
Abstrakt

Willa Catherová (1873-1947) je v současnosti oceňována jako jedna z 

nejdůležitějších amerických autorek,  a počet kritických děl, článků a disertací, které 

jsou jí věnovány je značný. Z množství esejů, knih a biografií je možné usoudit na 

jeden důležitý a problematických vztah: Willa Catherová a americké feministky. 

Feministky by  velice rády přiřadily  Catherovou k feministickým spisovatelkám a 

jejich nově vytvořenému “ženského kánonu” tj.ke skupině prvotřídních žen – autorek. 

Tato snaha však přinesla nečekanou otázku: Je možné považovat  Catherovou  za 

feministku, pokud je známá svými ostrými výpady proti ostatním ženám– 

spisovatelkám a také svým negativním postojem k organizovanému hnutí za ženská 

práva?

Cílem této práce je objasnit pozadí zvláštního vztahu mezi  Catherovou a 

americkými feministkami a odpovědět na výše položenou otázku. Ke zjištění toho, 

zda silné ženské hrdinky, která Catherová ve svých dílech vytvořila, přispívaly  k 

posílení žen anebo spíše jejich oslabení jsou namísto faktů a domněnek z jejího 

osobního života použity její romány a povídky. Relevantní části z jejích románů byly 

interpretovány vzhledem k tehdejším americkým zákonům, což pomohlo ukázat, že 

ačkoliv  Catherová vytvořila výjimečné, spíše než obvyklé ženské hrdinky, nechala je 

bojovat se stejnými podmínkami a problémy, které provázely životy běžných žen. 

Aby byla zaručena rozmanitost ženskách postav a jejich problémů, bylo k 

následné analýze vybráno pět různých děl a deset hrdinek Catherové: Alexandra 

Bergsonová a Marie Šabatová v  Pionýři,  Antonie Šimerdová, Lena Lingardová, Tiny 

Soderballová a  Frances Harlingová v  Moje  Antonie,  Marian Forresterová ve 

Ztracená, Myra Henshawová v Můj úhlavní nepřítel a Victoria Templetonová a paní 

Harrisová ve Stará paní Harrisová (sbírka Skromné osudy).

Aby bylo možné zasadit hrdinky Catherové do širšího kontextu historie 

Spojených států, bylo nutné vysvětlit klíčový “Anglický občanský zákon”,  který 

sloužil jako hlavní opora pro přísně  genderově rozdělenou, patriarchální americkou 

společnost. Zároveň jsou poskytnuty základní informace o americkém ženském hnutí, 
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které vzniklo jako odpověď na podřízené postavení žen jako  občanů “druhého řádu”. 

Následně byly propojeny specifické příklady hrdinek z děl Catherové se 

společenskými problémy, které byly přímým důsledkem, nebo vycházely z americké 

legislativy. Propojení fiktivních hrdinek a opravdových osudů žen žijících v 19. století 

tak, jak byly zaznamenány v archívech Iowské státní historické společnosti a Archívu 

Iowských žen (oba archívy se nacházejí v Iowa City, stát Iowa) ukázalo, jakým 

způsobem byly v reálu ženy omezeny ve svém ústavním právu na život, svobodu a 

štěstí.

Aby byly ženy schopny účinně protestovat a dosáhnout změny ve svém 

nevýhodném postavení a občanských právech, bylo nutné jejich spojení. Začátky 

organizovaného hnutí za ženská práva jsou svázány s konferencí v Seneca Falls v roce 

1848, kde byla vytvořena platforma pro další postup. Ačkoliv v té době vznikaly nové 

zákony, které určitým způsobem zlepšovaly postavení žen, například Zákon o majetku 

vdaných žen z roku 1848, jiné, jako například Zákon o občanství z roku 1907 jejich 

druhořadé postavení v patriarchální společnosti potvrzovaly.

Závěrečná část  práce vysvětluje, že nespravedlivé praktiky patriarchální 

společnosti, proti kterým americké feministky bojovaly, byly velmi přesně vykresleny 

v dílech Willy Catherové. Ačkoliv Catherová nebyla politicky aktivní ve hnutí za 

ženská práva, její díla by měla být považována za politická, neboť umělecké ztvárnění 

často přináší emoce, reakce, a následně tolik potřebné změny. Jako taková pak mohou 

mít  umělecká díla vyšší efektivitu než pouhá politická prohlášení. Na základě 

různých příběhů  genderové nerovnosti v patriarchální společnosti, které Catherová 

záměrně vložila do svých děl, je možné potvrdit její důležitou roli ve “věci všech 

žen”.Pokud budeme souhlasit s tím, že prvním krokem ke svobodě je uvědomění si 

vlastní podřízenosti, pak díla Willy Catherové s jejími silnými hrdinkami, čtená 

obyčejnými, prostými ženami tyto ženy nemohla oslabit, ale pouze posílit.
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