
Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá postavy outsiderů v hrách Tramvaj do stanice touha a 

Skleněný zvěřinec od Tennessee Williamse a Pravdivý západ a Láskou posedlí od Sama 

Sheparda. Outsideři jsou postavy, které jsou odněkud vyčleněné, a dělá jim potíže někam 

zapadnout, či je to vztah s druhým člověkem, celá společnost anebo širší okolní prostředí. 

Outsideřmi byli celý svůj život a proto při analýze jejich identity je minulost stejně důležitá 

jako přítomnost. Postavy se nevědí nebo nechtějí přizpůsobit většině, zařadit se na určité 

místo a zapadnout do prostředí, ve kterém se nacházejí. Často tedy raději proti realitě – které 

nejsou součástí – bojují, místo toho aby ji akceptovali. 

 V úvodě práce vysvětluji, že i když je tvorba autorů od sebe vzdálená několik desítek 

let a jejich způsob psaní je dost odlišný, v rozebíraných hrách můžeme najít podobné typy 

postav outsiderů, kteří nejsou součástí reality kolem nich. V této části práce se také zabývám 

tím, že způsob jakým dramatici vykreslovali jejich postavy může mít souvis s jejich vlastními 

životy a zkušenostmi, které je formovali. Tennessee Williams byl odmala velmi citlivý, lišil 

se od jiných dětí a s později přiznanou homosexualitou se ještě víc odčlenil a sám byl 

outsiderem. Podobnost je vidět později v jeho ženských hrdinkách, které byli také v minulosti 

zvyklé na jemnost a eleganci anebo teď jsou tak neobyčejně křehké, neschopné zápasit 

s realitou, která je reprezentována příliš sebevědomými lidi nebo unáhlenou a ne příliš 

příjemnou moderní dobou. Sam Shepard je opačný případ, protože jeho povaha byla 

„vytvrzena“ věčným stěhováním se z místa na místo když byl malý. Kromě toho mu byly 

stále zdůrazňovány typické mužské vlastnosti, které on nikdy nepřijal za své, ale naopak si 

uvědomil, jak zničující mohou být. V jeho hrách tak můžeme vidět silné mužské postavy, 

které nejsou usazené a svůj nesoulad s realitou řeší tvrdým způsobem, například necitlivým 

posmíváním se, agresivitou či násilím.  



 Samotnou analýzu postav jsem rozdělila do dvou hlavních kapitol a v prvé z nich se 

soustředím na minulost a přítomnost postav. Právě minulost je pro všechny postavy nesmírně 

důležitá, protože se k ní můžou neustále vracet, jelikož nynější život je nenaplňuje dostatečně. 

Tím se víc utvrzuje jejich outsiderská identita, protože místo toho, aby se pokusili realitu 

přijmout, oni se jí jen víc vzdalují. Tenhle únik z reality a různé způsoby boje proti ní jsou 

součástí druhé hlavní kapitoly, kde se věnuji této konfrontaci jednotlivých outsiderů. Tato část 

poukazuje na typický sebeklam a únik do jiného světa, často plného iluzí, které jsou hlavními 

rysy těchto problematických postav. Vedle toho se postavy nezřídka brání realitě chorobným 

lhaním anebo se jí snaží ztlumit alkoholem. Typické je i jejich vkládání se do různých rol a 

neovládání agresivity a násilí v napjatých situacích. V závěru pak ještě rozebírám konečné 

scény her, ve kterých jsou vykresleny právě napjaté situace, ve kterých se identita outsidera 

jen upevňuje. Tyto scény mi také pomáhají znova vysvětlit můj hlavní argument o outsideřích 

a potvrdit výsledky mé analýzy v této práci.  

 


