
âtvrteãní veãefie s bráchou jsou nedotknuteln˘

Tvorba souãasn˘ch anglicky pí‰ících dramatikÛ z Britsk˘ch
ostrovÛ, ãasto zobrazující oÏehavá témata sexu a násilí, u nás
získala znaãnou popularitu. Jména jako Mark Ravenhill, Den-
nis Kelly nebo Martin McDonagh jsou dobfie známa a jejich
hry se pravidelnû objevují na repertoáru ãesk˘ch divadel.
MÛÏeme k nim zafiadit také dramatizace próz Irvina Welshe,
napfiíklad Trainspotting nebo naposledy Ucpanej systém
(podle povídek se sbírky Acid House), jehoÏ premiéra se ko-
nala poãátkem roku 2012 v Dejvickém divadle. Je tedy patrné,
Ïe i navzdory odli‰nosti prostfiedí ãeské diváky díla tûchto
autorÛ oslovují. Mnoho dal‰ích mlad˘ch britsk˘ch dramatikÛ,
ãasto podporovan˘ch stipendii prestiÏních lond˘nsk˘ch diva-
del, v‰ak na svou pfiíleÏitost na na‰ich jevi‰tích zatím ãeká –
aÈ uÏ je to Mike Bartlet, Penelope Skinnerová, Anya Reissová,
nebo právû Matt Charman a jeho debut Veãer na psích dosti-
zích. 

Matt Charman se narodil 5. ãervna 1979 v Crawley v Západ-
ním Sussexu. Do divadla se zamiloval v osmi letech po náv‰tû-
vû muzikálu Fantom opery. V patnácti ho pak zaujal Arthur
Miller, první autor, kter˘ pr˘ pro nûho znamenal víc neÏ jen
povinnou ãetbu, oblíbil si také Tennesseeho Williamse a Joea
Penhalla. Po nedokonãeném studiu anglistiky na University
College v Lond˘nû pracoval krátce v automyãce – sám na toto
období vzpomíná s humorem: „KaÏdou chvíli jsem se vyplíÏil
na záchod, abych si zapsal nûjak˘ nápad nebo útrÏek rozho-
voru. Pak jsem si ale fiekl, Ïe nemÛÏu strávit cel˘ Ïivot psaním
na záchodû, a tak jsem odtamtud vypadl.“ Zaãal pracovat pro
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internetové stránky whatsonstage.com a pfiitom psal svou
první hru, Veãer na psích dostizích (A Night at the Dogs). Za ni
obdrÏel v roce 2004 v konkurenci více neÏ sedmi set textÛ
Cenu Verity Bargateové pro zaãínající autory, spojenou s uvede-
ním hry v Soho Theatre v Lond˘nû, kde mûla premiéru 8. dub-
na 2005. 

Druhá Charmanova hra Pût Ïen Maurice Pindera (The Five
Wives of Maurice Pinder) pfiiná‰í velmi souãasn˘ a provoka-
tivní pohled na instituci manÏelství a její alternativy. Mauri-
ceÛv zdánlivû spokojen˘ Ïivot se tfiemi Ïenami a dospívajícím
synem v jednom domû nejprve nezmûní ani pfiíchod ãtvrté
a pak i páté Ïeny, nevyhnutelné rozpory a konflikty jsou v‰ak
uÏ na obzoru. Maurice se citov˘m vydíráním marnû snaÏí
udrÏet „rodinu“ pohromadû – Ïeny ho jedna po druhé opou‰-
tûjí. Hra mûla premiéru v roce 2007 v lond˘nském Národním
divadle.

Stejná scéna uvedla v témÏe roce také dvû Charmanovy ak-
tovky Chatroom a Obãanství (Citizenship) a o dva roky pozdû-
ji jeho drama Pozorovatelka (The Observer), odehrávající se
na pozorovatelské misi pfii prvních svobodn˘ch prezidentsk˘ch
volbách v jednom západoafrickém státu. V˘sledek je tûsn˘
a hlavní hrdinka Fiona má ze své pozice moÏnost dopomoci
k tomu, aby volby dopadly ve prospûch toho „správného“,
tj. opoziãního kandidáta. DÛsledky jsou v‰ak naprosto jiné, neÏ
oãekávala. V zemi vypukne násilí a Fiona ke svému zdû‰ení
zjistí, Ïe byla jen „uÏiteãn˘m idiotem“, majícím dopomoci
k prosazení politick˘ch a ekonomick˘ch zájmÛ své rodné ze-
mû. Tato hra získala v roce 2008 Cenu Catherine Johnsonové. 

V roce 2011 napsal Matt Charman spolu s Moirou Buffini
(u nás byly uvedeny její hry Jordan, Veãefie a Král je panna),
Penelope Skinnerovou a Jackem Thornem hru Greenland o dÛ-
sledcích globálního oteplování. Premiéru mûla poãátkem roku
2011 opût v britském Národním divadle. Podílel se také na
projektu Sixty Six Books lond˘nského Bush Theatre, v jehoÏ
rámci ‰edesát ‰est rÛzn˘ch autorÛ vytvofiilo texty inspirované
kapitolami z Bible krále Jakuba. Mimoto je Charman autorem
scénáfiÛ ke dvûma epizodám britského komediálního seriálu
MuÏ/Ïena (Man Stroke Woman), podle sv˘ch slov pfiipravoval
také filmov˘ scénáfi pro Rolanda Emmericha, k jeho realizaci
v‰ak dosud nedo‰lo. 

Zatím poslední inscenovanou Charmanovou hrou jsou V˘-
ãitky svûdomí (Regrets), které v premiéfie uvedl newyorsk˘

84

CHARMAN_ZLOM.QXD:Sestava 1  10/23/12  11:32 AM  Stránka 84



Manhattan Theatre Club v bfieznu 2012. Drama se odehrává
v padesát˘ch letech dvacátého století, poznamenan˘ch anti-
komunistickou hysterií, v motelu uprostfied nevadské pou‰tû,
kde nûkolik muÏÛ tráví povinn˘ch ‰est t˘dnÛ pfied tím, neÏ se
podle zákonÛ státu Nevada mohou nechat rozvést. Pfiíchod
vy‰etfiovatele V˘boru pro neamerickou ãinnost (jehoÏ metody
pfiipomínají traumata také na‰í nedávné minulosti) postaví
obyvatele motelu pfied obtíÏná rozhodnutí. Jeden z nich, osm-
náctilet˘ Caleb je ãlenem Komunistické strany USA a rozvo-
dem chce zachránit kariéru své manÏelky, vycházející herecké
hvûzdy. Hrdinové této hry jsou nuceni fie‰it dilema, které je
aktuální vÏdy a v‰ude: je lep‰í podlehnout nátlaku, a tím
ochránit své nejbliÏ‰í, nebo si zachovat ãest bez ohledu na
dÛsledky?  

VraÈme se ale k Veãeru na psích dostizích. Na rozdíl od Ra-
venhillov˘ch ãi McDonaghov˘ch dûl – za v‰echny jmenujme
napfiíklad McDonaghova Poruãíka z Inishmoru (The Lieute-
nant of Inishmore), plného otevfiené brutality, k nûmuÏ b˘vá
Veãer na psích dostizích nûkdy pfiirovnáván – v Charmanovû
hfie Ïádn˘ násiln˘ skutek na scénû neuvidíme, v‰e se dûje mi-
mo pfiím˘ pohled diváka. Atmosféra v Carlovû bytû je v‰ak po
pfiíchodu Paula potenciálním násilím doslova nasycena. A dru-
há polovina, odehrávající se ve stísnûném prostfiedí loÏnice,
kde postavy nemají vliv na události – a kdyÏ si ho mohou
vynutit, odzbrojí je vlastní bezradnost –, nás udrÏuje v neustá-
lém napûtí, které kulminuje v okamÏiku, kdy k násilnému
ãinu (o jehoÏ prÛbûhu a dÛsledcích se mÛÏeme jen dohado-
vat) nakonec dojde v jiné ãásti bytu.

Osou pfiíbûhu je vztah dvou bratrÛ, Carla a Dannyho. Star‰í
Carl se nechce vzdát pocitu, Ïe má na Dannyho vliv, souãasnû
v‰ak bratra zrazuje ve snaze získat si pfiízeÀ Paula, kterého
obdivuje pro jeho schopnost „dotahovat vûci do konce“. Pro-
mítá do nûj své vlastní Ïivotní touhy – mít postavení, majetek
a zejména autoritu a nikomu nedovolit, aby ohroÏoval jeho
pracnû vystavûn˘ svût. Na mlad‰ího bratra je v‰ak zvlá‰tním
zpÛsobem fixovan˘ a ze v‰ech sil se brání tomu, aby po odcho-
du manÏelky s dûtmi ztratil i posledního ze své rodiny. („Hele,
ãtvrteãní veãefie s bráchou jsou nedotknuteln˘.“)

Vztahy mezi Carlem a ostatními se vyhrocují s pfiíchodem
Paula, kterého nikdo z pozvan˘ch pfiátel neoãekával. Paula se
v‰ichni bojí, cítí ve vzduchu znepokojivou hrozbu. Není
radno si s ním zahrávat. („Vloni nûkomu pfierazil ãelist jen
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proto, Ïe zaparkoval na jeho oblíben˘m místû.“) Carl zoufale
namlouvá v‰em i sobû, Ïe ho dokáÏe udrÏet na uzdû, i kdyÏ
sám postupnû poznává, Ïe to nebude moÏné. 

Psí dostihy v názvu odkazují k základní situaci hry: jsou dÛ-
vodem pro setkání postav a zároveÀ bodem, k nûmuÏ se vzta-
hují jejich oãekávání a nadûje. Carl a jeho spoleãníci zaloÏili
syndikát – opatfiili si dostihového chrta a doufají, Ïe jim pfii-
nese rozpt˘lení i peníze. JenÏe Carl, hybná síla syndikátu, má
je‰tû jinou, zásadní motivaci – touÏí b˘t na stranû vítûzÛ, do-
stat se nahoru, dosáhnout uznání, jehoÏ se mu zoufale nedo-
stává v zamûstnání ani ve vztazích. („Jde o toho psa, ten pes
je symbol – nûãeho nov˘ho, ‰ance bejt jinej, mít nûco ãist˘ho
a rychl˘ho.“) 

Jedin˘ Danny do syndikátu nepatfií, na rozdíl od ostatních
zatím necítí potfiebu vyplÀovat svÛj Ïivot iluzorními úspûchy.
Je to pfiedev‰ím jeho loajalita a ohleduplnost k osamocenému
bratrovi, co mu zpoãátku nedovoluje odejít. Následující udá-
losti Dannyho v‰ak utvrzují v tom, Ïe se na nûj nemÛÏe spoleh-
nout – v poslední scénû Carl nereaguje na jeho volání o pomoc
a Danny uÏ nemá jinou moÏnost neÏ sourozenecké pouto de-
finitivnû pfieru‰it. 

V˘razn˘m tématem Charmanovy hry je strach – ze ztráty
nejbliÏ‰ích, ze selhání, ze Ïivotní prázdnoty, a pfiedev‰ím
strach pfiijmout skuteãnost takovou, jaká je. Carl není v kaÏ-
dodenním Ïivotû schopen ãinu, místo toho se upíná k pfied-
stavû dostihového psa, kter˘ mu má vrátit ztracenou sebeúctu.
Paul udûlá cokoliv, aby své dûti uchránil od v‰eho, co po-
vaÏuje za ‰patné. A kdyÏ neuspûje, je pfiipraven najít a potre-
stat domnûlé viníky. ZÛstává za ním ale jen spou‰È, Ïena
závislá na prá‰cích na spaní a dûti, které ho nejspí‰ nenávidí,
protoÏe jim brání vydat se vlastní cestou. 

Ve Veãeru na psích dostizích vystupují pouze muÏi, úloha
Ïen je v‰ak nepfiehlédnutelná. KaÏd˘ z muÏÛ se o své part-
nerce (aÈ souãasné, ãi b˘valé) zmíní a není pochyb o tom, Ïe
motivací jejich jednání jsou do znaãné míry právû ony. Danny
se nedávno zasnoubil, Lionel je pod pantoflem, nesmûl˘
Chalky se neobratnû snaÏí zapÛsobit na svou podnájemnici,
pro Paula je manÏelka jen jednou z dal‰ích poloÏek v inven-
táfii jeho úspûchÛ a Carl chápe svou situaci po rozvodu jako
kfiivdu, které se na nûm dopustila nejen Ïena, ale i soudy a de
facto celá spoleãnost. Konfrontace s pfiedstavou o tradiãní muÏ-
ské roli pro nû nevyznívá pfiíznivû – vztahy k Ïenám nezvlá-

86

CHARMAN_ZLOM.QXD:Sestava 1  10/23/12  11:32 AM  Stránka 86



dají a nedafií se jim obstát ani v muÏském svûtû: pfii stfietu
s násilím buì vydû‰enû zavírají oãi ve snaze ochránit alespoÀ
sebe, nebo se sice pokusí o odpor, ale nakonec stejnû rezig-
nují. 

Siln˘ pfiíbûh reflektující muÏsk˘ svût nenaplnûn˘ch am-
bicí a ostr˘ch stfietÛ iluzí s reáln˘m Ïivotem, vûrohodné dia-
logy a napûtí, paradoxnû udrÏované nezávazn˘m tlacháním
postav, za nímÏ je v‰ak cítit tu‰ení hofikého konce – tím v‰ím
hra dokáÏe oslovit diváky i ãtenáfie. Veãer na psích dostizích
je pozoruhodn˘m debutem nadûjného dramatika a urãitû stojí
za to, aby se s ním seznámila ãeská divadelní vefiejnost.

Antonín Dvofiák
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