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Abstrakt Práce 

Tato diplomová práce se zabývá šesti divadelními hrami tří (post)moderních amerických 

dramatiků – jedná se o dvě hry Davida MametaSexualPervesity in Chicago a Oleanna, 

BuriedChilda TrueWestSama Sheparda, a v neposlední řadě také The America Play a 

Topdog/Underdogz pera Suzan-Lori Parks. Záměrem práce je určit a analyzovat funkce 

performativního vyprávění v těchto textech a též analyzovat jeho dopad na identitu postav. 

V textu ReadingNarrativeJ. Hillis Miller analyzuje performativní vyprávění jako proces 

vytvářený lidmi, který lidé využívají, když chtějídát různým událostem nějaký význam a poté 

význam převést do obecně sdílených informací.Mimo to,Marie Maclean v Narrative as 

Performance ukazuje důležitost takovéhoto prostředku v tom, že dokáže překalibrovat lidskou 

paměť a komunikaci a obohatit tradiční mimetický proces, který se v divadle používá. Tyto 

myšlenky se ve velké míře objevují v již zmíněných amerických hrách skrze nejvýznamnější 

témata amerického dramatu konce dvacátého století. Každý ze zmíněných amerických 

spisovatelů používá performativní vyprávění k vykreslení sociálně politických témat. David 

Mamet upozorňuje na umělý původ termínu „Americanself,“ Sam Shepard mluví o významu 

rodinných vztahů a společné minulosti, a Suzan-Lori Parks popisuje dopad významných 

národních narativů na afroamerickou identitu. Společně tyto pohledy na sociálně politická 

témata vytvářejí mapu (post)moderního amerického vědomí, kde se vynořuje teritorium 

rozrušených identit a fragmentovaných prožitků. Idealizované pohledy na život, které 

propagují masmédia, vytvářejí umělé standardy jen těžko dosažitelné obyčejnými lidmi. 

Pokud lidé selžou a nedosáhnou toho, co se od nich očekává, snaží se udržet falešné zdání, že 

mají k těmto standardům blízko. Vše zmíněné pak vytváří ve společnosti nepřirozená 

očekávání a lidé obvykle zjišťují, že žijí ve strachu z toho, že nejsou schopni tyto vnější 

ideály naplnit. Techniky performativního vyprávění dávají lidem příležitost přehodnotit jejich 

uvědomění a volby, které činí. Pokud poselství divadla neprorazí tak hluboko, aby změnilo 
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postoje lidí, pak tedy aspoň jistě vytváří, právě skrze performativní vyprávění, nezbytné 

uvědomění.  


