dvou měsících strávených ve Filadelfii se otcův zdravotní stav nelepšil. 

Nakonec mu byl doporučen léčebný pobyt u moře, i když s nejistým výsledkem. V červnu 

1819 Sarah a její otec odjeli do resortu v New Jersey, kde se v rybářské vesnici Long Branch 

ubytovali v blízkosti pobřeží. Jeho zdravotní stav se nadále zhoršoval a 9. srpna 1819 zemřel 

ve spánku.56 Po pohřbu Sarah strávila ve Philadelphii dva měsíce v kvakerské rodině, a 

ačkoliv v této chvíli nic nenasvědčovalo jejímu pozdějšímu přechodu ke kvakerství, jejich 

prostý způsob života jí podle Lernerové imponoval.57 Cestou lodí do Charlestonu strávila 

nějaký čas se skupinou kvakerů, přičemž jeden z nich byl úspěšný obchodník Israel Morris, 

se kterým vedla při plavbě diskuze a poté souhlasila s jejich pokračováním formou dopisů. 

Věnoval jí knihu Johna Woolmana, kvakerského kazatele s pochopením pro utrpení otroků, 

se kterou se názorově ztotožnila.58 

Sarah se po smrti otce potýkala s ještě větším osamocením než kdy dříve, 

pravděpodobně byla depresivní. Ve svém deníku napsala: „Toužila jsem se ukrýt v hrobě, 

abych si odpočinula od svých pocitů, protože jsem si myslela, že žádný stav nemůže být 

horší než ten současný. Někdy jsem nebyla schopná se modlit, nebyla jsem schopná cítit se 

dobře,..“.59 Její matka se bála o její duševní zdraví, a tak Sarah strávila nějaký čas u svého 

strýce v Severní Karolíně, aby se alespoň trochu rozptýlila.38 V této době se zajímala 

především o vlastní náboženskou spiritualitu.60 Nespokojena s hodnotami, které nabízela 

episkopální církev, začala tíhnout k minimalismu kvakerství, které od svého návratu 

z Filadelfie studovala, a i na základě její korespondence s Israelem Morrisem začala 

navštěvovat kvakerskou kongregaci v Charlestonu. Sarah přístup kvakerů k Bohu a životu 

uchvátil. Rozhodla se přijmout kvakerství, opustit svou rodinu a odejít na Sever do 

Filadelfie. Věřila, že je její rozhodnutí posvěcené Bohem.61 Společnost jí, alespoň dočasně, 

dělala ovdovělá sestra Anna a její dcera.62 Ve Filadelfii se ubytovala nejprve u Israele 

Morrise, poté u jeho sestry Catherine Morrisové. Rok a půl navštěvovala kvakerská setkání, 

než vyjádřila svůj záměr stát se členkou Společnosti přátel. Dne 24. května 1823 byla přijata 
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jako členka The Fourth and Arch Street Společnosti přátel. V této době byli kvakeři jedinou 

církví, kde mohla žena vést kázání, o což Sarah záhy začala usilovat, avšak neúspěšně.63 

Sarah navštívila svou rodinu v Charlestonu v následujících letech ještě několikrát, 

avšak vždy jen na krátkou návštěvu. Ve Filadelfii našla nový domov. 

2.2 Angelina Emily Grimkéová 
 

Angelina se narodila, když bylo Sarah dvanáct let. Brzy poté se Sarah stala její 

kmotrou a během dospívání jí poskytovala ochranu a vedení.64 Podle Lernerové byla 

Angelina na rozdíl od Sarah sebevědomá a aktivní ve všech aspektech života – nepodřizovala 

se mužům ani jiným autoritám a stejný přístup zaujala i ke své víře. Ve třinácti letech odmítla 

biřmování, protože nesouhlasila se slibem, který s ceremoniálem souvisel.65 Angelina za 

svůj život vlastnila pouze jednu otrokyni jménem Kitty. Převzala ji od své matky, která ji 

nedokázala zvládnout a Kitty tak byla často trestána. Ve svém deníku Angelina 

poznamenala: „Rozhodla jsem se jí najít místo u věřící rodiny; mé kroky nasměroval Bůh. 

Se svým návrhem jsem uspěla a našla Kitty domov v rodině Methodistů, kde je s ní laskavě 

zacházeno.“66 

V dubnu 1826 se s matčiným dovolením rozhodla přejít z episkopální církve do 

presbytariánské, protože se jí zdála přínosnější, zejména kvůli větší náboženské svobodě a 

aktivitám zaměřeným na dobročinnou činnost.67 Ale ani presbytariánská církev jí nenabídla 

to, co hledala. Při své návštěvě Charlestonu ji Sarah v zimě roku 1827 vyprávěla o své 

kvakerské víře a Angelinu tím zaujala. Po jejím odjezdu ukončila Angelina některé aktivity 

v kostele a věnovala se rozmýšlení a čtení. Na jaře se poté rozhodla vystoupit 

z presbytariánské církve a začala navštěvovat kvakerská setkání, kam se nejprve chodila jen 

modlit. Ve svém deníku popisuje, že její zalíbení v kvakerské víře nepramenilo z jejich 

protiotrokářských názorů, nýbrž ji zaujala jednoduchost a svoboda víry v Boha.68 

Co se týče poměrů v rodině, Angelina ostatní sourozence neustále poučovala o tom, 

jak by se jako správní křesťané měli chovat, a kvůli tomu bylo v domě neustále dusno. Své 
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matce vyčítala její rozmařilý způsob života, svým sourozencům vyčítala zacházení s otroky, 

vadily jí jejich časté stížnosti. Dne 6. února 1829 si do deníku napsala: 

I have been suffering for the last two days on account of Henry’s [starší bratr Angeliny, 
pozn. aut.] boy having run away because he threatened to whip him. O who could paint 
the horrors of slavery & yet so hard is the natural heart that I am continually told that 
their situation is very good much better than that of their owners, how strange that any 
one should believe such an absurdity or try to make others credit it.69 

 
Angelinino rozhořčení se každým dnem stupňovalo, podle Foletty ji její „obsese 

asketismem“ činila velice nespokojenou, čím dál tím více toužila opustit Jih, avšak ne proto, 

že by byla posedlá protiotrokářskými myšlenkami, nýbrž proto, že potřebovala odejít daleko 

od své rodiny a této „země otroctví“,70 a který ji hlavně po duchovní stránce ubíjel. Angelina 

byla přesvědčená, že je otroctví hříšné a proti křesťanským zásadám. V listopadu 1829 

opustila Charleston a přestěhovala se k Sarah do Filadelfie.71 

V březnu 1831 byla Angelina předvolána před Kvakerskou komisi stejně tak, jako 

byla před lety předvolána Sarah, aby posoudili, zda je hodna stát se členkou Společnosti 

přátel či nikoliv. Komise se jí dosti nevybíravě vyptávala na její život v Charlestonu, a 

dokonce vyjádřila pochybnosti týkající se její způsobilosti pro vstup kvůli jejím předešlým 

konverzím, avšak nakonec ji přijali. V květnu 1831 se Angelina poprvé zúčastnila „Meeting 

of Women Friends“ konané v Arch Street Center, kde se spřátelila se stejně starými ženami 

a společně se věnovaly charitativní činnosti.72 

V roce 1831 Angelina zvažovala svou účast v Ženském semináři pod vedením 

Catherine Beecherové v Hartfordu v Connecticutu, což byla jedna z nejlepších vzdělávacích 

institucí své doby pro ženy. Hartfordský seminář navštívila a úspěšně složila vstupní test, 

díky kterému by se jí otevřela cesta k získání učitelského vzdělání, ale vzhledem 

k okolnostem, si chtěla nechat čas na rozmyšlenou.73 Když se vrátila celá nadšená do 

Filadelfie s myšlenkou, že by se do Hartfordu na podzim vrátila studovat, její kvakerští 

přátelé se jí od tohoto kroku snažili odradit, zřejmě by ani nedostala povolení od kvakerské 

komise, bez kterého nemohla nikam vycestovat, natož se přestěhovat do jiného města. 

Angelina se nakonec rozhodla do Hartfordu neodjet. Catherine Morrisová si jejího zklamaní 

z nemožnosti odejít studovat do Hartfordu všimla a nabídla jí, jakožto vedoucí kvakerských 
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škol, místo asistentky učitele v Infant School. Angelina nabídku přijala, ale údajně zde 

nebyla šťastná a po pár měsících byla propuštěna.74 

3 Sestry Grimkéovy a abolicionistické hnutí 
 

V únoru 1835 začala Angelina navštěvovat protiotrokářská setkání vedené 

Andrewem Gordonem zaštítěné filadelfskou Female Anti-Slavery Society a v březnu 

vyslechla přednášku britského abolicionisty George Thompsona v presbyteriánském kostele 

na Cherry Street.  Thompson dokázal zaujmout davy jak příznivců, kteří se s jeho 

myšlenkami ztotožňovali, tak odpůrců, kteří neváhali jeho jméno znevažovat a rovněž jej 

zastrašovat. Ve své řeči Thompson poukazoval na brutalitu otroctví v různých případech a 

také poukazoval na to, že Bible žádné otroctví neschvaluje. Dále tvrdil, že postupná 

emancipace je nepraktická a poukazoval na benefity okamžité emancipace na britském 

případu zrušení otroctví. Své příznivce nabádal, aby se zapojili do protiotrokářských hnutí a 

cílil i na ženy. Tuto přednášku obě sestry podle Lernerové považují za počátek jejich 

aktivního zapojení do protiotrokářské otázky, ačkoliv se Sarah této přednášky neúčastnila.75 

V reakci na článek „Appeal to the Citizens of Boston“ Wiliama Lloyda Garrisona 

v listu The Liberator, který vyzýval občany Bostonu, aby nepodléhali agresivní vlně 

vzedmuté vůči barevnému obyvatelstvu, která se Amerikou přehnala v návaznosti na 

rostoucí podporu protiotrokářských hnutí, napsala Angelina Garrisonovi osobní dopis 

s datem 30. srpna 1835. V dopise vyjádřila svou obavu nad násilnými událostmi posledních 

měsíců, které by abolicionisty mohly odradit v pokračování ve svých aktivitách. 

Abolicionistům vyjádřila svou podporu a silné sympatie: 

My heart was filled with thanksgiving and praise to the Preserver of men; I 
thanked God, and took courage, earnestly desiring that thousands may adopt thy 
language, and be prepared to meet the Martyr’s doom, rather than give up the 
principles you (i.e. Abolitionists) have adopted … let no man take your crown, 
and success is as certain as the rising sun of to-morrow’s sun.76 

 

Garrison dopis bez Angelinina svolení otiskl ve svém listu The Liberator s 

předmluvou, ve které ji představil jako sestru jejího zesnulého bratra Thomase Grimké, a že 
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nemohl jinak, než že dopis musel otisknout.77 Na Angelinu se ve Společnosti přátel vytvořil 

nátlak, ostatní kvakeři tvrdili, že zveřejněním jejího jména a jména jejího bratra došlo 

k znevážení jejich rodiny. Někteří kvakeři požadovali, aby Garrisonovi napsala, aby článek 

stáhl či aby ho Angelina nahradila jiným, pro ně vhodnějším, což Angelina odmítla. Dle 

Lernerové uveřejnění tohoto dopisu v Angelinině životě znamenalo symbolický závazek 

k novému životu.78 Ve svém deníku své dojmy ze zveřejnění popsala takto: 

That night (after publishing) I hardly slept at all and the next day I was sunk as 
low as I ever had been involved in great Darkness and desiring to feel utterly 
condemned if I had done wrong. ….O! the extreme pain of extravagant prais 
to be held up as a saint in public Newspaper before thousands of people when 
I felt I was the chief of sinners… I cannot describe the anguish of my soul…79 
 
Nepokoje vyvolané aktivismem abolicionistů se začaly rozšiřovat po celém Severu. 

Přední představitelé abolicionistů museli čelit četným útokům. Ze strany pro-otrokářů byly 

vynaloženy veškeré prostředky, aby se zamezilo protiotrokářským přednáškám a 

shromážděním vyhrožováním a snahou nedovolit svobodným černochům se těchto setkání 

účastnit. Na setkáních odpůrci abolicionistických řečníků vydávali hlasité zvuky, 

pokřikovali na řečníky a házeli po nich různé předměty – vajíčka, zeleninu, ale i třeba cihly, 

klacky či jiné ruční zbraně.80 

3.1 Angelina Grimkéová: An Appeal to the Christian Women 
of South 

 
V červenci 1836 Angelina Grimkéová napsala text nazvaný „An Appeal to the 

Christian Women of the Southern States“, ve kterém vyzývala jižanské ženy k boji proti 

otroctví. Appeal byl adresovaný především jejím bývalým přátelům na Jihu a všem, kdo byl 

ochotný ji vyslechnout.81 

V textu se Angelina obrací na jižanské ženy prostřednictvím jedné z taktik, kterou 

hlavně ve 30. letech 19. století využívali abolicionisté k dosažení svých cílů. Tato taktika se 

nazývá moral suasion, v překladu morální přemlouvání. Svými argumenty, podpořenými 
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citáty z Bible,82 se snaží přesvědčit ženy, že nemohou být dobrými křesťankami, pokud 

neusilují o osvobození otroků. K posílení věrohodnosti své zpovědi využívá svého původu: 

„Příliš dlouho jsem žila uprostřed otroctví, abych nevěděla, co to otroctví je“. Svým 

potenciálním čtenářkám dává najevo, že se o ně upřímně zajímá, že mají mnoho společného, 

protože jsou všechny „větve vyrůstající ze stejné révy“, oslovuje je jako „sestry v Kristu“ a 

promlouvá k nim ve jménu víry a lásky.83 

Na několika místech této výzvy Angelina zdůrazňuje, že princip rovnosti je založen 

na biblických zákonech. Poukazuje na to, že Bůh nedal člověku moc dominovat nad 

ostatními lidskými druhy. Tvrzení, že jsou si všichni lidé rovni, se snaží podpořit i odkazem 

na základní práva uvedená v Deklaraci nezávislosti, ve které otcové zakladatelé oznámili 

celému světu „samozřejmou pravdu, a sice že byli všichni lidé stvořeni sobě rovni a obdařeni 

nezcizitelnými právy, mezi které patří právo na život, svobodu a sledování osobního 

štěstí.“84 

Dále zde Angelina Grimkéová porovnává zákony babylonského Talmundu, které 

otrokům zajišťovaly jejich práva jako lidských bytostí, s otrockými zákony na jihu a západě 

Ameriky. V textu záměrně nepoužívá slovo slavery, ale servitude, obdobně pak činila se 

slovy slave a servant, protože chce zdůraznit fakt, že otroctví v tom smyslu, jaké zná 

z jižanských států, u Židů neexistovalo. Poukazuje na rozdíly v přístupu85 k hebrejskému 

otrokovi a jižanskému otrokovi. Uvádí, že hebrejští otroci sloužili jejich pánovi pouze šest 

let a pokud pán zemřel, byli vždy osvobozeni. Pokud pán svému sluhovi způsobil nějakou 

fyzickou újmu, byl sluha okamžitě volný. Dále píše, že pokud by pán zavinil smrt svého 

sluhy, čekal by pána trest. 

Angelina Grimkéová tedy obecně upozorňuje na to, že otroci na Jihu nejsou nijak 

chráněni zákony, že si s nimi jejich pán může dělat co se mu zamane a odsuzuje spolupráci 

Severu a Jihem týkající se navrácení uprchlých otroků. Dále v textu odsuzuje jižanské 

zákony, které považují otroky za osobní majetek. Mezi židovským otroctvím86 a americkým 

                                                           
82 Bible (nejen) v 19. století slouží jako základní zdroj autority. Argumenty postavené na citátech 
z Bible tak zvyšovaly pravděpodobnost, že posluchače přesvědčí o svém úhlu pohledu. 
83 GRIMKÉ, Angelina E. Appeal to the Christian women of the South. New York: 
American Anti-Slavery Society, 1836. ISBN 9780837002354. Dostupné z: 
https://www.loc.gov/item/11007392. S. 1. 
84 GRIMKÉ, pozn. 83, s. 2 
85 GRIMKÉ, pozn. 83, s. 4-7 
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otroctvím nevidí žádnou spojitost, protože právě jižanské otrokářské zákony „okrádají 

otroka o všechna jeho práva, která jako člověk má, a činí z něj osobní majetek…“87 

Otrokáře popisuje Angelina jako zrádce Boha a tvrdí, ať se neodvažují tvrdit že Bůh 

tento „systém krutosti a špatnosti“ schválil. Také se snaží poukázat, jak jednání otrokářů 

pokrytecké, když tvrdí, že jsou otroci šťastnější než jejich páni a zároveň tvrdí, že by sami 

nikdy otrokem být nechtěli. Vybízí je, aby si každý otrokář zkusil odpovědět na otázku, zda 

by byl schopný představit si své příbuzné jako otroky.88 

Angelina se snaží jižanské ženy přesvědčit, že i když nejsou těmi, kdo přímo tvoří 

zákony, mohou stejně napomoci zrušení otroctví, protože jsou „manželky a matky, sestry a 

dcery“ těch, kteří zákony vytvářejí, což ženám dává určitou moc své mužské protějšky 

ovlivňovat. Snaží se je přesvědčit, že se pletou, pokud si myslí, že nemohou udělat nic, co 

by přispělo ke zrušení otroctví a navrhuje čtyři kroky, kterými se mohou řídit: „Za prvé, 

můžete číst o zrušení otroctví. Za druhé, můžete se modlit za zrušení otroctví. Za třetí, 

můžete mluvit o zrušení otroctví. Za čtvrté, můžete jednat v souladu s abolicionismem.“89 

Dále v textu jednotlivé kroky detailněji popisuje a dává ženám konkrétní příklady, jak 

mohou přispět ke zrušení otroctví. Vybízí je ke sbírání informací o abolicionismu v denním 

tisku či knihách, ale hlavně je nabádá, aby si přečetly Bibli a samy posoudili, zda by Ježíš 

otroctví schvaloval. Vyzývá je, aby se modlily jak za otroky, tak za otrokáře, a i 

abolicionisty. Snaží se ženy přesvědčit, aby se svou rodinou, přáteli a známými mluvily o 

otroctví jako o hříchu, aby se snažily otrokáře přimět k lepší péči o své otroky, tj. aby jim 

zajistili vhodné oblečení, jídlo, a aby s nimi zacházeli bez použití fyzického násilí, protože 

„každý tělesný trest může zlomit duši otroka“.90 

Angelina vyzývá ty ženy, které vlastní otroky a věří, že je otroctví hřích, aby je 

propustily. Pokud ale trvají na tom, aby u nich otroci zůstali, vyzývá je, aby jim vyplácely 

mzdu a vzdělávaly je, a to i navzdory zákonům toto zakazující. Tyto zákony Angelina nazývá 

„bezbožnými“ a tvrdí, že by se radši nechala zavřít do vězení nebo zaplatila za jejich 

porušení pokutu, než aby je měla dodržovat: „Pokud mě zákon nutí zhřešit, poruším ho.“91 

 Dále rozebírá a poukazuje na ty biblické příběhy, ve kterých ženy sehrály důležitou 

roli, a tím se je snaží povzbudit k jejich vlastním činům. Informuje o zapojení Angličanek 

                                                           
87 GRIMKÉ, pozn. 83, s. 16 
88 GRIMKÉ, pozn. 83, s. 14 
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v otázce zrušení otroctví, odkazuje na Emancipation Bill of Great Britain, který v roce 1833 

zrušil otroctví v některých částech Britského impéria. Vyzývá k následování jejich vzoru, 

aby se také zapojily do hledání řešení problému otroctví a snažily se o jeho zrušení. 

Vyjadřuje jižanským ženám podporu, snaží se je přesvědčit o důležitosti zaujetí postoje ve 

věcech abolicionismu. Angelina píše, že by bylo skvělé, pokud by se jižanským ženám 

podařilo zákaz otroctví představit jejich zákonodárcům a to tím „nejlepším způsobem, co se 

týče morálky a náboženství, nikoli účelnosti nebo politiky.“92 

Ze „zločinu otroctví“ Angelina neobviňuje pouze Jižany, svůj podíl viny nesou také 

obyvatelé Severu, otroctví považuje za „národní hřích“ a rasové předsudky jsou podle ní 

nejmocnější nepřítel proti kterému musí na Severu bojovat.93 

K jižanským ženám Angelina Grimkéová promlouvá jako jedna z nich, neboť je 

původem z Jižní Karolíny, a snaží se je přesvědčit, že abolicionismus není zlo, o kterém slyší 

na každém kroku. Píše zde o vlastní zkušenosti s abolicionismem:  

As Carolinian, I was peculiarly jealous of any movements on this subject; and 
before I would join an Anti-Slavery Society, I took the precaution of becoming 
acquainted with source of the leading Abolitionist, of reading their publications 
and attending their meetings, at which I neard adresses both from colered and 
white men and it was not until I was fully convinced that their principles were 
entirely pacific and their efforts only moral, that I gave my name as a member 
to the Female ASS of Philadelphia.94 
 

Na závěr Angelina zdůrazňuje způsob, jakým musí být otroctví napadeno: „Otroctví 

musí být napadeno celou silou pravdy a slovem ducha. Musíte se ho chopit z křesťanských 

důvodů a bojovat proti němu křesťanskými zbraněmi.“ 95 

Své argumenty tedy Angelina Grimkéová stavěla na morálce, biblických zákonech a 

srovnání hebrejského otrokářství a jižanského. U hebrejského otrokářství poukazovala na 

zajištění práv otroků a jejich propouštění, naproti tomu jižanské otrokářství žádné práva 

otroků neuznávalo. Vyzývala ženy k aktivnímu boji proti otroctví: k osvobození otroků, 

vyplacení mezd a jejich vzdělávání. Angelinin Appeal byl záhy publikován AASS jako 

pamflet a vyvolal značnou kontroverzi mezi Američany. Na jedné straně stáli abolicionisté, 

kteří dílo uznávali a jejich reakce byly víceméně pozitivní, naproti tomu čelila Angelina 

kritice u zastánců otrokářství, a dokonce i samotných kvakerů. V Jižní Karolíně, jak bylo 
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tehdy zvykem, byla veřejně pálena všechna protiotrokářská literatura a Appeal nebyl 

výjimkou. Její matce bylo řečeno, že pokud se Angelina do Charlestonu vrátí, byť jen na 

návštěvu, bude zatčena, uvězněna a poslána zpět na Sever.96  

Jedním z hlavních důvodů, proč Angelinin Appeal vyvolal takovou vlnu rozhořčení 

zvláště na Jihu, byl mimo jiné fakt, že Angelina nevyzývala ženy pouze ke zrušení otroctví, 

ale hlavně je vyzývala, aby vystoupily ze svých tradičních rolí a zaujaly veřejný postoj 

k tomuto kontroverznímu tématu. Rovněž ženy vyzývala k porušení zákonu, který zakazoval 

vzdělávání a vyplácení mezd otroků, a aby tak učinili de facto proti vůli mužů a i státu. Svým 

jednáním výrazně narušila tehdejší společenský řád a obecně přijímanou představu o tom, 

jak se má „pravá žena“ na veřejnosti chovat.  
 

3.2 Sestry Grimkéovy a kritika jejich aktivismu 
 

Na žádost Elizur Wrightové, tajemnice AASS, odjely sestry v říjnu 1836 do New 

Yorku, aby se zapojily do vznikající Female Anti-Slavery Society. Aby se na svou budoucí 

roli agitátorek připravily, navštěvovaly tréninkové hodiny v Agents´ Convention of the 

American Anti-Slavery Society pod vedením Theodora D. Welda, abolicionisty, za kterého 

se o dva roky později Angelina provdala. Mezi 40 abolicionisty byly sestry jedinými 

ženami.97 Krátce po absolvování Agents´ Convention, v prosinci téhož roku, přednášely na 

prvním čtvrtletním setkání Female Anti-Slavery Society. Následovala řada dalších pozvání 

do různých měst; Boston, Roxbury, South Weymouth, Lynn, Danvers. Jak ve svém článku 

uvádí Marshall Folletta, v roce 1837 od jara do podzimu přednesly sestry více než 70 

přednášek před přibližně 40 tisíci lidmi.98 Pozornost veřejnosti přitahoval nejen jižanský 

původ sester, ale hlavně jejich pohlaví. 

S tím, jak se jejich publikum rozšiřovalo o mužské posluchače, zvyšoval se počet 

těch, kteří kritizovali sestry kvůli jejich vystupování. Ale nebyli to jen muži a církevní 

hodnostáři, kdo kritizoval jejich veřejné vystupování. Catherine Beecherová, v jejímž 

Ženském semináři chtěla Angelina v roce 1829 studovat, v reakci na veřejnou činnost 

Angeliny napsala text An essay on Slavery and Abolitionism, with Reference to the Duty of 

American Females. Beecherová zde kritizuje Angelininu účast v abolicionistickém hnutí, 
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která podle ní ohrožuje historickou roli ženy, a dále tvrdí, že ženě nepřísluší plést se do 

mužských záležitostí [tj. politiky, pozn. autor.]. Rovněž zde vyjadřuje své antipatie vůči 

radikálním abolicionistům a sympatizuje s Kolonizační společností.99 

V reakci Angelina napsala sérii dopisů100 adresovaných Beecherové Letters to 

Catherine Beecher. V dopisech Angelina obhajuje emancipaci otroků a své právo veřejně 

promluvit. Dále poukazuje na nedostatečnou svobodu žen ve společnosti, vyjadřuje 

nespokojenost s jejich submisivním postavení vůči mužům. V dopise The Sphere of Woman 

and Man, poněkud odvážně tvrdí, že ženská práva nejsou dary od muže, ale ani od Boha, 

nýbrž neoddělitelnou součástí její morální bytosti, nemůžou ji být odebrány, protože „její 

práva jsou základem všech jejích povinností.“ Dále v dopise Angelina vytýká Beecherové 

její tvrzení, že by ženy neměly posílat členům Kongresu „ty petice [za zrušení otroctví, pozn. 

aut.], které by tito muži mohli považovat za dotěrné, neposlušné a nemoudré“. Angelina 

argumentuje tím, že by žena měla poslouchat v prvé řadě Boha a ne člověka (v tomto případě 

členy Kongresu), který navíc jedná v rozporu s křesťanskými zásadami.101 

V dalším dopise Human Rights not Founded on Sex popisuje velice důležitý moment, 

kdy jí zkoumání práv otroků donutilo přemýšlet o jejích (a obecně ženských) právech. Hned 

v úvodu představuje základní princip vztahu člověka a lidských práv: „Lidské bytosti mají 

práva, protože jsou morální bytosti; práva všech lidí pramení z jejich morální přirozenosti; 

a protože všichni lidé mají stejnou morální podstatu, mají v zásadě stejná práva.“102 Dále 

v textu tento vztah ještě více rozvádí a dává do kontextu s pohlavím. Tvrdí, že pokud se na 

lidské bytosti nahlíží jako na morální bytosti, pohlaví, které určuje, jaké kdo má mít práva a 

povinnosti, v podstatě neznamená nic, a cokoliv „co je morálně správné pro muže, je morálně 

správné pro ženu.“103 Doktrína, kterou se společnost řídí, a která rozděluje cnosti na mužské 

a ženské, označuje Angelina jako „protikřesťanskou“. Popisuje, jak tato doktrína z muže 

učinila silného válečníka, zatímco ženu naučila „sedět jako panenka obložená zlatem a 

perlami“ a také ji okradla o její základní práva, „právo myslet, mluvit a jednat o všech 

morálních otázkách“.104 
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Ženu Angelina popisuje jako oběť moci, jako otrokyni, které křesťanská společnost 

nikdy nepřiznala její práva, a opět zdůrazňuje morální stránku člověka, kterou považuje za 

nezbytnou. Tvrdí, že má žena právo „mít slovo při rozhodování o všech zákonech a 

regulacích, kterými se má řídit, ať už v kostele či ve státě.“105Tímto argumentem se 

v podstatě Angelina dožaduje volebního práva pro ženy. Dále vyjadřuje silný entuziasmus 

ohledně diskuze lidských práv ve Spojených státech: „The discussion of Human Rights at 

North has already been incalculable advantage to this country. It is producing the happiest 

influence upon minds and hearts of those who are engaged in it…“106 
 

Sestry Grimkéovy spolu úzce spolupracovaly a nepochybně spolu otázku ženských 

práv diskutovaly, nicméně podle Lernerové to byla Sarah, kdo problém nerovnosti mužů a 

žen ve společnosti zevrubně popsal a svá tvrzení podepřel přesvědčivými, byť na svou dobu 

kontroverzními argumenty.107  

3.3 Sarah Grimkéová a otázka ženských práv 
 

Celkem patnáct dopisů adresovaných Mary Parkerové, prezidentce The Boston 

Female Anti-Slavery Society, napsala Sarah Grimkéová v rozmezí od července do října 

1837. Dopisy byly uveřejněny v novinách Spectator.108 Dle Lernerové tímto dílem Sarah 

vytvořila „první komplexní feministickou diskuzi prezentovanou americkou ženou“ a 

označuje ji za průkopnici feminismu.109 V této kapitole rozeberu některé pasáže z 

vybraných dopisů, které považuji za velmi silné a za kontroverzní, co se týče použité 

argumentace ve 30. letech 19. století. 

Sarah své argumenty opírá o originální znění Bible, protože se domnívala, že vše, co 

bylo napsáno ohledně práv a postavení žen, vychází ze špatné interpretace pasáží Svatého 

písma. V dopise Woman subject only to God cituje z Bible pasáž o Noemovi, na které se 

snaží dokázat, že muž není nadřazený ženě a tvrdí, že by Bůh tak nemohl učinit, protože by 

to bylo v rozporu s jeho zákonem, který praví, že „budeš uctívat pána, svého Boha, a jenom 

jemu budeš sloužit.“:  
When God had destroyed the world, except Noah and his family, by the deluge, he 
renewed the grant formerly made to man, and again gave him dominion over every 
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beast of the earth, every fowl of the air, over all that moveth upon the earth, and over 
all the fishes of the sea; into his hands they were delivered. But was woman, bearing 
the image of God, placed under the dominion of her fellow man? Never!... God could 
not do it, because it is a direct contravention of his law „Thou shalt worship the Lord 
thy God, and him only shalt thou serve.110 
 
Sarah se domnívá, že pokud by měl být muž nadřazen ženě, byl by v Bibli od Boha 

alespoň nějaký malý náznak, který by toto tvrzení podporoval. Dále tvrdí, že muž podřídil 

ženu jeho vůli, zotročil její mysl, použil ji jako „prostředek k jeho sobeckému uspokojení“, 

ale nikdy ji nechtěl „povýšit na tu pozici, pro kterou byla stvořena“. Dále tvrdí, že muž ženu 

svým jednáním ponížil, a že se teď muž „vítězoslavně dívá na trosky [tj. ženu, pozn. autor.], 

které má na svědomí a přitom tvrdí, že bytost, kterou takto hluboce zranil, je mu 

podřadná.“111Sarah popisuje, že je s ženou zacházeno jako s majetkem, se kterým si její 

vlastník, tj. muž, může dělat co chce. Muž začal ženu považovat za výnosný majetek, který 

může někomu „prodat“ za cenu jen podle svého vlastního uvážení, k čemuž Sarah dodává: 

„Pokud na této tradici bude něco pravdy, jsem v rozpacích, když si představím, v čem 

spočívá nadřazenost člověka.“112 

Ve třetím dopise Sarah reaguje na The Pastoral Letter of the General Association of 

Massachusetts (Pastorační dopis Generální asociace kongregačních ministrů 

z Massachusetts). V této deklaraci ortodoxní duchovní odsuzují agitační úsilí sester 

Grimkéových a tvrdí, že zašly za hranice slušného chování křesťanských žen. Dále vyzývají 

ostatní církve, aby odmítly ženám poskytnout prostory pro jejich přednášky. Sarah odmítá, 

že by jejich konání poškozovalo ženský charakter, jak se píše v Pastorační dopise. Dále 

reaguje:  

Raduji se, protože jsem přesvědčená, že práva žen, stejně jako práva otroků, 
musí být zkoumána, aby byla pochopena a prosazována, dokonce i těmi, kteří 
se nyní snaží potlačit nepotlačitelnou touhu po duševní a duchovní svobodě, 
která září v prsou těch, kdo se jen stěží opováží promluvit o svých pocitech.113 
 
Sarah se opět ohrazuje proti „falešnému překladu“ některých pasáží v Bibli a proti 

„zvrácenému výkladu“ ze strany mužů, kteří je komentují. Zdůrazňuje, že „muži a ženy byli 

stvořeni sobě rovni“. Vymezuje se proti tvrzení Asociace, že by ženský vliv měl být 

                                                           
110GRIMKÉ, Sarah M. Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Woman. Boston: 
Isaac Knapp, 1838. ISBN 1430483512 9781430483519. Dostupné z: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.rsmcuw&view=1up&seq=7. S. 10-11. 
111 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 11. 
112 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 13. 
113 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 15. 
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„soukromý a nenápadný“, a také se ostře ohrazuje proti doktríně, která říká, že je žena závislá 

na muži: „How monstrous, how anti-christian, is the doctrine that woman is be dependent 

on men, is the doctrine that woman is to be dependent on men! Where, in all the sacred 

Scriptures is this taught?“114 

V dopise On the Condition of Women in the United States Sarah Grimkéová kritizuje 

pohled, s jakým je ve společnosti nahlíženo na instituci manželství napříč sociálními třídami. 

Tvrdí, že jsou ženy nedostatečně vzdělávané, a že jim je zároveň podsouváno, aby „se dívaly 

na manželství jako na jedinou věc, kterou v životě potřebují“ či že manželství „je naprosto 

nezbytné k dosažení životního štěstí“.115 

 V dopise Legal disabilities of women považuje Sarah za největší překážku pro 

zlepšení postavení ženy ve společnosti ty zákony, které ženě odepřely nezávislost a 

individualitu. Rovněž kritizuje fakt, že se na tvorbě těchto zákonů žádným způsobem sama 

žena nepodílela a jediné politické právo, které má, je to petiční. Píše, že je žena „v této zemi 

nulou“:  

Woman has no political existence. With the single exception of presenting a 
petition to the legislative body, she is a cipher in the nation; or, if not actually so 
in representative governments, she is only counted, like the slaves of the South, 
to swell the number of law-makers who form decrees for her government, with 
little reference to her benefit, except so far as her good may promote their own.116 
 

Provdané ženy Sarah přirovnává k otrokům a opět opakuje, že je žena v americké 

společnosti vlastně nikdo: „Samotné bytí ženy, stejně jako otroka, je v moci jejího pána. 

Všechny smlouvy uzavřené s ní, stejně jako smlouvy uzavřené s otroky a jejich pány, jsou 

pouhou nicotností.“ Dále poukazuje na fakt, že si manželka nemůže, ani za své vlastní 

peníze, koupit žádný majetek, a pokud její manžel zemře, může přijít úplně o vše.  

Upozorňuje na shody mezi zákony o manželství a otrokářskými zákony, domnívá se, že 

zákony, které zbavují vdané ženy jejich práv „mají tendenci snížit jejich úctu jako morálních 

a odpovědných bytostí“ podobně jako zákony o otrocích. Tvrdí, že občanské zákony, které 

ženy učinily podřízenými vůči jejich manželům, mají „ponižující a zlomyslný“ charakter, a 

prakticky naučily ženy hledat u mužů „ochranu a schovívavost.“117 

 

                                                           
114 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 16-17. 
115 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 46-48. 
116 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 74. 
117 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 75-78. 
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V dopise Man Equally Guilty with woman in the fall se Sarah snaží přednést důkazy 

o tom, že muž a žena nesou stejnou míru viny v očích Boha kvůli vyhnání z Ráje. Dále tvrdí, 

že pokud je tedy žena vinna ze všech hříchů světa, je „její povinností pracovat na tom, aby 

zanikly.“118 Tím v podstatě Sarah obhajuje ženský aktivismus v rámci abolicionistického 

hnutí. Dále Sarah tvrdí, že cokoli je morálně správné pro muže, je morálně správné i pro 

ženu a že oba mají stejná práva i povinnosti:  

Now to me it is perfectly clear, that whatsoever it is morally right for a man to 
do, it is morally right for a Woman to Do.And that confusion must exist in the 
moral world, until women takes her stand on the same platform with man, and 
feels that she is clothed by her Maker with the same rights, and of course, that 
upon her devolve the same duties …119 

 

V těchto dopisech Sarah Grimkéová zcela nepokrytě kritizuje společenské postavení 

žen v 19. století. V podstatě zde identifikuje viníky, kteří podle ní mohou za ono nedůstojné 

postavení ženy ve společnosti: muže. Ať už se jedná o výklad Bible, kterou muži „chybně“ 

přeložili nebo zákony, které muži vytvořili a které uzurpují práva žen. Ženy se snaží 

přesvědčit o nespravedlnosti, která je na nich páchána a se vší pokorou dochází ke zjištění, 

že se postavení otroků a žen vlastně ani tolik neliší. 

Dílo Sarah Grimkéové bylo pro valnou část veřejnosti příliš radikální a skandální, 

proto si našlo jen pár příznivců. Mezi nimi byly Lucretia Mottová, Elizabeth Cady 

Statonová, a další ženy, které později sehrály klíčovou roli v boji za ženská práva.120  

 

V květnu roku 1838 se konala Anti-Slavery Convention of American Woman v 

Pennsylvania Hall ve Filadelfii. Angelina zde vystoupila se svým nezapomenutelným 

projevem, i když musela čelit agresivnímu davu, který v průběhu přednášky začal vybíjet 

okna kameny. V noci pak tito vzbouřenci spálili budovu na popel.121 K publiku promlouvala 

jako žena z Jihu, která zvěrstva otroctví viděla na vlastní oči a může o nich spolehlivě 

svědčit: 

I have seen it -- I have seen it. I know it has horrors that can never be described. 

I was brought up under its wing: I witnessed for many years its demoralizing 

influences, and its destructiveness to human happiness. It is admitted by some 

                                                           
118 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 115-116. 
119 GRIMKÉ, pozn. 110, s. 122. 
120 LERNER, pozn. 45, s. 139. 
121 BROWN, pozn. 38, s. 159. 
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that the slave is not happy under the worst forms of slavery. But I have never 

seen a happy slave.122 
 

V roce 1839 AASS publikovalo American Slavery As It Is, na kterém sestry 

spolupracovaly s Theodorem Weldem, tou dobou již manželem Angeliny. Sestry se poté 

začaly stahovat z veřejného dění, Angelina především kvůli své nově nabyté roli manželky 

a matky a zhoršenému zdraví.123 S manželi Weldovými se Sarah přestěhovala do New 

Jersey, kde v roce 1853 otevřeli Eagleswood school, kterou zřídili pro děti abolicionistů.  

Sarah Grimkéová zemřela v roce 1873, Angelina o šest let později.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
Sestry Sarah a Angelina Grimkéovy, které byly v této práci objektem výzkumu, byly 

bezpochyby jedny z nejvýraznějších postav abolicionistického hnutí ve 30. letech 19. století. 

Jejich jižanský původ a ženské pohlaví přitahovaly pozornost široké veřejnosti. Ne však 
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v pozitivním slova smyslu; pro valnou část společnosti zacházely sestry ve svém jednání za 

hranice společensky přijatelného chování, které bylo od žen vyšší a střední třídy v té době 

vyžadováno. Způsob, jakým se má a nemá žena ve společnosti chovat, určoval tzv. kult 

rodinného života/pravého ženství, sociální konstrukt, který stanovoval ideál „pravé ženy“. 

Podle tohoto ideálu se od žen očekávalo, že nikdy nevystoupí ze své „sféry vlivu“ a zasvětí 

svůj život péči o rodinu a domácnost, budou zbožné, pasivní, poslušné a cudné. 

Cílem této práce bylo přiblížit fenomén zapojování žen do abolicionistického hnutí 

na případu sester Grimkéových a odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která se ptala, 

jakým způsobem sestry Grimkéovy narušovaly společenské normy ve 30. letech 19. století 

svou aktivitou v abolicionistickém hnutí. Práce došla k následujícím závěrům:  

Za prvé, už jen samotné zapojení žen do abolicionistického hnutí vyvolávalo ve 

společnosti značnou kontroverzi, neboť ženám v 19. století bylo zapovězeno vyjadřovat se 

k politickým otázkám, protože politika spadala do mužské sféry vlivu. Sestry však 

abolicionismus nepovažovaly za politické téma, nýbrž za otázku víry, protože cítily 

křesťanskou povinnost „očistit svět od hříchu“. Otroctví sestry označovaly za hříšné, 

nemorální a protikřesťanské. V duchu „křesťanské povinnosti“ hájily svou agitační činnost 

v rámci abolicionistického hnutí. 

Za druhé, sestry ve svých textech kritizovaly podřadné postavení ženy ve společnosti 

a v podstatě celý „kult rodinného života“. Angelina napadla samotné rozdělení „sfér vlivu“, 

když označila doktrínu, která rozděluje cnosti na mužské a ženské za „protikřesťanskou“ a 

okrádající ženu o její základní práva. Sarah zase zkritizovala přístup, jakým je ženám ve 

společnosti podsouváno mínění, ve kterém je manželství líčeno jako „naprosto 

nepostradatelné k naplnění životního štěstí ženy“. Rovněž označila zákony, které zbavují 

vdané ženy jejich práv za „ponižující a zlomyslné“. Ve svém pamfletu Appeal to the 

Christian Women of South vyzvala Angelina jižanské ženy k následování jejího vzoru ve 

věcech abolicionismu, čímž je v podstatě vybídla k neposlušnosti vůči svým mužům a tím 

pádem k porušení jedné ze cností. 

Za třetí, v jednom z dopisů Angelina uvedla, že zkoumání práv otroků ji donutilo 

přemýšlet o jejích vlastních právech. Obě sestry ve svých textech tvrdily, že lidská práva 

nemůžou být založená na pohlaví, protože lidská práva jsou neoddělitelnou součástí morální 

bytosti, přičemž morální bytost je součástí každé lidské bytosti, až došly k závěru, že to „co 

je morálně správné pro muže, je morálně správné i pro ženu“, čímž v podstatě tvrdily, že 

jsou si muži a ženy rovni ve všech aspektech života.  Výše uvedená Angelinina „zpověď“, 
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která se týkala spojení otázky práv otroků s otázkou ženských práv, tak může v obecnější 

rovině dokládat, že boj za práva otroků byl jedním z důvodů, proč ženy začaly usilovat o svá 

vlastní práva. 

Z reakce, kterou veřejná činnost sester vyvolala, můžeme usuzovat, že přispěly jak 

ke zviditelnění problému otroctví, tak i otázky ženských práv. Mezi kritiky jejich aktivismu 

nepatřili pouze muži či duchovní, ale i samotné ženy, které se s představou o „oddělených 

sférách vlivu“ a kultem rodinného života ztotožňovaly.  

Sestry Grimkéovy můžeme označit za průkopnice v boji za ženská práva. Svými 

myšlenkami a postoji, které se nebály i pod tlakem mnohých odpůrců otevřeně prezentovat, 

inspirovaly další ženy, které je později následovaly v jejich stopách. 

 

Summary 
The Grimké sisters were with no doubt ones of the most visible figures of the 

Abolitionist movement in 30s of the 19th century. Their Southern place of origin and their 

sex attracted the public´s attention. However not in positive direction; sisters for most of the 

society crossed the borders in their actions beyond the socially acceptable behavior required 

of upper and middle class women at the time. The way women should and should not behave 

in the society, determined so-called the Cult of Domesticity, which laid down ideal of the 

„true woman“.  It was expected, according to this ideal, that women never step out of their 

„sphere of influence“ and sacrifice her own life to care for the family and household. They 

will be pious, passive, obedient and chaste. 

 The goal of this thesis was to figure out, how particularly the Grimké´s sisters 

disrupted social norm, by their activities in Abolitionist movement in 30s of the 19th century. 

The work has reached following conclusions: 

 First, the very involvement of women in the Abolitionist movement has provoked 

considerable controversy in society, as women in the 19th century were forbidden to express 

themselves on political issues, because politics fell within the male sphere of influence. 

However, the sisters did not see abolitionism as a political issue, but as a matter of faith, 

because they felt a Christian duty to "cleanse the world from sin." In this spirit, they defended 

their agitation activities within the Abolitionist movement. 

 Second, the sisters criticized in their texts the inferior position of women in society 
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and, in essence, the whole "Cult of Domesticity." Angelina challenged the very division of 

"separate spheres" by calling the doctrine that divides virtues into male and female "anti-

Christian" and robbing women of her fundamental rights. Sarah, in turn, criticized the 

attitude of women in society, in which marriage is portrayed as "absolutely essential to 

fulfilling a woman's life happiness." She also called laws that deprive married women of 

their rights to be "degrading and malicious." In her pamphlet Appeal to the Christian Women 

of the South, Angelina calls on Southern women to follow her example in matters of 

abolitionism, thereby essentially urging them to disobey their men, thus violating one of 

their virtues. 

 Third, in one of her letters, Angelina stated that examining the rights of slaves made 

her think about her own rights. In their texts, both sisters argued that human rights cannot be 

based on gender, because they are an integral part of the moral being, which is an integral 

part of every human being, until they concluded that "what is morally right for men is 

morally right for a women ”, thus essentially claiming, that men and women are equal in all 

aspects of life. Angelina's "confession" can thus prove, more generally, that the struggle for 

slave rights was one of the reasons why women began to strive for their own rights. 

 From the reaction evoked by the public activity of the sisters, we can conclude that 

they contributed to both the visibility of the issue of slavery and the issue of women's rights. 

Critics of their activism included not only men or clergy, but also women themselves, who 

identified themselves with the idea of "separate spheres" and „The Cult of Domesticity.“ 

 The Grimké´s sisters can be described as pioneers in the struggle for women's rights, 

thanks to their revolutionary ideas, which combat the traditional conception of the roles of 

men and women in society. 
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V čem se oproti původnímu zadání změnil cíl práce? 
Cíl práce zůstává stejný, tj. přiblížit fenomén zapojovaní žen do abolicionistického hnutí na případu 
sester Grimkéových. Pokusím se zhodnotit dopad politické činnosti obou sester v otázce zrušení 
otroctví a v oblasti ženských práv.  

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 
Žádné časové, teritoriální ani věcné změny nenastaly. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 
Na  začátku práce charakterizuji abolicionistické hnutí - vznik a stručný vývoj. Dále se budu 
věnovat hlavně sestrám Grimkéovým, pokusím se nastínit možné důvody jejich odchodu od 
rodičů z Charlestonu v Jižní Karolíně do Filadelfie, kde se aktivně zapojily do American-Anti 
Slavery Society. V práci budu popisovat jejich aktivity v tomto hnutí a rovněž v oblasti ženských 
práv. Poté bude následovat analýza textů věnující se problematice abolicionismu, které sestry 
napsaly. Na závěr zhodnotím, jaký vliv měla práce obou sester na zapojování žen do občanské 
společnosti v 19. století. 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 
Fenomén zapojování žen do abolicionistického hnutí budu demonstrovat na případové studii 
sester Grimkéových. Ve své práci dále využiji metodu kompilace a komparace sekundárních 
zdrojů. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 
celek práce? 
Nově v bakalářské práci využiji texty napsané významnými abolicionisty z konce 18. a počátku 19. 
století-od Williama Lloyda Garrisona či Davida Walkera. Stěžejním pramenem je deník Angeliny 
Grimkéové z let 1828-1835, ve kterém Angelina popisuje období osobní nejistoty a proměňující se 
názory v otázce abolicionismu. Díky tomuto deníku tak lze alespoň částečně pochopit důvody, proč 
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se rozhodla odejít z Charlestonu a následně se aktivně účastnila v hnutí za zrušení otroctví.  Dále 
využiji publikace a odborné články od autorky Gerdy Lernerové, která se sestrám Grimkéovým 
velmi intenzivně věnovala.  

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 
Bakalářská práce neprošla žádnými výraznými změnami, vymezení tématu stejně jako cíl práce 
zůstává stejný. Díky novým zdrojům, zejména těm věnujícím se abolicionismu v obecnější rovině, 
se mi podařilo téma lépe pochopit. Hlavním přínosem pro mou práci je možnosti využít deník 
Angeliny Grimkéové, díky kterému budu moci sama interpretovat její myšlenkové pochody, aniž 
bych musela využívat pouze sekundární zdroje. 

Podpis studenta a datum: 
      

Schváleno: Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí bakalářského semináře             
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Příloha č. 1: Sarah Moore Grimkéová (obrázek) 

 

Zdroj: Sarah Moore Grimké (1792-1873). In: Library of Congress [online]. [cit. 2021-01-04]. Dostupné z: 
https://www.loc.gov/item/2003653378/ 
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Příloha č. 2: Angelina Emily Grimkéová (obrázek) 

 

Zdroj: Angelina Emily Grimké (1805-1879). In: Library of Congress [online]. [cit. 2021-01-04]. Dostupné z: 
https://www.loc.gov/item/2003653379/ 
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