
Táto bakalárska práca sa zaoberá témou izolácie a prežitia v cykle Manawaka od Margaret 

Laurencovej, konkrétne v románoch A Jest of God (1966) a The Fire-Dwellers (1969), na pozadí 

príručky Margaret Atwoodovej, Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature (1972). V čase, 

kedy bol výraz kanadská literatúra pomerne nejasný pojem, Atwoodová identifikovala prežitie ako 

centrálny koncept spájajúci kanadských autorov naprieč krajinou, ktorý je navyše často sprevádzaný 

motívmi obetí, strachu, smrti a izolácie. Atwoodová tento koncept definuje ako mnohotvárny, 

pričom rozlišuje externé/fyzické prežitie, ktoré prevažuje v skorších dielach zaoberajúcich sa 

bádaním novej kolónie a vnútorné/psychologické prežitie typické pre neskorších autorov beletrie. 

Autorka argumentuje na základe myšlienky, že Kanada je vo svojej podstate v roli obete, keďže 

vznikla ako kolónia. Pozoruje všade prítomnosť obetí a vyvodzuje štyri typy, do ktorých vieme 

kanadských literárnych hrdinov a hrdinky zaradiť.  

Margaret Laurencová (1926-1987) sa zviditeľnila cyklom Manawaka v šesťdesiatych rokoch, 

a teda v období, ktoré bolo zásadné pre vývin modernej kanadskej  literatúry.  Dnes je aj táto 

Margaret považovaná za jednu zo základných postáv kanadského románu písaného v anglickom 

jazyku. V úvode nahliadam do sociálno-kultúrnych aspektov tejto doby, vrátane bezútešnej situácie, 

v ktorej sa nachádzal kanadský trh s knihami. Keďže dielo Laurencovej je neoddeliteľne späté s jej 

rodným regiónom, ktorým je préria na juhu provincie Manitoba, nevynechávam  rolu regionalizmu 

v chápaní kanadskej kultúry. V úvode taktiež predstavujem Atwoodovej typy obetí, keďže v závere 

na základne nich hodnotím hlavné hrdinky.  

V druhej kapitole sa venujem Margaret Atwoodovej životu a impulzu, ktorý predchádzal 

nápadu publikovať Survival a z príručky vyberám body, ktoré sú kľúčové pre analýzu Laurencovej 

hrdiniek. K téme izolácie pristupujem s konceptom Rapunzel Syndrómu, ktorý sa podľa nej 

v kanadskom ponímaní vyznačuje tým, že samotná žena často symbolizuje vežu, v ktorej je 

uväznená, pretože nie je schopná komunikovať svoje pocity so svetom okolo. Všetky hrdinky 

v cykle Manawaka prechádzajú procesmi sebapoznávania, avšak zisťujú, že sú navždy a neodvratne 

viazané k svojmu pôvodu. Využívam Atwoodovej model trojgeneračných rodinných portrétov, 

podľa ktorého vieme rodinu Cameronových charakterizovať. V tejto kapitole pridávam informácie 

o živote Laurencovej, o tom ako precestovala svet predtým ako sa vrátila do rodnej Kanady a začala 

sa sústreďovať na tému spirituálneho prežitia, pričom na základe svojho rodiska vytvorila mýtické 

mestečko Manawaka.  

V tretej kapitole sa začínam venovať románu A Jest of God, ktorého hlavná hrdinka Rachel 

Cameronová sa dištancuje od sveta okolo seba natoľko, že samú seba vníma ako predmet alebo 

rôzne zvieratá. Jej potláčané emócie analyzujem ako odraz presbyteriánskej výchovy ako aj jej 

záhadného, roky mŕtveho otca, ktorý aj počas života preferoval tichú spoločnosť mŕtvych vo 

svojom pohrebnom ústave. Rachel staromódna mama si zakladá na tradícii a predstavuje tak 



postavu Zlomyseľnej Čarodejnice/Sebeckej Matky, ktorá Rachel drží uväznenú. Zároveň plní aj 

rolu zanovitej Starej Mamy podľa Atwoodovej konceptu kanadských rodín v literatúre. Rachel je 

emocionálne zaostalá, čo ju drží v pozícii Dieťaťa. Nick ako Záchranca v Rachel prebudí citovosť, 

ktorá slúži ako odrazový mostík k vyslobodeniu z izolácie. Jej vyslobodenie prichádza v 

symbolickej scéne znovuzrodenia, kedy sa dozvedá, že nie je tehotná, ale má v tele nádor.  

Štvrtá kapitola je zameraná na román The Fire-Dwellers, príbeh Rachel sestry Stacey, ktorá 

žije vo Vancouveri so svojím manželom a deťmi. Ako Rapunzel v úlohe ženy v domácnosti, Stacey 

sa cíti uväznená vo svojom dome i v tele.  V tomto románe hrá vonkajší svet dôležitú rolu, pretože 

Stacey rozjíma nad svojou identitou mimo rolu manželky a matky a možnosť na útek vidí vonku. 

Snaží sa uniknúť pred vnútorným svetom v každom zmysle slova a odísť do neobývanej divočiny 

na sever od mesta. V úlohe Zlomyseľnej Čarodejnice je opäť pani Cameronová, ktorá dcéry 

vychovávala so svojimi zastaranými predstavami o správaní žien, ale aj Stacey manžel, Mac, ktorý 

reprezentuje stereotyp muža strednej vrstvy šesťdesiatych rokov. Stacey stretáva svojho Záchrancu 

v prístave. Hoci jej Luke poskytuje všetko, po čom túži, vrátane vysneného úteku do divokej 

prírody, Stacey si uvedomuje, že nemôže opustiť svoje deti.  

 

 


