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Američania si mohli 9.januára 2006 v denníku The Nation prečítať komentár, v 
ktorom bolo aj takéto konštatovanie: "Bushovo zneužívanie prezidentskej moci je 
najväčšie v americkej histórii... Existuje názov pre systém vlády, ktorý vedie 
agresívnu vojnu, klame svojich občanov, porušuje ich práva, zneužíva moc a 
porušuje zákon, odmieta súdne a legislatívne kontroly seba samého, nárokuje si moc 
bez obmedzení, mučí väzňov a koná v tajnosti. Je to diktatúra."  

Kto videl predstavenie zručne a vtipne napísanej hry Davida Mameta November v 
Divadle Aréna v réžii Martina Čičváka a mal ešte nejaké ilúzie napríklad o 
bezúhonnosti najvyššej politiky v USA, tak pravdepodobne aj o nich začal 
pochybovať. Vyššie citované slová, publikované v programovom bulletine, ale aj hra 
úspešného amerického dramatika, hoci s vedomím istej dávky autorskej licencie, k 
tejto strate ilúzií výdatne prispeje. Podobne ako zhliadnutie dokumentárnych filmov 
Michaela Moorea, z ktorých sme niekoľko videli aj u nás. Napríklad jeden z nich, 
Farenheit 9/11, získal v roku 2004 Zlatú palmu v Cannes. Naša Gorila, na pozadí 
toho, čo nám hra i jej celkom vydarená inscenácia sprostredkuje, predstavuje akoby 
malý poklesok nezbedníka s vybíjanými praktikami ostrieľaného profíka.  

Mamet umiestňuje hru November do oválnej pracovne amerického prezidenta v 
tesne predvolebnom čase, keď sa už všeobecne vie, že prezident "dodrbal krajinu 
ako nikto iný," a teda nebude opäť zvolený. Viacero reálií napovedá, že inšpiráciou 
pre autora hry bolo obdobie, keď bol prezidentom USA George W. Bush.  

V hre predstavovaný prezident je ešte stále suverén, cynik a superman, je vrchovato 
vulgárny a nevzdáva sa nádeje, že by sa v tejto oválnej pracovni prípadne ešte jedno 
volebné obdobie mohol udržať. Tomáš Maštalír ho hrá hrmotne, expresívne, s 
hereckou suverénnosťou a vyzývavou sebadôverou. Je to celkom kompaktný a 
ucelený výkon, žiaľ, zakladajúci si viac na vonkajších a jednoznačných 
charakteristikách, ktorým však chýba zázemie v istom psychologickom podhubí, teda 
v tom, čoho dôsledkom sú vonkajšie, zaiste efektné, dosť neurotické a aj divácky 
vďačné prejavy cynického suveréna. V tomto ohľade je príkladnejší a 
prepracovanejší výkon prezidentovho tajomníka a radcu, ktorého hrá s nadhľadom a 
primeraným, takmer až úsmevným odstupom Boris Farkaš. Prezidentov návyk, 
vyťažiť zo svojej funkcie maximum aj pre seba, sa premietol do vyjednávania úplatku 
za akt už tradičného udeľovania milosti moriakom pred Dňom vďakyvzdania. 
Zástupca národného združenia chovateľov moriakov, ktorého spoľahlivo hrá Martin 
Hronský, je zvyknutý na bežný úplatok päťdesiattisíc dolárov. Ale Charles Smith - 
také je meno prezidenta - postupne zvyšuje túto sumu na dvesto miliónov dolárov, čo 
sa mu napokon podarí dosiahnuť. To mu dáva nádej, že vyhrá aj voľby. Pretože 
podľa jeho slov úspech vo voľbách si vyžaduje "plnú riť peňazí a dobrý nápad". 
Mametova hra, zaiste v origináli, ale vo vrchovatej miere v preklade (Zuzana 
Šajgalíková), a potom aj pri jej inscenovaní je záplavou vulgarizmov toho 
najhrubšieho zrna.  
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V najtvrdšie predstaviteľnej podobe skloňujú sa tu pohlavné orgány a časujú 
sexuálne praktiky. Výdatne k tomu prispieva aj fakt, že autorkou prezidentových 
prejavov je lesba (mimochodom požadujúca od prezidenta, aby ju "oženil" s jej 
partnerkou). Nápadito ju hrá Jana Oľhová a celkom nevtieravo prináša do situácií aj 
tému proklamovanej rovnosti občanov, bez ohľadu na to, či sú čierni, žltí, šikmookí, 
sexuálne či názorovo inak orientovaní. Sú to však iba reči o boji proti rasizmu a 
segregácii, skutočnosť je však taká, že predsudky naďalej a vytrvalo v spoločnosti i 
na najvyšších miestach fungujú. V tomto ohľade do dynamických a akčných situácií 
dobre zapadla postava Indiána, ktorú hrá Ľúbo Gregor.  

Režisér Martin Cičvák so scénografom Tomom Cillerom pripravili kompaktnú, 
sústredenú, výtvarne nápaditú, herecky primerane dotvorenú, vyznením dostatočne 
apelatívnu inscenáciu a pokračujú takto v zaujímavom dramaturgickom a 
programovom smerovaní Divadla Aréna, v jeho cieľavedomom prezentovaní 
kontroverzných tém, okrem iného aj výberom originálnych a nápaditých titulov.  

Spomínané vulgarizmy, na ktoré asi ešte dlho bude istá časť publika citlivá a budú 
mu prekážať, v poslednom čase dosť intenzívne prenikajú aj do "solídneho" divadla, 
ale i do televízie a filmu, ba dokonca aj do parlamentu v priamom prenose. Pokiaľ sú 
v umeleckých produkciách používané funkčne a plnia istú významotvornú funkciu, asi 
sa im neubráníme a pomaly si na ne zvykáme. Ale funkčnosť, rovnako ako zmysel 
pre mieru a proporcie, mal by byť ustrážený. Nie vždy sa to v prípade tejto inscenácie 
podarilo. Stretli sme sa však s hrou, ktorá nám predstavila Ameriku v inej, menej 
lichotivej podobe. Ale na pozadí našich informácií, napríklad aj z Gorily, viac 
pochopiteľnej.  

Aktuálnosť a adresnosť hry nadobudla takmer nečakaný rozmer. 


