
Abstrakt 

 

Cílem této práce je představit detailní analýzu postav v divadelních hrách Sama Sheparda ze 

sedmdesátých let s důrazem na jejich psychickou nevyrovnanost a proměnlivost. Nestabilita 

postav a jejich částé proměny jsou vnímány jako důsledky dynamických nesubjektivních 

procesů, které probíhají uvnitř postav a způsobují ztrátu jejich ega. Přesto, že tato ztráta 

subjektivity se jeví částečně jako osvobozující, konfrontuje postavy s neznámým a vyvolává v 

nich strach ze ztráty vlastního já. Proměny postav a jejich neschopnost uchopit svou vlastní 

podstatu je přirovnávána k prožitku schizofrenie a je podrobně analyzována z pohledu 

filozoficko-psychologických děl Gilla Deleuze a Félixe Gattariho založených na jimi 

ustanoveném vztahu mezi schiforenií a kapitalismem.  

Jazz a v něm upřednostňovaná forma projevu, improvizace, jsou díky svému důrazu na 

proměnlivost využity jako jedny z výchozích přístupů pojetí nestability postav, a to zejména v 

divadelních hrách Angel City a Suicide in Bb. Hra Angel City navíc představuje fenomén 

filmu v USA a jeho kulturní význam v kontextu umění 20.století. Film jako prostředek 

intenzifikace touhy po úspěchu a slávě je v této práci nazírán jako nástroj manipulace a jako 

„továrna“ na iluze, kterým postavy propadají a postupně ztrácejí ponětí o realitě. Filmové 

prostředí je navíc představeno jako mikrosvět lidských vztahů, který svým fungováním 

připomíná soustrojí složené z jednotlivých strojů a disponuje absolutní mocí díky neomezené 

přizpůsobitelnosti kapitálu. 

Podobným dojmem působí v Shepardových hrách Melodrama Play, Cowboy Mouth a The 

Tooth of Crime prostředí hudebního průmyslu, které mezi muzikanty vyvolává nesmírnou 

soutěživost a živí v nich neutuchající touhu po úspěchu. Právě tato touha po úspěchu a slávě 

však nutí postavy vystoupit ze svého vlastního já a stylizovat se do nových postav, a je tudíž 

zodpovědná za propad postav do trvalého stavu nejistoty a neukotvenosti. 

Hry Tongues a Savage/Love, které Sam Shepard napsal společně s Josephem Chaikinem, 

představují  zřejmě nejradikálnější odklon od konvenčního pojetí postav praktikovaném v 

realistickém dramatu. Místo postav s jednoznačnými psychickými pochody využívají autoři 

hlasy, které se mezi sebou prolínají a vstupují do různých interakcí s okolním světem. Díky 

zaměřění autorů na autenticitu evokovaného okamžiku a projevu, subjektivita postav ustupuje 

do pozadí a její místo zaujímají hlasy, které prostupují psychické stavy mluvčích a předurčují 

jejich jednání.   

 


