
egyszerűen Gogol miszticizmusáról van
szó a Holt lelkek második részében - sokkal
inkább erről a dilemmáról: hogy igaz-e,
amit leírt, pontosabban, hogy szabad volt-e
leírni mindezeket!) Záporoz-nak a számon
kérő kérdések - valamenynyit Gogol
fogalmazta meg -, és az író védekezni
kényszerül. Hátborzongató ez a színpadon
megjelenített, valójában csak az író
lelkiismeretében zajló számon kérő
bírósági eljárás. Vádlottal, ügyésszel, a
vád tanúival - bíró és védő nélkül. Hát
védőnek maga csap föl a vádlott.

Efrosz színpadán nem az életművét
lezárt író jelenik meg, hanem a folytatáson
gondolkodó ember, aki a lehetőségeket
mérlegeli. És dönt. A kell mellett.
Kétségbeesve bizonygatja - ez is iroda-
lomtörténeti tény -, hogy ő Puskinnak
ígérte meg az igazság kimondását. Neki
esküdött, hogy csak a valóságról ír majd.
Nem tehet másként. Sem a halott Puskin,
sem a még élő lelkiismerete előtt. A
felismert bajt kimondani kötelesség -
fogalmazza meg Efrosz hőse. És ezzel ez a
színházi este a színházról is fontosat tud
elmondani.

S egyben egy újabb lehetséges magatar-
tásformát kínál. A felelősségvállalásét.
Hitből, s ha az fogyóban, hát dacból
legalább. Mert még hátravan egy fél
emberöltő. S aztán az utódoknak még
nagyon sok. S legalább ennyit örökül kell
tudni-tudnunk hagyni. Hogy fogyjon a
félelem, szűnjék a cinizmus és az árulás.
Meggyőző Efrosz színpadán a védőbeszéd.
De katartikussá a feloldatlan vég teszi ezt
az előadást. Elhangzott a védőbeszéd - de
nincs döntőbíró. Érzelmeink vannak - és
még sok minden: bitorolt és valódi
hazafiság, nemzet, nép, politika. És bárki
beszélhet a nevében vagy hivatkozva rá.
De ki dönt, hogy megérte-e a
felelősségvállalás? Hogy bár szebb
gesztus, mint az árulás vagy a menekülés -
hasznosabb is-é? Illetve: szükség van-e rá?

Gogol egyedül marad a színen, kicsiny
kopott dolgozószobájában. Feleletre vár.
Szereplői eltűntek, anélkül, hogy elis-
merték volna igazát. A nézőtéren sötét
van. Egyedül marad. Harminc és negyven
között félúton. Kétségekkel, kérdésekkel,
egy számvetéssel a háta mögött. Hogyan
fog dönteni? És engedik-e majd a
döntésének megfelelően élni, alkotni,
szidni, gyalázkodni, ironizálni, szenved-
ni? Boldogabbnak lenni ? És Gogol mintha
várná a döntőbírót. Aztán megszólal az
utazóbatár csengője. Hosszú még az út.

PÓR ANNA

Patrice Chéreau
Peer Gyntje

Egy norvég legenda
francia változatban

Ibsen Peer Gyntjének reneszánszát éljük.
1971-ben a diákmegmozdulásokat követő
évek forrongó légkörében nagy vissz-
hangot váltott ki Peter Stein híres berlini
rendezésének kritikusan leleplező értel-
mezése.

De vajon tíz év múltán mi vonzotta
Patrice Chéreau-t ehhez a műhöz, és mitől
özönlik Franciaország fiatalsága a két
napig tartó hosszadalmas előadásra, kér-
deztem meglepetten, amikor megtudtam,
hogy a számomra kissé elavultként el-
könyvelt mű a 8i-es párizsi évadnyitás
nagy színházi eseménye, amelyre a hetek-
kel előre megrohamozott pénztárakból
elkelt minden jegy.

Chéreau ötéves szünet után (híres
bayreuthi Ring-rendezése és filmezések
után) a 8i elején Villeurbanne-ban a TNP-
ben megrendezett Peer Gynt-clőadással
tért vissza a prózai színpadhoz. Ő ma a
nap embere a francia színházban. 198z
októberétől önálló nagy szín-házi
intézmény vezetésére kapott meg-bízatást
Párizs elővárosában, Nanterreben. A
párizsi Théâtre de la Ville-ben felújított
Peer Gynt rendezése az évad-nyitás nagy
eseménye.

Chéreau nyilatkozata, hogy miként
fedezte fel a művet önmaga számára, első
hallásra talán általánosnak is tűnik: „olyan
volt ez, mint egy elvesztett égi-test vagy
földrész, és a játszhatatlan tündérjátékról
szóló hamis reputáció mögött elfedett
emlékmű, mélyértelmű, ragyogó, nagy
igényű és sugárzó szöveg rejtőzött." E
vallomás, mint utóbb kiderül, szó szerint
veendő és jellemző. Chéreau csakugyan
elfogulatlanul „felfedezi" és a nézővel is
felfedezteti sajátos Peer Gyntjét.

Világosan megfogalmazza, mit keresett
benne: „Íme, most lépésről lépésre követ-
jük a fiatal Ibsent, amikor bennünket és
önmagát is ostorozva csodanagy szabad
akaratunkról szól hozzánk, arról a
szabadságunkról, amikor magunk vá-
lasztunk, hogy önmagunk, szentek vagy
gonosztevők vagy éppen semmik legyünk
. . . indulattal követeli tőlünk ön-magunk
megismerését. »Önmagamba nézek - írja
egy ízben -, itt van a harc-

mező, amelyen egyszer győztes, máskor
legyőzött vagyok.«" Sok minden más
mellett ez a morális, etikai kihívás is
vonzotta a műhöz a mai fiatal rendezőt.
„Ezzel a célkitűzéssel kell előrehaladni a
műben, hogy végigkövethessük Peert
sokféle világon áthatoló útján, családja és
szülőföldje ifjúkori álmainak még ezernyi
lehetőségre nyitott világán, a hegyi
démonok, a trollok világán, akikben Ibsen
önmagunk, förtelmességeink, önzéseink
groteszk képét rajzolta meg; követjük
majd, amint áthatol mind e szakadékokon,
ahol meghajtja gerincét a nagy
Alkalmazkodás és az általános, mindent
átfogó nagy Gyávaság előtt."

Ebben a nyilatkozatban Chéreau egyé-ni
látásmódja mögött benne rejlik a mai
francia rendezőnemzedék egyik közös
vonása is. Felfedező szenvedéllyel, mai
látásmóddal kutatják régebbi művekben az
író mélyebb, eddig rejtve maradt
szándékát. Chéreau ezúttal nem Stein tár-
sadalmi analízisét, hanem a lírai Ibsent
keresi. Peer csavargásaiban, a norvég
Faust mítoszával a mai ember életérzését
kutatja.

Megfogalmazza a belső megközelítést
megvalósító rendezői módszereit, szín-
padi látomásait, amelyekben testet ölte-
nek Ibsen gondolatai; „Az utazás leírása
légies hősköltemény, a metafizika bohó-
cos és törékeny lesz, a hegyek elrepül-nek
és felhők lezuhannak, vízesések, tavak és
ködök árasztják majd el a szín-padot,
delíriumaink színterét".

Végül megmondja, hogy miről szól az
előadás.

„Meg fogjuk mutatni az e falak közé
zárt álmokat, a tájakat, a szegénységet,
egy világot, amelyben nincsen sem isten,
sem ördög, egy kemény és sötét világot,
egy üres és jeges földet ahol a gyermek
Peer elvész apró kicsiny voltában, és a
férfi Peer összezúzott és meztelen lesz."

Valóban szó szerint ez valósul meg a
színpadon. A rendezővel együtt lélegző
festőművész-díszlettervező Richard Pa-
duzzi és a világítást tervező André Diot
közösen álmodják meg azt a sötét, hideg,
fémesen szürke, kozmikus szorongást
sugalló költői világot, amelyhez Grieg
romantikus zenéje helyett puritán, modern
disszonanciát vegyítő hangzások
aláfestése járul. Ebben a közeg-ben keresi
önmagát és az élet értelmét a XIX. század
végére ért ember.

A sokrétűen gazdag színpadi játékban
mitikus látomásokban és pszichológiailag
megformált egyéni sorson keresztül rea-



lizálódik a költői gondolat. Az álmodozó
és hazudozó Peer és anyja eleve
kívülállóak, fantáziájuk, hazudozós me-
seviláguk eltávolítja őket durván realista,
kicsinyesen haszonleső falusi környeze-
tüktől. A színpadkép tökéletesen sugallja
ennek a rideg realitásnak és mitikus
világnak kettősségét, állandóan váltakozó
feszültségét.

A stabil állandó díszlet: kétoldalt
magasba nyúló vastraverzszerű oszlopok,
elöl jobboldalt félbehagyott építkezésre
emlékeztető rézsútos palló, alatta homok-
rakás, a színpad mélyén sötét, titokzatos,
hatalmas vasajtó (mintha zsilipzáró lenne),
amelyik mögött, ha kinyílik, hol fémes
hidegben világító, semmibe vesző irreális
háttér, hol pedig a külvilág különböző tájai
jelennek meg. Az első fel-vonás falusi
lakodalmában zöldellő hegyi táj tűnik fel,
majd kétfelől egymásba torlódó, vadul
szakadozott, félelmetes, ködbe vesző
sziklafalakat, fjordos szakadékokat tolnak
be rajta. A marokkói tengerparti
jelenetben hajót, a sivatagi jelenetben
homokhegyeket, szfinxet, piramist látunk.
A háttér nagy vasajtaja felett rolószerűen
felhúzható lepedőszer-kezet nyúlik le,
amely olykor az előtérig befedi a
színpadot. Az Anitra-jelenetben vékony
tüll, amely mögött ott sejtjük az oázist. Az
V. felvonás hajótörésénél a fekete roló
nagy robajjal - realisztikus dörgés,
villámlás közepette -- rázuhan a hajóra, a
vadul kavargó fekete hullámok elárasztják
az egész színpadot, a víz tetején tűnik fel a
felfordult kis lélek-vesztő, amelyen Peer
el-elsüllyedve hadakozik, és groteszk
bábjátékszerű jelenet-ben próbálja
letaszítani a belé kapaszkodó szakácsot. A
gyermek, siheder Peer első hazudozásainál
ködgomolygás indul el a mélyből, ami
leitmotívként tér majd mindig vissza, az
álmokkal, hazugságokkal együtt.

Álom és realtiás végig szinte elvá-
laszthatatlanul egymásba játszik. A ködből
kibontakozó, fantázia szülte belső
látomások és meghatározatlan irreális
terek világában valóságos disznó és igazi
szép fehér paripa van a színen komikus
hatású szürrealisztikus vegyítéssel. A köl-
tői alaptónusú előadás általában nem
szűkölködik kíméletlen groteszk humor-
ban sem. Kivált a második rész vissza-
taszítóan handabandázó, hazug frázisokat
egymásra dobáló, harsogó pénzmágnás
rabszolgakereskedővé züllött Peert leplezi
le gyilkos indulattal a rendező. (A
szélhámos „Próféta" Anitrája formátlanul
elhízott húsdarab, hosszú, fekete

csadorban táncot lejtő szexbomba, afrikai
nőideál, aki majd valódi fehér lovon
vágtat el. A majmokkal hadakozó Peer a
fán függ ellenfényben, és a sötét szín-
padon a földre vetődő sziluettje éppen
olyan, mint a vele szemben függő
majomé.)

Az egész előadást egy nagy színészi
alakítás, Gérard Desarthe Peerje fogja
egységbe. Stein rendezésében négy külön-
böző színész alakította Peer egymást kö-
vető korszakait. Valójában nem is volt
Peer, csak különböző kalandokban kriti-
kusan leleplezett társadalmi szituációk.
Chéreau-t viszont az ember útja, útkere-
sése érdekli, a megálmodott és a való-
sággal ütköző belső és külső kalandok
vonulatában.

Az első képben a különös megvilá-
gítású, félig sötét, félig világos színpad-ra
a rézsútos pallón csúszik le Peer és anyja
egymást kergetve, zihálva, verekedve.
„Peer, hazudsz!" „Nem hazudok !"

Erre az ibseni indításra, erre a mottóra
épül Peer egész jelleme, sorsa Chéreau-
Desarthe drámájában. A kis kamasz Peer
csúnyasága, kitaszítottsága ellen
képzelgésbe és nagyotmondásba menekül,
maga is hisz hazugságaiban, ezekbe
kapaszkodik, szinte idegesen rettegve.

Ez nem a hagyományos rendezések
erőteljes parasztlegénye, hazudó, fantá-
ziáló charmeurje (mint például hajdan
Gellért Endre szép rendezésében Ladányi
Ferenc). Desarthe Peerje a „részeges apa
és beszámíthatatlan anya" féloldalt
felhúzott vállú, suta járású, kissé deviáns
gyereke. Mintegy belső bizonytalanságait
túlharsogva, agresszív védekezéssel,
képzelgéseivel önmagát biztatva hazudik,
fantáziál. Ha anyja nem hisz neki, üvöltve
és vinnyogva, sértődötten, kissé
abnormális gyerek pózában kuporodik
menedékébe a palló alá.

Ebből a pszichológiailag megindokolt
magatartásból bomlik ki az egész alak
későbbi életútja. Deviánsságát sorsként,
megbélyegzettségként szenvedi el. A
későbbi felnőtt Peer is akkor harsogó és
magabiztos, ha hazudik önmagának és a
világnak. Ha a valósággal ütközve szét-
pukkad a színes buborék, akkor vacog és
retteg. Egész életútja a gyávaság és
vakmerő kalandvágy költői szövevénye.
De míg a beilleszkedni nem tudó, mun-
kakerülő, ösztöneinek élő siheder gyer-
meki fantáziálásán érezni, hogy anyjával
egyetemben a mostoha sors és társadalmi
kitaszítottság ellen menekültek együtt

a mesevilág és költői képzelet szigetére,
addig a későbbiek során ez a magatartás
egyre torzabb, visszataszítóbb formában
jelenik meg, a skrupulus nélküli
szélhámos alakjában. A ragyogó Marfia
Casares különös, heves, fiatalos mozgású
Aase anyója Peer tökéletes párja. Zsör-
tölődő szitkozódásaiban, vele való ha-
dakozásaiban képzelgő, haszontalan gyer-
meke örök mentsvára, jobbik énje. A
gyermek Peer hatalmas költői képzelgése,
lázadó nagyravágyása még vonzó. Anyja
halálánál vad, dermedt rettegés tör ki a
Troll-kalandban megváltozott férfiból.
Úgy rohan el, mint aki maga elől rohan.
Valami végképp lezárul, az alak elvesz-
tette költői varázsát.

Chéreau hangsúlyozza, hogy mindvégig
szem előtt tartotta a darab morális magját.
Mit teszünk saját életünk-kel, hogyan
tudjuk elviselni legbelső erkölcsi
gyávaságunkat? Legyen vagy ne legyen az
ember ,troli"?

Az előadás összhatásából úgy érezzük,
mintha a legmélyén nem is annyira a
„troll"-komplexum, az individualizmus
problematikája foglalkoztatta volna igazán
a rendezőt, hanem egyfajta mikro-
kozmosz, a rimbaud-i Részeg hajó szín-padi
megfogalmazása lebegett volna szeme
előtt. Saját univerzumát, világ-képét vetíti
ki a darabban. Ez fogja össze a hatalmas
vállalkozást.

Chéreau rendezése híven követi, sőt
egyes jeleneteiben kíméletlen sokkoló
élességgel hangsúlyozza Ibsen morális
ostorozásait, de a mai ember élet-
érzésének didergő szorongásaival mutat-ja
meg a kegyetlen, jegesen hideg uni-
verzumban a köd és hazugság ments-
váraiba menekülő gyenge, esendő embert,
aki személyiségét feladva, ocsmány troll-
ként jut el élete végső csődjéhez, meg-
érett a Gomböntő kanalában való beol-
vasztásra, mégis háborogva tiltakozik,
mert azt képzelte, hogy emberként élt,
hogy „önmaga" maradt. Egy szimbolikus
mai „akárkit" mutat, aki se nem „nagy
bűnös", se nem felmenthető, üdvözíthető.

Szembeállítja vele Solvejget, aki Cath-
rine Rétoré megjelenítésében nem naiv
parasztlány, nem is sablonos Gretchen,
hanem környezetéből kisugárzó, szembe-
tűnő egyéniség: egyenes tartású, tiszta
szemű, szép, sudár fiatal leány. Előbb
hallgatag, őzszerűen visszahúzódó, zár-
kózott gyermeklány, majd a minden
érzelmességtől mentes töretlen hit és
emberi tartás megszemélyesítője. Ő az
igazi „sorsválasztó" a darabban. Néhány



vonással megrajzolt alakja jellemzi az
egész darab koncepcióját. Peter Stein
szatirikus szemléletű rendezése keserű
humorral, eltávolító értelmezéssel de-
monstrálta, hogy mivé lettek a XIX.
századi álmok, utópiák; ennek szellemé-
ben kíméletlen groteszk brechti élve-
boncolással szedte darabokra az ocsmány
karrierista Peer végső, megbocsátó idilljét
egy Gretchen-Solvejg Pieta ölé-ben.
Chéreau-nál a megvakult Solvejghez
visszatérő összetöpörödött aggastyán Peer
a földön ülő nő ölébe kuporodik, majd a
bottal botorkáló asszony hátára veszi az
öreget, mint hajdan Peer az anyját, és
beviszi a kunyhójába. Ez a zárókép.
Chéreau vállalja Ibsent; Griegzene és
romantikus érzelmesség nélkül vállalja a
végső, megkésett feloldozást.

Meg is indokolja, hogy miért nem
húzott a darabból. Szerinte Stein nem
bízott a mű hatásában, és ezért átírta az V.
felvonást, ő bízott a műben, és szerinte
csak azt lehet a darabbal elmondani, amit
Ibsen beletett, és amit Ibsen akart,
különben más művet kell keresni. Nem
helyeselte, hogy a Schaubühne
előadásában kihagyták a temetési
jelenetet, amikor a Norvégiába hazatérő
megtört Peer kívülállóként részt vesz egy
falusi temetésen, és meghallgatja a pap
engesztelő búcsúbeszédét a paraszt férfi
felett, aki levágta az ujját, hogy ne
sorozzák be katonának. Ezt Ibsen a
Brandban is megírta, tehát fontosnak
tartotta. Érezni, hogy a rendező szív-ügye
volt ez az egyik legszebben meg-
rendezett jelenet.

A meghalt férfi egyszerű, szerény, alá-
zatos ember volt, mondja a lelkész,
szégyellte a megcsonkított kezét. Vétett
az állam törvénye ellen, mert látókörébe
nem is fért bele a haza és nagyvilág
távlata. De egy életen át törhetetlenül
küzdött a zord hegyi tájban a természet
erői ellen. Háromszor megsemmisült há-
zát mindig újra építve, kegyetlen sorsában
győztesen helytállva nevelte fel három

fiát. Az ország törvénye szerint bűnös
volt, de az isten földi képviselője, a falusi
pap feloldozza, mert nem élt haszontalan
életet. A mindent kigúnyoló Peer most
arra vágyik, hogy felette is ilyen
vigasztaló beszédet mondjon egy falusi
lelkipásztor, mint az egyszerű ember
felett, aki hű maradt önmagához.

A hideg szürke-barna világításban szét-
szórt csoport minden alakja élesen kiraj-
zolódik, mint egy fehér-fekete grafikában
vagy filmben; Peer távolabb, oldalt
kívülállóként látszik. A pap szavai szo-
rongó egzaltáltsággal, távolról jövő sze-
mélytelenséggel hangzanak el. Itt-ott az
emberek riadt tipegései kísérik. Szín,
hang, ritmus és koreográfia hibátlan
egysége. Archaikus primitívséggel meg-
rajzolt, megrendítő jelenet. Utána szinte
kikerülhetetlen pontként hangzik el Peer
halk, didergő, befelé mormolt mondata.
Ez a kép mint a mostoha norvég
parasztsors költői hímnusza, önálló balla-
daként is megállhatna.

Minden a helyén van ebben a rende-
zésben: festőiség, világítás, hanghordo-
zás, zene, mozgás, ritmus feszültségei-
nek összjátéka, Chéreau költői univer-
zuma kerek egységes egész. A húzások
nélküli előadás mégis fárasztó. A máso-
dik részben (IV. V. felv.) az elvisel-
hetetlenül elnyújtott őrültekházának na-
turalisztikus horrorjelenetei és más részek
olykor irritálóan hosszadalmassá,
bőbeszédűvé teszik az egyébként felejt-
hetetlen szépségeket, gazdagságot felmu-
tató második részt.

Ha most ezek után megpróbálunk vá-
laszt adni a feltett kérdésre, hogy vajon
mi is vonzotta a fiatal francia rendezőt
ehhez a műhöz, akkor ugyan-csak
meglepően időszerűnek tűnnek Szerb
Antal majd fél évszázada kimondott
megállapításai: „Általában mi a ma-
radandó és mi az elavult Ibsen művé-ben?
. . . Kétségtelen, hogy itt is bevált az
irodalmi sors törvénye : ma az hat
legkevésbé, ami legerősebben hatott a

kortársakra; a probléma-darabok elavultak
problémáikkal együtt. A színpadon éppen
az a Peer Gynt él a legerősebben, melyet
Ibsen egész kivételesen nem a színpad
számára írt."

És valóban, ez a formai nyitottság
(amelynek költői lehetőségeit majd az
impresszionizmus színházában többek kö-
zött a francia Claudel is továbbfejlesz-
tette) teszi izgalmassá a mai rendező
számára a darabot. „Peer Gynt óriási
színpadi találmány papíron. Valószínű,
hogy nem is színpadi előadásra íródott.
Éppen ez az izgalmas számomra, mert az
ember így mindent megengedhet magának"

- vallja Chéreau.
„Talán azt lehetne mondani, hogy a lírai,

az önmagáról valló Ibsen marad meg, míg
a realista Ibsen az irodalomtörténeté . . ."
mondja Szerb Antal. Ezúttal csakugyan
nagy színházi kaland, a képzelet szabad
szárnyalása mellett rejtve lappangó líra
élteti Chéreau Peer Gyntjét.

„ A Peer Gyntben Ibsen alkotó élete
folyamán egyetlenegyszer elvesztetté a
gyeplőt ... a valóságból az álomvilágba
olyan mosolygó eleganciával suhan át,
amely egyenrangú Shakespeare költői
képzeletével" - írja darab jeles norvég
rendezője, H. J. Nilsen.

A kritika itt-ott (jobbára a határokon
kívüli német és svájci lapok hasábjain) a
produkció költői szépségének teljes el-
ismerése mellett a mitikus-pszichologikus
szövődmény mögött rejlő társadalmi
hátteret, a mába mutató kritikai hangot
hiányolja. Azt is megpendítik, hogy a
rendező a kissé meghaladtnak elkönyvelt
színpadi illúziók keltésétől és a „ku-
kucskáló" színház módszereitől sem riad
vissza, hogy antiromantikus felfogása
mellett visszahozta az időtlenséget, és az
érzelmet sem tagadja meg.

Mindezen természetesen lehet, vagy talán
kell is vitatkozni, csak azon nem, hogy
Chéreau és együttese megtalálta azt a
„hullámhosszt", amely mágnesként
vonzotta és euforikus tombolásra késztette
a francia fiatalságot, és sokrétű, poétikus
játékával a mai ember életérzését
fogalmazta meg Ibsen költeményével.
Vitathatatlan: Chéreau rendezése -
hosszadalmasságaival együtt is - nagyszerű
Színház. Ez a maga útját járó autodidakta
nem zavartatja magát semmilyen előre
megfontolt korszerűség elveitől. Bátran
nyúl a pittoreszk, festői, akár operai
színpadi fogásokhoz is, de semmi sem
öncélú, minden az egységes költői
értelmezés kedvéért történik.

Patrice Chéreau Peer Gyntje


