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• Jaká byla povaha 
vztahu Phoebe 
Hearst a Orrina 
Pecka? 

1905 cesta do Egypta s Orrinem  



Phoebe a Orrin 

• Phoebe Apperson Hearst (1842–1919) 

• Ovdověla v roce 1891, „začala opouštět 
svět žen a vstoupila do světa mužů“After 
Když George Hearst zemřel, „konečně 
začala žít“ 

• 1892, 1895 – Cesty do Evropy 

• 1898 – Sýrie, 1904 – Egypt 



• „Interiér odrážel Phoebiny vzdělávací a 
kulturní zájmy. Vytvořila živoucí 
muzeum uvnitř svého domova “ 

• 1889–1892 St John‘s Chirch in 
Washington, dívčí škola 

• 1896–1897 – University of California 

• After 1899 – Baka-i náboženství 

• 1901 Hearst Domestic Industries 

• 1902 Ústav antropologie na UC Berkeley 

• 1904 – ustoupila od podpory UC 
Berkeley 

• 1912 „Babička navrhla pro realizátora, 
jak přesně to chtěla – včetně rozvodů 
vody a odpadu a rozvodů elektřiny.“ 

• 1916 – Mills College – Women‘s College 

 



William R. Hearst, neteř PH, Orrin Peck 
v Haciendě del Pozo de Verona 



• Orrin Peck (1860–1921) 

• 1883–1889 – Akademie der Kunst in 
Munich 

• 1890s – Academie Julian in Paris, učitel 
Jules Joseph Lefebvre 

• „studoval figurální malbu a 
krajinomalbu v Mnichově podle přírody 
a přirozenosti“  

• 1889 – odstěhoval se do Londýna 

• Člen Bohemian club in San Francisco 

• Portrétní a krajinářský malíř 

• Designér interiérů a výzdob oslav 

 

 



Janet čtoucí, nedatováno 

Janet jako Flora (?), nedatováno Krajina s vodopádem, 1904 



 

Helen, původní fotografie 

 

Helen, nedatováno 



„Mickey“ Feckheimer, nedat. Neidentifikované portréty, nedat. 



Phoebe Hearst, 1904 

Phoebe Hearst, nedat.  
(Obraz „Janet čtoucí“ v pozadí) 



 

Phoebe Hearst v ateliéru OP, 
nedatováno 



William Randolph Hearst, 1920–1921 

Původní fotografie 



Mr. And Mrs. Randolph Walker Appersonovi, nedat. 

Původní fotografie (Randolph and Druscilla Apperson) 



„středověké“ slavnosti ve Wyntoonu, nedat. 



 

Dekoace slavností, Hacienda (?), nedat. Venkovní kabaretové slavnosti, Wyntoon (?), nedat. 



Phoebe Hearst jako feministka 

 

• Ekonomická emancipace žen (skrz vzdělání) 

• „Můj program je přeplněný čaji, obědy a výlety na 
Hamptonský dvůr a do Buckinghamského paláce 
[...] To ženu skutečně unaví.“ (in London, 1895) 

 

• Hnutí sufražetek se zasazovalo o volební právo žen 
(1911) 

• PH se odmítala většiny šufražetských radikálních 
akcí účastnit 

 
Orrin Peck: Phoebe Hearst jako Flora 



Orrin Peck mezi homosexualitou, 
dandysmem a bohémstvím 



Charles Conder (1869–1909) 

• „Walter Pater: „The Prince of Painters“  
(princ malířů) 

• „The Last Bohemian“ (poslední bohém) 



 





„Dear Sister“ dopisy, 1902, 1895... 





 



Carl von Marr 



Cark von Marr (1858–1938) 

• Narodil se v Milwuakee, WI 

• Žák Henryho Viandena v Milwuakee a 
Otto Seitze v Mnichově 

• 1893 – professor na Mnichovské akademii 

• 1895 – člen Berlínské akademie 



 



 



 

Henry J. Byron: „Our Boys“, 20–22. květen, 1880   



 

„The King As He Looked the Last Year“, „As a Young Man“, 1886 

„Král, jak vypadal v posldním roce“, „Jako mladý muž“ 



• Esej o renesanci 

• Hojně cituje Waltera Patera a Jonathana 
Eddingtona Symondse 



• Esej o Shakespearovi  
(n. d., probably 1870s) 

• Důrazňuje fakt, že muži hráli 
ženské role  

• Sonety – „kaleidoskop lásky“ 



Orrin Peck v ženských šatech, ca 1880. léta 



Celoživotní vášeň 



Co znamenalo oslovení „má druhá mámo“ a 
kde se vzalo? 

• 3. února1892, poté, co Phoebe odjela  
z Mnichova 

 

 



Elimar Ulrich Bruno Piglhein: Der beste 
Freund, ca 1880s 



• Peckův partner Carl Marr 
navštívil Haciendu 



William R. Hearst: nejlepší přítel nebop 
strůjce šikany? 
• Poté, co Phoebe v roce 1919 zemřela, 

napsal Peckovi:  
„I hear she developed a ‚family‘ and 
new ‚descendents‘“ 

• „Doslechl jsem se, že si matka 
vytvořila novou „rodinu“ a nové 
„potomky“ 

• Požádal Pecka, aby si ihned přijel do 
Haciendy pro všechny své věci  

William Randolph Hearst: v divadelní produkci na 
Harvardu, 1880. léta 



„Thus is he made, 
and who-so‘d like him otherwise 
can sneak! 
[...] 
This is he shaped  
and who-so‘d like him otherwise 
needn‘t!“ 
 
„Takový je, tak se narodil,  
a kdokoli by ho chtěl jiným, může jít k 
šípku! 
[...] 
Takhle sám sebe vytvořil 
a kdo by ho chtěl jiným, 
nepotřebuje.“ 



„fag hag“ mezi stereotypem a oslavou 

„If part of the glue that holds together the fag hag 

relationship is the gay man's need for refuge from the 

mean jocks and the judgmental parents, what happens 

when the jocks and the parents stop caring?“ Thomas 

Rogers, Ladies: I'm Not Your Gay Boyfriend  



• „Dějiny umění a literatury jsou lemovány takovými ženami 
jako nadbytečná kategorie a tak vzniklo kritické bilé místo“  
 María F. Fackler and Nick Salvato: Fag Hag: A Theory of 
 Effeminate Enthusiasms. Discourse, Vol. 34, No. 1 
 (Winter 2012), pp. 59-92 

 

• Stojí proti „klišé, které populární kultura kodifikovala o gay 
mužích a ženách v jejich životech. […] Ani gender, ani 
sexualita nemůže diktovat, kdo se komu usídlí v srdci.“  
  Mellisa de la Cruz: Girls Who Like Boys Who Like Boys 
 (2007) 

 



Images sources 

• California Historical Society 
• Phoebe Hearst Papers 

• Orrin Peck Papers 

• Huntington Library 
• Orrin Peck Papers 

• National Portrait Gallery 
Washington 

 

• All images were used for academic and educational purposes. 


