
Abstrakt práce 
 

Je obecně platné, že lidé neexistují na světě sami. I přesto, že kapitalistický systém 

propaguje své izolující a individualistické názory, lidské fungování ve společnosti je stále 

založeno na naší schopnosti propojit se, všimnout si Druhého a na naší píli v tvoření 

smysluplných komunit s ostatními. Tony Kushner zůstává věrný svým osobním anti-

individualistickým tezím v pohledu jak na fiktivní, tak reálný svět. Existence v obou je vnímána 

jako zcela založená na vztahování se k ostatním. Kuhsner toto uznává jako člověk a jako autor, 

především ve své eseji “S malou pomocí od mých přátel,” ve které přímo mluví o kolektivní 

povaze své divadelní hry Andělé v Americe. Autor zdůrazňuje sílu interakcí se svými přáteli 

během literárního tvořícího procesu, která nakonec hru vytvořila. 

 Stejně tak s ostatními interagují postavy Andělů v Americe, aby si mohli vytvořit a 

následně porozumět svým osudům ve Spojených státech amerických v čele s Ronaldem 

Reaganem. Tato bakalářská práce prozkoumává různé způsoby, jakými se postavy a celá 

divadelní hra spojuje se světem, s lidmi okolo a v závěru i sami se sebou, a jak je obecenstvo 

vedeno k podobnému spojení.  Jinak řečeno, tato práce se soustředí na interakci s Druhým. Ta 

je pozorována na třech hlavních rovinách: na interpersonální, metafyzické a metadivadelní.  

 První kapitola vysvětluje teoretické rozdíly mezi individualismem a socialismem, 

představuje autorovu pozici a analyzuje interakce dvou hlavních párů ve světle radikální etiky 

francouzského filozofa Emmanuela Lévinase.  Druhá kapitola vypráví o interakcích reálného a 

nereálného světa a soustředí se na to, jak přízraky a jejich snové světy vytvářejí vzdálenost od 

děje, která pomáhá postavám a obecenstvu pochopit jejich osobní a sociální realitu. Třetí 

kapitola ukazuje, jak hra interaguje s obecenstvem skrz Brechtovské divadelní prostředky, které 

vytváří efekt alienace. Práce dochází k závěru, že Andělé v Americe volají po změně a 

společenském vývoji, kterého můžeme dosáhnout skrz komunitu a pospolitost, všímajíce si 

zodpovědnosti za naši sdílenou budoucnost. 

 


