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FERIEBILLEDER
Af Jens Christian Lauenstein Led

”De intellektuelle? Det er ikke
os! Vi er noget andet. Vi er
feriegæster i vores eget land... vi
hører ikke hjemme nogen steder
... vi løber frem og tilbage på jagt
efter små succeser overalt ... vi
gør ikke noget, vi snakker bare
rigtig meget. ”
Barbara, Sommergæster
Maxim Gorkij er en af Ruslands
helt store forfattere fra begyndelsen
af det 20. århundrede, og i 1904
skrev han Sommergæster, der fik
premiere i Skt. Petersborg samme år.
Premieren skabte en del røre, fordi
Gorkij i sin tekst problematiserer
en vis livslede og passivitet i den
russiske middelklasse, og det brød
den selvsamme middelklasse sig
ikke så meget om. Siden har det dog
netop været den præcision og faktisk
kærlighed, hvormed Gorkij rammer
lige netop de privilegeredes kvaler
med selv det at være privilegeret, men
ude af stand til at bruge privilegierne
konstruktivt.
Vi møder i teksten en større gruppe
voksne, der er taget i sommerhus,
sådan som de gør hvert år. Der
er læger, forfattere, advokater,
livsnydere, nogen der lever af deres
arv, nogen der arbejder hårdt og har
brug for ferie. Centrum for deres
ferie er parret Sergej Bassov (hos
os ”Basse”), hans kone Barbara og
deres sommerhus. Gruppen af gamle
venner og bekendte har dette år fået
ledsagelse af en ny bekendt, Maria,
som er læge og har sin unge, voksne
datter, Sonja, med. Maria er stærkt
socialt og politisk engageret, og det
fører til en række diskussioner og
sammenstød i gruppen, hvor de fleste
ikke har lyst til at høre om verdens
uretfærdigheder og ulykker.
Gorkij har som sagt henlagt
handlingen til ferien, og derved
rammer han den privilegerede
klasse meget rent på et sårbart
sted. De fleste af os havde for nogle

uger siden sommerferie, og måske
genkender vi noget af stemningen i
Sommergæster: Nu har man endelig
ferie, man har forberedt og glædet sig
til at komme lidt væk, være sammen,
stresse af. Men netop pausen fra
alle hamsterhjulene åbner ikke kun
for glædelig afslapning, men også
for at alle hverdagens spøgelser og
hengemte frustrationer kan få plads.
Det er ikke altid så enkelt at få den
gode, varme familielykke til at være
det eneste, der får plads på en ferie.
På den måde kan ferier være nok så
stressende som hverdagen, og det
er netop, hvad der præger Gorkijs
sommergæster.
Ferien som arena har også en særlig
dramaturgisk funktion. Teksten
er nemlig ikke konstrueret i en
klassisk dramaturgisk økonomi, hvor
handlingen driver scenerne fremad i
logisk nødvendighed. Det er snarere
en række scener, dialoger, samtaler,
der følger på hinanden uden stram
logik – ligesom når man er på ferie:
man laver lidt det ene, lidt det andet;
slapper af, fortaber sig i en samtaler,
kommer lidt op at skændes, bryder så
op og tager på en skovtur, osv. Gorkij
skriver selv i sit forord til teksten, at
han opfatter teksten som en samling
af scener fra et sommerliv, og ikke
som et klassisk drama.
I russisk teatersammenhæng er
teksten en af de helt store klassikere,
og den spilles også med jævne
mellemrum på vesteuropæiske
scener. Navnlig i Tyskland, hvor
teksten fik en særlig status i
begyndelsen af 1970’erne. I Berlin var
det toneangivende teater dengang
– som nu – Schaubühne, under
ledelse af instruktøren Peter Stein.
Han og hans ensemble satte stykket
op i 1974 i en bearbejdet udgave af
en af datidens store dramatikere,
Botho Strauss. Stein og Strauss har
i deres udgave taget Gorkij på ordet
mht. den lidt løsere sammenstilling
af scener, idet de har byttet rundt
på nogle af scenerne og skrevet
hele teksten igennem på ny. Deres

opsætning blev en stor succes for
Schaubühne, og i 1976 lavede teatret
en filmversion, der også høstede stor
anerkendelse. De medvirkende talte
bl.a. Bruno Ganz (senere kendt for
rollen som Hitler i Der Untergang) og
Otto Sander (senere kendt fra Wim
Wenders film Himlen over Berlin).
I vores opsætning er det Stein og
Strauss udgave vi bruger, fordi den er
trukket lidt væk fra Gorkijs russiske
realitet i 1904 og tættere på vores tid
og virkelighed.
For Gorkijs tekst står, sådan som vi
oplever den, i et meget nært forhold
til vor tid. Hele vesten, måske
navnlig de skandinaviske lande,
udgør i en global sammenhæng en
privilegeret klasse. Det er som om vi
alle er taget på en permanent ferie af
adspredelse, livsnydelse og flugt fra
den virkelighed, der truer os. Også
vi reflekterer dygtigt over verdens
tilstand; vi diskuterer flittigt og
energisk emner som kunst og politik;
vi hygger os og nyder livet – men
heller ikke vi bevæger den helt
store, verdenspolitiske omvæltning.
Og det er – især i Gorkijs optik –
tragisk, men ganske underholdende.
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