
Abstrakt 

 Práce se zaměřuje na pojetí afroamerické matky jakožto klíčové postavy v boji za 

svobodu ztvárněné v románech Chaloupka Strýčka Toma od Harriet Beecher Stowe a v 

Milovaná od Toni Morrison. Chaloupka Strýčka Toma popisuje idealizovanou představu 

mateřství, jíž autorka ilustruje na postavách jako je Eliza Harris, Teta Chloe, Mary Bird a 

Rachel Halliday. Tyto postavy reprezentují ideologii mateřství, podle níž matka představuje 

prostřednici při předávání morálních a náboženských zásad ve své rodině a komunitě. Stowe 

použila osobitou metodu charakterizace, aby umožnila svým bílým středostavovským 

čtenářkám ztotožnit se s afroamerickými ženami v románu. Jednou z hlavních charakteristik 

ženských postav je mateřská láska, která je zobrazována jako univerzální vlastnost společná 

bílým i afroamerickým matkám, a která je přirovnávána k lásce Kristově. Mateřství založené 

na křesťanských hodnotách mohlo podle Stowe napomoct k osvobození Spojených států od 

otroctví a obnovení pořádku ve společnosti. Z těchto důvodů podporovala bílé 

středostavovské manželky a matky v prezentaci názorů na zrušení otroctví v jejich rodinách, 

zejména před jejich manžely, jejichž názory mohly výrazně ovlivnit politický vývoj ve 

Spojených státech. Tato zpolitizovaná představa mateřství a s ní spojená metoda 

charakterizace, jež napomohla ke vzniku stereotypních představ o Afroameričanech, byla 

kritizována mnoha afroamerickými autory včetně Toni Morrison. V románu Milovaná 

Morrison odmítá toto stereotypní zobrazení afroamerických žen. Morrison tvrdí, že sklon 

k sebeobětování zbavuje ženy jejich identity. Jelikož jedním z hlavních problémů otroctví je 

dehumanizace afroamerických žen, mateřství představovalo jak výhodu, tak nevýhodu 

v působení subjektivního faktoru ve formování osobnosti afroamerických žen. Z pozice matky 

se ženy stávaly vzory pro formování identity jejich dětí stejně jako zdroji socioekonomických 

a náboženských hodnot. Tento způsob identifikace však probíhal podle standardů západní 

společnosti a kultu domáckého života. Morrison pozoruje rozporuplné důsledky vzniklé 

převáděním západního křesťanského modelu rodiny na afroamerické rodiny. Současně 

popisuje jeho negativní působení na rodinu Sethe. Účelem této práce je porovnat romány 

Chaloupka Strýčka Toma a Milovaná co se týče procesu formování ženské subjektivity, a 

popsat, jak svazující pravidla idealizovaného západního mateřství vytvářejí určitý druh 

otroctví, který zabraňuje vytváření svobodného ženského já.  

 

 


