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I.

BEVEZETŐ
I.1.

TÉMAFELVETÉS ÉS A KUTATÁSI FELADAT KIJELÖLÉSE

Disszertációmban Szergej Paradzsanov, a tifliszi örmény származású szovjet
rendező filmes formanyelvének elemzését tűztem ki célul. Paradzsanov pályafutásának
közel négy évtizede alatt mindössze négy jelentős játékfilmet készített el, az Elfelejtett
ősök árnyai /Тени забытых предков/, A gránátalma színe /Цвет граната/, A szurámi
vár legendája /Легенда о Сурамской крепости/ és az Asik-Kerib /Ашик-Кериб/ című
filmeket, amelyekkel azonban mindenféle etnikai és kulturális határt, illetve esztétikai
törvényt átlépve, olyan filmnyelvet hozott létre, amely teljesen egyedülálló az egyetemes
filmművészetben1.
Úgy véljük, Szergej Paradzsanov művészi eljárásainak rendszere egyrészről a
modern művészet elveivel mutat rokonságot, mivel a rendező teljesen új költői
formanyelvet hozott létre, az eklektika, a „giccs” esztétikáját, és ezzel művészete a kortárs
„posztmodern” művészet felé mutat. Másrészt, a rendező filmművészete a XX. század
elejének művészetével, az orosz modernizmus legjobb hagyományaival mutat több
vonatkozásban tipológiai párhuzamot. Paradzsanov művészi formanyelve nézetünk szerint
éppen a XX. század elejének, és a XX. század második felének találkozási pontjánál
helyezhető el. Bár egyre több Paradzsanovról megjelenő könyv és tanulmány lát
napvilágot, mégis ezek túlnyomó többsége leginkább a művész életével foglalkozik –
természetesen Paradzsanov esetében nem lehet eltekinteni az életrajz bevonásától a
kutatásokba, ahogy nem szabad elfelejteni képzőművészeti tevékenységét sem –, azonban
filmes formanyelvének az átfogó elemzésére, amint azt Levon Grigorjan, Paradzsanov
filmjeinek egyik legszakavatottabb elemzője megállapítja (ГРИГОРЯН 2011: 9, erről ld.
még ЛУКАШОВА 2007: 149), sem a rendező életében, sem a halála óta eltelt immár több
mint húsz év alatt eddig még nem történt kísérlet2. A Paradzsanov-filmeket olyannyira
jellemző vizuális kifejezési eszközök és elvek sajátosságainak elemzése – mely
véleményünk szerint igazán különleges, újító, forradalmi és meghatározó jellegű, kevéssé
vált kutatott területévé az életműnek. Dolgozatunk középpontjában ennek az aspektusnak a
tanulmányozása áll.
1

A rendező ennek az egyedülálló, csak rá jellemző filmes formanyelvének köszönhetően Frederico Fellini,
Ingmar Bergman és Andrej Tarkovszkij mellett bekerült a tíz legegyedibb filmnyelvet létrehozó rendezők
közé (ГРИГОРЯН 2011: 8).
2
Erről részletesebben szólunk a szakirodalom rövid bemutatásakor.
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A paradzsanovi életmű kutatói két fontos jellegzetességre hívják fel a figyelmet. Az
egyik ilyen alapvető vonás a rendező filmművészetének transzkulturális jellege.
Paradzsanov mind a négy játékfilmje más-más nép kultúrájának közegében született meg.
Az Elfelejtett ősök árnyai című film az ukrán, A gránátalma színe az örmény, A szurámi
vár legendája a grúz, az Asik-Kerib pedig a török kulturális hagyományból merített. A
rendező ezeket a filmjeit három filmstúdióban, négy országban, négy nyelven készítette el.
Talán egyetlen más filmrendezőt sem találunk az egyetemes filmművészet történetében,
aki négy nemzet kultúráját ennyire hitelesen tudta volna megszólaltatni. A különböző
kultúrák talaján elkészített filmjeit a rendező művészi látásmódja, és különleges filmnyelve
foglalja egységbe, amely mindegyik filmjében hasonló törvényszerűségek szerint működik.
Paradzsanov filmnyelvének plasztikus, dekoratív, illusztratív jellege a másik olyan
vonás, amelyet a rendezővel kapcsolatban a kutatók kiemelnek. Rámutatnak arra, hogy
filmjeinek (forgatókönyveinek) gondolati íve a színek és a festészeti-kompozíciós
megoldások révén szerveződik (ЦЕРЕТЕЛИ 2001: 8). A Paradzsanov-szakirodalomban
általánosan elterjedt az a vélemény, miszerint filmjei tulajdonképpen nem is tekinthetők
valódi filmnek, hanem csupán képek sorozatának – nem is mozgóképek a szó
hagyományos, filmművészeti értelmében, hanem egymást követő mozgó-képek, azaz
festmények, képzőművészeti alkotások sorozata. A rendező maga is hangsúlyozza a
festészeti elv fontosságát filmművészetében:
„Világéletemben vonzódtam a festészethez, és már régóta önálló
festővászonnak fogom fel a filmképet. Tisztában vagyok vele, hogy
rendezéseim előszeretettel oldódnak fel a festészetben, és ebben áll
valószínűleg filmjeim legnagyobb gyengesége, de ereje is. Művészi
gyakorlatomban legtöbbször festészeti megoldást választok, és nem
irodalmit. És számomra az az irodalom a leginkább megközelíthető, amely
lényegét tekintve maga is átváltozott festészet.”3 (ПАРАДЖАНОВ 1966: 60)
A dolgozatban a rendező stilizált, megkonstruált filmnyelvének elemzésével
megkíséreljük bemutatni, hogy itt nem csupán a Paradzsanov-filmek képi nyelvezetének
plaszticitásáról és dekorativitásáról van szó, filmjei nem egyszerűen olyan filmképek
láncolatát képezik, amelyeket konkrét festészeti alkotásokként foghatunk fel. Úgy véljük,
hogy a rendező látásmódjának – s ez életművéből is rekonstruálható, sokkal mélyebb
3

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Я всегда был пристрастен к живописи и давно уже свыкся с тем,
что воспринимаю кадр, как самостоятельное живописное полотно. Я знаю, что моя режиссура охотно
растворяется в живописи, и в этом, наверное, ее первая слабость и первая сила. В своей практике я
чаще всего обращаюсь к живописному решению, но не литературному. И мне доступнее всего та
литература, которая в сути своей сама – преображенная живопись».
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festészeti eredete és alapja van. A rendező filmes formanyelvének vizsgálata során
kísérletet teszünk Paradzsanov alkotásai és a XX. század elejének művészi irányzatai közti
tipológiai párhuzamok feltárására. Eközben elsősorban az orosz modernizmus és az
avantgarde korának festészetét vizsgáljuk – különös tekintettel a neo-primitivizmus
irányzatára –, de a szecesszió, a kubizmus, a futurizmus és az analitikus festészeti iskola
alkotásait is bevonjuk a vizsgálódások körébe. Minden esetben azt szeretnénk szem előtt
tartani, hogy ezeknek az irányzatoknak a jelenléte a rendező esztétikai nézeteiben és
magukban a filmalkotásokban hogyan mutatkozik meg. Ugyanakkor szeretnénk
kihangsúlyozni, hogy az említett párhuzamokat csupán tipológiai egyezésnek tartjuk, nem
pedig nem közvetlen hatásnak. Paradzsanov a kortársak tanúsága szerint, nagyon jól
ismerte a festészetet, ez azonban leginkább a nyugati festészetre vonatkozott. A XX.
század elejének orosz festészetét kevésbé ismerhette, mégis úgy véljük, ez az
összehasonlítás megtehető, és ennek okait dolgozatunk egyes fejezeteiben igyekszünk
kifejteni.
A dolgozatban bemutatjuk továbbá a paradzsanovi filmnyelv fő sajátosságait,
azokat a művészi eljárásokat, amelyek révén megvalósul a rendező azon törekvése, hogy a
filmkép síkszerűségét elérje, és a képek kétdimenziós látvány benyomását keltsék.
Bemutatjuk azokat a technikai megoldásokat – a statikus kamerahasználat, a frontálisan
beállított jelenetezés, a filmképek síkszerű megoldása –, amelyek Paradzsanov
filmnyelvének ezt a különös sajátosságát létrehozzák.4
Dolgozatunk II. fejezetében először megkíséreljük felfedni azokat az életrajzi
gyökereket – az életrajz szót itt tág értelemben használjuk –, illetve azokat a családi,
geokulturális és kulturtörténeti forrásokat, amelyekből Paradzsanov művészete fakad, és
amelyek különleges filmnyelvének sok törvényszerűségére magyarázatot nyújthatnak. Ezt
követően röviden bemutatjuk, hogy a rendező első filmjeiben melyek azok az elemek,
amelyek Paradzsanov sajátos formanyelvét már megelőlegezik. Majd az Elfelejtett ősök
árnyai című film rövid elemzésének segítségével bemutatjuk azt a jellegzetes képi világot,
amely Paradzsanov egyedi formanyelvének a megszületését hozta. Az Elfelejtett ősök
árnyai című film megszületését inspiráló körülmények között szeretnénk rámutatni azokra
4

A dolgozat alapját a 2002-ben megvédett Az orosz századelő művészeti irányzatainak szintézise a XX.
század második felében /Az orosz századelő művészetének és Szergej Paradzsanov filmművészetének
összehasonlító elemzése/ (EGERES 2002) című szakdolgozatunk, illetve az azóta К вопросу о генезисе
искусства и о творческой судьбе Сергея Параджанова (EGERES 2003), és a Заметки к литературным
и живописным истокам визуальных решений в кинематографе Сергея Параджанова (EGERES 2004)
címen írt e tárgyú tanulmányaink alkotják.
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a tipológiai párhuzamokra, amelyek véleményünk szerint hasonló forrásokból táplálkoztak,
és ezért hasonló művészi eljárásokhoz vezettek a rendező filmnyelvében és a XX. század
elejének orosz művészeti irányzataiban.
A dolgozat III. fejezetében A gránátalma színe és A szurámi vár legendája című
filmek részletes elemzését mutatjuk be. Az elemzések módszertanilag eltérnek egymástól,
erről az alábbiakban részletesen szólunk. A gránátalma színe című film formanyelvi
sajátosságainak bemutatásakor kitérünk azokra a tipológiai párhuzamokra, amelyek mind
Paradzsanov képi világának, mind pedig a XX. század elejének különböző orosz művészeti
irányzatait képviselő festők alkotásait jellemzik. Ehhez kapcsolódva röviden szólunk a
kollázs szerkesztési elvét követő montázstechnikáról, amely, úgy véljük, a paradzsanovi
filmnyelv egyik legjellegzetesebb sajátossága, s amely szintén kapcsolódik a XX. század
elejének avantgarde festészetéhez, az akkor kialakuló kollázshoz. Ez az elv érvényesül
filmképein belül, azok nagyobb egységeiben, valamint a hangzásban is. Paradzsanov
filmes formanyelvének ezt a vonását a kutatók rendszeresen meg is említik, ám részletesen
kifejtett elemzésére eddig még nem került sor. Mi sem vállalkozunk a kérdés kimerítő
elemzésére, csak néhány gondolatot vázolunk fel ezzel kapcsolatban, mivel ez már
szétfeszítené a dolgozat kereteit. A szurámi vár legendája című film elemzésében ezt az
aspektust kiegészítjük Paradzsanov filmje és Ivan Peresztyianyi 1922-es némafilmjének
összevetésével.5
I.2.

A KUTATÁS MÓDSZERTANI SAJÁTOSSÁGAI

A dolgozat az elemzési módszer tekintetében nem egy eleve eldöntött módszertani
alapelvet követ. Ezt részben a dolgozatban vizsgált filmalkotások tematikai és stiláris
változatossága okozza. Másrészt munkánk módszertani, s egyben stilisztikai szempontból
is eklektikus jellege magának a vizsgált anyagnak a természetéből is fakad. Az egyes
filmek esetében az adott film természete, az elemzett anyag határozta meg az adott esetben
alkalmazott az elemzési módszert.
5

Paradzsanov utolsó játékfilmjének, az Asik-Keribnek, illetve a Kijevi freskók című filmtöredéknek, és a
rendező két festészeti tárgyú rövidfilmjének, a Hakop Hovnatanjan és az Arabeszkek Niko Piroszmani
témájára című filmeknek a részletes elemzését dolgozatunkban nem tesszük meg, mivel az már szétfeszítené
a dolgozat kereteit, azonban több ízben utalunk e filmek bizonyos mozzanataira. Így például már itt
szeretnénk megjegyezni, hogy az említett rövidfilmeknek, illetve a Kijevi freskók töredékben fennmaradt
részletének elemzését igen izgalmas témának tartjuk, a rendező ezekben a kisfilmekben a legkísérletezőbb,
legjátékosabb, szinte független filmes megoldásokkal él. Elemzésük nagyban hozzájárulhat az egész életmű
jobb megismeréséhez, így ezt egy későbbi kutatás során mindenképpen szeretnénk elvégezni.
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A gránátalma színe című film esetében nehezebb helyzetben van az elemző, mivel
a film szimbolikus jelentésű állóképek, vagy az állóképekhez közeli minimális mozgást
megjelenítő képek sorozatából áll. Ezért, mint azt Paradzsanov minden kutatója
megállapítja, ez a film elsősorban a festészet eszközeivel él, így az elemzésben is ahhoz
hasonló módszereket kell alkalmaznunk, mint a képzőművészeti alkotások elemzésekor.
Ebből következően elemzésünk gyakorta leíróbb, statikusabb jellegű, és közelít az ekfrázis
módszeréhez. Az irodalomtudomány ezt a terminust az irodalmi művekben megjelenő
képzőművészeti alkotások értelmezése kapcsán használja6, de amint azt Leonyid Heller
tanulmányában kifejti, az ekfrázis elsődleges retorikai-irodalmi jelentése kibővíthető, és
tágabb értelmezési lehetőséget is felkínál. Így nem csak a „megmerevedett” térbeli tárgyak
nyelvi leírása tekinthető ekfrázisnak, hanem az „időbeli” művészetek, a film, a tánc, az
ének és a zene nyelvi eszközökkel történő leírása is (ГЕЛЛЕР 2002: 13).
A szurámi vár legendája esetében az elemzés kevésbé leíró jellegű, mivel más a
film struktúrája, kevésbé statikus, és sokkal dinamikusabb a képek egymásra következése.
Ebben a filmjében a rendező több kimondottan filmes eszközt alkalmaz, és ezért ebben az
esetben az elemzés módszere a film-szüzsé kibontásának dinamikáját követi.
A rendező életművének sajátossága – a fentieken kívül, felvet még néhány lényeges
módszertani kérdést.
Paradzsanov életművének és filmművészetének tipológiai besorolása igen nehéz,
hiszen tifliszi örményként, Moszkvában végezte a filmművészeti főiskolát, majd három
szovjet tagköztársaság nemzeti filmstúdióiban négy nyelven készítette el filmjeit, és ezeket
egy ötödik nyelvre, a közös orosz nyelvre szinkronizálták. Mindezek mellett természetesen
nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy egy soknemzetiségű, de egyetlen
hivatalos közös nyelvvel rendelkező, és kifelé még zárt birodalomban – ahol a számos
nemzetiségi kultúra mellett még csak alakulóban volt egy közös kulturális nyelvezet –
alkotott egy olyan művészeti ágban, amely megjelenése óta elsősorban univerzális,
nemzetek feletti, s csak másodsorban nemzeti sajátosságú.

6

Az ekfrázis fogalmának sokfajta lehetséges értelmezését mutatja be Leonyid Heller az ekfrázisról szóló
tanulmánykötet Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе című bevezető tanulmányában. Az
ekfrázis összetett fogalma, és sokféle megközelítési módja – mint azt a kutató írja tanulmányában – többek
között érinti a művészetek szintézise, a művészeti ágak közti átjárhatóság és átfordíthatóság, és az
intermedialitás kérdését. A kutatónak az ekfrázis fogalmának meghatározásával kapcsolatos megállapításai
közül ehelyütt szeretnénk kiemelni, hogy „az ekfrázis nem a tárgyat fordítja át a szóba […] és nem is a kódot
[…], hanem a tárgy befogadását és a kód értelmezését adja át a nyelv eszközeivel.” «экфрасис переводит в
слово не объект […] и не код […], а восприятие объекта и толкование кода.» (ГЕЛЛЕР 2002B: 10).
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Dolgozatunkban a filmek elemzésekor az orosz nyelvet vettük alapul, ugyanis
Paradzsanov filmjeinek létezik orosz nyelvű változata, forgatókönyvei le vannak fordítva
oroszra, a róla szóló alapvető szakirodalom is orosz nyelven íródott. Paradzsanov számára
rendkívül fontos volt, hogy annak a népnek a nyelvén szólaljanak meg a filmjei, amely nép
kultúrájáról szól az adott film, s ez filmjeinek orosz változatában hangalámondással van
megoldva. Ez némileg zavaró megoldás, ugyanakkor az értelmezés szempontjából fontos,
hogy – ugyan nehezen kivehetően –, de megmarad az eredeti hangzás. A filmek alapjait
képező, vagy azokban szereplő irodalmi művek esetében az orosz nyelvű fordítást vettük
alapul, illetve, amennyiben létezik magyar nyelvű fordítás, azt is figyelembe vettük7.
Ezzel függ össze az is, hogy a dolgozatban elsősorban az orosz és a magyar
szakirodalomra támaszkodtunk, ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a Paradzsanovval
kapcsolatos szakirodalom túlnyomó többsége, mint említettük, orosz nyelven jelent meg. A
XX. század elejének orosz festészetét is az orosz nyelvű szakirodalom alapján tárgyaljuk.
Emellett Paradzsanov filmjeinek soknyelvűsége nemcsak a filmek, de a szakirodalom
feldolgozásában is nehézséget jelent a kutató számára 8. A Paradzsanov filmművészetének
szentelt nyugati szakirodalom feldolgozását pedig a későbbi kutatásaink során szeretnénk
elvégezni.
A dolgozatban felmerülő néhány technikai jellegű módszertani kérdéssel
kapcsolatban szeretnénk kitérni arra, hogy az orosz nyelvű idézetek magyar fordítását a
főszövegben adjuk meg, míg az eredeti nyelven írt szöveg a lábjegyzetben szerepel. Ettől
csak A gránátalma színe című film esetében Szajat-Nova versidézeteire vonatkozó
hivatkozásokban tértünk el, mivel ott az elemzés szempontjából lényegesnek tartottuk,
hogy a főszövegben először az orosz szöveg, majd ezt követően a magyar fordítás is
szerepeljen. A fordításokat, amennyiben ezt külön nem jeleztük, saját tolmácsolásunkban

7

Az Elfelejtett ősök árnyai című film esetében Mihajlo Kocjubinskij ukrán nyelven írt regényének magyar
fordítását vettük alapul, A gránátalma színe című filmnél Szajat-Nova három különböző nyelven írt –
örmény, grúz és azeri – költeményeinek orosz fordítását használtuk, illetve, ha volt magyar fordításuk, azt is
figyelembe vettük, A szurámi vár legendája című film esetében a film alapját képező grúz legenda irodalmi
feldolgozásainak nincs magyar fordítása, így az orosz fordításokat vettük alapul, az Asik-Kerib azeri nyelven
készült film esetében pedig a film alapját képező török mesét, amint a film is, Mihail Lermontov azonos című
orosz nyelvű műve alapján vizsgáltuk. Ez a megoldás azért sem tűnik önkényesnek, mert ebben a tekintetben
több film esetében a film alkotója is ezeket a forrásokat nevezi meg. A gránátalma színe című filmben
Szajat-Nova versei Valerij Brjuszov szimbolista költő orosz nyelvű tolmácsolásában szerepelnek, az AsikKerib című film pedig, mint említettük, Mihail Lermontov Asik-Kerib című művének felhasználásával
készült.
8
A grúz, örmény és azeri nyelvek ismerete meghaladja a kompetenciánkat.
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közöljük. A műcímek esetében az orosz eredetit az adott műcím első szövegbeli
előfordulásakor közöljük zárójelben9.
Mivel a dolgozatban szereplő képek – a filmekből vett jelenetfotók, valamint a
festmények nem egyszerűen illusztratív funkciót hordoznak, ezért ezeket a főszövegben
helyeztük el, és nem egy külön mellékletben.
Azokban az esetekben, amikor a dolgozatban a filmekből idézünk (szövegtábla,
kép, jelenetfotó vagy jelenetleírás) zárójelben a film címét és a filmben való
megjelenésének idejét tüntetjük fel10.
I.3.

SZERGEJ

PARADZSANOV ÉLETÉRŐL
SZAKIRODALOM BEMUTATÁSA

ÉS

MUNKÁSSÁGÁRÓL

SZÓLÓ

Paradzsanov filmművészetéről a rendező életében viszonylag kevés tanulmány és
cikk jelent meg, ennek okai részben életének eseményeivel állnak összefüggésben,
amelyekről a későbbiekben részletesebben szólunk. Az utóbbi bő két évtizedben egyre
több Paradzsanovról megjelenő monográfia és tanulmány látott napvilágot, ezek túlnyomó
többsége azonban leginkább a művész életrajzával foglalkozó visszaemlékezés jellegű
munka, illetve életének fotódokumentációját tartalmazó album. Ezeken kívül mára több
olyan kiadvány jelent meg, amely forrásmunkákat tartalmaz, bemutatták képzőművészeti
alkotásait, közreadták forgatókönyveit, levelezésének egy részét, és más, a rendező
életrajzával kapcsolatos dokumentumokat. Filmjeinek elemzésére, mint fentebb már
említettem, az egyes filmekről szóló cikkek, tanulmányok mellett csupán két monográfia
tesz kísérletet, de még mindig kevés tanulmány vállalkozik filmes formanyelvének
vizsgálatára. Mivel sem Paradzsanov művészetéről általában, sem filmes munkásságáról
nem jelent még meg átfogó érvényű elemző, illetve értelmező munka, a fent megjelölt
kutatás nehézségét – és szépségét – éppen a szakirodalom szűkössége adja meg.
Paradzsanov művészi világának kultúrtörténeti és geokulturális forrásairól a
szakirodalomban igazán csak egy – Szilágyi Ákos viszonylag korai és egyben nagyon
fontos megállapításait tartalmazó Ez a világ csak egy ablak (1987) (SZILÁGYI 1987) című
tanulmányát találjuk, melyet a Paradzsanovról szóló szakirodalom alapművének
tarthatunk, és amelyben a szerző elsőként mutat rá Paradzsanov művészetének a keleti

9

A Paradzsanov-filmek esetében a dolgozathoz csatolt filmográfiában is szerepel az orosz nyelvű filmcím.
(Filmcím, perc:másodperc)
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ornamentikában gyökerező vonásaira. Ezen kívül Levon Grigorjan11 Три цвета одной
страсти. Триптих Сергея Параджанова (1991) (ГРИГОРЯН 1991) című Paradzsanovról
szóló monográfiájában találunk még fontos megállapításokat ezzel a kérdéssel
kapcsolatban12. Ez a monográfia a Paradzsanov-szakirodalom szintén viszonylag korai, és
szintén alapvető munkának tekinthető írása, amely szinte az egyetlen olyan elemző jellegű
munka, amely a filmek motívumkészletének elemzésével, kompozíciójának vizsgálatával
és értelmezésével foglalkozik. Találunk még bizonyos utalásokat a fent említett
kérdéskörre Miron Csernyenko szintén korai, 1989-es tanulmányában, amely nagyon sok
lényeges elemzési szempontot felvet, illetve részben ki is fejt, és az első és egyben eddig
legátfogóbb elemzéskísérlet az egész életműre vonatkozóan (ЧЕРНЕНКО 1989). A magyar
nyelvű szakirodalomban Geréb Anna írt Paradzsanov életét és munkásságát bemutató
átfogó tanulmányt (GERÉB 2003).
Paradzsanov egy-egy filmjéről szóló cikkek közül ki kell emelnünk még Jurij
Lotmannak A szurámi vár legendájáról szóló Новизна легенды című tanulmányát
(ЛОТМАН 1987), illetve Szemadám György A szurámi vár legendája. Egy mitikus
filmtabló című cikkét (SZEMADÁM 1987). Szólnunk kell még Anna Lukasova Творчество
Сергея Параджанова как явление постмодернизма című viszonylag újkeletű
tanulmányáról, amely a rendező életművét mint posztmodern jelenséget tárgyalja
(ЛУКАШОВА 2007, ЛУКАШОВА 2009)13.
Amint fentebb jeleztem, Paradzsanov művészi rendszerének teljes, átfogó jellegű
elemzésére mindezidáig még nem került sor. Paradzsanov filmes formanyelvének vizuális
kifejezőeszközeivel foglalkozó tanulmányok szinte egyáltalán nincsenek. Ezért a
dolgozatunkban felvetett kérdések többségének nincs közvetlen alátámasztása a
szakirodalomban.

Így

a

művek

elemzése

során

elsősorban

saját

értelmezési

tapasztalatunkra, valamint a szakirodalomban található átvitt utalásokra, és a rendező saját
kijelentéseire kell támaszkodnunk. Nehézséget jelent az is, hogy Paradzsanov kevés
teoretikus jellegű, elemző megnyilatkozást, illetve művészetéről szóló gondolatot hagyott
11

Levon Grigorjan örmény származású író, filmrendező. Szergej Paradzsanov A gránátalma színe című
filmjében a rendező munkatársaként dolgozott.
12
Levon Grigorjan nemrégiben kibővítette ezt a munkáját (ГРИГОРЯН 2011).
13
A tanulmány szerzője Paradzsanov életművét két szempont alapján tekinti posztmodern jelenségnek:
egyrészt a posztmodern és Paradzsanov művészi eljárásai közti párhuzamokra mutat rá, másrészt a rendező
mitológiai gondolkodásmódját elemzi. A szerző az életművet általános megközelítésben vizsgálja, nem tér ki
az egyes művek elemzésére, ez tanulmánya kereteit szétfeszítené. A Paradzsanov-életmű kutatása
szempontjából azonban ennek a megközelítésnek, amelyből mi a posztmodern művészi eljárásainak
vizsgálatát emelnénk ki elsősorban, ígéretes lenne a részletes elemzésekben elvégzett folytatása.
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maga után. Amit ma ismerünk, azok főként szóbeli anekdotákban, interjúkban, vagy a
különböző nyilvános szerepléseivel kapcsolatos dokumentumokban maradtak fenn,
amelyekhez viszont fenntartásokkal kell viszonyulnunk, ennek okára a dolgozat folyamán
kitérünk. Fontos megemlíteni még a Paradzsanovnak szentelt szakirodalom azon részét,
amely visszaemlékezések segítségével próbálja megidézni Paradzsanov alakját és
megközelíteni munkásságát, illetve életrajzi dokumentumok közreadásával járulnak hozzá
az életmű megismeréséhez és kutatásához. Elsőként Vaszilij Katanjan14 foglalta össze
Paradzsanov életét Параджанов. Цена вечного праздника (КАТАНЯН 1994) című
könyvében. Személyes ismerőseként, barátjaként közvetlen élmények leírásával hozza
közel az olvasóhoz a rendezőt, műve fontos momentumokat tartalmaz a kutatás számára is.
Ugyanakkor a paradzsanovi életmű szerves részét alkotó képzőművészeti munkásságnak is
fontos dokumentuma ez a könyv, mivel jó minőségű illusztrációkban adja közre a rendező
rajzait, síkbeli és térbeli kollázsait 15. Hasonló jellegű munka a Kora Cereteli 16 által kiadott
Коллаж

на

фоне

автопортрета.

Жизнь

–

игра

(ЦЕРЕТЕЛИ

2005)

című

dokumentumgyűjtemény, mely Paradzsanov különböző írásai mellett a kortársak
visszaemlékezéseit is tartalmazza. Részben az életrajzi könyvek sorába tartozik a szintén
Kora Cereteli által szerkesztett Исповедь (ЦЕРЕТЕЛИ 2001) című kötet17, mely egyben
nagyon fontos forrásgyűjtemény is, Paradzsanov eddig nehezen hozzáférhető művészi
hagyatékát, forgatókönyveit adja közre egyéb dokumentumok, levelek mellett. Az a tény,
hogy a Paradzsanov szakirodalom elsősorban az életrajzi dokumentumokkal foglalkozik,
érthető, hiszen a rendező életrajza maga kínálja fel ezt a lehetőséget.
A Paradzsanovról szóló szakirodalom – és ez leginkább az orosz nyelvű
szakirodalomra vonatkozik – legnagyobb nehézségét vagy talán egyfajta hiányosságát
abban látjuk, hogy túlságosan anekdotikus jellegű, valamint abban is, hogy a szerzők nem
minden

esetben

törekszenek

arra,

hogy

a

tanulmányaikban

megfogalmazott

megállapításokat elemzésekkel támasszák alá, továbbá gyakorta hiányosak ezekben a
14

Vaszilij Vasziljevics Katanjan író, filmrendező. Paradzsanovval egyidőben végezte a Moszkvai
Filmművészeti Főiskolát (VGIK), mégsem akkor, hanem később, az egyetem elvégzése után, Kijevben
ismerkedtek meg és barátkoztak össze. Ő mutatta be Paradzsanovnak Lili Briket, aki édesapjának második
felesége volt.
15
Könyvének kibővített, második kiadásában új dokumentumokat is közread a szerző (КАТАНЯН 2001).
16
Kora Cereteli művészettörténész, filmművészeti tárgyú könyvek szerzője. Forgatókönyvíróként és
szerkesztőként dolgozott a rendezőnek A szurámi vár legendája, az Arabeszkek Piroszmani témájára, és az
Asik-Kerib című filmjeiben. Paradzsanov külföldi retrospektív filmbemutatóinak és kiállításainak a
szervezője.
17
Megj.: A könyv címe azonos Paradzsanov egyik meg nem valósult filmtervének címével, amelyet a
rendező élete főművének szánt.
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munkákban a forrásaikra való hivatkozások. Ez a jellegzetesség, illetve hiányosság az
életrajzi jellegű munkák esetében érthető, már csak amiatt is, hogy Paradzsanov maga is
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy életének eseményei anekdotikus formában éljenek
tovább. Azonban az életmű bemutatására vállalkozó munkák esetében ez már kevésbé
elfogadható, és nagyban megnehezíti a kutató munkáját.
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II.

PARADZSANOV

MŰVÉSZETÉNEK KULTURÁLIS GYÖKEREI
LÁTÁSMÓDJÁNAK FORMÁLÓDÁSA AZ ÉLETRAJZ TÜKRÉBEN

ÉS

KÉPI

Hogy jobban megérthessük Paradzsanov különleges egyedi filmnyelvének
kialakulását, és az ezzel szoros összefüggésben lévő sajátos művészi látásmódját, illetve
filmnyelvének egyedi vizuális jellegzetességeit, a rendező életrajzához kell fordulnunk,
mivel az egyéni biográfia és az alkotói életrajz esetünkben szoros összefüggésrendszert
alkot. Mint már említettük, filmnyelvének vizsgálatakor nem lehet elvonatkoztatni
képzőművészeti

tevékenységétől

sem.

Az

életrajz

adatainak,

eseményeinek

számbavételével számos olyan kérdésre kaphatunk magyarázatot, amelyeket nehéz volna
megválaszolni ezeknek az életrajzi tényeknek az ismerete nélkül. Ilyen kérdés például az,
hogy miért születik meg viszonylag későn az első igazi Paradzsanov-film, az ezt megelőző
filmjei miért térnek el annyira későbbi műveitől, és mára miért váltak teljesen elfeledetté.
Illetve miért készült mindössze négy játékfilm, miután Paradzsanov rátalált saját, egyedi
hangjára, filmes formanyelvére, hisz az első igazi Paradzsanov-film sikere alapján azt
gondolhatnánk, hogy az immár elismert rendező, újabb és újabb lehetőséghez juthatott
volna filmterveinek megvalósítására.
II.1.

PARADZSANOV ÉLETRAJZÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA

Szergej Paradzsanov, eredeti nevén Szarkisz Paradzsanjan 1924. január 9-én
született Tifliszben, a mai Tbilisziben, egy ősi örmény család sarjaként. 1942-ben máig
ismeretlen okok miatt, elkezdi a Tbiliszi-i Vasútmérnöki Főiskolát18. A következő évben
otthagyja a főiskolát, és átmegy az Operaház mellett működő Tbiliszi-i Konzervatórium és
Koreográfiai Intézet ének tanszakára, és párhuzamosan az Opera balettiskolájába is jár.
Mivel ritka, különleges színű hangja volt, 1945-ben átveszik a Moszkvai Zeneakadémiára,
itt a híres énektanár, Nyina Dorliak mesterkurzusára jár. 1946-ban felveszik a Moszkvai
Filmművészeti Főiskola (VGIK) rendezői szakára, ahol 1951-ben végez. Az „ukrán ’népies
filmiskola’ egyik jeles követőjének” (GERÉB 2003: 267) Igor Szavcsenkónak, majd az ő
halála után az „ukrán költői stílus” (GERÉB 2003: 267) megalapítójának, Alekszandr
Dovzsenkónak a tanítványa. Szavcsenko osztályában Paradzsanovval együtt tanultak
18

Érdemes megemlíteni, hogy a XX. század elején számos művész és gondolkodó kapcsolódott
valamiképpen a vasúthoz. Így például Pavel Florenszkijnek, a kor kiemelkedő gondolkodójának apja
vasútmérnökként dolgozott a Kaukázusi Vasutaknál. Niko Piroszmani, a XX. század elején élt grúz naiv
festő egy ideig szintén a Kaukázusi Vasutaknál dolgozott tehervonatokon, fék-kezelőként.
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Alekszandr Alov, Genrih Gabaj, Marlen Hucijev, Feliksz Mironyer. „Kétségkívül ez volt a
VGIK történetének egyik legjobb rendezői osztálya.”19 (ГРИГОРЯН 1991: 16)
Főiskolás éveiről nem sokat tudunk, de ekkor érte élete első tragikus élménye.
Feleségül vette az egyik áruház illatszerosztályának szépséges eladónőjét, de a lányt, mivel
egy moldovai muszlim kozákcsaládból származott, saját rokonai a vonat alá vetették, mert
máshitűhöz ment feleségül, és mert Paradzsanov nem tudta kifizetni a lányért a
menyasszony kiváltásának tetemes összegét (КАТАНЯН 2001: 16). Többet nem is tudunk
Paradzsanov életének erről az epizódjáról, ám az elérhetetlen szerelem motívuma a
rendező minden filmjében megjelenik valamilyen módon.
A rendező életrajzának ezen epizódja kapcsán, – amelyről csak magának
Paradzsanovnak az elbeszéléséből tudunk –, szeretnénk arra is rámutatni, hogy ugyan a
Paradzsanov-szakirodalom nagy része a rendező életrajzával foglalkozik, mégis, – az
immáron sajátos személyes mitológiává vált életrajzban nagyon sok a bizonytalanság.
Ennek oka, hogy Paradzsanov már életében elkezdte a maga körüli mítoszteremtést:
„számára maga az élet, illetve annak szóba, képbe vagy tárgyba transzformálása az általa
teremtett művészi világ szerves része lett” (GERÉB 2003: 267).
A főiskola elvégzése után a rendező a Kijevi Filmstúdióba kerül, melyet később
Alekszandr Dovzsenkóról neveztek el. Első játékfilmjét, az Andries /Андриеш/ című filmet
1954-ben készítette el, amely egy gyermekeknek szóló mesefilm volt. Majd 1957-től
néprajzi jellegű, illetve portréfilmek az Ukrán dallamok /Думка/ (1957)20, a Natalija
Uzsvij /Наталия Ужвий/ (1959), az Aranykezek /Золотые руки/ (1960), illetve 1959-től
játékfilmek következtek: 1959-ben Az első legény /Первый парень/, 1961-ben az Ukrán
rapszódia /Украинская рапсодия/, 1962-ben Egy virágszál a kövön /Цветок на камне/,
és 1964-ben az Elfelejtett ősök árnyai. Ez utóbbi 1966-ban I. díjat kapott a Mar del Plata-i
Filmfesztiválon. Paradzsanov következő játékfilmje, A gránátalma színe négy évvel
később, 1968-ban készül el. Ezt a filmet már az Örmény Filmstúdióban forgatja. Közben
elkészít még egy rövidfilmet 1967-ben Hakop Hovnatanjan /Акоп Овнатанян/ címmel,
19

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Это была, безусловно, одна из лучших режиссерских мастерских
в истории ВГИКа.»
20
Paradzsanov filmcímeinek magyar fordításánál részben eltértünk a Geréb Anna tanulmányában szereplő
elnevezésektől (GERÉB 2003: 266-295). A Dumka /Думка/ című filmnek nincs magyar fordítása, Geréb Anna
tanulmányában is az ukrán cím szerepel, de a cím jelentése (az ukrán dumka szó jelentése: ukrán lírai dal) és
a film tartalma alapján az Ukrán dallamok címet használjuk a dolgozatban. Az Исповедь című filmcímet
Szilágyi Ákos Vallomásnak, Geréb Anna Gyónásnak fordította, dolgozatunkban Szilágyi Ákos fordítását
használjuk (SZILÁGYI 1987: 34-39), illetve az Акоп Овнатанян című film esetében az festő nevének a
magyar átírás szerinti formáját, a Hakop Hovnatanjant használjuk filmcímként.
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szintén az Örmény Filmstúdióban. A következő filmjét, A szurámi vár legendáját azonban
csak 1984-ben a Grúzia Filmstúdióban forgatja. 1985-ben elkészít egy Niko Piroszmani
ihlette rövidfilmet Arabeszkek Piroszmani témájára /Арабески на тему Пиросмани/
címmel. Utolsó játékfilmjét az Asik-Kerib-et 1988-ban fejezi be. 1990-ben átköltözik
Jerevánba, ott is hal meg az ősi apai házban. Örményország fővárosának Pantheonjában
van eltemetve.
II.2.

AMIRŐL AZ ÉVSZÁMOK BESZÉLNEK

Ha ezt az életrajzot az évszámok tükrében megpróbáljuk kibontani, megérthetjük,
hogy miért csak négy nagy játékfilmet jegyez a rendező, miért követik azok egymást ilyen
nagy kihagyással, illetve, az igazi paradzsanovi vizuális nyelv kialakulásának okaira is
részben választ kaphatunk.
Noha egy interjúban21 Paradzsanov arról beszélt, hogy rendezőnek születni kell, és
hogy ő gyermekkorától erre készült, mégis elég későn, kitérők után, 22 évesen kezdi a
filmművészeti főiskolát. Az első önálló játékfilm az Andries (1954) is későn jön, ekkor
Paradzsanov már 31 éves, ráadásul nem is egyedül rendezi, a téma sem új, főiskolai
diplomafilmjének, a Moldovai mesének /Молдавская сказка/ (1952) kibővített
újraforgatása22. Paradzsanov első játékfilmjei „mára teljesen feledésbe merültek. […] Ma
már senki nem emlékszik sem Az első legény (1959), sem az Ukrán rapszódia (1961), sem
az Egy virágszál a kövön (1962) című filmjére”23 (КАТАНЯН 1994: 10). Ennek a
mennyiséget tekintve termékeny, de hatástalan alkotói korszaknak a magyarázata maga a
kor, amelyben a filmek megszülettek. Főiskolai évei, illetve a rendezői pályafutásának
kezdete a Sztálin-korszak végére, az 1940-1950-es évek fordulójára esik. Ekkor még
minden zárt, csak évekkel később jön el a Hruscsov alatti „olvadás” (оттепель)24
21

Paradzsanov címmel 1988-ban a német televízió készített egy dokumentumfilmet a Müncheni Nemzetközi
Filmfesztiválon, ahol retrospektív bemutatót tartottak filmjeiből, a film alapját a rendezővel a fesztivál alatt
készült interjú képezi.
22
Főiskolai diplomafilmje a Moldovai mese című gyermekek számára készült film volt. A témaválasztásban
szerepet játszhatott az az életrajzi vonatkozás is, amelyről fentebb már szóltunk, a moldovai származású
eladónővel kötött tragikusan végződött házassága.
23
A fenti idézet oroszul így hangzik: «[…] сегодня прочно забытые. [...] Никто сейчас уже не помнит ни
его «Первого парня» (1959), ни «Украинскую рапсодию» (1961), ни «Цветка на камне» (1962).»
24
Az „olvadás” elnevezés Ilja Ehrenburg egyik 1954-es kisregényének a címéből származik, de egyformán
igaz az összes művészeti ágra. Az írók az igazságot és az őszinteséget kezdték követelni a művészettől,
valamint nagyobb figyelmet az egyes ember iránt. Nem vetették el a szocialista realizmust, csak szelídebb,
egyénítettebb, emberszabásúbb arcot adtak neki. A művészeknek és a nézőknek egyaránt elegük volt az olyan
filmművészetből és irodalomból, amely tipizált hősöket helyezett leegyszerűsített, monumentális eposzok
középpontjába, miközben átírta a történelmet. Miután Hruscsov a kommunista párt 1956-ban tartott XX.
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viszonylagos szabadsága25. Hogy az SZKP XX. kongresszusa korszakhatárt jelentett a
szovjet filmtörténet területén is – mint arra Forgács Iván, a szovjet film történetének
avatott szakértője rámutat –, már az A szovjet film történetének vázlatai /Очерки истории
советского кино/ című háromkötetes filmtörténeti munka 1961-ben megjelent harmadik
kötetének előszavában is megfogalmazást nyer (FORGÁCS 2011: 10)26. Ugyan Dmitrij
Piszarevszkij az említett előszóban a filmgyártás területén a változások kezdetét 1954-től
jelzi (FORGÁCS 2011: 12), azonban ahhoz, hogy Paradzsanov az 1950-1960-as évek
fordulóján is még olyan filmeket készített, amelyek a sztálin korszak, elsősorban a háború
utáni évek filmjeinek az „olvadás” időszakában már kritikával illetett jellemzőit még
mindig magukon hordták, azaz a sematizmust, az illusztrativitást, a didaktizmust
(FORGÁCS 2011: 12), hozzájárul, hogy a rendezőt az ukrán filmstúdióba irányítják, ahol
nagy valószínűséggel a moszkvainál is merevebb, konzervatívabb volt a légkör, nem
beszélve az örmény és a grúz nemzeti filmstúdiókról, amelyek mindig is nagyobb
függetlenséget élveztek (ЧЕРНЕНКО 1989: 7)27. Az egykori stúdióbeli kollégiumi
szobatársak Alekszandr Alov, Vlagyimir Naumov, Grigorij Csuhraj pedig Paradzsanov
első filmjeinek időszakában már a szovjet „új hullám” korszakának kiemelkedő
rendezőegyéniségeivé váltak. Mindez persze csak a közeget magyarázza, de az igazsághoz
az is hozzátartozik, hogy Paradzsanov elfogadta a megrendeléseket, mivel azok
„egzisztenciálisan fontosak voltak, hogy biztosíthassa családja megélhetését” 28. Azonban
szeretnénk rámutatni arra is, hogy ezekben a filmekben is volt „néhány olyan részlet,

kongresszusán elítélte a sztálini személyi kultuszt, a politikai és a kulturális élet minden területén teljes
erővel beindult az „olvadás”.
25
A Sztálin-korszak alatt a nyugati filmek közül a nagyközönség csak a hollywoodi típusú
tömegszórakoztatást kielégítő kalandfilmeket láthatta, és persze a sztálini monumentális alkotásokat.
Felmerül a kérdés, hogy a Filmművészeti Főiskolán volt-e lehetőségük a hallgatóknak a nyugati
művészfilmekkel való találkozásra. Az „olvadás” alatt ezek a filmek nyilvánvalóan megjelentek, nem hiába a
következő nemzedékekre az 1960-as 1970-es években már erősen hatott az olasz neorealizmus és a francia új
hullám, így például a szintén grúziai Otar Joszelianira és másokra.
26
Forgács Iván Filmtörténetek olvadása. Az 1950-es évek második felének szovjet-orosz filmművészete című
könyvében részletesen ismerteti azt a szemléletbeli váltást, amely a szovjet film történeti megközelítésében is
megjelent az olvadás időszakában (FORGÁCS 2011).
27
Moszkva kulturális légköre 1955 és 1965 között igen termékenyítően hatott a művészekre. Ezt az is
tanúsítja, ha összevetjük Paradzsanov 1954 és 1964 között készült filmjeit például az egykori főiskolai
osztálytársak, Marlen Hucijev és Feliksz Mironyer 1956-os Tavasz a kisvárosban /Весна на Заречной улице/
című filmjével.
28
Paradzsanov 1955-ben újra megházasodott, és 1958-ban Szvetlana Scserbatjuktól megszületett Szuren
nevű fia. A házasság nem sikerült, 1960-ban elválnak, de a feleségével való jó kapcsolat haláláig megmaradt,
aki mindvégig segítette a rendezőt.
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amelyek felhívták magukra a figyelmet, és amelyek a saját stílusra és „írásmódra” való
rátalálás bátortalan, intuitív kísérletei voltak …”29(КАТАНЯН 1994: 10):
„Amikor Paradzsanov Kijevben elkészült filmjei megjelentek, amelyek
messze nem voltak tökéletesek, akkor senki nem is kísérelte meg
gyöngyszemeknek kiadni őket. Hisz ezt minden jószándék mellett sem
lehetett volna megtenni. […] De vajon minden annyira sikertelen volt
bennük? Éppen arról van szó, hogy időnként, a monoton, sebtében
összeillesztett epizódok után, hirtelen, „előugrik” egy kivételesen ötletes és
kifejező filmkép. […] Igaz, a bámulatos, csodálatos és meglepő jelenetek és
ritka szépségű filmképek belevesztek az elcsépelt, szürke képsorok
tengerébe.”30 (ГРИГОРЯН 1991: 21)
A kutatók véleménye megoszlik abban, hogy melyek azok a részletek, amelyek
kitűnnek a többi közül, és már a sajátos paradzsanovi formanyelv előfutárainak
tekinthetőek. Vaszilij Katanjan szerint az Egy virágszál a kövön című filmben már
megtalálhatóak, Miron Csernyenko viszont úgy látja, hogy az említett film a rendező
egyetlen olyan műve, amelyben egyáltalán nem leljük a jövőbeli Paradzsanovot (vö.
КАТАНЯН 1994: 10; ЧЕРНЕНКО 1989: 9). Ezeket a filmeket ugyan ma már senki nem
emlegeti, az életmű kutatása szempontjából mégis érdemes elemzésüket ilyen szempontból
elvégezni. Dolgozatunkban a későbbiekben kitérünk ezeknek a filmeknek néhány olyan
jellegzetességére, amelyek véleményünk szerint megelőlegezik a paradzsanovi filmnyelv
egyes sajátosságait. Geréb Anna Paradzsanovról szóló tanulmányában szintén kitér
ezeknek a filmeknek a bemutatására, és megállapítja, hogy a rendező ezekben a filmekben
„megpróbálkozik az összeegyeztethetetlen összeegyeztetésével” (GERÉB 2003: 270).
Megfelelni az elvárásoknak, és ugyanakkor a saját művészi felfogás érvényre juttatása –
ennek feloldhatatlansága teszi ezeket a filmeket annyira ellentmondásossá. Paradzsanov
maga így nyilatkozik erről az időszakról:
„Akkoriban úgy tűnt, hogy valamit nem tanultam meg a főiskolán, mert nem
tudok szocreál filmet csinálni. Történettel, párhuzamos cselekménnyel”. (id.
GERÉB 2003: 272)

29

A fenti idézet oroszul így hangzik: «были экзистенциально важными, чтобы обеспечить жизнь своей
семьи», и что и в этих фильмах «три-четыре куска останавливали внимание […], это были робкие,
интуитивные попытки отыскать свой стиль и почерк…».
30
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Когда появились картины, созданные Параджановым в Киеве,
картины, далекие от совершенства, то никто и не пытался выдать их за шедевры. Да этого и при
желании невозможно было сделать. […] Но все ли было в них так уж неудачно? В том-то и дело, что
порой после эпизодов монотонных, наспех связанных между собой, вдруг «выскакивал» кадр редкой
выдумки и изобразительности, […] Правда, удивительные сцены и редкие кадры тонули в потоке
обыденного и серого.»
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Az 1964-es év meghozza a rendező számára az első sikert. Ekkor már negyven
éves.
„Az Elfelejtett ősök árnyai című film nem csupán egy premier, hanem szó
szerint hatalmas robbanás volt, egy új, eredeti művész felfedezése, egy új
egyéniségé a maga kiemelkedő, semmire nem hasonlító látásmódjával. És ez
annál is meglepőbb volt, mivel megelőző filmjeiben Paradzsanov mindössze
saját korának tömegtermékeit másolta, amelyek jellegtelen, középszerű
filmek voltak”31 (ГРИГОРЯН 1991: 32).
Az Elfelejtett ősök árnyai „mindenkit lenyűgözött, Paradzsanov neve egyszeriben
ismertté vált. Nem nagyon értették, hogy kaphatott teljesen „szabad kezet” ehhez a
filmhez, hogy tudta egyáltalán leforgatni” (KATANJAN – SZILÁGYI 1987: 42). Paradzsanov
„beérett”, de a körülmények is segítették a film sikerét. Paradzsanov személyes
érdeklődése és érzékenysége találkozott Mihajlo Kocjubinszkij művével, inspráló volt a
személyes találkozás a kárpátaljai hucul néppel, s termékeny volt a közös munka a film
operatőrével, Jurij Iljenkóval. Mindemellett fontos szerepet játszott az is, hogy az
„olvadás” időszakában pozitív változások zajlottak le a szovjet filmgyártás területén is,
több produkció készülhetett, a filmirányításban megszűnt a túlzott centralizáció, és
nagyobb önállóságot kaptak a filmalkotók a művészeti és gyártói kérdésekben (FORGÁCS
2011: 11). A film nem csak Paradzsanov részéről volt teljesen váratlan stílusú alkotás, de
az ukrán filmstúdió vezetői számára is meglehetősen kellemetlen meglepetés volt, mivel
teljesen eltért az akkor még mindig hivatalosan érvényben lévő szocialista realizmus
követelményeitől, és mert Paradzsanovot ennek a filmnek a révén nem csak a
Szovjetunióban ismerték meg, hanem külföldön is:
„A Tüzes paripák /Огненные кони/ – ezt a címet kapta a film a külföldi
forgalmazásban – az egész világot bejárta, és rengeteg díjat hozott el a
különböző filmfesztiválokról”32 (ГРИГОРЯН 1991: 31).
Külföldön ettől kezdve Paradzsanovot Tarkovszkijjal együtt a szovjet filmművészet
vezető egyéniségeként tartják számon, és ez hasonló következményekkel járt, mint
Tarkovszkij esetében. 1962-ben Tarkovszkij Iván gyermekkora /Иваново детство/
31

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Появление Теней забытых предков стало не просто премьерой, а
в буквальном смысле взрывом, открытием нового самобытного художника, новой личности со своим
ярким, ни на что не похожим видением. И это было тем удивительнее, что в своих предыдущих
работах Параджанов всего лишь тиражировал массовую продукцию своего времени и картины его
были достаточно посредственны и безлики.»
32
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Огненные кони – так назывался фильм в иностранном прокате –
пронеслись по всему миру, завоевав огромное количество наград на различных международных
фестивалях.»
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(1962) című filmje Arany Oroszlán díjat kapott a velencei filmfesztiválon, s emiatt a
rendezőnek a későbbiekben nehézségei támadtak a filmes bürokráciával és a cenzorokkal33.
Hozzátesszük, Tarkovszkij említett filmje – a rendező vallomása szerint – közvetve
hozzájárult az Elfelejtett ősök árnyai című film megszületéséhez (GERÉB 2003: 272-273).
A sikerek ellenére (vagy éppen amiatt) A gránátalma színe című filmet csak négy
év elteltével készíthette el, s nem a kijevi, hanem az örmény filmstúdióban, utána pedig
tizenöt évig nem forgatott egyetlen filmet sem.
„1966-ban a Kijevi freskók /Киевские фрески/ próbafelvételeit néhány
munkanap után leállítják azzal a váddal, hogy a szerző a forgatókönyvben
zavaros nézeteket vall, misztikus-szubjektív viszonya van a Nagy Honvédő
Háborúhoz.” (PARADZSANOV 1998: 64; КАТАНЯН 2001: 8)
Hasonló vádakkal támadt a kritika Tarkovszkij Iván gyermekkora című filmjére is
(ТАРКОВСКИЙ 1994: 19). Ez már az „olvadás” évtizedének végét is jelzi, de ennek jele
Marlen Hucijev Iljics negyede /Застава Ильича/, ismertebb címén Mi, húszévesek /Мне
двадцать лет/ (1962-64) filmje ellen irányuló támadások, a film átkeresztelése,
cenzúrázása és megcsonkítása, vagy Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij Aszja Kljacsina
története, aki szeretett, de nem ment férjhez /История Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж/ (1966), Andrej Tarkovszkij Andrej Rubljov /Андрей Рублeв/ (1966)
és Alekszandr Aszkoldov A Komisszár /Комиссар/ (1967) című filmjeinek betiltása.

„Szent udvari munkás”
„Önkarikatúra” a zónából küldött leveleinek egyikében.
«Святой дворник». Автошарж в письме из зоны. (КАТАНЯН 1994: 19)

1973-ban Paradzsanovot koholt vádak alapján elítélik, öt évet tölt szigorított
börtönökben és munkatáborokban, ahonnan 1977-ben szabadul, a kultúra neves

33

Erről ld. Rosztyiszlav Jurjenyevnek, a VGIK professzorának visszaemlékezéseit: Который мальчик –
это Андрей. (ТАРКОВСКИЙ 1994: 19-22).
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képviselőinek hosszas közbenjárása következtében. Köztük Lili Brik, Viktor Sklovszkij 34,
illetve Louis Aragon és felesége, Elsa Triolet 35 különösen fontos szerepet játszott
Paradzsanov sorsának alakulásában, tevékenységük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
rendezőt a kiszabott idő letelte előtt kiengedték. 1982-ben újra börtönbe kerül tizenegy
hónapra, ezúttal bármiféle bírósági tárgyalás nélkül. Első látásra nehéz magyarázatot
találni arra, hogy miért bűntették ilyen súlyosan. Más rendezők filmjeit is betiltották,
munkájukat megnehezítették, vagy teljesen megakadályozták, de nem ítélték őket el. A
Paradzsanov ellen felhozott vádakkal kapcsolatban36 most csak arra szeretnénk rámutatni,
hogy azoknak többféle verziója létezik, illetve az, hogy milyen típusú vádakat fogalmaztak
meg ellene, arra enged következtetni, hogy személye a megtűrtnél jobban zavarta a
hatalmat. A kellemetlen, nem-kívánt, úgynevezett szovjetellenes egyéneket próbálták így,
a koholt vádak módszerével „kiiktatni”. Paradzsanov háza az egész világból vonzotta a
hírességeket (КАТАНЯН 1994: 10), köztük volt többek között Vlagyimir Viszockij,
Marcello Mastroiani, Allan Ginsberg, Andrej Tarkovszkij, Bella Ahmadulina, Szergej
Geraszimov, Jurij Ljubimov, Maja Pliszeckaja, Szergej Bondarcsuk, John Updike és sokan
mások (КАТАНЯН 1994: 22). Paradzsanov ismerősei és barátai között az ukrán emberijogi
mozgalom képviselői is megtalálhatóak, köztük Ivan Dzjuba, vagy Szergej Grigorjanc. A
nyomozók igyekeztek összekapcsolni a mozgalom képviselői ellen folytatott ügyet
Paradzsanov ügyével (vö. ПАРАДЖАНОВ 2001: 595, 604). Azonban Paradzsanov nem volt
„emberjogi aktivista, […] nem tűzte ki maga elé sem a rendszer leleplezését, sem elítélését,
[…] noha előszeretettel borította ki közönségét excentrikusságával és kihívó, meghökkentő
viselkedésével”37 (ПАРАДЖАНОВ 2001: 395). Kétségkívül olyan ember volt, aki Lili Brik
34

„Lili Brik 83 évesen ügyvédet keresett, segített Ruzannának [Paradzsanov húgának] kérvényeket írni,
mindenkit buzdított, hogy járjanak közbe. A szintén nagyon idős Viktor Sklovszkij vele együtt harcolt.” A
idézet oroszul így hangzik: «Лили Брик в свои восемьдесят три года нашла адвоката, помогла Рузанне
писать ходатайства, всех будоражила, чтобы заступились. Тоже очень старий Виктор Шкловский
боролся вместе с ней.» Erről tanúskodik Viktor Sklovszkij Minden Örmények Katholikoszához címzett
1974. május 18-i levele (КАТАНЯН 1994: 23). Megj.: Viktor Sklovszkij 1971-72-ben együtt dolgozott
Paradzsanovval a Csoda Odenseenben című forgatókönyvön, valamint a Mihail Lermontov Démon című
poémája alapján írt azonos című forgatókönyvön (ПАРАДЖАНОВ 2001: 611).
35
Elsa Triolet írónő Lili Brik húga volt.
36
A Paradzsanov ellen felhozott vádak időről időre változtak, ezek többek között a következők voltak:
illegális műtárgy-kereskedelem, homoszexuális hajlam, öngyilkosságra való felbujtás, feketekereskedelem,
ukrán nacionalizmus (vö. КАТАНЯН 1994: 23, GERÉB 2003: 284, FILM 1988).
37
A fenti idézet oroszul így hangzik: «[Параджанов не был – зап. наш: Э.К.] правозащитником, […] он
не ставил себе целью разоблачение или осуждение режима, […] хотя и любил потрясать аудиторию
эксцентриадой и эпатажем […]».
Elegendő csak, ha a rendező 1971. december 1-jei minszki közönségtalálkozójára gondolunk, amelyet fiatal
értelmiségiek előtt tartott, és amely egyik oka volt Paradzsanov 1973-as letartóztatásának. A rendező
szereplését Jurij Andropov, a KGB Bizottságának elnöke jegyezte le, s küldte meg Kommunista Párt
Központi Bizottságának szigorúan titkos jelentésben (ПАРАДЖАНОВ 2001: 606).
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szavaival élve „úgy él a társadalomban, hogy nem vesz tudomást annak törvényeiről” 38
(КАТАНЯН 1994: 21). Ismerve „szertelen, betörhetetlen egyéniségét, temperamentumtól
túlcsorduló” (GERÉB 2003: 270), lázadó természetét, mely leginkább az avantgarde
képviselőinek lázadásával, polgárpukkasztó viselkedésével rokonítja őt, választ kaphatunk,
hogy a hatalom miért nem szerette, de még mindig kérdés, hogy miért tartották annyira
veszélyesnek. Többen megjegyzik, hogy valamiféle félelmetes belsővé vált szabadságélménye volt. „Az volt a bűne, hogy szabad volt” 39 – írta róla Bella Ahmadulina költőnő
(ПАРАДЖАНОВ 2001: 395). Paradzsanovot már az 1960-as évek közepétől a legmagasabb
szinten megfigyelték, és dossziéja már jóval letartóztatása előtt megszületett (vö.
ПАРАДЖАНОВ 2001: 606) – ne feledjük, éppen ebben az időben, 1964-ben készült el az
első igazi Paradzsanov-film, az Elfelejtett ősök árnyai.
„Az autonómia, a szuverén választás […] nagyobb kihívást jelent a
„posztsztálinista” politikai hatalom számára, mint a legnyíltabb politikai
támadás. Hiszen ezzel kétségbe vonja a politika illetékességét a kultúrában
és a művészetben […]. Nem politikailag, hanem esztétikai alapon áll
szemben a fennállóval.” (SZILÁGYI 1990: 37)
Azonban a hatalom minden igyekezete ellenére sem lehetett már az ukrán
filmművészetet visszaterelni arra az útra, amelyen az Elfelejtett ősök árnyai című film
megjelenése előtt járt:
„Az Elfelejtett ősök árnyai után az ukrán filmművészet soha nem lehetett
már olyan, amilyen volt. A negyvenéves Paradzsanov pedig hirtelen annak a
„költői filmművészetnek”, annak a „kijevi iskolának” a megteremtőjévé és
inspirátorává vált, amelyet oly buzgón, elkeseredetten és könyörtelenül
próbáltak elfojtani és megsemmisíteni, kiirtani, és amelyet mégsem sikerült
végérvényesen tönkretenni”40 (ЧЕРНЕНКО 1989: 10)41.

38

A fenti idézet oroszul így hangzik: «[Параджанов – зап. наш: Э.К.] живет в обществе, игнорируя его
законы.»
39
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Он был виноват в том, что свободен.»
40
A fenti idézet oroszul így hangzik: «После Теней украинский кинематограф никогда уже не мог бы
стать, как прежде, а сороколетний Параджанов оказался вдруг создателем и инспиратором того
«поэтического кинематографа», той «киевской школы», которую с таким тщанием и остервенением
давили, изничтожали, умерщвляли, и все-таки не смогли добить до конца.»
41
Nem sokkal a rendező letartóztatása után „a Dovzsenko Filmstúdióban sebtében összehívott
szakszervezeti-pártgyűlést tartottak, ahol megszégyenítették Paradzsanovot, megbélyegezték és
elhatárolódtak tőle, […] elítélése után nem sokkal, […] Scserbickij az Ukrán Kommunista Párt Központi
Bizottságának elnöke a soron következő plénumon kijelentette: „Végre-valahára legyőztük az ún. költői
filmművészetet!” ” (КАТАНЯН 1994: 22-23). A fenti idézet oroszul így hangzik: «на Киностудии имени
Довженко было в спешке проведено профсоюзно-партийное собрание, где шельмовали Параджанова,
клеймили его и отрекались, […] вскоре после приговора […] первый секретарь ЦК КПУ Щербицкий
сказал на очередном пленуме: «Наконец-то так называемый поэтический кинематограф побежден!»»
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Mint említettük 1982-ben bírósági ítélet nélkül ismét letartóztatják, s tizenegy
hónapot tölt börtönben (КАТАНЯН 2001: 9). A közbeeső években nem kap munkát,
megszámlálhatatlan filmtervének megvalósítására nincs lehetősége. Mindennek ellenére
állandóan dolgozik, forgatókönyveket ír és képzőművészettel foglalkozik, tele van
tervekkel és ötletekkel. 1984-ben, már a politikai és kulturális életben a hamarosan
bekövetkező változások (a peresztrojka) előjeleként visszatérhet a film világába, de ekkor,
már 60 éves, és hamarosan el is küldik nyugdíjba.
„A munka [A szurámi vár legendája című filmről van szó – E.K.] utolsó
fázisára, jelképes befejező aktusára épp tegnap került sor. A személyzeti
osztályról pedig éppen tegnap kaptam értesítést arról, hogy holnaptól
nyugdíjba küldenek. Én olyan fiatalnak és energiávál telinek érzem magam,
hogy ez megalázó a számomra.”42 (ПАРАДЖАНОВ 1988: 158).
A peresztrojka kezdetével visszatérhetne a film világába, mégis mindössze egy
kisfilmet és egy nagyjátékfilmet készít hátralévő éveiben (talán, mert nyugdíjazásával
nehezebben jutott az állami stúdiók filmgyártási rendszerén keresztül filmkészítési
lehetőséghez). Pedig tele van energiával és tervekkel, és – annak ellenére, hogy a
börtönben kikezeletlen súlyos tüdőgyulladása gyógyíthatatlan rákhoz vezetett –
rendíthetetlenül dolgozik43. Érdekes momentum, hogy gyógyíthatatlan betegségében a
nagy /vetély-/társsal, Tarkovszkijjal rokonítja magát. Őt is ugyanazon a klinikán próbálják
megmenteni Párizsban, szintúgy sikertelenül44.

42

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Окончание работ, символическое завершение группа сделала
вчера [речь идет о Легенде о Сурамской крепости – зап. наш - Э.К.]. И наш отдел кадров, […] как раз
вчера сообщил мне, что с завтрашнего дня меня отправляют на пенсию. Я считал себя настолько
молодым и энергичным, что для меня это было обидой.»
43
„És – csakugyan különös. Noha a zóna kegyetlen nyomot hagyott az életén, [aláásta többek között az
egészségét – E.K.], filmjeire mégsem volt hatással” (КАТАНЯН 1994: 25). Az idézet oroszul így hangzik: «И
– странное дело. Если зона наложила злой отпечаток на его жизнь, то фильмов она никак не
коснулась.». Nehéz megmagyarázni, miért volt ez így. A börtön egzisztenciálisan megélt keserű tapasztalata
rajzaiban (Szifilisz a zónában: Lues, a forrás felkutatása /Сифилис в зоне: поиск источника Lues, 19741977/), kollázsaiban (Levél a zónából /Письмо из зоны, 1976/ /Lilja Jurjevna Briknek/), babáiban és
művészetének más tárgyaiban („szobraiban”: Tolvajból sosem lesz mosónő /Вор никогда не станет
прачкой, 1978/; bélyegeiben: „Bélyegek” a zónából /«Марки» из зоны, 1977/; kártyáiban: Flinta-Kártya
/Карты-Самопал, 1982/ stb.) nyert kifejezést. Az börtöntéma egyetlen megnyilatkozása a Hattyúk tava –
Zóna /Лебединое озеро – Зона/ (1990) című forgatókönyve volt, amelyet az Elfelejtett ősök árnyai című
filmjének operatőre, és egyben Paradzsanov barátja, Jurij Iljenko ukrán rendező készített el.
44
Paradzsanov életét a párizsi Saint-Louis klinikán próbálták meghosszabbítani. „Korábban valóban
visszautasította a párizsi kezelést, mondván, ha Andrej Tarkovszkijt nem tudták ott megmenteni, akkor őt
sem fogják tudni” (КАТАНЯН 1994: 71). Az idézet oroszul így hangzik: «Он, действительно, раньше
отказывался от Парижа, говоря, что раз Андрея Тарковского здесь не спасли, то и его не спасут.»
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II.3.

KULTURÁLIS GYÖKEREK ÉS A CSALÁDI ÖRÖKSÉG

Paradzsanov művészi stílusának kialakulásában fontos szerepet játszott a családi
örökség, melyről így vall a rendező:
„Édesapám régiségkereskedő volt. Csodálatos szőnyegeket láttam nála,
amelyek egyszer csak megjelentek a házunkban, majd azonnal el is tűntek
[…]. Mindig fantasztikus tárgyak kerültek hozzánk, különböző stílusok és
korok váltották egymást az otthonunkban. Rokokó stílusú asztalok és
székek, antik dísztárgyak, vázák, szőnyegek, lenyűgöző keleti szőnyegek és
különféle dolgok, amelyekkel felékesítették a tevéket. Gyermekkorom ilyen
tárgyak között telt. Nagyon kötődtem hozzájuk […], gyűjteni szerettem
volna őket. A kézművesek termékeit, a népművészet mesterműveit,
népdalokat, amelyek gyermekkoromban a temetések és a lakodalmak kísérői
voltak Tbilisziben. Annak ellenére, hogy a későbbiekben a
Konzervatóriumba jelentkeztem, továbbra is vonzott a népdal, amely úgy
tört föl, akár a forrás. Legutóbbi filmjeimben, az Elfelejtett ősök árnyai, A
gránátalma színe, A szurámi vár legendája című filmekben ezt a
szenvedélyemet és szeretetemet tárom fel. […] Elementáris erővel hatnak
rám a keleti szőnyegek, a keleti dísztárgyak, a keleti népdalok, keleti
szobrok, táncok és siratók.”45 (ПАРАДЖАНОВ 1988: 158).
Ebből a gyermekkori élményből fakad Paradzsanov „tárgy-imádata, […] a
kulturális múlt értékei és lim-lomjai” (KATANJAN – SZILÁGYI 1987: 42) iránti vonzalma,
innen hozza a kultúrák tárgyban megtestesülő öröksége iránti fogékonyságát.
Paradzsanov dédelgetett terve volt az önéletrajzi vonatkozású Vallomás /Исповедь/
című filmjének az elkészítése, amelyben vallott volna gyökereiről, gyermekkoráról,
szeretett városáról, Tbilisziről, a népművészet, a szertartások iránti szenvedélyes
vonzalmáról, a Kelet szellemiségének rá gyakorolt hatásáról, és ennek a világnak az
elvesztéséről:
„A sírok után kutatva, melyeknek születésénél jelen voltam, elmentem a
Sztaro-Verijszkoje temetőbe… a Sztaro-Verijszkoje temetőt örökre
bezárták. A Sztaro-Verijszkoje temetőt pihenő- és szabadidős parkká
alakítják. A Vallomás egy olyan film forgatókönyve, amely
emlékfoszlányok láncolatából áll, olyan visszaemlékezések sorozata,
45

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Мой отец был антикваром. Я видел у него чудесные ковры,
которые появлялись в доме и потом сразу исчезали, ведь он занимался их торговлей. К нам всегда
попадали великолепные вещи, в дом приходили различные эпохи и стили. Столы и кресла рококо,
античные украшения, вазы, ковры, восхитительные восточные ковры и разнообразные предметы,
которыми украшали верблюдов. Мое детство прошло среди таких вещей. Я очень привязался к ним
[…], хотел собирать их. Изделия кустарей, шедевры народного искусства, народные песни, которые в
моем детстве в Тбилиси сопровождали похороны и свадьбы. Несмотря на то, что позднее я поступил
в Консерваторию, меня и дальше привлекала народная музыка, которая била, как родник. Мои
последние фильмы, Тени забытых предков, Цвет граната и Сурамская крепость, такие, где я
обнаруживаю эту страсть и эту любовь. [...] Столь сильно влияние на меня восточных ковров,
восточных украшений, восточных песен, восточных скульптур, танцев и плачей.»
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amelyek ott, a temető bezárt kapuja előtt tolultak az emlékezetembe…” 46
(ПАРАДЖАНОВ 2001: 123).
A forgatókönyv már 1969-ben elkészült, a film mégsem született meg47. A
forgatások idején, 1989-ben Paradzsanov már súlyos beteg volt. Ránk csupán a
forgatókönyv, a rendező filmhez készített vázlatai 48, és néhány felvétel-töredék maradt,
amelyekből arra következtethetünk, hogy ez a film életműve betetőzése és egyben lezárása
lehetett volna. Egy magnófelvételen49, a rendező így beszél forgatókönyvéről:
„Kedvenc forgatókönyvem: Tbilisziben feldúlták a temetőt, és az őseim
felkeresnek az otthonomban. És én nem engedem be őket, mert nincsenek
hozzám bejelentve. A nagymamák és a nagypapák, harisnyákkal a
kezükben, amelyekbe arany pénzérmék vannak betekerve. Nos, bemásznak a
szekrénybe – ők, akik féltek a zivatartól, az elektromosságtól, a Villamos
Művek ügynökeitől… beszállnak a szekrénybe, és megnyomnak egy
gombot. Az acélsodrony megfeszül, és a szekrény kirepül a város fölé.
Siklóvasút. A hegyekből orgonaszín köd ereszkedik alá, ők eldobálják
elhamvadt kendőiket, és a köd egybeolvad a szövetekkel. […] Ez a
legerősebb dolog, amit életemben írtam. Az emlék, amely költői képpé
nemesedett. A bánat képévé…”50 (БОССАРТ 1999).
A Vallomás című film azt szándékozott „bizonyítani, hogy az emlékezet a kultúra alapja”
(SZILÁRD 1989A: 15)51, amely kulturális jelentéssel telített tárgyakban, és szürreális
látomásokban nyilatkozik meg.
Paradzsanov a zenei tehetséget is családi örökségként kapta. Nagyanyja zongora
tanszakon végzett a Tifliszi Zeneművészeti Főiskolán, melynek nagyapja volt az
igazgatója. A zenei pálya az ő életútját is meghatározhatta volna, operaénekesnek készült,
de egy rosszul sikerült műtét miatt megsérültek a hangszálai (Geréb 2003: 266).
Ugyanakkor a zene filmművészetében meghatározó szerepet játszott, egyes kutatók szerint
a zenei szerkesztés elvei szerint építi fel filmjei struktúráját (vö. Geréb 2003: 275).
Filmjeiben a zenének – népzenének és klasszikus zenének egyaránt – nagyon fontos szerep
jutott. A balett világából hozott mozdulatok, és általában véve a mozgáselemek
alkalmazása filmes formanyelvének egyik fontos alkotóelemévé vált.
Paradzsanov jellegzetes művészi formavilágának kialakulásában meghatározó
szerepet játszottak a kulturális gyökerek is, a gyermekkor környezete, Tbiliszi, a Kaukázus:

46

A fenti idézet oroszul így hangzik: «В поисках гробов, рождение которых видел, пошел на СтароВерийское кладбище…Старо-Верийское кладбище закрыто навсегда. Старо-Верийское кладбище
перестраивается в парк культуры и отдыха. Исповедь – это сценарий фильма, сложенный из цепочки
воспоминаний, которые проснулись в моей памяти перед закрытыми воротами кладбища…»
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„Ez a város [Tbiliszi – E.K.] egy sziklás völgy szűk, mégis meghitt, festői
bölcsőjében született, melynek meredek lejtőin amfiteátrumként [itt és a
továbbiakban kiemelés tőlem – E.K.] emelkedik, és, mintha sorsát kezdettől
fogva meghatározták volna, e falak megnyugtatóan óvják e természet által
felkínált cirkuszi látványosságot. […] Sok karavánút keresztezi ezt a várost,
és velük együtt a történelem kifürkészhetetlen útjai. Minden kontinenssel
egyszerű a helyzet, Európán és Ázsián kívül, mindnek van határa. De hogy
jelöljük ki a határt Európa és Ázsia közt? Mint két szenvedélyes szerető,
egymásba fonódva, egymás mélyébe hatoltak. […] Egyedül itt, a Fekete és a
Kaszpi tenger közti szűk, zárt területen teremtődik meg valamiféle
egyértelműség. […] És, e szenvedélyes szerelem-gyűlölet gyümölcseként, a
hegyi táj közepén, mint egy kontinensek közé vert ék, fekszik a város –
Tiflisz–Tbiliszi. A város […], amely két különböző kontinens magvait
fogadta magába, és leírhatatlan zengő kehellyé vált, amelyben a bódító
Eurázsia mámora kóborol. […] Tiflisz-Tbiliszi, ez a csodálatos, sokszínű
város, amely paradox módon egyesíti a középkori grúz vártornyok lovagi
lakomák hangos kiáltásait őrző érdes falait, az örmény templomok erőt és
mélabút egyidejűleg megtestesítő boltíveinek hűvös tűnődését, és a forró
emberi testet ünneplő keleti fürdők buja gyönyörét, csak itt, Eurázsia
méhében születhetett meg. Ahogyan az örmény költő, Szajat-Nova is – aki a
keleti szőnyegek buja színpompáját és száműzetésében a szerzetesi
reverenda fekete színét egyaránt megismerte – csak Tiflisz–Tbiliszi
gyermeke lehetett. Ezt a várost az örmények Tiflisznek nevezik, a grúzok
Tbiliszinek hívják, de nem feledve a város egyik lényegi sajátosságát,
háromnyelvűségét, – amelyet már Szajat-Nova megénekelt, aki egyformán
alkotott mindhárom nyelven –, érdemes megemlíteni a város harmadik
elnevezését: Tamasha-ali, Tamashavan, Tamashabad, vagyis 'Látványváros',
vagy a 'Látványosságok városa'. Hiszen az egyik lényegi, meghatározó
tulajdonsága éppen ez. Amfiteátrumként emelkedik a hegyi szakadék
meredek lejtőin, architektonikájában eredendően magában hordozva a
látvány, a teatralitás mozzanatát. Szép, fafaragású erkélyei valójában
47

A rendező életművével kapcsolatban sajnos túl sokszor kell használnunk olyan jelzőket, mint „meg nem
valósult”, „le nem forgatott”, „félbemaradt”, „el nem készült”: csak néhány el nem készült filmet
megemlítve: Kijevi freskók /Киевские фрески/, A szépséges Ara /Ара Прекрасный/, Az alvó vár
(Bahcsiszeráji szökőkút) /Дремлющий дворец (Бахчисарайский фонтан)/, Intermezzo, Andersen meséi
/Сказки Андерсена/, Démon /Демон/.
48
Csak néhányat említve: A nővérke Bazsbeuk-Melikovnál tett látogatása /Медсестра у БажбеукМеликова, 1988, grafika/; Házkutatás /Обыск, 1988, grafika, kollázs/; Madam Germaine /Мадам Жермен,
1988, grafika, kollázs/.
49
Az említett magnófelvételt, amely a Jereváni Paradzsanov Múzeum archívumában található, Zaven
Szarkiszjan, a múzeum igazgatója készítette (БОССАРТ 1999).
50
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Мой любимый сценарий: в Тбилиси разрушили кладбище, и
предки пришли ко мне домой. И я их не пускаю, они не прописаны. Бабушки, дедушки с чулками, в
которые завернуты золотые монеты. И вот они садятся в шкаф – они, которые боялись грозы,
электричества, агентов Госэнерго… Садятся в шкаф и нажимают на кнопку. Трос натягивается, и над
городом летит шкаф. Фуникулер. С гор идет сиреневый туман, и они бросают свои испепеленные
платки, и туман соединяется с тканями. […] Это самое сильное, что я написал. Память, вознесенная в
образ. Образ печали…»
51
A tárgyak struktúrájában lenyomatot hagyó kulturális emlékezet gondolata rendkívül fontos volt az
akmeizmus művészi rendszerében, különösen Oszip Mandelstam költészetében volt nagy szerepe. Ezt a
rokon vonást a későbbi kutatás folyamán szeretnénk részletesebben vizsgálni.
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kényelmes páholyok, ahonnan figyelemmel lehet kísérni az utcai jeleneteket.
A belső udvarok többszintes körfolyosói színházi erkélyek, az élet pedig –
ez a mindenható rendező –, a legkülönfélébb előadásokat rendezi az udvarok
zárt arénájában, a jeleneteket időnként magukra az erkélyekre helyezve át” 52
(ГРИГОРЯН 1991: 10-13).
Ezeket a sorokat Levon Grigorjan örmény filmrendező írja Paradzsanovról szóló
könyvének bevezetőjében, indirekt módon utalva a Kaukázus és Tbiliszi azon fontos
jellegzetességeire, amelyekben felismerhetjük Paradzsanov művészi világának gyökereit:
A Kelet-Nyugat eltérő kulturális mentalitásának találkozására, a különböző kultúrák
egymás mellett élésére, amelyből a rendező művészi rendszerének a kulturális régiók és az
esztétikai törvények „határait átlépő”, transzkulturális jellege (és tegyük hozzá,
toleranciája is) fakad. Tbiliszi atmoszférájából fakadó teatralitás mozzanatában a
Paradzsanov-filmekre, és magának a rendezőnek a viselkedésére is jellemző teatralitás
gyökereit fedezhetjük fel. De ehelyütt meg szeretnénk említeni azt a motívumot is –
amelyet a későbbiekben részletesebben elemzünk –, hogy a város architektonikájában,
természeti és építészeti struktúrájában a fent leírtakon kívül felfedezhetjük a paradzsanovi
térszerkesztés azon vonásának jelképes struktúráját, amely abban áll, hogy Paradzsanov, ha
teheti, filmjeiben a vertikalitás elve szerint bontja fel a teret.
52

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Город [Тбилиси – зап.наш: Э.К.] этот, родился в тесноватой, но
уютной и живописной колыбели и поднялся амфитеатром [здесь и далее курсив наш: Э.К.] по
склонам крутого каменистого ущелья. И стены этого природного цирка надежно, как бы изначально
определив судьбу, прикрыли от дальних холодных ветров. […] Город этот пересекают многие
караванные дороги и вместе с ними неисповедимые пути истории и географии. Со всеми
континентами просто, кроме Европы и Азии, все имеют границы. Но как обозначить границу между
Европой и Азией? Словно два страстных любовника, сплели они свои объятия, проникнув каждый в
глубь другого. […] Только здесь, в узком зажатом пространстве между Черным и Каспийским морем,
возникает определенность. […] И как плод этой страстной любви-ненависти в самом центре горного
края, вбитого словно клин между континентами, стоит город Тифлис-Тбилиси. Город […] принял
семена двух разных континентов и стал непередаваемой звонкой чашей, в которой бродит чарующий
хмель евразизма. […] Тифлис-Тбилиси, парадоксально соединивший в себе шершавые стены
грузинских крепостных башен, хранящих в себе громкие возгласы рыцарских пиров, прохладную
задумчивость сводов армянских храмов, воплотивших одновременно печаль, и силу, и лукавую негу
восточных бань, где царит праздник горячего тела, мог породиться только здесь, в колибели Евразии.
Как и армянский поэт, Саят-Нова – человек, познавший буйное цветение восточных ковров и черную
сутану изгнанника-монаха – мог быть порожден только в этом удивительном городе. Город этот
армяне называют Тифлисом, грузины именуют Тбилиси, но, помня трехъязычный его характер,
воспетый еще Саят-Новой – творившей одинакого свободно на трех языках –, быть может, стоило
определить ему и третье название: Тамаша-али, Тамашаван, Тамашабад, что в переводе на русский
означало бы Зрелищеград. Ибо истинная сущность этого города именно зрелищность. Амфитеатром
он вырос на стенах горного ущелья и в изначально заложенной своей архитектонике несет
зрелищный, театральный момент. Его красивые, резные деревянные балконы – по сути удобные
ложи, откуда можно обозревать уличное действо. Дворы – многоэтажные ярусы, а жизнь – этот
всемогущий режиссер – разыгрывает самые темпераментные спектакли в замкнутой арене этих
дворов, перебрасывая порой действие на сами ярусы и галереи окруживших его внутренних
балконов.»
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Paradzsanov filmes formanyelvének kialakulásához a rendező avantgarde alkata,
világlátása is hozzájárult. Az avantgarde kifejezés természetesen itt tágabb értelemben
használható csak, inkább tipológiai hasonlóságok jellemzésére, mint egy adott
művészettörténeti korszakra való konkrét utalásként.
Lili Brik Paradzsanovot az avantgarde szellemiség utolsó képviselőjének nevezte53.

A fényképen a zónából visszatérő Szergej Paradzsanovot láthatjuk Lili Brik és Vaszilij Katanjan
társaságában: „Paradzsanov egyből belevetette magát a rendezésbe: leakasztotta a falon függő kis szőnyeget,
amelyet még Majakovszkij ajándékozott Lilja Jurjevnának.” 54 (КАТАНЯН 1994: 29-30)

„Az első pillanattól kezdve beleszerettek egymásba, úgy beszélgettek, mint
régi ismerősök […]. Szergej nézegette a képeket és mindféle mütyürt,
egyetlen könyvről sem véve tudomást, melyekkel pedig tele volt a lakás.
Időközben kiderült, hogy sosem olvasta Majakovszkijt. „Ha nem olvasta, hát
nem olvasta” – jegyezte meg Lilja Jurjevna. Cseppet sem sértette ez őt, csak
meglepte, hogy még az iskolában sem hallott róla. „Rossz tanuló voltam az
iskolában – magyarázta Szergej –, mert gyakran hiányoztam az órákról.
Éjszakánként rendszeresen házkutatások voltak nálunk, és ilyenkor a szüleim
lenyelették velem a briliánsokat, zafírokat, smaragdokat és korallokat, […] le
kellett nyelnem őket, mire a rendőrség fölért a lépcsőn. Reggel pedig […]
addig nem engedtek el az iskolába, amíg ki nem jöttek belőlem a

53

Vö. még: „Művészete lényegét tekintve – Paradzsanov az avangarde képviselője”. «По сути своего
искусства он – авангардист.» (КАТАНЯН 2001: 118).
54
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Параджанов, дорвавшись, режиссировал: снял со стены коврик,
подаренный Лиле Юрьевне Маяковским.»
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drágakövek. Hát kénytelen voltam kihagyni az órákat”” 55 (КАТАНЯН 1994:
29).
Paradzsanov élete és életvitele egyaránt avantgarde vonásokat hordozott.
Biográfiájának például rengeteg verziója van56, amelyet ő is szívesen alakított, változtatott,
mintegy képzeletbeli vágóasztalon szerkesztve össze a részeket. Nincs egyetlen kanonikus
változat sem. Még életében elkezdte ezt a mítoszteremtést maga körül. Ezért kell, amint
már fentebb utaltunk rá, fenntartással viszonyulni Paradzsanov kijelentéseihez.
„A legkülönfélébb őrült ötletek kitalálója volt, élete sokban egy olyan
valóság létrehozása, amely önnön képzeletében született meg. Életművét
nem kis mértékben az önmaga körüli mítoszalkotásából teremtette meg,
ezerféle történetből, szerepjátékból, interjúból, misztifikációból, amelyekkel
mindenkit megfertőzött, aki csak a közelébe került”57 (КАТАНЯН 1994: 7).
Filmjei is ebbe a sorba tartoznak, amelyeknek több verziója is van, mint például A
gránátalma színe című filmnek, erről bővebben szólunk majd a film elemzése kapcsán.
Megemlíthetjük még a Kijevi freskók és a Vallomás című el nem készült filmeket,
melyeknek mások által összeállított próbafelvételeit ma befejezett alkotásként értékeljük,
illetve hasonló jelenséget figyelhetünk meg akkor is, mikor bizonyos részletek
vándorolnak egyik filmből a másikba változatlan formában, vagy némi variációval. A
különböző, „apokrif” szövegek egymás mellett élésének, és a kanonikus szöveg hiányának
jelentős hagyománya volt az orosz avantgarde képviselői közt 58. Ebben a jelenségben
megnyilvánul a futurista esztétika azon sajátossága is, mely szerint nem létezik elvi határ
az élet és a művészet tényei között. Elég csak Majakovszkijra gondolnunk, aki „kezdettől
fogva az élet és az irodalom közötti határok átlépésére, kikezdésére, eltörlésére törekedett”
55

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Буквально с первых же минут они влюбились в друг друга,
начали разговаривать, как старые знакомые […]. Сергей рассматривал картины и всякие разности, не
обратив внимание ни на одну книгу, которыми был набит дом. Попутно выяснилось, что никогда не
читал Маяковского. «Ну, не хочет человек – и не читает», – сказала Лиля Юрьевна. Это ее ничуть не
обидело, а только удивило, что даже в школе он о нем не слышал. «В школе я плохо учился, –
объяснил Сережа –, так как часто пропускал занятия. По ночам у нас все время были обыски и
родители заставляли меня глотать бриллианты, сапфиры, изумруды и кораллы, […] пока милиция
поднималась по лестнице. А утром не отпускали в школу, пока из меня не выйдут драгоценности,
сажали на горшок сквозь дуршлаг. И мне пришлось пропускать уроки.» ».
56
Még olyan esetekben is előfordul, hogy többféle adatunk van, amikor úgy tűnhet, hogy konkrét, valós
tényeket nem lehet megváltoztatni. Így például a filmek elkészülésének dátumaira vonatkozóan eltérő
adatokat találunk a különböző forrásokban: Andries (1954, ?1955), Natalija Uzsvij (1959, ?1957),
Aranykezek (1960, ?1957), Elfelejtett ősök árnyai (1964, ?1965).
57
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Он был гений сумасбродных выдумок, и во многом жизнь его –
это действительность, рожденная в его же воображении. Творчество Параджанова в немалой степени
состоит из самосотворения живой легенды вокруг себя, из всех этих рассказов, историй, розыгрышей,
интервью и мистификаций, которыми были облучены все, кто с ним соприкасался.»
58
Ld. Velimir Hlebnyikov szövegeinek sorsát, amelyeket a futurista költőtársak, köztük David Burljuk, a
saját céljaik szerint válogattak össze például azok kiadásakor.
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(SZILÁGYI 1989: 66). Ahhoz hasonlóan, ahogy az avantgarde képviselői igyekeztek
mindent műalkotássá alakítani, az életet és a művészetet egy szintre hozni, egymásba
játszani, Paradzsanov is arra törekedett, hogy „életét is művészetként formázza meg,
poetizálja, fantasztikusan kiszínezze, átköltse. Művészete és élete között nincs éles határ”
(KATANJAN – SZILÁGYI 1987: 40). Paradzsanov állandóan alkotott, mindenből és
mindenkiből műalkotást formált.

Az 1964-es fotót Paradzsanov a börtönben „befejezte”, és elküldte Lili Briknek. „A kép bal oldalán egy balta
látható, amellyel Paradzsanovot megszabadítják szárnyaitól. Az egyik már le is esett…vércseppek…száll a
toll…A másik egyelőre még ép: A művész még szárnyalhat. De meddig még? L. Ju. Brik (Л. Ю. Брик)
kezdőbetűit írta a nem szent, hanem elítélt nimbusza fölé. Ha a betűket összeolvassuk, a szeretlek (люблю)
szót kapjuk. A szögesdrót-nimbusz vége az aláírásába görbül.” 59 (КАТАНЯН 1994: 29)

Paradzsanov lázadása a mimetikus ábrázolásmód, és a sztálini kor művészetének
neoakademizmusa, a szocialista realizmus ellen az orosz avantgarde képviselőinek
lázadására emlékeztet, akik mindenféle kész forma, szabály, norma felrúgására, és
mindenféle kánon ledöntésére törekedtek a művészetben (vö. KOVÁCS-SZILÁGYI 1997:
7)60. Ez a lázadás elsősorban Paradzsanov új, egyéni filmnyelvében mutatkozik meg,
avantgarde kísérletezéseiben, illetve váratlan hatások alkalmazásában. Az 1960-as évek
alkotó szellemiségű orosz filmrendezői az 1920-as évek történeti avantgarde-ja felé
fordultak többek között, amelyet a sztálini totalitárius kultúra után egyedüli autentikus
tradícióként tudtak elfogadni (vö. KOVÁCS-SZILÁGYI 1997: 25). A film újra filmként
59

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Справа виден топор, которым ему отрубают крылья. Одно уже
упало…Капли крови…Летит перо…Второе крыло пока цело: художник все еще окрылен. Надолго
ли? Он поставил инициалы Л.Ю. Брик над нимбом не святого, но арестанта. Буквы формируют слово
«люблю». Конец нимба из колючей проволоки закручен в его подпись.»
60
Ld. még Kovács András Bálint és Szilágyi Ákos Tarkovszkij. Az orosz film Sztalkere című könyvének az
Andrej Tarkovszkij és az orosz filmművészet születése című fejezetében a „két kultúra” paradigmájáról – a
forradalmi és a totalitárius kultúráról – írottakat (vö. KOVÁCS-SZILÁGYI 1997: 7), továbbá Paradzsanov a
német TV-nek adott interjújában az ide vonatkozó részeket (FILM 1988).
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működött, lehetőség nyílt a szabad kísérletezésre (vö. KOVÁCS-SZILÁGYI 1997: 25).
Azonban Paradzsanov avantgardizmusa nem egyszerűen az avantgarde filmművészet
tradícióihoz való visszatérést jelentette, ehhez a tradícióhoz számos más vonatkozásban is
kapcsolódott.
Paradzsanov életrajzát azért tartottuk fontosnak bemutatni, mert ebből kitűnik,
milyen geokulturális gyökerekből született meg a rendező filmes formanyelve, segítségével
érthetőbbé válnak az alkotói életrajz sajátosságai. Különös, hogy egy ilyen hosszú,
tizenötéves rendezői kényszerszünet ellenére, még sincs törés az alkotói pályában. Alkotói
pályája másként szakaszolható: az első korszak az Elfelejtett ősök árnyai című filmig tart,
majd ez utóbbival kezdődik a második korszak, melyre a saját hang megtalálása és
variálása jellemző.
II.4.

PARADZSANOV ELSŐ FILMJEI

Paradzsanov első filmjeivel kapcsolatban a szakirodalom nagyrészt beéri azzal az
általános megállapítással, hogy rosszul sikerült, jellegtelen, sematikus filmek. Ám, amint
erre Geréb Anna felhívja a figyelmet, ezeket a filmeket azóta szinte alig látta valaki, és
Paradzsanov életművének vizsgálatakor érdemes felülvizsgálni ezeket a sommás ítéleteket.
Az életmű első korszakához tartozó, az ún. igazi Paradzsanov-filmek előtti műveket a
kutatók közül, Miron Csernyenko és Geréb Anna elemezte behatóbban (ЧЕРНЕНКО 1989:
4-10, GERÉB 2003: 268-272)61. A filmek közti folytonosság kérdésével kapcsolatban
ehelyütt néhány olyan mozzanatot szeretnénk kiemelni – a teljesség igénye nélkül –,
amelyek csírájukban már megjelennek az első filmekben és megelőlegezik a későbbi
filmek sajátos filmes kifejezőeszközeit.
Már a rendező első filmjeiben felfigyelhetünk a jellegzetes témaválasztásra, a
folklór elemek, illetve a kvázi-folklór elemek hangsúlyozott szerepére. Első filmjében, az
1952-es Moldovai mese című vizsgafilmben megjelenik már a természetesség és
61

Paradzsanov első filmjeit elemezve Miron Csernyenko rámutat, hogy ezekben a filmekben számos
reminiszcenciát találhatunk a korszak olyan filmjeire, mint például Ivan Pirjev A gazdag
menyasszony /Богатая невеста/ (1937), Vidám vásár /Кубанские казаки/ (1949), Szibériai
rapszódia /Сказание о земле Сибирской/ (1947), Szemjon Tyimosenko A kapus /Вратарь/ (1937),
Vlagyimir Goncsukov Világbajnok /Чемпион мира/ (1954), Leonyid Lukov Nagy élet /Большая жизнь/
(1939), Szergej Geraszimov Komszomolszk /Комсомольск/ (1938). A kutató véleménye szerint a rendező
tudatosan támaszkodik ezeknek a filmeknek a kialakult műfaji sztereotípiáira és kliséire, sőt, a végletekig
feszítve ezeknek a határait, mintegy megteremti paródiájukat (ЧЕРНЕНКО 1989: 4-10). A Paradzsanov életmű
kutatása szempontjából érdekes lenne pontosan megvizsgálni, hogy mely filmben milyen reminiszcenciák
fedezhetőek fel.
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stilizáltság együttes használatának az a furcsa kettőssége, amely annyira jellemző a későbbi
Paradzsanovra (a második korszakra). Ebben a filmben – amelyről a rendező úgy
nyilatkozott, hogy az Elfelejtett ősök árnyai előtti filmjei közül ez az egyetlen olyan
munkája, amelynek a hibáit nem szégyelli (ПАРАДЖАНОВ 1966: 60) –, a főszereplő
figuráját a rendező egy maga készítette bábuval „játsszatja” el a valódi, természeti
környezetben (GERÉB 2003: 268). A babák és bábuk, illetve a színészek marionett
figurákra emlékeztető mozgatása szintén a paradzsanovi filmnyelv egyik sajátossága.
Vizsgafilmjének egész estésre kibővített, újraforgatott változatában, a Jakov Bazeljannal
közösen jegyzett Andriesben, első látásra a mesefilmek Artur Rou által megteremtett és
kánonná vált modelljét követi, de olykor már oly mértékű ennek a stílusnak a követése,
hogy szinte a műfaj paródiájává válik (ЧЕРНЕНКО 1989: 4). Azonban a filmben számos
olyan – Csernyenko kifejezésével élve – „szabálytalansággal” (ЧЕРНЕНКО 1989: 4)
találkozunk, amelyek az akkori sztereotípiáktól és kliséktől teljesen eltérő, és velük ütköző
szemléletet és filmes megoldásokat tükröznek. Ilyen például az a mozzanat, hogy magával
a történet logikus, feszes előre haladásával nem nagyon törődik a szerzőpáros, egy-egy
cselekményszál elakad, mintha megfeledkeztek volna róla, s a szüzsé kibontása sem az okokozati logika szerint történik. Ez az eljárásmód Paradzsanov későbbi filmjeinek
struktúráját vetíti előre. Vagy például több olyan jelenetet is találunk, amelyek nem a mese
varázsmotívumainak logikájából következnek, hanem metaforákként értelmezhetőek. A
nem természetes, lassított, balettos-pantomimes mozgás, a szereplők kamera, azaz a nézők
felé fordítása, és a beállításokra jellemző feltételes idő- és térkompozíciók alkalmazása is
már a későbbi filmek előhírnökei (GERÉB 2003: 268). A „normálisnál” éneklőbb dikció
szintén a későbbi filmeket előlegezi, amelyekben háttérbe szorul, vagy teljesen el is tűnik a
párbeszéd, illetve a beszédhang számos alkalommal elválik a képtől. Azontúl, ebben a
filmben számos olyan motívum megjelenik, amely majd az Elfelejtett ősök árnyaiban
bukkan fel újra. Így például a furulyázó, bárányokat őrző pásztorfiú Iván előképének
tekinthető, a Fekete Forgószél pedig a sötét praktikákat ismerő varázserővel rendelkező
Jura előképe. Fontos megjegyezni még, hogy „ezzel a filmmel debütált Szuren Sahbazjan
operatőr is, aki utóbb A gránátalma színe című filmet fényképezte” (GERÉB 2003: 268269). Ez a mozzanat is azt mutatja, hogy a rendező életművében a jellegzetes paradzsanovi
filmes formanyelv megjelenése előtti korai szakaszban a „legparadzsanovibb” film vizuális
megformálásának már voltak előzményei.
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Az ezt követő rövidfilmek közül az Ukrán dallamok és az Aranykezek című
néprajzi jellegű kisfilmeket kell megemlítenünk. Ezekben, a népművészeti témaválasztáson
túl, amelynek óriási szerepe lesz az életműben, fellelhetünk jellegzetes paradzsanovi
motívumokat, noha megformálásukban természetesen még nagyon távol állnak a későbbi
filmektől: Az Ukrán dallamok című film alapját egy népdalokat és pártindulókat előadó
ukrán kórus hangversenye adja, amelynek látványát a rendező sormintává alakítja: a
nagytotálból felvett kórus és annak tükröződése a pódium csillogó fekete padlóján kettős
sormintát alkot (GERÉB 2003: 269). A kórus előadását megelevenedő szobrok, a paraszti
életből vett életképek és természeti képek szakítják meg, a film végén pedig feltűnik Kijev
látképe, amit egy Lenin-fej zár. A kép képzőművészeti alkotássá, „síkszerűvé” tétele, az
eklektikus szerkesztésmód, a látszólag össze nem illő dolgok egymás mellé helyezése már
Paradzsanov későbbi jellegzetes filmes kifejezőeszközeinek csíráit rejtik. A filmet a mai
város képsorával záró befejezés szintén visszatérő motívuma lesz a rendezőnek, ez a
motívum megjelenik a Kijevi Freskók, az Hakop Hovnatanjan és részben az Arabeszkek
Piroszmani témájára című filmek zárójeleneteiben, amint az is, hogy ezzel a motívummal
a rendező össze kívánja kapcsolni a művészetet – amit az Ukrán dallamok esetében
természetesen csak nagyon idézőjelesen kell érteni –, a mai hétköznapi élettel, azaz le
kívánja bontani az élet és a művészet közti határt.
Az Aranykezek című rövidfilmben, melyben a rendező az ukrán paraszti
kézművességet mutatja be, a rendező olyan témára talál, amely nagyon közel áll
érdeklődési köréhez, elég csak a kézművesek termékei, a népművészet mesterművei iránti
gyermekkorból hozott vonzalmáról szóló, fentebb idézet vallomására gondolnunk. A
sajátos paradzsanovi művészi világot idézi a festett mázas edény virágmotívumának
hirtelen hallá és villává változása, vagy az önálló életre kelő agyagfigurák és hímzésminták
metamorfózisa a filmben, illetve a szőnyegbe szőtt Lenin-fej megjelenése a film végén. A
„pre-paradzsanovi” mozgókép – Geréb Anna kifejezésével élve – már e két rövidfilmben
megjelenő jellegzetességeit a kutató így foglalja össze:
„Fontos „kézjegy” maga a szemlélődés is, a tárgyakban, a díszekben, a
részletekben való hosszas élvezkedés, az a távolságtartó, külső nézői attitűd,
amivel még egy mozgó jelenet is mintegy tárgyként, tablóként van
„kiállítva” a kamera elé. (Szenvedélyes távolságtartás ez, hiszen árasztja
magából Paradzsanov vonzalmát, szeretetét tárgya iránt. […]) Ilyen állandó
elem a tárgyak meghökkentő mozgatása, játékos kombinálása „oda nem illő”
elemekkel.” (GERÉB 2003: 270).
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Az ezt következő Az első legény (1959), Ukrán rapszódia (1961), és az Egy
virágszál a kövön (1962) című játékfilmekben, noha talán ezek állnak a legtávolabb
Paradzsanov művészi világától, és igyekeznek a korszakra jellemző bevett filmnyelvi
eszközökkel élni, mégis ezekben is itt-ott fellelhetőek a paradzsanovi orientáció elemei. Az
első legény című filmben például idillikus ukrán tájképeket és vidám életképeket látunk.
„A rendező elgyönyörködik a paraszti szobabelsőkben és népviseletekben” (Geréb 2003:
270), amelyek természetesen nem az autentikus népi kultúrát, hanem egy idealizált
elképzelést tükröztek a paraszti világról62. Ám a rendező ebben is hozzáteszi a saját világát,
amikor az udvarlás, a sport, a legények egymás közti vetélkedésének népszokásaira
koncentrál, vagy éppen egy ukrán esküvői szertartást teremt újjá. Ez utóbbi eljárásmód,
azaz olyan népszokások megjelenítése, amelyeket az élő folklór szellemében maga teremt
újjá, vagy éppen egy nem létező népszokást teremt meg, már az Andries című filmben is
felbukkant, és a későbbi filmekben is találkozhat vele a néző, például az Elfelejtett ősök
árnyainak esküvői jelenetében. Az első legény című film emellett teljesen megfelel a
hagyományos filmdramaturgia szabályainak, cselekményes, mozgalmas, hagyományos
képi világgal rendelkezik, s azt bizonyítja, hogy Paradzsanov teljesen birtokában van a
professzionális rendezői tudásnak és képességeknek, „hozott anyagból”, azaz készen
kapott forgatókönyvből képes az elvárásoknak megfelelő filmet készíteni. Emellett
azonban érdemes azt is megjegyezni, hogy Paradzsanovnak ez az egyetlen filmje, amely
gördülékenységével, könnyedségével kiemelkedik a többi közül. Ezenkívül még egy
jellegzetessége van ennek a filmnek a rendező életművének többi alkotásához viszonyítva,
mégpedig az a rejtett irónia, amit a kortársak valószínűleg egyáltalán nem érzékeltek, s a
rendező életművének kutatói közül is csak Miron Csernyenko vet fel (ЧЕРНЕНКО 1987: 6).
A filmben többek között az Ivan Pirjev rendezte A pásztor csókja /Свинарка и пастух/
(1941) című zenés filmvígjátékra történő rejtett utalások egész sorát fedezhetjük fel,
amelyre mintha a rendező szándékolt túlzással támaszkodott volna, s a műfajnak mintegy a
paródiáját adja.
Az Ukrán rapszódia (1961)63 áll a legközelebb a rendező későbbi filmjeihez, bár
talán ez sikerült a legkevésbé az említett három korai játékfilmje közül. Akadozik,
vontatott, modoros – ezek a problémák Miron Csernyenko szerint nagyrészt az akkoriban
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A rendező 1966-ban megjelent írása alapján, amelyben saját művészi törekvéseiről vall, ebben a filmben
fedezte fel a maga számára az ukrán falut (ПАРАДЖАНОВ 1966: 61).
63
Ez a film egy életrajzi vonatkozású mozzanatot is hordoz, visszaidézi azokat az éveket, amikor
Paradzsanov a Moszkvai Konzervatóriumban operaénekesnek készült Nyina Dorliák vezetése alatt.
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az ukrán dramaturgia nagymesterének számító Alekszandr Levada forgatókönyvének
hibáiból következnek (ЧЕРНЕНКО 1987: 7). Csernyenko azonban arra is rámutat, hogy a
filmben időről időre tapasztalható törés másik oka, hogy egy-egy helyen utat tör magának a
paradzsanovi poétika. Az ukrán táj, az ukrán falusi építészet – bár szemmel láthatóan egy
skanzenban vagyunk –, a népviseletbe öltözött mesélő parasztbácsi, a népdalokat
műdalokként előadó népviseletbe öltözött lányok kórusa mellett, ebben a filmben
találkozunk a legtöbb olyan jellegzetességgel, amelyek már a későbbi rendezői stílust
idézik. Ilyen például a háborús jelenetek sajátos, jelzésszerű, stilizált megjelenítése. A
szögesdrótot például olyan módon ábrázolja a filmben, hogy az sormintává lényegül át, a
németek támadásának jelenetét pedig egyetlen egy fán fennakadt ejtőernyős jelképezi 64. A
falusi lányból sztárrá vált énekesnő sikereinek bemutatása jelmezváltások sorozatának
segítségével történik, s az énekesnő színpadi debütálásának jelenetében a közönséget
mutató képek között egy-egy női portrét ábrázoló festmény benyomását keltő képet látunk,
amely egy pillanatra kimerevedik.
Különösen feltűnő a filmnyelv, a felhasznált eszközök konzervativízmusa a kor
európai filmművészetével összehasonlítva. A megmerevedett ukrán filmgyártásba ekkor
még nem hatolt be az új hullám, de még a neorealizmus dokumentarizmusa sem.
Paradzsanov szinte tobzódik a díszletvilágban, rájátszik, még színpadiasabbra formálja
jeleneteit, amivel absztrakcióba, idézőjelbe teszi. Az absztrakció később is jellemző lesz rá,
épp nem az egyediség, hanem a közös, a jelképiség kifejezésére. Jelenetei nagy filmjeiben
is az elvonatkoztatás, a szimbólumok világából szeretnének hirtelen érzelmi, indulati
előretöréssel érzelmeket kelteni, majd újra visszavonulni az idézőjelek közé. Egyszerre
konkrét és általános. A tárgyak szeretete a bennük levő egyedi sors és az általuk hordozott
kulturális közkincs ötvözetéből fakad. Ebben a filmben a díszletek túlhangsúlyozásával
direkt színpadiságra törekszik. Láthatólag elég jól érzi magát ebben a képi világban. A
párizsi jelenet, amikor a főszereplő utcai naiv festők népes gyülekezete között halad el
olyan megrendezettségben, ami már-már a musical-filmek világképét idézi (Vincente
Minnelli: Egy amerikai párizsban, 1951) 1961-ben mindenképpen iróniának, idézőjelnek
hat... – ha nem lenne a háttérben a szovjet filmgyártás sablonvilága. Miron Csernyenko
megállapítja, hogy Paradzsanov ezekben a filmjeiben a negyvenes-ötvenes évek filmes
dramaturgiáját és formanyelvét széttöri, alapelemeire bontja, majd újra összerakja ezeket a
64

Megjegyezzük, ebben a filmben is, ahogy a későbbi filmekben is, bizonyos megoldásoknak valószínűleg
részben finanszírozási okai voltak, és nem csak a „paradzsanovi filmnyelv sajátosságából” következtek.
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darabokat (ЧЕРНЕНКО 1989: 9). S azt kell feltételeznünk, hogy Paradzsanov nem ismerve
az európai filmművészet legújabb arcát, az orosz-szovjet avantgarde segítségével próbálta
a fülledt konzervativizmust saját képére formálni – s nem a filmszerűség, a szabad film
irányába ment, hanem egyéniségéből fakadóan a színpadiasság, az ősiség irányába. És
ezzel érdekes módon pár évvel később az európai filmművészet újabb nagy fordulata
utolérte őt. Felfedezték a színpadiasságban, az alkotói konzervativizmusban rejlő
egyediség erejét.
A főszereplőnek és a vele együtt sétáló kamerát a folklorizálódott díszletek között
az Elfelejtett ősök árnyainak vásári jelenetében is megtalálhatjuk, noha a nagyon eltérő
kameramozgásnak köszönhetően nagyon eltérő képi megformálással. Az Ukrán
rapszódiában hasonlóan stilizált jelenet, amikor a lány szerelme, aki Németországban
amerikai fogságba került, kiszabadulásakor egy német kisváros bolhapiacán halad
keresztül, ahol mindenféle limlomot, köztük antikvár tárgyakat kínálnak eladásra. Ilyen
továbbá az a jelenet, amelyben a németországi romtemplom rózsaablakának színes üvegei
hirtelen kaleidoszkópra emlékeztetően átváltoznak, és színes táncukban régi otthoni
emlékképek jelennek meg a hadifogoly lázálmában. S végül a film szerkezeti felépítésében
is már a későbbi filmeknek azt a jellegzetességét ismerhetjük fel, hogy a szüzsé
fragmentáltan, különálló fejezetekben bomlik ki, noha ebben a filmben még nincsenek
elkülönítve és fejezetcímekkel ellátva az egyes részek. Mindezeken túl a filmben
megjelenő még egy fontos mozzanatra szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyre eddig a
kutatók nem tértek ki, azonban úgy véljük, meghatározó jelentősége van Paradzsanov
életművében. Amikor a fogságba esett szovjet hadifoglyot megmenti egy helyi német
lakos, a romos templomban Bach zenéjét játssza el az orgonán. Ebben felismerhetjük
Paradzsanov humanista világszemléletét, mellyel – mint utolsó filmjében, az AsikKeribben is – tiltakozik az erőszak ellen, amely a népeket egymás ellen fordítja, s
áttételesen azt kívánja bizonyítani, hogy az emberségesség és a művészet, a kultúra össze
kell, hogy kösse az embereket65.
65

Paradzsanov az Asik-Keribet 1988-ban, a Karabahi örmény-azeri konfliktus felerősödése idején
forgatta. Ezért jelennek meg a filmben váratlanul, a film szüzséjéhez semmilyen tekintetben nem kapcsolódó
műanyag géppisztolyok. Megjegyezzük, hogy hasonló, a film terétől és idejétől teljesen függetlenül
megjelenő, a jelenre reflektáló elemekkel találkozunk például A szurámi vár legendájában. Az Asik-Kerib
című film Tifliszben játszódik, a film azeri nyelven szól – aminek következtében Örményországban nem
engedték bemutatni. A rendező számára, mint fentebb említettük a különböző kultúrák egyformán értéket
hordoztak, s az egymás iránti tolerancia elérését éppen a kultúra népek közötti közvetítő erejében látta. A
film főszereplője az asug, azaz a művész, mint a rendező szinte minden filmjében, aki dalaival örömet
szerez az elesetteknek, a kirekesztetteknek. A filmben ezért játszik Asik-Kerib a siketek és a világtalanok
esküvőin. A film Az egy az Isten című fejezettel zárul, amelyben a muszlim Asik-Kerib keresztény
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Az Egy virágszál a kövön (1962) című játékfilm éppen ellentmondani látszik
Paradzsanov látásmódjának, és a rendező humanizmusáról tett fenti megállapításunknak,
mivel egy vallási szekta legyőzéséről szól, amely veszélybe sodorta az ifjú proletárok
munkája által a puszta közepén a semmiből teremtett bányászváros életét. Azonban ezt a
témát sem maga a rendező választotta, sőt ezúttal egy már elkezdett filmet kellett
megrendeznie, mivel lecserélték annak rendezőjét. Azonban Paradzsanov szemléletéről
árulkodik a következő mozzanat is: „A rendező figyelme egyszer csak leragad a furcsa
vallásos szertartásnál, s a kamera ez után kezd el leselkedni – egyenesen a vásznat
látványosan keretező kulcslyukon keresztül” (Geréb 2003: 270). Egy szertartás, egy
kulturális

érték

szemlélődéssel

megragadott

bemutatása

történik.

És

miközben

Paradzsanov számára ez a film egy másik rendező által elképzelt és elkezdett film
befejezésének a feladatát jelenti, mégis itt is utat tör magának Paradzsanov igazi
érdeklődési köre.

II.5.

PARADZSANOV EGYEDI FORMANYELVÉNEK MEGSZÜLETÉSE:
AZ ELFELEJTETT ŐSÖK ÁRNYAI CÍMŰ FILM

A FILM ADATAI
ELFELEJTETT ŐSÖK ÁRNYAI /ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ/
1964, egész estés játékfilm, 92 perc, színes, ukrán nyelvű (hucul nyelvjárás) Alekszandr
Dovzsenkoról elnevezett Kijevi Filmstúdió
A forgatóköny Mihajlo Kocjubinszkij (1864–1913) ukrán író azonos című elbeszélése
alapján készült, a szerző születésének 100. évfordulója alkalmából.
Forgatókönyv: Szergej Paradzsanov, Ivan Csengyej
Rendező: Szergej Paradzsanov
Operatőr: Jurij Iljenko
Látványtervező: Mihail Rakovszkij, Georgij Jakutovics; Zeneszerző: Miroszlav Szkorik;
Vágó: Marija Ponomarenko;
Szereplők: Ivan Mikolajcsuk (Ivan Palijcsuk), Larisza Kadocsnyikova (Maricska
Hutenyuk), Tatyjana Besztajeva (Palagna), Szpartak Bagasvili (Jurko Molfara), Igor
Dzjura (Ivan gyermekkorában), Valentyina Glinyko (Maricska gyermekkorában), Leonyid
Jengibarov (Miko), Nyikolaj Grinyko (Batag), Nyina Aliszova (Palijcsuk, Ivan anyja),
gyerekeknek ad tejet. Annak fényében, hogy A gránátalma színe, s A szurámi vár legendája című filmekben
a hitért, és a hazáért való önfeláldozás jelenik meg, a rendezőnek ez a filmje a testvérháború elleni tiltakozás
gesztusaként értelmezhető. Paradzsanov egyik legnagyobb művészi érdeme éppen az, hogy filmjeiben ugyan
felidézi a konfliktusokat, de nem az érintkező kultúrák tragikus, véres pontjait mutatja be, hanem mintegy
magyarázatot talál az áthallásokra, átjárásokra. Számára a kulturális hatások kiegyenlítésének megjelenítése
a fontos, a gyökerek feltárása, nem a gyűlölet továbbvitele.
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Alekszandr Gaj (Petro Palijcsuk, Ivan apja), Nyeonila Gnyepovszkaja (Hutyenyuk,
Maricska anyja), Alekszandr Rajdanov (Onufrij Hutyenyuk, Maricska apja)
Külföldön Tüzes paripák /Огненные кони/ címen vált ismertté.
1966-ban I. díjat kapott a Mar del Plata-i Filmfesztiválon, és közel 23 díjat kapott
világszerte.
Az első igazi Paradzsanov-film, az 1964-es Elfelejtett ősök árnyai előző filmjeihez
hasonlóan, szintén megrendelésre készült, Mihajlo Kocjubinszkij66 ukrán író születésének
100. évfordulója alkalmából, az író azonos című 1911-es elbeszélése alapján. Azonban
ezúttal Paradzsanov olyan felkérést kapott, amely találkozott a rendező művészi
érdeklődésével. Ebben a fejezetben – a film részletes elemzése nélkül – egyrészt
szeretnénk bemutatni azokat a formanyelvi sajátosságokat, amelyek ennek a filmnek a
különlegességét adják, másrészt szeretnénk rámutatni, azokra a mozzanatokra, amelyek
lehetővé tették, hogy a rendező rátaláljon saját témájára, érdeklődési körére, filmes
formanyelvére (FILM 1988).
Vaszilij Katanjan visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a film megszületését az
irodalmi mű mellett egy festmény is ihlette: Paradzsanov csodálattal eltelve órákig ült egy
ukrán naiv művész festménye előtt, amely a hucul élet mindennapjait ábrázolta. (КАТАНЯН
2001: 25). A rendező filmjei kapcsán a kutatók hangsúlyozzák a filmek plasztikusságát és
a festészettel rokon vonásait. Abban, hogy a rendező filmjeinek ez a sajátossága
teljességében először éppen az Elfelejtett ősök árnyaiban jelenik meg, úgy véljük, ez a
mozzanat is közrejátszott. A rendező saját művészi gyakorlatáról szóló, a bevezetőben már
idézett kijelentését, miszerint számára „az az irodalom a leginkább megközelíthető, amely
lényegét tekintve maga is átváltozott festészet” (Параджанов 1966: 60) éppen
Kocjubinszkij elbeszélésével kapcsolatban fogalmazza meg. Paradzsanov számára a
vizualitás volt a fő kapcsolat a világ értelmezésében, a szó látszólag csak másodlagos – a

66

Mihajlo Kocjubinszkij (1864–1913) író az elsők között kísérelte meg „modernizálni” az ukrán irodalmat.
Nem szakított a „régi” realista iskolával, nem tagadta meg a nemzeti hagyományokat sem, de a társadalmi
témákat már az emberi lélek prizmáján keresztül mutatta be. Áttért a külső körülmények, portrék
bemutatásáról az emberi lélek hangulatainak kifejezésére. Az etnografizmustól a pszichologizmuson és az
impresszionizmuson át haladt a neoromantika felé. Kocjubinszkij és Paradzsanov életrajzában felfedezhetjük
azt a közös vonást, hogy mindketten gyermekkorukból hozták magukkal a népszokások, a népdalok iránti
vonzódásukat. Kocjubinszkij apja régi nemesi családból származott, aki ragaszkodott az ősi ukrán
hagyományokhoz. Az író már tízéves korában ukrán népdalok mintájára verseket kezdett el írni (vö.: KARIG
SÁRA 1971: 491, VILÁGIRODALMI 1979: 384-385). Paradzsanov Kocjubinszkij Intermezzo (1908) című
elbeszélését is szerette volna vászonra vinni, az Elfelejtett ősök árnyai című film után meg is írta azonos című
a forgatókönyvét, amelyet azonban elutasítottak.
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kortársak szerint szinte alig olvasott67. Jurij Iljenko, az Elfelejtett ősök árnyainak operatőre
így emlékezik erről:
„Kijevben mindössze két könyve volt otthon – a Mojdodir68 háború előtti
kiadása és Updike A kentaur című regénye angolul, amit magától a szerzőtől
kapott ajándékba. Iszonyúan büszke volt rájuk. Azonban ezzel együtt
Szerjozsának volt egy olyan rendkívüli, bámulatos adottsága, hogy azokat az
ismereteket, amelyeket az emberek általában az olvasással szereznek meg, az
egész információt, sőt még többet is, meg tudta ragadni egy apró részletből.
[…] Érthetetlen, milyen úton-módon halmozta fel magában azt a rengeteg
mindent.” 69 (ИЛЬЕНКО 2005: 131)
Mindezek tükrében talán ellentmondásnak tűnik, hogy legérettebb filmje egy
örmény dalnok-költő, Szajat-Nova életéről mesél, utolsó filmjének főhőse pedig Asik
Kerib, a szegény, vándorköltő. A szóbeli művészetet Paradzsanov a világ egészére
vonatkozó alkotói magatartás elemeként értelmezi. Az irodalom neki a mindent átfogó és
értelmező vizualitás része. Úgy jár el, mint az orosz avantgarde kollázsalkotói: a képre
kasírozott szövegeknél a betűk már szinte olvashatatlanok, csak a szöveg létét jelzik,
egyszerre a kép részei több-kevesebb jelentést hordozó szövegként és ugyanakkor vizuális
elemként, erre a későbbiekben még visszatérünk.
Az Elfelejtett ősök árnyaiban a némafilmes időket idéző feliratok választják el a
részeket. A Kárpátokban élő huculok világa a legendák, a szóbeliség világa. A film, ahogy
a rendező két következő filmje – A gránátalma színe és A szurámi vár legendája – is, egy
felirattal kezdődik, amely összefoglalja a film témáját:
„A film Iván és Maricska szerelmi drámájának költői képekben történő
elbeszélése. A film az ősi Kárpátok mondáinak és népszokásainak világába
vezeti a nézőt.”
(Elfelejtett ősök árnyai, 00:01)70

67

Paradzsanov Kocjubinszkij elbeszélése mellett Jemilian Bukov meséjét említi, – amelynek motívumai
alapján rendezte meg első, Moldovai mese című filmjét –, mint festészetté átlényegült irodalmi művet. A
Moldovai mese kapcsán említi azt is, hogy a filmet a VGIK egyik végzős hallgatójának diplomamunkaként
benyújtott rajzai ihlették, amiben szintén párhuzamot fedezhetünk fel a két film keletkezését inspiráló
motívumok között (Параджанов 1966: 60).
68
Kornyej Csukovszkij (1882-1969) Csutakold című gyermekek számára 1921-ben írt verses meséje, a mese
az egyik szereplőről kapta a címét.
69
A fenti idézet oroszul így hangzik: «В Киеве у него было две книжки – довоенное издание Мойдодыра
и вторая – Кентавр Апдайка на английском языке, подаренная ему автором. Он страшно гордился
этими книгами. Но при этом Сережа обладал удивительным, феноменальным даром – всю
информацию, которую нормальный человек получает через чтение, весь объем этой информации и
даже больше – получить через малый фрагмент. […] Непонятно, какими путями он все в себе
аккумулировал.»
70
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Этот фильм поэтическая драма о великой любви Ивана и
Марички. Фильм вводит нас в мир народных сказаний и обычяев старых Карпат.»
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A mű egy nagyon erős felütéssel kezdődik, amelyben a halál, a sors motívuma
jelenik meg. Iván az életet szimbolizáló kenyeret hozza az erdei favágáson dolgozó
bátyjának. Egy hatalmas fa zuhan egyenesen Iván felé, de bátyja feláldozva magát, arrébb
löki, s őt üti agyon a hatalmas fenyő. Már itt megjelenik a balta, amely – mint az Élet és a
Halál motívuma – a film egyik vezérmotívumává válik. A baltával dolgoznak, azzal
javítják a háztetőt, azzal verik be a koporsószöget, és azzal rontanak egymásnak is. Nagyon
erős ennek az első jelenetnek a képi világa. Már itt fel kell figyelnünk a különleges
kameramozgásra, a fa zuhanását átadó szubjektív kamerahasználatra. A tragédia
megtörténtekor megszólalnak a hucul kürtök vészjósló hangjai.
Jelenetfotók:

(Elfelejtett ősök árnyai, 00:50-00:55)

A prológusnak tekinthető felütést a karácsonyi ünnep forgatagának jelenete követi.
Paradzsanov élvezettel mutatja be a népi szubkultúra elemeit, népzenével, színes ünnepi
viselettel, vásárral, a falu bolondjával, a boszorkánnyal, a templomi szertartással.
Jelenetfotók:
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(Elfelejtett ősök árnyai, 02:28-3:22)

Az első tragédiát szinte azonnal követi a következő. Ősi ellenségeskedés folyik
Iván családja, a Palijcsukok és Maricska családja, a Hutenyukok között. Ivánék szegények,
Maricskáék gazdagok. Iván apja kineveti Maricska képmutató apját, huzakodnak, és végül
Maricska apjának baltája lesúlyt Iván apjának fejére.71
Már ezekben a film elején megjelenő képsorokban kitűnik ennek a filmnek néhány
újszerű képi megoldása:
Két típusú felvételi módot használ Paradzsanov ebben a filmben, az egyik, a vállról
vett, gyors, néha szinte kaszáló, dokumentarista stílust idéző szubjektív kameramozgást,
amelyet az első képsorokban is láttunk a fa zuhanásánál. Ez a kameramozgás azt
eredményezi, hogy a néző részesévé válik a történetnek, mintha maga is jelen lenne. A
másik típusú felvételmód pedig ezzel teljesen ellentétes: rögzített kameraállásból
frontálisan felvett jelenetek. A kétféle felvételmód közti feszültség az egyik eleme a film
műfaji frissességének. A két stílus átjárja a film minden szegletét, szintjét. A legendákban
– mert elsődlegesen egy legendává vált szerelmi történetet mesél el a film – külső-belső
nézőpont keveredik, nem tudjuk – a mesélő maga sem –, hogy mi igaz, mi hamis, mi valós,
mi kitalált, de nem is fontos, mert a befogadó szubjektív élménye áthangolja a történet
71

A film szüzséjének rövid összefoglalása: A két család ősi ellenségeskedése ellenére, amely – mint már az
Elfelejtett ősök árnyai cím is jelzi –, minduntalan ott kísért, s tragédiák sorozatához vezet, Iván és Maricska
gyermekként együtt játszanak, majd felcseperedve egymásba szeretnek. Iván és Maricska szerelme a
természetben bomlik ki. Szerelmük története, mint a kutatók megjegyzik, egy hucul földön játszódó Rómeo
és Júlia történet. A szülők ellenzik a házasságukat. Iván pásztornak szegődik a hegyekbe, hogy visszatérve
feleségül vehesse Maricskát. Folyton egymásra gondolnak, azon a viharos éjszakán is, amikor medvék
támadják meg az Iván őrizte nyájat. Maricska baljós megérzéstől hajtva, elindul az éjszakai erdőben. Rátalál
egy eltévedt fekete bárányra, megfogja, hogy ne essen le a szikláról, ám megcsúszik, és a magas szikláról a
folyóba zuhan. Felhangzik újra a hucul kürtök vészjósló hangja. Bekövetkezik az újabb tragédia, s ez annál
fájdalmasabb, mivel Iván egyszerre veszíti el szerelmét, és gyermekét, Maricska ugyanis Iván gyermekével
volt várandós. Iván apátiába esik, érzéketlenné válik a külvilág iránt, szinte félkegyelműként él a világban.
Teljesen elvadul és némaságba burkolózik. Sírásással és mindenféle házkörüli munkával tengeti életét. Így
találkozik Palagnával, aki elcsábítja, s ezzel Iván ismét visszatér az életbe, újra kiszínesedik a kép.
Házasságuk nem sikerül, folyton ott kísért köztük Maricska szerelme. Iván számon kéri Palagnán, miért nincs
gyermekük. Palagna varázsláshoz folyamodik, de az sem segít rajta. Viszont Jura, a kuruzsló, aki képes a
gonosz erőket is megszólítani, elcsábítja Palagnát. Ezzel eljön a következő tragédia, Jura baltája lesúlyt
Ivánra. Iván halálában végre találkozhat szerelmével, Maricskával.
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sztereotípiáit, és saját-élményként raktározza el. E kettőség végig jelen van a film minden
szintjén, és izgalmas szövetet alkot.
Már az Elfelejtett ősök árnyaiban megfigyelhető, hogy mind a dinamikusan mozgó
– farttal, kránnal felvett –felvételeken, mind a statikusan rögzített jelenetekben a rendező
különböző kameraállások – frontális, alsó, illetve felső (többnyire kicsit ferde szögből vett)
beállítás – alkalmazásával törekszik az ábrázolt tér vertikális felbontására. Ilyen alsó
beállításból van felvéve például Iván és Maricska jelenete, amikor gyermekként a réten
kergetőznek. A néző leginkább a füvet, a virágokat és a két gyerek fejét látja. Iván és
Palagna udvarára pedig állandóan „bekukucskál” kamera, fölső kameraállásból veszi, mi
történik odabent.
Jelenetfotók:

(Elfelejtett ősök árnyai, 11:12)

(Elfelejtett ősök árnyai, 61:15)

(Elfelejtett ősök árnyai, 72:40)

(Elfelejtett ősök árnyai, 05:58)

(Elfelejtett ősök árnyai, 56:00)

(Elfelejtett ősök árnyai, 66:02)

Már említettük, hogy Jurij Iljenkónak, a film operatőrének, meghatározó szerepe
volt a film képi világának megteremtésében, valószínű hozzá köthető a vállról vett,
dokumentarista stílust idéző felvételi mód alkalmazása a filmben 72. De egyéb emlékezetes
72

Jurij Iljenko (1936-2010, operatőr, rendező) 1971-ben forgatott Fekete tollú fehér madár (Белая птица с
чёрной отметиной) című filmjében ugyanezt a képi világot fedezhetjük fel. A kézi kamera használatával –
s a hozzá kapcsolható dokumentarista játékfilm technikával – kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az már
meghatározó Cassavetes Shadows című 1959-es játékfilmjében, valamint az ekkoriban elterjedő cinéma
vérité filmek hatására a későbbi játékfilmek fontos technikája lett. Ennek a jellegzetes képi világnak egy
időben jóval későbbi példája a Lars fon Trier és a Dogma-csoport filmjeinek kamerakezelése (vö:
Hullámtörés, 1996).
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kameramozgásos megoldásokkal is találkozunk a filmben. Maricska vízbefúlásának
zaklatott jelenetében láthatunk például egy teljes percig tartó hosszú körsvenket, amelyben
a kép Ivánnal indul és a végén Ivánra tér vissza (35:49-36:50), továbbá lendületes,
összetett mozgású hosszú snitteket, mint például a tutajos jelenet felvétele (36:51-37:33) 73.
Nehéz egyértelműen állást foglalni, hogy Iljenko mennyiben „felelős” a film újszerű képi
világáért, csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésünkre, annyi azonban bizonyos,
hogy a fentihez hasonló megoldások Paradzsanov későbbi filmjeiben csak részben térnek
vissza.
Maricska halála után az addig színes kép fekete-fehérre vált, illetve a feketefehérhez közelítő minimális, monokróm hatásúvá redukálódik a film színvilága, annak
kifejezéseként, hogy Iván teljesen elveszíti érdeklődését a külvilág iránt, csak az
emlékképek és Iván lázálmait közvetítő képek színesednek ki egy-egy pillanatra. Ez a
filmes megoldás hagyományosnak tartható, azonban amikor eljön a tavasz, és Iván ismét
„visszatér az életbe”, barnás-sárgás monokróm színeken keresztül válik fokozatosan
színessé a kép. Az említett jelenet majdnem két percen keresztül tart (0:48:00-0:49:48), s a
szubjektív kamerával együtt keringő néző szinte beleszédül a látványba.
Jelenetfotók:

(Elfelejtett ősök árnyai, 0:48:00-0:49:48)

73

A kameramozgás a film több jelenetében is nagyon hasonlít Jancsó Miklós korai filmjeinek hosszú
snittjeihez.
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A vihar jelenetben szintén barnás-sárgás monokróm képek jelennek meg, de ezúttal
megállított pillanatképeket vág be a rendező a mozgó képfolyamba, a riadtság
érzékeltetésére.
Jelenetfotók:

(Elfelejtett ősök árnyai, 73:30-75:27)

A kocsmajelenetben, miután Ivánt baltával fejbe vágja Jura, Palagna szeretője, szintén
monokróm, vöröses-fehér képek jelennek meg, de ezúttal a lassítás eszközével él a
rendező, s a jelenet végén a kép is megkettőződik.
Jelenetfotók:

(Elfelejtett ősök árnyai, 80:05-81:18)

A filmben ezek mellett a kísérletező filmes kifejezőeszközök mellett találunk egy
vizuális megoldásában részben a fentebb leírt filmes eszközökkel rokon, mégis
meglehetősen rendhagyó, ugyanakkor Paradzsanov későbbi filmjeire nagyon jellemző
kifejezőeszközt, amelyet Iván apjának halálakor alkalmaz: Amikor Maricska apja baltával
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fejbe vágja Iván apját, annak szemei előtt lefolyó vér, s egyben a halál, fehér alapon lassan
úszó vörös színű lovak képében jelenik meg (ismét a konkrét és az elvont egy képben
történő összekapcsolásával találkozunk). Ugyan egy mozgóképet látunk, mégis, az a
nagymértékű lassítás miatt szinte állóképnek tűnik, s a monokróm színek síkszerű hatást
kölcsönöznek a képnek. Ez a kép síkszerűségének és monokróm színének köszönhetően
szinte absztrakt festménynek tűnik. Paradzsanovnak a századelő orosz képzőművészeti
tradícióikhoz való kapcsolódásáról a későbbiekben bővebben szólunk, ehelyütt csak arra
szeretnénk rámutatni, hogy az említett kép a vörös lovakkal Kuzma Petrov-Vodkin A vörös
ló úsztatása című képén látható lovat idézi fel.
Jelenetfotók:

(Elfelejtett ősök árnyai, 07:06-07:11)

Kuzma Petrov-Vodkin: A vörös ló úsztatása (Купание красного коня, 1912)

Az Elfelejtett ősök árnyaiban ugyan még csak egy-egy állókép jellegű, síkszerű kép
bukkan fel a mozgó képfolyamban, azonban a rendező következő filmjeiben a
képzőművészeti alkotások, a „csendéletszerű” képek, illetve festmények jelenléte már
filmes formanyelvének állandó eszközévé válik.
A sajátos képi kifejezőeszközök megjelenése mellett a szüzsé kibontásnak
Paradzsanovra olyannyira jellemző módja is következetesen ebben a filmben jelenik meg
először. A szüzsé fragmentumok segítségével történő kibontása már a korábbi filmekben is
felfedezhető volt, így például az Ukrán rapszódiában, azonban először az Elfelejtett ősök
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árnyaiban jelennek meg a fejezetcímek, illetve a fejezetes szerkesztésmód. A rendező nem
a hagyományos dramaturgiát használja, hanem kiemel egy-egy számára fontos
momentumot, hangulatot, érzést. Itt jelenik meg először következetesen, hogy az egymás
mellé helyezett fragmentumok, mozaikdarabkák elbeszélésmódja, illetve a film képi
kifejezésmódja rendkívüli változatosságot mutat. Paradzsanov filmes formanyelvének
egyik lényegi sajátosságát éppen abban látjuk, hogy – a kollázshoz hasonlóan – különböző
nemű, látszólag össze nem illő anyagok kerülnek egymás mellé. A sok apró egymástól
különböző részlet és formajáték nem öncélúan, csak a szépség megteremtésének kedvéért
jelenik meg a rendező filmjeiben, így az Elfelejtett ősök árnyaiban sem, úgy véljük a
rendező a kollázsszerű szerkesztésmóddal az élet bonyolultságát szeretné megmutatni
többek között. Mint említettük, az Elfelejtett ősök árnyait, hucul Rómeó és Júlia
történetként szokták jellemezni, azonban ennél sokkal bonyolultabb a film szüzséje. A
filmen végigvonul a beteljesületlen, nem evilági szerelem, Iván és Maricska szerelme, és
az evilági, nagyon is materiális szerelem kettőssége. Palagna alakja is úgy van bemutatva,
hogy érezzük a rendező szimpátiáját az ő igaza, életigenlése iránt is. Ahogy a rendező
szinte minden filmjében, így ebben is művész a főszereplő. Iván már gyermekként
gyönyörűen furulyázik, noha szerelme elvesztése után nem halljuk többé zenélni, s
hozzátesszük, beszélni is alig beszél. A rendező így foglalja össze filmjének alapgondolatát
és Ivánnak, mint a hucul néplélek megtestesítőjének alakját:
„A szabad emberről akartunk filmet csinálni […], a lélekről, mely ki akar
törni, ki akar szakadni a hétköznapi létből, a kicsinyes szenvedélyek és
megszokások béklyójából, meg akarja szabadítani tőle a testet és a lelket.
Költő ő, aki, miután elvesztette múzsáját, arra van kárhoztatva, hogy úgy
éljen a világban, hogy az emberek nem értik meg őt, és ő sem érti meg az
emberek hétköznapi világát…”74 (ПАРАДЖАНОВ 1966: 64)
A rendező módszerének még egy fontos sajátossága jelenik meg első ízben ebben a
filmjében, mégpedig az, hogy a film nincs szinkronizálva, a szereplők a saját nyelvükön
beszélnek, azaz hucul nyelvjárásban75. Az orosz változat hangalámondásos, de halljuk az
eredeti hangot is. A rendező ragaszkodott ehhez a megoldáshoz, nem volt hajlandó
szinkronizáltatni a filmjét, mert – a rendezőt idézve – „ezzel lekopasztottuk, és
74

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Мы хотели сделать фильм о свободном человеке […], о сердце,
которое хочет вырваться, освободиться от быта, от мелочный страстей и привычек, хочет избавить от
них тело и душу. Это поэт, потерявший однажды музу и обреченный жить непонимаемым,
непонимающим...»
75
A huculok a hegyvidéki ruszinok egyik nyelvjárását beszélik. A ruszinok galíciai és bukovinai görög
katolikus ukránoktól alapvetően a görögkeleti vallásban tértek el, így a ruszinok alcsoportját képező huculok
is görögkeleti vallásúak.
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vulgarizáltuk volna a szavak jelentését, és ez elrontotta volna a képi hatást” (id. Geréb
2003:

276)76.
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kifejezőeszközeihez, mert szerves részét alkotják a hucul nyelven énekelt népdalok is.
Az Elfelejtett ősök árnyai megszületésével kapcsolatban úgy véljük, a
legfontosabb kérdés, hogy Paradzsanov miért éppen ebben a filmjében szabadul meg az
előző filmjeire jellemző hamis műfolklórtól, ami például az Ukrán rapszódiát még nagyon
is jellemezte, és miért éppen Kocjubinszkij elbeszélése jelentett a rendező számára olyan
alapanyagot77, amelynek segítségével a folklór, a népi szubkultúra élővé vált, átlényegült a
filmjeiben.
Mint korábban említettük, Paradzsanov találkozása az autentikus folklórral,
ösztönzőleg hatott a rendezőre (vö.: ПАРАДЖАНОВ 1966: 63). Paradzsanov azon kevés
írásainak egyikében, amelyben saját művészi felfogásáról és gyakorlatáról vall, korábbi
filmjeivel kapcsolatban kifejti, hogy, noha „a népi „látásmód” múzeumi máz nélküli
visszaadására”78 (ПАРАДЖАНОВ 1966: 61), a népművészeti tárgyakban az alkotást
egységes szellemi aktusként való megragadására törekedett, ez azért nem sikerült, mert egy
halott világot próbált feltámasztani, olyant, amelyet nem hatott át az ember jelenléte
(ПАРАДЖАНОВ 1966: 61). Ebben az írásában az Elfelejtett ősök árnyai kapcsán
hangsúlyozza, hogy nem az a fontos, hogy a film etnográfiai szempontból tökéletesen
autentikus legyen, hanem az, hogy, az adott nép szokásaival, viseletével, rítusaival legyen
összhangban, ez adja meg hitelességét (ПАРАДЖАНОВ 1966: 63)79. Az Elfelejtett ősök
árnyait teljesen áthatja az élő folklór lüktetése, aminek az sem mond ellent, hogy többnyire
módosítva jelenít meg egy-egy népszokást, például az alakoskodó népszokást, amely a
huculoknál nem a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, mint a filmben, hanem a
húsvétihoz, vagy például a rendező által kreált, „kvázi” népszokás szerepeltetése a filmben,
amilyen például Iván nősülésének szertartása a járommal 80. A folklórelemek szabad
76

Többek között ezért is támadták az Elfelejtett ősök árnyai kapcsán a rendezőt.
Vö. még: ПАРАДЖАНОВ 1966: 62.
78
A fenti idézet oroszul így hangzik: «народное «видение» без музейного грима»
79
Paradzsanov az említett írásában a művészi hitelességgel kapcsolatban kifejti, hogy Szavcsenko arra
tanította tanítványait, hogy szívják magukba az anyagot, mint a szivacs, hogy majd azután ebből
kiválogassák azt, ami az élet igazságát visszaadja, s így az alkotás is igaz lesz, s nem csupán illusztráció.
Érdekes párhuzamot fedezhetünk fel ebben Borisz Paszternak gyakran idézett formulájával, amelyben a költő
a művészet mint szökőkút, és a művészet, mint szivacs megkülönböztetést használja (ПАСТЕРНАК 1982 110).
80
A rendező az egyenlőtlen házasság allegóriáját egy hucul népdalból vette át, és változtatott rítussá a film
esküvői szertartásában úgy, hogy azt a szereplők és a nézők is szervesnek, autentikusnak érzik
(ПАРАДЖАНОВ 1966: 63), s „akkora siker lett, hogy állítólag szokássá vált a huculok körében” (Geréb 2003:
274).
77
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kezelése miatt, Paradzsanov folklór közvetítőként, újragondolóként szerepel, s ezáltal a
folklór változhatóságát, organikusságát megragadva, saját kompilációi ellenére is a filmben
jelzett világ közelebb áll a valósághoz, mint az a megmerevített, az időből kiemelt
folklorizmus, amit a szovjet rendszer kultivált, s amit nem egy korábbi filmjében ő maga is
képviselt.
A folklór felé fordulás, illetve az a mód, ahogyan a folklórhoz közelített,
Paradzsanovot a XX. század elejének különböző művészeti irányzataival rokonítja. A
század elejének nem egy művésze – köztük David Burljuk, Alekszej Griscsenko, Natalia
Goncsarova, Jelena Guro, Mihail Larionov, Mihail Le Dantu, Arisztarh Lentulov, Pjotr
Koncsalovszkij, Ilja Maskov, Pavel Filonov, Alekszandr Sevcsenko és mások –,
természetesen különböző mértékben hosszabb-rövidebb ideig a neo-primitivizmus
irányzatának hatása alatt állt, műveikben a népművészeti alkotások művészi eljárásainak
elveit alkalmazták. A primitív művészetre való orientációról tanúskodnak az 1910-es
években az orosz művészet képviselői által Oroszország szerte, valamint külföldön
megrendezett kiállítások anyagai és katalógusai. Egy sor kiállításon saját műveik mellett
kiállítottak népi grafikákat és az ikonfestészet eredeti darabjait, illetve gyermekrajzokat és
naiv festők műveit is.
Az orosz avantgarde ún. neo-primitivista irányzatának vezéregyénisége Natalia
Goncsarova és Mihail Larionov volt. Alekszandr Sevcsenko Mihail Larionovval való
közeledésének időszakában (БАСНЕР 2000: 69) kezdett a neo-primitivizmus szellemében
festeni81. Ő a szerzője a mozgalom híres manifesztumának is, a Neo-primitivizmus.
Elmélete. Lehetőségei. Vívmányai. /Нео-примитивизм. Его теория. Его возможности.
Его достижения./ (1913) című írásnak (ШЕВЧЕНКО 1989)82. Sevcsenko ebben a
manifesztumban megadja a csoport nevének a magyarázatát, s egyben „a neoprimitivizmus hitvallását követő művészek”83 (БАСНЕР 2000: 55) orientációit:
„A „Neo-primitivizmus” elnevezés egyfelől arról vall, hogy mi is a
kiindulópontunk, másfelől pedig a „Neo” szócska saját korunk festészeti
hagyományaival való kapcsolatunkra utal.”84 (ШЕВЧЕНКО 1989: 58)
81

Erről tanúskodnak többek között a festő A költő portréja /Портрет поэта/ (1913), Mosónők /Прачки/
(1913), Zenészek /Музыканты/ (1913) című képei.
82
Ezt az irányzatot általában primitivizmusként szokták emlegetni, ám az orosz avantgarde festészet ezen
irányzatának képviselői manifesztumaikban éppen így határozták meg magukat (vö. ШЕВЧЕНКО 1989).
83
A fenti idézet oroszul így hangzik: «художников, исповедающих нео-примитивизм».
84
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Слово «Нео-Примитивизм», свидетельствуя, с одной стороны, о
нашей отправной точке, с другой – своей приставкой «Нео» напоминает также о причастности к
живописным традициям нашей эпохи.».
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A manifesztum számos kijelentése rávilágít a neo-primitivista művészek és
Paradzsanov közötti tipológiai párhuzamokra, művészetfelfogásuk hasonlóságára:
„A mi Művészetünk szabad és eklektikus, és ebben áll korszerűsége.”85
(ШЕВЧЕНКО 1989: 57).
Amint azt manifesztumukban kifejtették, a neo-primitivizmus képviselői a
népművészetet, a folklór alkotásait kiinduló pontnak tekintették, és nagyra értékelték a
népi nyomatokat, a népi grafika, az ikon-, a tálca- és a cégérfestészet eredeti darabjait, a
naiv művészet alkotásait, a folklór tárgyait. Ez nem azt jelentette, hogy ezeket az
alkotásokat le akarták volna másolni, hanem saját alkotásaik létrehozásánál a
szellemiségüket, és kifejező eszközeiket vették át új, saját interpretációban.
A neo-primitivizmus irányzatának képviselői, és általában véve a századelő
művészei különös figyelmet tanúsítottak a gyermekrajzok világa iránt, a népművészetet is
a művészet gyermekkorának fogták fel, kánonoktól mentes, eredeti művészetként. A
gyermekrajzok
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perspektíva /Обратная перспектива/ című művében (vö. ФЛОРЕНСКИЙ 1990: 43-106). A
XX. század elejének művészei közül különösen Jelena Guro műveiben 86 fedezhető fel a
legszemléletesebben a játékosság, a naivitás, a közvetlenség, a gyermeki gondolkodás
elveinek jelenléte. Ezt a fajta művészi látásmódot Paradzsanov személyiségében és
filmjeiben is felfedezhetjük. Paradzsanov a már említett interjúban saját műveivel
kapcsolatban ukrán gyerekrajzokat hoz fel példaként, s meg is mutatja őket a kamerának:
„Ezek csodálatosan szép primitív rajzok, amelyek mentesek a szocialista
realizmus kánonjától, megőrizték természetes szépségüket.”87 (FILM 1988)
Az Elfelejtett ősök árnyai című filmről szóló írásában Paradzsanov büszkén említi,
hogy a Kárpátok-beli forgatáskor néhány családi ikont, vallási tárgyú népi grafikát kapott
ajándékba, s kritikusan hozzáteszi, hogy ezekből a népi grafikákból a negyvenes évek vége
felé még kiállításokat rendeztek a helyi múzeumokban, de „valaki megorrolt rájuk”, s
elkezdték üldözni és megsemmisíteni őket (ПАРАДЖАНОВ 1966: 63). Paradzsanov
számtalanszor vall a miniatúrákhoz, a népi grafikákhoz, a naiv művészek alkotásaihoz, a
85

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Наше Искусство свободно и эклектично, и в этом его
современность.»
86
Ezeket a jegyeket hordozzák például Jelena Guro olyan festményei, mint Az óriás reggele /Утро
великана/ (1910), Sziget /Остров/ (1910-es évek vége), Szarvasborjú /Олененок/ (1910-es évek vége),
Tündérrózsák /Кувшинки/ (?1912).
87
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Эти прекрасные рисунки, носящие характер примитивизма, они
не испорчены каноном социалистического реализма, так сохранили исконную красоту.»
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kézművesek mestermunkáihoz, a városi folklórhoz való vonzódásáról, s ezt a vonzódást
filmjeiben is fedezhetünk, így többek között a Kijevi freskók felvételtöredékeiben vagy az
Hakop Hovnatanjan című rövidfilmben is. Ilyen például az az odesszai kintorna, amelynek
kimunkálásában rokon vonásokat fedezhetünk fel a népi grafikák és a cégérek
megformálásával.
Jelenetfotók:

(Hakop Hovnatanjan, 07:40-08:00)

Paradzsanov és a századelő művészei részben különböző irányokból közelítve, de
azonos indíttatásból fordultak a lubok, az ikonok, a gyermekrajzok és a naiv festők világa
felé. Nyilvánvaló hasonlóság fedezhető fel a neo-primitivista festők festészeti
megoldásaiban, illetve Paradzsanov filmképeinek vizuális megformálásában, illetve a népi
grafikák és a cégérfestészet művészi eljárásai között.
Az orosz neo-primitivizmus sajátosságairól írt munkáiban Gleb Poszpelov
művészetörténész (vö. ПОСПЕЛОВ 1990, 1995) a naiv művészek és a neo-primitivizmus
irányzatát követő művészek közti kapcsolat vizsgálata során rámutat, hogy XX. század
elejének a neo-primitivizmus irányzatát követő moszkvai művészek belemerülve „a naiv
művészet szellemiségébe”, megragadták belőle „a saját művészetük számára… a naiv
művészek bizonyos gondolati intonációit […] elsősorban az életigenlés elvét” (ПОСПЕЛОВ
1995: 448), és ehhez „a naiv művészet hagyományosan rögzült bizonyos intonációira
támaszkodtak” (ПОСПЕЛОВ 1995: 450).
Ezeknek az állandó intonációknak az egyikét, amely leginkább Arisztarh
Lentulovot ragadta magával, Poszpelov a „rácsodálkozás intonációjának” nevezi, mely
főként a városi folklór sajátossága: „Minden vásári mulatság – a maga népi színházával,
illetve bábszínházával a szakadatlan rácsodálkozás légkörében zajlott” (ПОСПЕЛОВ 1995:
448). Véleménye szerint Arisztarh Lentulov olyan festményein, mint a Vaszilij
Blazsenij /Василий Блаженный/ (1913), vagy a Moszkva /Москва/ (1913), a naiv
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művészetre jellemző színek és formák sűrítésének az eszközeihez folyamodik, képein
„mindent eláraszt a csodálkozás emóciója, amelynek kirobbanó ereje a szinte már
elviselhetetlenné fokozódó zsúfoltságban leginkább ünneppé lényegül át” (ПОСПЕЛОВ
1995: 448). Ahogy a színek és a formák sűrítése, a csodálatos zsúfoltságban tobzódó
tárgyak és csendéletek, sőt rítusok Paradzsanov filmművészetében is a „rácsodálkozás
intonációjának” jelenlétéről tanúskodik, és a rendező életművének kutatói is gyakran
kiemelik személyiségének (és filmjeinek) azt a sajátosságát, hogy körülötte minden
ünneppé lényegül át88. A naiv művészet egy másik sajátos intonációját Poszpelov „a
megtestesült javak intonációjának” nevezi (ПОСПЕЛОВ 1995: 453)89. A kutató cikkében
rávilágít, hogy a naiv művészetnek ez a fajta világszemléleti beállítottsága a művészitechnikai elvekben is kifejezést nyer, s jellemzése Paradzsanov művészi kifejezőeszközeire
is érvényesek:
„Az ábrázolás és az ábrázolt tárgy maximális azonosítását jelentette ez
mindenekelőtt. Az árut tárgyi mivoltában megjelenítő cégérnek a
kiakasztandó tárgy helyettesítőjének kellett lennie, és semmiképp sem „a
természetre nyíló ablaknak”, mely mögött a mélységbe nyúló tér található,
amint ez a tradicionális európai kép esetében jellemző volt. A mélységet
kiküszöbölték, a tárgy teljesen mértékben, közvetlenül az előtérbe
került.”90 (ПОСПЕЛОВ 1995: 453)
88

Erről Valentyin Katanjan Paradzsanovról szóló könyvének címe Az örök ünnep ára is szemléletesen
tanúskodik.
89
„A megtestesült javaknak” elnevezett intonációt a következőképpen jellemzi a kutató: „eredetileg az olyan
cégérekkel mutat kapcsolatot, amelyeknél maga az áru tárgyi mivoltában jelent meg cégérként, vagyis a
pékek és fűszeresek, a cipészek és a kalaposok boltjainak cégéreivel. […] Ezek a cégérek valódi tárgyakra
vezethetőek vissza, amelyeket a boltok ajtajai fölé akasztottak, csizmát a cipész boltja fölé, perecet a pékség
fölé, és ez meghatározta az ábrázolás teljesen egyedülálló jelentésbeli irányultságát. […] Az aranyozott
perec, amelyet vagy a maga valóságában (természetesen gipszből formázva), vagy a cégértáblán ábrázolva
függesztettek ki, mindig is a kétségbevonhatatlan jóság, a maga valóságában ábrázolt nyilvánvaló érték, a
kínált áru szépségéről és jóságáról tanúskodik. A kifüggesztett tárgy javakként történő értékelése, az árut
tárgyi mivoltában megjelenítő cégér emocionális irányultságának részét képezte. A későbbiekben pedig az
un. „a műfaj emlékezetének” a részét alkotta, azaz a cégérfestészet stílusának belső irányultságává vált”
(ПОСПЕЛОВ 1995: 453). Az idézet oroszul így hangzik: «Исходно она связана с предметной вывеской,
т.е. с вывесками булочных или бакалейных, сапожных или шляпных лавок. [...] сами эти вывески
восходили к натуральным предметам, «вывешиваемым» когда-то над дверями лавок, – сапога над
сапожной лавкой или кренделя над входом в булочную – это и определяло совершенно особую
смысловую установку таких изображений. [...] золоченный крендель, непосредственно вывешенный
(разумеется, в виде муляжа) или изображенный на вывесочном щите, был всегда безусловное благо,
впрямую изображенная заведомая ценность, свидетельство красоты и добротности предлагаемых на
продажу товаров. Оценка вывешенного предмета как блага входила в эмоциональную установку
предметной вывески. А далее она составляла уже и так называемую «память жанра», т.е. становилась
внутренней установкой вывесочного стиля как такового.»
90
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Прежде всего это было максимальное отождествление
изображения и изображаемого предмета. Предметная вывеска должна была быть заменой
вывешенного предмета, а отнюдь не «окном в природу» с открывающейся за этим окном
пространственной глубиной, как это бывало в традиционной европейской картине. Глубина
устранялась, предмет выдвигался на самую авансцену вывесочного щита, присутствовал на самом его
переднем плане.»
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A népi grafika és a városi folklór egyéb megnyilvánulásai mellett a XX. század elejének
művészei és költői, illetve műgyűjtői körében nagy érdeklődést váltottak ki a cégérek, sőt
azok a művészettörténészek és a kritikusok figyelmét is felkeltették. A cégérfestészet
művészete szoros összefüggésben áll a lubok és az ikonfestés művészetével, és a városi
folklórral. Alkotóik gyakran ugyanazok a népi mesterek, esetenként volt ikonfestők és
szökött szerzetesek voltak. Ez a közös kulturális forrás nagyban tükröződött a cégérek
művészi kivitelezésén. A cégérművészet fénykora a XIX. századra esett, és a népművészet
széles körben elterjedt változata volt a XX. század elején is egészen az 1920-as évekig.
Kuzma Petrov-Vodkin szerint az Oroszországban kialakult cégérművészet tisztán orosz
jelenség. Oroszországban, ahol a népesség nagyobbik része analfabéta volt, az ország
pedig soknemzetiségű, a cégérek az információátadás sajátos formái voltak, mivel
dekorativitásuknak köszönhetően a cégéreket könnyű volt „elolvasni”. A kereskedők,
mesteremberek, kézművesek és szatócsok dekoratív képeivel teli utcák nemegyszer sajátos
„galériákká” váltak (ШКАРОВСКАЯ 1975: 22-26). Az orosz futuristák plakátművészete
részben a cégérfestészet hagyományából táplálkozott. A cégérművészet bizonyos
transzformáción átment formájának tekinthetjük például a Vlagyimir Majakovszkij és
művésztársai által készített ROSZTA-ablakok /Окна РОСТА/ plakátjait, amelyeket 19191921 években városi kirakatokban állítottak ki Moszkva-szerte. Ezekben a művekben
Majakovszkij „a csasztuskák mintájára írt költői szövegeket alkotott, és más művészekkel
együtt a lubok képekhez hasonlóan illusztrálta ezeket a verseket. Ily módon a költészet és a
képzőművészet neo-primitivista szintézisének kísérlete a XX. század művészetének új
formájává vált”91 (ВОРОНКОВ 1997: 102, ld. még erről: БАЛДИНА 1972: 199). Érdemes
megjegyezni, hogy Majakovszkij verset is szentelt a Cégéreknek /Вывескам/ (1913)92.
Kuzma Petrov-Vodkin festőművész, valamint a Káró Bubi /Бубновый валет/
művészeti csoportosulás nem egy tagja – Pjotr Koncsalovszkij, Alekszandr Kuprin, Ilja
Maskov és mások – nagyra értékelte a cégéreket. A cégérfestészet a századelő több
művészére hatással volt, ennek szemléletes példái Pjotr Koncsalovszkij és Ilja Maskov 93
91

A fenti idézet oroszul így hangzik: «[Маяковский – Э.К.] создавал поэтические тексты в форме
традиционных народных лубков и частушек и совместно с художниками иллюстрировал эти стихи.
Таким образом, этот опыт неопримитивистского синтеза поэзии и изобразительного искусства стал
[…] новой формой искусства ХХ века.»
92
Вывескам (1913): «Читайте железные книги! / Под флейту золоченой буквы / полезут копченые
сиги / и золотокудрые брюквы.» (МАЯКОВСКИЙ 1955: 41)
93
Érdekes összevetni például egy XX. század elejéről származó pékség cégérét (Skarovszkaja hozza
illusztrációként (1975: 29)) és Maskov 1912-es Csendélet /Натюрморт/ című festményét.
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csendéletei, vagy például Natalia Goncsarova Biciklista /Велосипедист/ (1913) című
műve, melyen az ábrázolásba az utcai cégérek fragmentumai vannak beillesztve (БАСНЕР
2000: 33), vagy David Burljuk Tájkép négy nézőpontból /Пейзаж с четырех точек
зрения/ (1910) című festménye94.
De a fentebb elemzett orientáción túl Paradzsanov és a XX. század elejének
különböző művészeti irányzataihoz tartozó orosz művészek a Kelet művészetének
értékelésében is összevethetőek. A neo-primitivizmus irányzatának képviselői erősen
orientálódtak mind „saját”, azaz orosz falusi és városi folklórjukra, mind „saját”
Keletjükre, a kaukázusi régióban találkozó különböző kultúrák egymásba fonódó rétegeire,
és ott is inkább annak népi vonulatára, mivel azt eredetibbnek, az ősi művészetet még tiszta
formában megőrző művészetként fogták fel. A Káró Bubi művészeti csoportosulás 1910
decemberében Moszkvában megrendezett első kiállításán, – amelynek David Burljuk,
Mihail Larionov, Arisztarh Lentulov volt szervezője, s rajtuk kívül Natalia Goncsarova,
Ilja Maskov, Pjotr Koncsalovszkij munkáit állították ki –, „tisztán kirajzolódott Mihail
Larionov orientációja a naiv művészetre, a lubokra, az ikonfestészetre és a Kelet
művészetére”95 (САРАБЬЯНОВ 1992: 12-13).
1913-ban Moszkvában Larionov csoportja kiállítást szervezett Céltábla /Мишень/
címmel Natalia Goncsarova, Mihail Le Dantu, Kazimir Malevics, Mihail Larionov,
Alekszandr Sevcsenko, Marc Chagall és mások részvételével. Saját műveik mellett
gyermekrajzokat és korabeli naiv művészek képeit, köztük Niko Piroszmani képeit is
kiállították. A kiállításon többek között látható volt Larionov Évszakok /Времена года/
(1912) című festménye, az ő és Goncsarova lucsista képei, és Le Dantu Kaukázusi ciklusa
/Кавказский цикл/. A kiállításmegnyitót megelőzően Larionov kezdeményezésére egy A
Kelet, a nemzeti jelleg és a Nyugat /Восток, национальность и Запад/ címmel vitaestet
tartottak, mellyel egyidőben eredeti ikonok és népi grafikák kiállítása volt látható a
szomszédos termekben, amelyet szintén Larionov szervezett meg 96. A katalógusban helyet
kapott Goncsarova Az indiai és a perzsa népi grafika /Индусский и персидский лубок»/
című tanulmánya, amelyben deklarálta, hogy az orosz művészetnek a Kelet művészetéből
kell merítenie (САРАБЬЯНОВ 1992: 17-18). A Kelet iránti intenzív érdeklődésről
94

Burljuknak saját gyűjtésű kollekciója is volt a vidéki cégérekből, amely azonban sajnos megsemmisült
(БАСНЕР 2000: 25).
95
A fenti idézet oroszul így hangzik: «ясно обозначилась ориентация М. Ларионова на примитив, лубок,
иконопись и искусство Востока».
96
A Cégtábla című kiállítást változatlan formában 1999 tavaszán újra megrendezték Moszkvában.
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tanúskodnak a kiállítások anyagai (az említett kiállításon például kínai és japán rajzolt
ikonok is szerepeltek), valamint a vitaestek, a különböző cikkek és manifesztumok. A
Kelet felé fordulás nem volt kizárólagosan orosz jelenség, a XX. század elejének európai
fősodrába tartozott, azonban a nyugati művészek „orientalizmusáról” Goncsarova
meglehetősen kritikusan nyilatkozott 1913-as kiállításának katalógusához írt előszavában
(ГОНЧАРОВА 1913: 29).
Alekszandr Sevcsenko fentebb említett Neo-primitivizmus című manifesztumában
szintén kiemeli a Kelet és az avantgarde művészet szoros kapcsolatát. A Kelet művészetét
ősforrásnak, minden kultúra bölcsőjének tartja, s úgy véli, hogy az eljövendő művészetet is
ebből a hagyományából születik majd meg. A neo-primitivizmust szintetikus művészetként
fogja fel, amely „a Keleti művészet hagyományainak és a Nyugati formáknak az
egyesüléséből”97 alakul ki (ШЕВЧЕНКО 1989: 63). Az, hogy a neo-primitivizmus
irányzatának képviselői a Kelet művészete felé fordultak szorosan összefügg a századelő
orosz művészeinek azzal az elképzelésével, hogy az orosz művészet misszója, megújítani a
művészeti elveket az egész világ művészete számára: „Nem azért fordulok a nemzeti
jelleghez és a Kelethez, hogy szűkítsem a művészi feladatok körét, hanem épp
ellenkezőleg, azért, hogy univerzálissá és az egész világon érvényessé tegyem” 98
(ГОНЧАРОВА 1913: 29).
A Kaukázus régiójának és különösen Tbiliszi városának geokulturális helyzete
különleges volt. Levon Grigorjan fentebb idézett leírása kapcsán már utaltunk a Kelet és
Nyugat eltérő mentalitásának sajátos találkozására a Kaukázus térségében, s „Tbiliszi – a
Janus-arcú város” (VAHTANG 1982: 7) formálódásában. A kaukázusi régió és vele együtt a
régi Tiflisz nem csupán két kontinens találkozása volt, hanem három kulturális és vallási –
a grúz-pravoszláv, az örmény-gregorián és a türk-muszlim – hagyományé, amelyeket
számos kultúra elemei gazdagítottak még. Egymás mellett éltek, érintkezésbe léptek
egymással, és mindemellett egymástól eltérő, egyedi színekkel gazdagították a kaukázusi
régió kultúráját.
Nem lehet véletlen, hogy a XX. század elején Tiflisz az avantgarde művészeti élet
egyik centrumává vált, mely sok művészt és költőt vonzott 99, így a moszkvai modern
97

A fenti idézet oroszul így hangzik: «из слияния Восточных традиций с Западными формами».
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Мое стремление к национальности и Востоку не для того, чтобы
суживать задачи искусства, а наоборот, сделать его всеобъемлющим и мировым»
99
Ennek az időszaknak Tifliszben zajló orosz kulturális életét Tatjana Nyikolszkaja mutatta be „Fantasztikus
város” /«Фантастический город»/ című könyvében (НИКОЛЬСКАЯ 2000).
98

53

festészeti irányzatok, köztük a neo-primitivizmis irányzatának képviselőit is. Ők fedezték
fel Niko Piroszmanit100, a század elején szegénységben és ismeretlenségben élő grúz naiv
festőművészt. A Zdanyevics fivérek és Mihail Le Dantu 1912-ben, amikor útban
Pétervárra megálltak Moszkvában, meséltek a festőről az ottani művészeknek. Mihail Le
Dantu kiállította a művész két festményét, amelyek elragadtatást váltottak ki a moszkvai
művészek bizonyos köreiben, és a művészetszerető közönség között. 1913-ban Ilja
Zdanyevics levelet kap Moszkvából, amelyben Larionov arra kéri őt, hogy írjon egy cikket
Natalia Goncsarova és Niko Piroszmani munkásságáról, továbbá, hogy küldje el neki
Piroszmani csodálatosan szép, eredeti képeit és cégéreit (VAHTANG 1982: 14), szeretnék
őket kiállítani.
Paradzsanov

szintén

nagyra

értékelte

Piroszmanit,

1985-ben

Arabeszkek

Piroszmani témájára címmel készített róla egy dokumentumfilm-esszét. Szándéka szerint a
festő művészetét jellemző eszközök segítségével akarta elkészíteni filmjét, amelynek tervét
egy 1966-os írásában is említi (ПАРАДЖАНОВ 1966: 63). A filmben az utolsó jelenetet
kivéve, dominál a fekete háttér, amint Piroszmani képein is, aki legtöbb képét fekete
viaszosvászonra festette – a rendezőnek ez az elképzelése, mint azt az említett írásában
kifejtette, már a 60-as években megszületett. A filmre szintén a játékos és naiv
kifejezőeszközök alkalmazása jellemző, mint Piroszmani festményeire. Számos rokon
vonást fedezhetünk fel e két művész látásmódjában, kifejezőeszközeiben, de még
biográfiájukban is. Piroszmani alakja körül legendák sokasága kering, életrajzának éppúgy
nincs egy kanonikus változata, mint ahogy Paradzsanovénak sincs. Szinte egyáltalán nincs
semmilyen pontos, hivatalos adatunk, amely dokumentálhatná Piroszmani életének tényeit,
nem ismerjük sem születésének évét, sem sírjának helyszínét. Annak ellenére, hogy
nincsenek konkrét ismereteink az életéről, megszámlálhatatlan anekdotában és azok
visszaemlékezéseiben él, akik ismerték. Mindaz, amit ma tudunk róla elsősorban Kirill
Zdanyevics festőnek és fivére, Ilja Zdanyevics költőnek a naplófeljegyzéseiben maradt
ránk, amelyek a költő és a festő találkozásáról szólnak, illetve a költő személyes
benyomásait írják le és néhány konkrét tényt. Paradzsanov életrajzával hasonló történt,
éleének eseményei – mint korábban szóltunk róla – szintén legendákban, anekdotákban és
visszaemlékezésekben él tovább. (vö. КАТАНЯН 1994: 7, ЧЕРНЕНКО 1989: 3-4). A
kortársak tanúsága szerint Piroszmanit egyáltalán nem érdekelték az egzisztenciális
100

Piroszmani neve több variációban is létezik: Piroszmanisvili, Piroszmanasvili, Piroszmani. Képeit hol
Piroszmaniként, hol Piroszmanisviliként írta alá.
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kérdések, csak a művészetnek él. Ő valóságosan is az életbe fordította a művészetet és az
életet művészetté alakította. Nem volt semmilyen vagyona, a csapszékek tulajdonosainak
megrendeléseiből élt. Csodálatos cégéreiért és képeiért, amelyeket ott helyben egyenesen a
duhánok asztalairól szedtek le, egy-egy ebédet, vagy éjszakai menedékhelyet kapott egy
sötét pincében. Paradzsanov az Elfelejtett ősök árnyai című film befejezése után nem kap
munkát, így nincs fizetése. „Időnként megetetik a „Varenyicska” kifőzdében, amely az első
emeleten nyílt a házban, ahol lakott. Freskót csinált a falra színes csempetörmelékből” 101
(КАТАНЯН 1994: 10).
Tbiliszi szellemi légköre meghatározó szerepet játszott mind Piroszmani, mind
Paradzsanov művészetének kialakulásában, s művészetük részben rokon forrásból
táplálkozik. Paradzsanov a következőképpen vall saját művészetének gyökereiről: „Az alap
a perzsa miniatúrában és a bizánci zománcban van lefektetve, amely ugyan nagyon naiv és
nagyon egyszerű, mégis sajátos mélységgel és szépséggel rendelkezik.” 102 (КАТАНЯН
1994: 68). Piroszmani festészete szintén szülőföldje évszázados hagyományaiból
táplálkozik, műveinek élénk színvilága a helyi grúz hagyományokból és a XVIII-XIX.
századi iráni festészetéből nőtt ki. Mindkettejük művészetének stílusa közel áll a népi
művészethez, és a középkori freskók világához. Ugyanazokat az esztétikai normákat
követték, amelyeket a keleti művészet régi mestereinek és a népművészeknek az
alkotásaiban felfedezhetünk, és az ezekre az alkotásokra jellemző művészi megoldásokkal
éltek.
Szilágyi Ákos filmesztéta megállapítása, miszerint Paradzsanov „filmornamentikája
az eredeti keleti tradíció talaján született” (SZILÁGYI 1987: 35), alátámasztja eddigi
fejtegetésünket. Ám azzal a véleményével, miszerint Paradzsanov esetében olyan „ „naiv”
ornamentikával” van dolgunk, amely még ebben az eredeti teljességében él, nem értenénk
teljes mértékben egyet. Noha a rendező életművében az ornamentális stílus megjelenése
valóban nem a szecesszió művészetének az ornamentika iránti nosztalgiáját, és nem a
„ „szentimentális” – az elveszített teljességet szecessziósan visszavágyó ornamentikát”
(SZILÁGYI 1987: 35) jelenti, azonban mindenképpen a századelőhöz hasonló jellegű
„megkonstruált” ornamentikát kell itt látnunk. Olyan művészi attitűdöt, amilyen
Paradzsanovnak a naiv művészethez való viszonyában is megnyilvánul, és amelyet Gleb
101

A fenti idézet oroszul így hangzik: «немного подкармливают в «Вареничной», что открылась на
первом этаже его дома. Он сделал там фреску».
102
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Фундамент заложен в персидской миниатюре и в византийской
эмали – очень наивной и очень простой, но обладающей своей собственной глубиной и красотой».
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Poszpelov művészettörténész nyomán mind Paradzsanov, mind a XX. század elején alkotó
orosz

festők

neo-primitivista

irányzatához

kapcsolódó

képviselői

esetében

megállapítottunk, azaz hogy ezek a művészek saját művészetük számára bizonyos
hangsúlyokat vettek át „a naiv művészet hagyományban rögzült meghatározott
intonációira” (Поспелов 1995: 450) támaszkodva. Egyéni művészi gyakorlatukban ezek
alapján konstruálták újra saját koruk követelményei szerint mind a naiv művészet, mind a
Kelet művészetéből számukra fontos esztétikai elveiket és sajátosságokat. Ezért lehetséges,
hogy Paradzsanov rendkívüli érzékenysége a különböző népek nemzeti öröksége, népi
lelkülete iránt, az alkotó folklór és a Kelet művészete felé fordulása a neo-primitivisták
művészi attitűdjével rokonítja a filmrendezőt. Művészi gyakorlatukban mind Paradzsanov,
mind pedig a századelő említett festői nem az autentikus népi kultúrát reprodukálják,
hanem az adott nép folklórjának a lényegét megragadva, és individuális alkotóként
újrateremtve már a saját művészi világukat és formanyelvüket teremtik meg. Úgy véljük,
ezért szerepelnek, amint azt fentebb kifejtettük, filmjeiben „népművészeti kvázidokumentumok”, folklorisztikus és nem autentikus folklór elemek. Ezért találkozunk új
„tradíciót” teremtő, a rendező által kitalált szertartásokkal a filmekben, mint a már említett
esküvői szertartás. Ez egy stilizált folklorisztikus világ, ahogyan filmornamentikája egy
stilizált konstruált filmornamentika.
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III. FILMELEMZÉSEK

III.1. A GRÁNÁTALMA SZÍNE CÍMŰ FILM ELEMZÉSE
III.1.1.

A FILM ADATAI ÉS KELETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI

A GRÁNÁTALMA SZÍNE /ЦВЕТ ГРАНАТА/
1968; egész estés játékfilm; 79 perc; színes; örmény nyelvű, Örmény Filmstúdió
A film eredeti címe: Szajat-Nova /Саят-Нова/
Rendező: Szergej Paradzsanov
Forgatókönyv: Szergej Paradzsanov (a rendező saját forgatókönyve alapján készült)
Operatőr: Szuren Sahbazjan
Látványtervező: Sztyepan Andranyikjan; Díszlettervező: Mikael Arakeljan; 103
Jelmeztervező: Jelena Ahvlediani, Joszip Karaljan; Zeneszerző: Tyigran Manszurjan;
Hangmérnök: Jurij Szajadjan; Vágó: Marija Ponomarenko;
Szereplők: Szofiko Csiaureli (a fiatal költő, a költő szerelme, angyal a fehér csipkével, a
feltámadás angyala, pantomim-játékos); Melkon Alekjan (a gyermek költő); Vilen
Galsztjan (a költő a kolostorban); Georgij Gegecskori (az idős költő); Oganesz Minaszjan
(a fejedelem); Szpartak Bagasvili (a költő apja); Medea Dzsaparidze (a költő anyja);
Grigorij Markarjan (szerzetes a könyvekkel), Alekszandr Dzsansijev (katholikosz)

Szergej Paradzsanov A gránátalma színe című filmet az Elfelejtett ősök árnyainak
megrendezése után négy évvel, 1968-ban elkészíthette el Örményország nemzeti
filmstúdiójában. Korábban említettük, hogy előző játékfilmjét, a Kijevi freskók forgatását
1966-ban leállították, illetve azt a körülményt, hogy A gránátalma színe című filmet
tizenöt évig tartó alkotói kényszerszünet követte.
A gránátalma színe című film elemzése előtt ki kell térnünk arra a fontos
körülményre, hogy a néző ma nem a Paradzsanov által elkészített filmet látja.
Ez a film is hasonló sorsra jutott, mint Marlen Hucijev Iljics negyede (Застава
Ильича) című filmje. Paradzsanov filmjét szintén átkeresztelték, és újravágták a már
elkészült rendezői változatot. Ma A gránátalma színe című film Szergej Jutkevics által –
állítólag a nagyobb érthetőség kedvéért –, újravágott, „kiigazított” változatát ismerjük.
Jutkevics egyebek mellett jeleneteket cserélt fel benne, a Szajat-Nova filozófiai
103

A film stáblistáján nincs feltüntetve Minasz Avetiszjan és Martirosz Szárján neve, akik egyes források
szerint részt vettek a film elkészítésében díszlettervezőként. Amennyiben Martirosz Szárján, örmény festő
valóban részt vett díszlettervezőként a film elkészítésében, ez érdekes adalékokkal szolgálhatna a film képi
világának elemzéséhez. Ezt a kérdést a kutatás későbbi szakaszában igyekszünk körüljárni.
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gondolatait közlő feliratokat pedig eltávolította a filmből, továbbá a film egyes fejezeteit a
költő verseiből vett idézetekkel látta el, amelyeket az irodalmi forgatókönyvből emelt át
(GERÉB 2003: 280).
A film eredetileg a Szajat-Nova címet viselte, ezt Gevork Ajran, az Állami
Filmbizottság újonnan kinevezett helyi titkára javaslatára A gránátalma színe címre
változtatták (Geréb 2003: 280-281). Nézetünk szerint ez utóbbi változtatás, ennek a
filmnek az esetében nem jelent durva beavatkozást, mivel ’A gránátalma színe’ cím, az
eredetihez képest talán egy árnyalattal még gazdagítja is a film értelmezési lehetőségeit.
Mindennek ismeretében, a film elemzése során mindvégig szem előtt kell tartani
azt, hogy az általunk vizsgált mű némileg eltér a rendezői szándékot tükröző eredeti
alkotástól.104 Ennek ellenére megkísérelhető az elemzés, mivel az átalakított mű is
lényegében magán hordozza a paradzsanovi filmnyelv alapvető sajátosságait. A rendező
olyan mozaikokból építette fel a filmjeit – amelyeket maga Paradzsanov például a SzajatNova című forgatókönyvében „miniatúráknak” nevez (ПАРАДЖАНОВ 2001C: 79-118), a
szakirodalomban pedig gyakran „freskóknak”, vagy „novelláknak” nevezik (ГРИГОРЯН
1991) –, melyeknek a sorrendje bizonyos mértékben feltételes volt. Egy-egy jelenet
felcserélése vagy elhagyása a film egészének szempontjából még nem jelenti a mű
jelentésének lényeges módosulását. Ez a Paradzsanov-filmeknek azzal a sajátosságával
függ össze, hogy a rendező filmjeiben a szüzsé kibontásának módját nem az ok-okozati
összefüggések logikai sorrendje határozza meg, hanem egy másfajta logika, – egy olyan
logika, amely sok vonatkozásban inkább a festészetre jellemző, az egymás mellettiség
elvén alapul, illetve a kollázstechnika művészi logikáját követi. Ezért a rendező a
filmalkotás lényegéről való művészi felfogását jól tükrözi, hogy a vágást, mint a film
dramaturgiai felépítésének eszközét nem tekintette központi kérdésnek. Geréb Anna
említi, hogy a filmek forgatásakor rendszerint több variációt is felvettek, s amikor
megkérdezték Paradzsanovot, melyiket használják, gyakran az volt a válasza, hogy
mindkettőt. Jellemző a következő eset is: amikor a moszkvai filmművészetért felelős
miniszter a film megtekintése után, – mivel annak megértése gondot okozott számára,
megkérdezte a rendezőt, hogy nem keverték-e össze a filmtekercseket, Paradzsanov úgy
reagált természetesen a rá jellemző szarkazmussal, – hogy az teljesen mindegy, hátulról is
104

A film eredeti rendezői változatát csak Örményországban forgalmazták. A magyar közönség 1997-ben
kivételes lehetőségként láthatta az eredeti változatot, amikor a rendező teljes életművét bemutatták
Magyarországon. A disszertáció szerzője későbbi kutatásai során a két változat összevetését is szeretné
elvégezni.
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csak az ő filmje (GERÉB 2003: 279-280). Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
Paradzsanov egyetértett volna az átdolgozással. Szerinte Szergej Jutkevics olyan
szellemben vágta át a filmet, amelyből az derül ki, hogy nem értette meg az eredeti
művészi koncepciót (ПАРАДЖАНОВ 2001: 609)105.
A gránátalma színe című film Szajat-Nova (1712-1795) örmény énekes-költő
élettörténetéből és költészetének motívumaiból sorakoztat föl néhány főbb mozzanatot a
paradzsanovi filmnyelv talán legszebb megnyilvánulásaként. Ám egyből pontosítanunk
kell. A film alkotói nevében a film elején egy felirat figyelmezteti a nézőt:
„Kedves Néző!
Ne keresd a filmben a kiemelkedő XVIII. századi költő, Szajat-Nova
életrajzát. Mi annak a költészetnek a képi világát kívántuk átadni a
filmművészet eszközeivel, amelyről az orosz költő, Valerij Brjuszov
elragadtatással írta, hogy a középkori örmény líra az emberi szellem egyik
legnagyszerűbb teljesítménye.”106 (A gránátalma színe, 0:00:06)
Tehát a film nem Szajat-Nova konkrét életrajzának bemutatását tűzte ki célul, hanem
költői világát kívánja filmes eszközökkel bemutatni. A film egyfajta költői példabeszéd
Szajat-Nova középkori örmény költőről, amely szerelmének történetét, a valláshoz, a
világi hatalomhoz és a néphez való viszonyát mutatja be „miniatúrák” segítségével.
Mivel a film számos nyílt és rejtett szimbolikus motívumot tartalmaz, illetve
nyelvezetében számos utalás történik az örmény történelemre és kultúrára, ezért mielőtt a
film részletes elemzésére rátérnénk, egy rövid kitérőt szeretnénk tenni Gaál Ernő
ókorkutató, valamint Schütz Ödön, Nagy Kornél és Zsigmond Benedek az örmény
történelem,

irodalom

és

művelődéstörténet

avatott

szakértőinek

tanulmányaira

támaszkodva107. Az örmény történelem és kultúra bemutatása során azokat a mozzanatokat
szeretnénk kiemelni, amelyek ismerete hozzásegít a film szimbolikájának pontosabb,
mélyebb megértéséhez és értelmezéséhez.
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Paradzsanov a már említett 1971. december 1-i minszki közönség találkozóján beszélt A gránátalma színe
című filmjéről, ahol büszkén említi A. Romanov kritikáját, mint a filmet ért legnagyobb dícséretet, ti. hogy a
film egy „intellektuális zsarolás” /«интеллектуальный шантаж»/, ezt éppen attól az tól kapta, akitől a filmet
meg kellett megmentenie (Romanov töltötte be 1963-1972 között a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett
működő Filmbizottság elnöki tisztét) (Параджанов 2001: 610). Hogy a filmet ne tiltsák be, Paradzsanov
kénytelen volt beleegyezni a film átvágásába: „Ez a film őrülten fontos nekem. Kértem Jutkevicset, hogy ne
nyúljon az utolsó részhez, mert lehet, hogy ez lesz az utolsó filmem, sajnos…” ( ПАРАДЖАНОВ 2001: 612).
Az idézet oroszul így hangzik: «Фильм мне безумно дорог. Я просил Юткевича не трогать последнюю
часть, потому что, может быть, это моя последняя лента, к сожалению...».
106
A fenti idézet oroszul így hangzik: «Дорогой зритель, не ищи в этом фильме биографию великого
армянского поэта XVIII века Саят-Нова – мы только стремились средствами кино передать образный
мир той поэзии, о которой русский поэт Валерий Брюсов писал: «Средневековая Армянская лирика
еще одна из замечательнейших побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира».»
107
A fent megnevezett kutatók tanulmányait ld.: ÖRMÉNYORSZÁG 2002, SCHÜTZ 1995, ZSIGMOND 2006.
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III.1.2.

AZ ÖRMÉNY TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA RÖVID BEMUTATÁSA

Az örménység a világ egyik legrégebbi népe. Az örmény identitás fontos eleme,
hogy éppen az Örményország területén található Ararát hegységből ered az ősi civilizáció
bölcsőjének, Mezopotámiának két folyója, a Tigris és az Eurfrátesz. Az Ararát, az
örmények nemzeti jelképe, ahol a Biblia szerint Noé bárkája megfeneklett a vízözön
idején108, s erre az örmény történelem és kultúra szempontjából szimbolikus eseményre –
mint azt az elemzés során bemutatjuk – magában a filmben is találunk rejtett utalást.
Örményország területén 6000 éves civilizáció nyomai mutathatóak ki109.
Különösen fontos Gaál Ernő neves ókorkutató azon megállapítása, hogy a régészeti
leletek alapján a korai bronzkorban ezt a területet egy kulturális egységesség jellemezte:
„A IV. évezred közepe táján Transzkaukáziát, beleértve az Örmény-felföld
egészét, Kelet-Anatóliát és Nyugat-Irán térségét, egyetlen régészeti kultúra
vette birtokába, amelynek kisugárzása elérte Izrael és Palesztina területét is.
Az egyedülálló és kivételesen homogén régészeti kultúra a Kura-Araksz
nevet kapta. […] A későbbi századok folyamán ez a régió soha többé nem
tudott ilyen egységes képet magáról felmutatni, jóllehet a politikai egyesülés
számos kísérletéről szereztünk tudomást.” (GAÁL 2002: 18)
Ezt a mozzanatot két okból tartottuk fontosnak hangsúlyozni. Egyrészt, az örmény kultúra
annak ellenére, hogy rendkívül sok kulturális hatás érte, amint azt a további történelmi
leírásból is láthatjuk, mégis egy rendkívül letisztult, egységes formanyelvet mutat, például
építészeti emlékeit tekintve. Ez a fajta letisztultság és egységesség jellemzi A gránátalma
színe című film formanyelvét, stílusát is, szemben a rendező többi filmjével, amelyek képi
nyelvezete jóval eklektikusabb. Másrészt, az örmény kultúra megőrizte az ősi kultúrák
motívumkincsét – így a mezopotámiai, asszír, és urartui kultúráét –, és már ezekben az
archaikus korokban kialakult az a formavilág, például az örmény építészetben, a
templomokat, a kolostorépületek falait díszítő reliefek megmunkálásában, amelyeknek
motívumkincse és formavilága A gránátalma színében is nagy hangsúlyt kap. A
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A vízözönt és Noé történetét a Bibliában a Teremtés könyvének 5-9. fejezetei írják le. Az örmény identitás
e fontos jelképe 1920-ban az államhatár túloldalára, Törökországhoz került.
109
Örményország földrajzi elhelyezkedéséről, történelméről, kultúrájáról a 2002-ben megrendezett
Örményország kincsei. Titkok az Ararátról című kiállítás katalógusának tanulmányaiból tudhatunk meg
többet. (ÖRMÉNYORSZÁG 2002). Ebben a kiadványban szereplő Örményországról szóló régészeti-történeti
összefoglalójában Gaál Ernő kiemeli, hogy a mai Örményország területén a legkorábbi megtelepedés
nyomait jól mutatják azok az újkőkori sziklarajzok, amelyeket a Jereván közeli hegyekben találtak, illetve
azok a kora vaskori barlangrajzok, amelyeket Garni közelében fedeztek fel. A rézkorban már kisebb
lakótelepülések jöttek létre az Ararát-völgyben, és a Kr.e. VI-IV. évezredekben az észak-mezopotámiai Tell
Halaf és Hassuna kultúra motívumkincsét találhatjuk a csonteszközökön és kerámiákon (GAÁL 2002: 16-17).
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gránátalma színe egységes, tiszta képi világa mögött ott az örmény kultúra befogadó és
mégis homogén világa.
Az következő évezredek során az Örmény-fennsíkon megtelepedett nomadizáló
törzsek szövetségéből a Kr.e. IX: században kialakult Uruatri központ vezetésével néhány
évszázad alatt létrejött az Urartu állam. Az urartui állam többször összeütközésbe került
Asszíriával, és végül az asszírok győzedelmeskedtek. Azonban idővel az ókori Kelet régi
államait új ellenségek – a médek és a szkíták – fenyegették, és Urartu belekerült azoknak
az eseményeknek a forgatagába, amelyek aztán Asszíria pusztulásához vezettek (GAÁL
2002: 16-27).
Az urartui államot azért tartottuk fontosnak kiemelni e korai történelmi időkből,
mert – mint azt Zsigmond Benedek az örmény költészetről szóló bevezető tanulmányában
írja – éppen az Örményország területén a IV. évezredtől jelen levő hurri nép, amelynek
Urartu volt legutolsó és legerősebb államalakulata, alkotja az örménység egyik népelemét
(ZSIGMOND 2006: 7). A jelenleg elfogadott kutatások szerint annyi mindenképpen
bizonyos, hogy az indoeurópai nyelvet beszélő örmény népesség több indoeurópai és
kaukázusi nép keveredéséből született (NAGY K 2002C: 28).
Asszíria bukását követően a viszonylag rövid ideig fennálló iráni méd birodalom
hatalmának a perzsa Nagy Kürosz vetett véget Kr.e. 550-ben, amivel megkezdődött az
örmény kultúrára való mintegy ezer évig tartó erős perzsa hatás időszaka. A perzsa
fennhatóság nem múlt el nyomtalanul, a perzsa nyelv kifejtette első komolyabb hatását az
örmény nyelv fejlődésére. (NAGY K 2002C: 28-29) E korszak, illetve a későbbi párthus és
szászánida dinasztiák révén a továbbra is fennmaradó szoros kapcsolat azért kiemelkedően
fontos mozzanat az örmény kultúra fejlődésében, mert amellett, hogy ez a perzsa
tűztisztelet és istenek, a perzsa alkotmányjog és polgárjog átvételét jelentette (ZSIGMOND
2006: 8), a kultúrában és a művészetben is megjelenő hatások érték az örménységet. Így
például, ha a perzsa miniatúrákat és az örmény vallási témájú miniatúrákat összevetjük,
szembetűnő a hasonlóság színviláguk, kompozíciós felépítésük és ornamentális
motívumaik között. Viktor Lazarev, a bizánci, a régi orosz, és régi örmény művészet
kutatója rámutat, hogy a korai örmény művészetre Palesztína, Szíria, Kappadókia és a
Szászánida-birodalom művészeti hagyományai voltak hatással. Palesztínától és Szíriától az
ikonográfiai tradíciókat, míg a perzsa művészettől egyebek mellett az ornamentális
motívumokat vette át az örmény freskó és miniatúrafestészet (ЛАЗАРЕВ 1986: 49). Lazarev
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hangsúlyozza, hogy az örmény freskó- és miniatúrafestészetben a bizánci hatásnál erősebb
volt a keleti hagyomány, köztük a mezopotámiai és perzsa művészet hatása110 (ЛАЗАРЕВ
1986: 105). Az örmény kultúrában meglévő máig tartó perzsa hatást Paradzsanov
filmjeiben is felfedezhetjük. Különösen A gránátalma színe című film mutat tipológiai
párhuzamokat a régi ikonok és vallási témájú miniatúrák mellett a perzsa miniatúrák
színvilágával és kompozíciós felépítésével.
Fontos momentum, hogy az Akhaimenida-birodalom hanyatlásának idején az
örménység közelebbi kontaktusba került a hellén civilizációval is. Kr.e. 331-ben
Örményország a Makedón Birodalom része lett. Nagy Sándor halála után Örményország a
véget nem erő háborúskodások színterévé vált. Ez volt az első olyan korszak az örménység
történetében, amikor örmény területek is meg-, illetve felosztottá váltak. A hellenizmus
kora nemcsak a háborúskodásokban, de a kultúrában is megmutatkozott: a perzsa (iráni)
civilizációval átitatott örmény kultúra és gondolkodás találkozott a hellén kultúrával, s a
hellén kultúra hatása a korábbinál még erőteljesebben érvényesült.
Ez a korszak a hellenisztikus uralkodók bukása után kristályosodott ki igazán,
amikor Kr.e. II-I. században örmény származású uralkodók kerültek trónra. (NAGY K
2002C: 29) Örményország Kr. e. 189-ben függetlenné vált, s a Kr.e. 189 – Kr.u. 428 között
fennálló Örmény Királyság lényegében hellenizált (görög művelődésű és nyelvű) államnak
tekinthető (ZSIGMOND 2006: 8). A hellenizmus hatása II. Tigran (Kr.e. 95-55) korában érte
el tetőfokát.111 Tigran király görög bölcselőket és színészeket hívott meg udvarába, a Kr.e.
77-ben alapított új fővárosba, Tigranakertbe Hellaszból. Az államépítő király
tevékenységéről számos fontos emlék, többek között színházak, szakrális épületek és
udvarházak maradtak az utókorra. Tigran munkásságát fia, Artavazd (Kr.e. 55-34) király
folytatta, aki Plutarkhosz elbeszélése szerint görög nyelvű tragédiákat írt, s az udvar,
illetve az érintkezés nyelve a hellenisztikus görög volt (NAGY K. 2002C: 29).

110

Viktor Lazarev az örmény miniatúrákról szólva megállapítja, hogy egyes miniatúrákon az evangéliumi
jelenetek szerkezete a szír mintákat követi, ám az ábrázolás módja erőteljesen leegyszerűsített, síkszerű,
amiben a mezopotámiai stílus továbbélésével találkozunk. (ЛАЗАРЕВ 1986: 84). Ez a megállapítás azért
figyelemre méltó a számunkra, mert Paradzsanov műveiben véleményünk szerint megfigyelhető egy erős
orientáció a népi grafikák és a kézzel festett népi grafika, valamint a naiv művészet iránt (ЛАЗАРЕВ 1986:
49).
111
Tigran alakja köré számos monda és legenda szövődött. Tigran egyesítette Örményországot, s hatalmát
kiterjesztette egészen Kappadókiáig és Palesztináig. Uralmát az akkor belső nehézségekkel küszködő párthus
állam is kénytelen volt elismerni, amelyről érdemes megemlíteni, „hogy civilizációjuk ügyesen tudta ötvözni
a nomád iráni népek kultúráját a letelepült „perzsás” hellén civilizációval, amely hatást gyakorolt az örmény
kultúrára is” (NAGY K. 2002C: 29).
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Az örmény művelődéstörténet e mozzanata Paradzsanov művészetében is
visszaköszön, hiszen filmjeiben gyakran megjelenik a színház, az ókori és a keleti színház,
valamint a népi színjátszás és a pantomim ötvözése a filmművészet eszközeivel.
Artavazd halála után Örményország meggyengült, az ország két részre szakadt, és
hosszú évszázadokon át ismét háborúskodás folyt az örmény területek birtoklásáért, ezúttal
a párthusok és a rómaiak között. Ebben a korszakban a görög hatást fokozatosan háttérbe
szorítja az párthus (iráni) kultúra előretörése Örményországban.
Mint azt Nagy Kornél kiemeli, „fontos megemlíteni, hogy az örménység már az III. században a görög és szír térítések nyomán mind a római, mind a párthus befolyás alatt
álló területeken megismerkedett a kereszténységgel is, így nem zárható ki annak a
lehetősége sem, hogy a kereszténység csírái már jóval a 301-es megtérést megelőzően
hajszálvékony gyökereket eresztettek az örménység körében.” (NAGY K. 2002: 29).
III. Tiridat király megtérésével Kr. u. 301-ben Örményország a világon elsőként
hivatalos vallássá tette a kereszténységet 112. A kereszténység felvétele, amely Világosító
Szent

Gergely

apostoli

tevékenységéhez

kötődik113,

döntő

változást

jelentett

Örményország történelmében és kulturális fejlődésében, és elválaszthatatlan az örmény
identitástól. Mint azt Zsigmond Benedek kiemeli, a kereszténység felvétele nagy
lendületet adott az örmény művelődésnek. A máig is használatban lévő örmény írást, Szt.
Meszrop Mastoc alkotta meg 405-ben114. A kereszténység és az örmény egyház
megszilárdulásában kiemelt szerepe volt az örmény ábécé, és ezzel együtt az örmény
írásbeliség létrejöttének. Az V. századot az örmény irodalom aranykorának tartják. Szt.
Meszrop Mastoc és tanítványai elkezdték a Bibliát, majd a teológiai, egyházjogi, liturgiai
irodalmat örményre fordítani.115 Egy évezred alatt az ókor és a középkor egyházi és világi
irodalmának jelentős hányadát fordították le örmény nyelvre (például Hérakleitosz,
Platón, Zénon, Arisztotelész, Plótinosz műveit), és nagyszámú görög, szír és más nyelvű
112

A rómaiak csak 313-ban engedélyezték a kereszténységet, mint hivatalos államvallást.
Az örménység megtérítésének története szinte teljesen megegyezik Grúzia megtérítésének történetével.
III. Tiridat örmény király először ellenállt a keresztény hit felvételének, sőt Világosító Szent Gergelyt, aki
Örményországban elkezdte a keresztény hitet terjeszteni börtönbe vetette. De miután súlyosan
megbetegedett, és a titokban keresztény hitre tért nővére közbenjárásával Világosító Szent Gergely
meggyógyította őt, megtért, és államvallássá tette a kereszténységet. Grúzia megtérítése Szent Ninó nevéhez
kötődik, aki meggyógyította Nana királynőt súlyos betegségéből. Férje, Mirjan király azonban felesége
áttérése után is rendíthetetlen maradt hitetlenségében, amíg meg nem vakult egy vadászaton, majd vissza nem
nyerte látását a keresztény istenhez intézett imáival.
114
Korábban szír írást használtak (ZSIGMOND 2006: 8).
115
Érdemes megjegyezni amint arra Nagy Kornél rámutat, hogy az örmény nyelv fejlettségéről tanúskodik,
hogy amikor 401-405 között lefordították a Bibliát, az örmény nyelv nagyon gazdagon tudta visszaadni a
nehézkes arameus és görög fejezeteket (NAGY K. 2002C: 58).
113
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mű kizárólag örmény nyelven maradt fenn, így például Arisztotelész, Alexandriai Philón,
Euszebeiosz, Szír Szent Efrém és mások tollából. Az örmény fordításirodalom e hatalmas
szellemi teljesítményében az is megmutatkozik, hogy nem csak más népek kultúrája hatott
az örménységre, hanem az örménység éppen így gyarapította a szomszédos népek
irodalmát, művelődését. A Földközi-tenger mellékén és a kapcsolódó közel-keleti és
afrikai területeken igen bőséges és változatos irodalmi élet zajlott, ahol az eszmék
szabadon áramlottak egyik területről a másikra. (ZSIGMOND 2006: 8-9)
Az írás, mint a tudás hordozója Szajat-Nova költészetének központi motívuma,
amely Paradzsanov filmjében is nagy hangsúlyt kap. A film prológusában elhangzó
„Kezdetben volt az Ige” bibliai idézetet követően az a Szajat-Nova versidézet jelenik meg
elsőként a filmben, amely a költő szent céljaként éppen az írás, a tudás, a könyv
megismerésének és szeretetének fontosságát énekli meg.
A párthus birodalom bukásával és a szintén perzsa Szaszánida-birodalom
születésével Örményország újfent a nagyhatalmi versengések színterévé vált. A
Szaszánida-birodalom (428-641) az örménység szellemi és fizikai beolvasztására
törekedett. Ekkor újabb perzsa hatások érték az örménységet. A perzsa udvar Zarathustra
vallási tanainak követésére kényszerítette az örmény nemességet, s a keresztény szentélyek
helyére tűzoltárokat emeltettek. Hittagadásra akarta kényszeríteni a keresztény hitükhöz
ragaszkodó örményeket, és üldözte az V. századra már megszilárdult örmény keresztény
egyházat. (NAGY K. 2002C: 38) Az örmény kereszténység fontos szerepét az is bizonyítja,
hogy ugyan az önálló örmény államiság 428-ban megszűnt, az örmény irodalom és
építészet azonban éppen a perzsa uralom idején alkotta meg első remekműveit (ZSIGMOND
2006: 8).
Ez a mozzanat rendkívül fontos az örmény történelem és kultúra szempontjából. Az
örménység identitásának meghatározó eleme a keresztény hit és az örmény apostoli
egyházhoz való tartozás. A keresztény kultúra és a keresztény hithez való ragaszkodás akár
az élet feláldozása árán is – A gránátalma színe című film központi motívuma.
A Vardan Mamikonján főnemes vezette örmény felkelést a perzsák leverték, s csak
hosszú évtizedeken át tartó küzdelem árán Kartli fejedelmével, a grúz Vahtang Gorgasszal
összefogva sikerült elérni, hogy a Szaszánida-dinasztia, amelynek az örmények továbbra is
befolyása

alatt

maradtak,

elfogadja

a

kereszténységet

uralkodó

vallásként
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Örményországban és Kartliban. A kereszténység felvétele után éppen ez a következő olyan
történelmi korszak, amelyben az örmény és a grúz történelem útjai összetalálkoznak.
A perzsa Szaszánida-birodalmon befolyását az arab uralom követte a VII-IX.
században. Szinte azonnal megindult az egész lakosság iszlám hitre való áttérítése,
azonban, amíg perzsa földön szinte az egész lakosságot sikerült megtéríteni, addig
Örményországban a lakosság a fokozódó nyomás ellenére javarészt megtartotta keresztény
hitét.116 (NAGY K. 2002C: 38).
A perzsa és az arab kötődés Szajat-Nova életében is fontos szerepet játszott, hiszen
Szajat-Nova apja, Karapet Aleppóból költözött Örményországba, s az örmény asug
műköltészet, amely a maga csúcspontját éppen Szajat-Nova költészetében érte el, szintén
arab, illetve perzsa fogantatású, mint azt a későbbiekben bemutatjuk (SCHÜTZ 1995: 280).
Az iszlám-arab kultúra is több területen hatott az örmény kultúrára, így például
Paradzsanov filmjében is fontos motívumként jelenik meg az örmény-grúz kultúra részévé
vált iszlám-arab hatásra kialakult fürdőkultúra, amely mint a Szajat-Novát ért egyik
alapvető gyermekkori élmény jelenik meg a filmben.
A IX-XI. században az arab uralom időszaka alatt fokozatosan kiemelkedő örmény
Bagratuni főnemesi család uralkodott Örményországban, akik székhelyüket Dvinből a
nyugati határterületen lévő Aniba tették át. A 885-ben újra függetlenné váló
Örményországban ismét virágzásnak indult az irodalom és az építészet.
A szeldzsuk törökök hadjárata következtében 1065-ben Örményország fővárosa,
Ani elesett. A szeldzsukok közel ötvenéves uralmát mintegy százéves békés periódus
követte, amikor az örmény és a grúz történelem ismét összekapcsolódott. A Bagratuni
család grúz ága kiterjesztette uralmát a király nélkül maradt örmény területekre. I. Tamara
grúz királynő és IV. Építő Dávid grúz király uralma alatt Örményország, ahogy Grúzia is,
mind kulturálisan, mind gazdaságilag felvirágzott, Aniban pedig a grúz király által
kinevezett helytartó gyakorolta az uralkodó jogait. A XII. századot egészen a mongol
hódításig a grúz perszonálunió korszakának is szokás nevezni.
A Grúziával való szoros kapcsolat kiemelkedő jelentőségű, mivel Grúziában ebben
az időben uralkodó I. Tamara királynő nevéhez kötődik a grúz reneszánsz. Ez a mozzanat
azért is figyelemre méltó, mert Paradzsanov következő filmje, A szurámi vár legendája a
grúz történelem és kultúra anyagát veszi alapul, és Tamara királynő alakja is megjelenik a
116

Az arab kultúrával szembeni ellenállás abban is megmutatkozott, hogy az örmények
perzsákkal – kevés arab jövevényszót vettek át nyelvükbe. (NAGY K. 2002C: 38)
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filmben. Azonkívül a rendező mindkét filmjének alapmotívuma a haza és a hit
fenyegetettségének témája, valamint a haza és a hit védelmében hozott áldozat. Az örmény
reneszánszot, miként a grúziait is nem állította meg a szeldzsuk-török invázió. Ez annak
köszönhető, hogy a Grúziához tartozó északi örmény területeken örmény templomok és
kolostorok épültek, ahol a XIV. századig kolostoregyetemek működtek 117. Szajat-Nova egy
ilyen kolostoregyetemen, a Szanahin-kolostorban töltötte tanulóéveit, itt ismerte meg a
kereszténység és az örmény írásbeliség alapvető munkáit.
A szeldzsuk-török uralom után a mongol hódítás 1236-ban érte el Örményországot.
Dzsingisz kán csapatai vér nélkül foglalták el a haderejét vesztett és kifosztott állam egy
részét. Fennmaradt olyan korabeli feljegyzés is, hogy az örmények az iszlám uralom után
felszabadítóként üdvözölték a bevonuló mongol csapatokat. Azonban jól mutatja a két
kultúra ütközését a nomád életmódot folytató hódítók és a letelepült földművelő örmények
között az a körülmény, hogy az örmény lakosság által vetett gabonát, az állattartó
mongolok jószágai lelegelték vagy letaposták, a gyümölcsfákat pedig kivágták, és
tüzelőnek használták, ami a korabeli örmény jog szerint főbenjáró bűnnek számított.
Örményország egyre jobban elnéptelenedett, az örmény lakosság helyére nomád muszlim
népességet telepítettek.
A

kis-ázsiai

területek

feletti

uralomért

két

nomád

muszlim

(türkmén)

törzscsoportosulás viaskodott egymással, miközben a modern tűzfegyverekkel rendelkező
oszmán-törökök már megvetették lábukat nemcsak Kis-Ázsiában, hanem a Balkánfélszigeten is, és 1453-ban Konstantinápoly, Bizánc székvárosa is elesett.
Örményországban az egymással hadakozó helyi türkmén emíreknél sokkalta
nagyobb pusztítást végzett a két mongol utódállam, az Aranyhorda és a Timur Lénk (Sánta
Timur)

vezette

Csagatáj-ulusz

vetélkedése.

Timur

Lénk

1386-ban

kezdődő

hadműveleteiben több alkalommal végigpusztította Örményországot, ekkor pusztult el
véglegesen Ani, a korábbi főváros is. A sorozatos katonai akcióknak Timur Lénk 1405-ben
bekövetkezett hirtelen halála vetett véget.
Az ismétlődő hadjáratok még inkább átrajzolták a korabeli Örményország etnikai
térképét. Az elvándorolt lakosság helyére muszlim vallású népességet telepítettek, amely
tendencia a XIII. század végétől kezdve egyre csak erősödött. (NAGY K. 2002C: 38-45)
Örményország történelmét a XV. századtól az oszmán török birodalom és az új
perzsa állam között folyó ádáz harc határozta meg a kaukázusontúli területek
117

Ilyen kolostoregyetemek voltak Gladzor, Vorotnavank és Tatev.
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megszerzéséért, amelynek eredményeként az 1639-ben ismét felosztották az országot. Az
örmények hiába fordultak mind a pápához, mind az európai nagyhatalmakhoz, azok nem
nyújtottak segítséget. Így végül az egyre jobban megerősödő Oroszországtól, Nagy
Pétertől, majd II. (Nagy) Katalin cárnőtől kértek segítséget. Oroszország ugyan a XVIII.
században megkezdte kaukázusontúli hadműveleteit, de ez azzal végződött, hogy békét
kötöttek a perzsákkal, az oszmán-törökök pedig tovább folytatták hadműveleteiket 118. Ez a
mozzanat azért fontos számunkra, mert Szajat-Nova Mohammed-aga perzsa sah (kán)
(1741-1797) 1795-ben Grúziába való betörésekor vesztette életét. A költő a perzsa támadás
hírére elhagyta az Haghpat-kolostort és Tifliszbe ment. Itt a legenda szerint a templomban
imádkozó költő, aki miután nem volt hajlandó megtagadni hitét, a perzsa szablyák által
vesztette életét. A hit védelmében hozott áldozat mélyen beépült mind az örmény, mind a
grúz identitásba, s mint már említettük, Paradzsanov mindkét kaukázusi filmjének, mind A
gránátalma színének, mind pedig A szurámi vár legendájának alapmotímuma. A
gránátalma színe című filmben, mint azt a film elemzése során bemutatjuk, számos utalás
történik Szajat-Nova életének és Krisztus szenvedéstörténetének párhuzamára. Már itt
szeretnénk megemlíteni Paradzsanov művészi látásmódjának azt a sajátosságát, hogy a
rendező éppúgy nem ragaszkodik a történelmi hűséghez, mint – amint arról az Elfelejtett
ősök árnyai című film kapcsán fentebb szóltunk – az etnográfiaihoz. Ezt jól illusztrálja,
hogy A gránátalma színe című filmben Szajat-Nova nem perzsa szablyák által leli halálát a
templomban, hanem egy mongol vagy türkmén nomád harcos nyílvesszője által119.
Az örmény történelem és művelődéstörténet elválaszthatatlan része az örmény
diaszpóra története120 (NAGY K. 2002D: 52). Ehelyütt erre nem kívánunk kitérni, azt
azonban fontosnak találjuk megjegyezni, hogy az egyik legjelentősebb örmény diaszpóra
éppen Grúziában alakult ki. A grúz főváros, Tiflisz, melynek Havlabar elnevezésű
negyedében jelentős örmény lakosság élt, a XVIII-XIX. században a Kaukázus kulturális
központja volt, és – Isztambul mellett – Tiflisz vált az örmény felvilágosodás központjává
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Megj.: Oroszország a XIX. századtól szerez egyre nagyobb befolyást a kaukázusontúli területeken, ekkor
csatlakozik hozzá Grúzia és Örményország egy része. Az egyre szorosabbá váló kapcsolat nem csak
Lermontov és Puskin műveiben jut kifejezésre, de, mint arról korábban már szóltunk, például a XX. század
elején Tifliszben kialakuló élénk kulturális életnek is aktív közreműködői az orosz művészek (erről ld.
НИКОЛЬСКАЯ 2000).
119
Számos kutató utalást tesz Paradzsanov művészetének ezen sajátosságára, azonban megmaradnak a
kijelentések szintjén, konkrét példákkal nem támasztják alá azokat (vö.: GERÉB 2003: 280).
120
Nagy Kornél írásában bemutatja többek között az örmény történelemtől elválaszthatatlan KisÖrményország, Kilikia történelmét is (NAGY 2002D: 52).
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(DOBROVITS 2002: 49)121. Az örménység hatását mutatja már maga az a tény is, hogy a
grúz fővárosnak a középkortól a XX. század elejéig az örmény ’Tiflisz’ elnevezését, és
nem a grúz ’Tbiliszi’ nevét használták. Szajat-Nova apja ide költözött Örményország
északi részén található Lori megyéből származó feleségével, s a gyermek Szajat-Nova itt
töltötte gyermekéveit. Emellett érdemes megjegyezni, hogy Tiflisz környékén nagyszámú
azeri122 lakosság is élt, hiszen Szajat-Nova legtöbb versét éppen azeri nyelven írta. S amint
fentebb írtuk, a költő Tifliszben is halt meg. A fenti mozzanatban az a fontos párhuzam is
megmutatkozik, hogy Paradzsanov is éppúgy, mint filmjének főhőse, tifliszi örmény volt, s
ez sokban meghatározta identitásuk, kulturális élményeik, életszemléletük gyökerének
azonosságát.
A történelmi kataklizmák ellenére amint arra Nagy Kornél rámutat, „az örmény
kultúra nem indult hanyatlásnak, mivel a fő hadi útvonalaktól távol eső területeken, a keleti
tartományokban (mint például Karabaghban), a kolostorokban tovább folyt az élet. A
türkmén korszakban működött Kelet-Örményországban a híres akadémia Tatevban (13301415), amely rövid fennállása idején jelentős tudós generációt tudott kinevelni, ápolva a
már csak egyházi körökben virágzó örmény kultúrát.” (NAGY K. 2002C: 38-45)
Nagy Kornél megállapítása rendkívül fontos a számunkra, hiszen A gránátalma
színe című filmben Szajat-Nova élete szorosan kapcsolódik az örmény kolostorokhoz, élete
ott kezdődik és ott is ér véget. A film kiemeli azokat a tevékenységi formákat, amelyeket a
szerzetesek a kolostorokban – a kultúra áthagyományozásának eme fontos centrumaiban
folytattak, s ezáltal a kolostorok az élet és a kultúra megtartó pilléreivé váltak. A
gabonatermesztés, amelyet a gabonacséplés műveletével mutat be a film, az olajsajtolás és
a borkészítés tevékenységeit éppúgy őrizték a kolostorokban, mint az élet fő eseményeihez
kapcsolódó egyházi szertartásokat, a keresztelés, az esketés, a temetés rítusait, valamint a
kolostorok a keresztény kultúra, az írásbeliség letéteményeséi is voltak.
Mint a fenti történelmi kitekintésből kiderül, Örményország történelmében egymást
követték a hadjáratok, Örményország területe a szakadatlan hódító háborúknak, a nagy
birodalmak érdekeinek volt kitéve. Az országot számtalanszor feldúlták, kirabolták,
tönkretették,

népességét

megtizedelték.

Az

örménység

a

maga

történelmi
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Az örmények helyzetéről az Oszmán Birodalomban Dobrovits Mihály átfogó történeti bemutatásában
olvashatunk (DOBROVITS 2002: 48-51).
122
Az azeri nyelv az altaji nyelvcsalád tagja, azon belül a török nyelvek közé tartozik. Az azeri nyelvet
Azerbajdzsánban, Grúziában, Iránban, Irakban, Törökországban, Oroszországban és Ukrajnában beszélik.

68

megpróbáltatásaiban osztozott a Kaukázus más népeinek a sorsában, így, mint azt
Zsigmond Benedek hangsúlyozza, a szomszédos Grúzia történelme is hasonlóan alakult.
Ezzel együtt, mint láttuk, „az örmény népet, születésétől kezdve, számos kulturális
hatás érte. Mintegy ezer évig élt a perzsák szomszédságában vagy alattvalójaként. Nagy
Sándor hódítása következtében a görög művelődés befolyása alá került a nyelv, az
irodalom, a vallás és az építészet terén. Az örmény állam szomszédságában élő szírek
szintén évszázadokon keresztül gyarapították az örmény irodalmat. Az arab kultúra több
területen hatott az örmény kultúrára. Az azeri nyelv egy időben az örmény költészet egyik
hordozó nyelvévé vált. A legtöbbet talán az ezredéves grúz szomszédság jelentett: a két
nép történelme, művelődése és nyelve között számos párhuzam fedezhető fel.” (ZSIGMOND
2006: 7)
A fenti rövid történelmi és kulturális áttekintésből kitűnik az örmény kultúra, és
egyben a kaukázusi népek kultúrájának az a jellegzetes vonása, hogy hagyományosan
sokféle kulturális hatást integráltak magukba, és talán éppen ezért, toleránssá váltak más
népek szokásai, hagyománya, kultúrája iránt. E két nép történelmének alakulásában
számos párhuzamot találhatunk, ahogy abban is, hogy mindkét nép igyekezett megőrizni
önállóságát, saját arculatát, miközben áteresztette magán és magába szívta a különböző
kulturális hatásokat. Ebből fakad az örmények nagyon erős késztetése önazonosságuk
megtartására, s emellett a különböző kultúrák iránti toleranciájuk. Paradzsanov
attitüdjében és filmjeiben is a különböző kultúrák iránti nyitottságnak ezeket a példáit, és
ehhez hasonló kulturális mentalitást fedezhetünk fel. Az önazonosság, az identitás
megtartása, és ugyanakkor a más kultúrák iránti nyitottság a rendező minden filmjében
kifejezést nyer, azokban is, amelyek nem az örmény és a grúz, hanem például az ukrán
kultúra anyagán született meg.
III.1.3. SZAJAT-NOVA ÉS AZ ASUG MŰKÖLTÉSZET
A gránátalma színe című filmet, mint fentebb már szóltunk róla, Szajat-Nova
XVIII. századi örmény dalnok-költő, azaz asug123 élete és költészete ihlette.
Szajat-Novát az örmény irodalomtörténet a legnagyobb örmény énekmondóként
tartja számon. Életéről mégis meglehetősen kevés adattal rendelkezünk, még születésének
dátuma, és halálának körülményei sem pontosan ismertek a kutatók számára (НАЛБАНДЯН
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Az asugok a magyar költészetből ismert igricekhez hasonló dalnok-költők.
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1982: 6, 25-26)124. Ezekre többnyire költeményeiből vett utalásaiból következtethetünk,
elsősorban az ún. „életrajzi”-verséből (azeri 67. sz.) (SCHÜTZ 1995: 282), és az utódok
visszaemlékezéseiből.
Abban a mozzanatban, hogy életéről viszonylag keveset tudunk, és alakját legendák
veszik körül, párhuzamot fedezhetünk fel a XX. század elején Tifliszben élt grúz naív
festő, Piroszmani életével és alakjával, akinek legendás élettörténete és művészete szintén
foglalkoztatta Paradzsanovot, és akiről egy filmesszét is készített, amelyről a dolgozat
későbbi fejezetében szólunk majd részletesebben. Sőt, sorsát tekintve maga Paradzsanov is
sokban osztozott e két elődjével, többek között abban, hogy az ő életét és alakját is
legendák vették körül125. Szajat-Nova és Piroszmani megtestesítette a rendező számára a
művészetről vallott felfogását, és ezért mindkét film egyfajta művészi ars poéticá-nak is
tekinthető.
A gránátalma színe című filmben Szajat-Nova életének egyes epizódjai jelképes
formában csak áttételes utalásokkal jelennek meg. Egyetlen konkrétum, dátum,
helymegjelölés sem történik a filmben, ezzel egyrészt a költő életének legendisztikus
jellegére helyezi a hangsúlyt a rendező, másrészt Szajat-Nova alakját általános érvényűvé
emeli, igazságkeresését, művészetét az örökkévalóság dimenziójába helyezi.
Paradzsanov filmjét a hagiografikus ikonokhoz hasonlíthatjuk, amelyeknek a
közepén a szent ábrázolása látható, és ezt veszik körül mintegy keretként a szent életéből
vett epizódok képei. A rendező filmjében Szajat-Nova életének egyes epizódjaiból
rajzolódik ki a költő alakja.
A film művészi koncepciójának megfelelően elemzésünkben újra hangsúlyozni
szeretnénk, hogy Paradzsanov nem egy életrajzi filmet készített hőséről. Ugyanakkor
mégis szeretnénk ismertetni a Szajat-Nova életéről ismert nagyon kevés életrajzi adatot,
mivel az elemzés szempontjából fontos momentum, hogy a rendező mely életrajzi
tényeket és eseményeket emeli ki filmjében Röviden szólnunk kell még Szajat-Nova
költészetéről, és az asug műköltészetről.
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Szajat-Nova életéről és költészetéről V. Nalbandjan tanulmányaiban olvashatunk bővebben (НАЛБАНДЯН
1982: 5-52).
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Paradzsanov és filmjének főhőse, Szajat-Nova között abban is párhuzamot fedezhetünk fel, hogy
mindketten maguk is tevékeny részesei voltak élettörténetük misztifikálásának, az alakjuk körül szövődő
legendák megteremtésének. Szajat-Nova például az ún. „életrajzi”-versében utal arra, hogy távoli
országokban, így például Indiában is járt, ám ez nem erősíthető meg, valószínűbbnek tűnik, hogy ezekről az
országokról az udvari emberek, vagy az ifjú király elbeszéléséből szerzett tudomást (SCHÜTZ 1995: 283).
Arról a mítoszteremtésről, amelyet Paradzsanov a maga alakja köré font, a rendező életrajzának
bemutatásakor szóltunk.
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Az asug vagy ásik műköltészet arab-perzsa fogantatású, lanttal kísért, énekszóval
előadott dalköltészet, amely a XIV. századtól kezdve egyre szélesebb körben hódított a
Közel-Keleten. Az örmény asug műköltészetről Schütz Ödön professzor a régi örmény
irodalmat bemutató Hajk és Bél harca című kötetben található tanulmányában az asug
költészet eredetével kapcsolatban megállapítja:
„Ez az eredetileg vallási elragadtatás ihletéséből fakadt költészet arab
metrumra, perzsa mintákra készült. E hangszerrel kísért, énekszóval előadott
dalköltészet szigorú metrikai formákat követ mind ritmusban, mind
rímképletben, mind szakaszolásban.” (SCHÜTZ 1995: 280)
Schütz Ödön rámutat, hogy a gazel és kaszida mellett az örmény dalnokok körében
a rubái volt a legnépszerűbb, mert ez a versforma állt a legközelebb az ősi örmény hajren
dalformához (SCHÜTZ 1995: 280).
Az asugok költészete a XVII. századtól szökkent igazán szárba. Az asug költőknek
több fajtája volt, voltak helyi asugok, vándorasugok és udvari költők126. Paradzsanov
filmjének hőse, Szajat-Nova az udvari asugok közé tartozott. Ez az életrajzi mozzanat a
filmben A költő ifjúsága című fejezetben nyer bemutatást. Előreutalva megjegyezzük,
hogy Paradzsanov utolsó filmjének, az Asik-Keribnek is asug, illetve ásik a főszereplője,
aki faluról-falura vándorolva énekével örömet szerez az embereknek. Az asugok dalaikat
lant, hegedű vagy dudakísérettel adták elő. Szajat-Nova fő hangszere a kamancsa, a keleti
hegedű vagy térdhegedű volt. Paradzsanov filmjében érzékletesen van bemutatva ez a
hangszer A költő ifjúsága című fejezetben. Az Asik-Kerib című filmben viszont lanttal
adja elő énekeit az asug.
Ehelyütt meg szeretnénk jegyezni, hogy a Kaukázus költő-dalnokait, az asugokat a
századelő festői számos alkalommal megfestették, többek között Mihail Le Dantu is,
akinek Szazandar. Népi muzsikus (1912-1913) című neoprimitivista stílusban festett képén
a szazandart – az asug másik elnevezése – egy térdhegedűvel ábrázolja a festő. Mihail Le
Dantu századeleji festőt azért is fontos megemlíteni, mert Kirill Zdanyeviccsel együtt
éppen ő volt az, aki felfedezte a már fentebb egy más összefüggésben említett grúz naív
festőt, Piroszmanit.
Az asugok többnyire két, sőt három nyelven is előadták dalaikat, örményül,
oszmán-törökül, azeri nyelven, perzsául, grúzul, azaz az általuk bejárt vidékek nyelvén.
Szajat-Nova örmény, grúz és azeri nyelven szerezte és adta elő költeményeit, hiszen
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A leghíresebbek a grúz királyi, török szultáni és a perzsa sah körében élő udvari költők voltak.
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örmény származásúként Tifliszben, illetve Örményország északi részén nevelkedett, ahol
a lakosság többségében ezt a három nyelvet beszélte. Fennmaradt verseit javarészt azeri
nyelven (85 vers) írta, ugyanis annak idején az azeri töltötte be a Közel-Keleten a lingua
franca szerepét. 68 dalt örményül, 37 költeményt pedig grúzul írt meg (SCHÜTZ 1995:
283)127. Lényeges momentum azonban, hogy Paradzsanov filmjében kizárólag SzajatNova örmény nyelven írt költeményeiből vett idézetek szerepelnek a filmbe beékelt
feliratokon Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordításában 128. Mindenképpen fontos
megjegyezni, hogy a film alkotói, amint azt fentebb idéztük, éppen Valerij Brjuszovra
hivatkoznak a film első feliratában, hiszen Valerij Brjuszov orosz szimbolista költő
Szajat-Nova költészetének egyik legértőbb tolmácsolója orosz nyelven 129. Az Asik-Kerib
című film asugja viszont azeri nyelven adta elő költeményeit.
Amint arra Schütz Ödön rámutat, az asug költészet nem pusztán egyéni tehetség
kérdése volt, hanem komoly mesterségbeli tudást, iskolázottságot igényelt. Nagyobb
örmény közösségekben, Törökország, Perzsia, Grúzia vidékein költői iskolák alakultak, s
az asugok bejárták ezeket az országokat. Paradzsanov filmjében is nagy hangsúlyt kap a
tanulás, a mesterségbeli tudás megszerzése – erre az elemzés során rámutatunk –, ehelyütt
azonban annyit mindenképpen szeretnénk jelezni, hogy a filmben Szajat-Nova önállóan
szerzi meg ezt a mesterégbeli tudást. Az a mozzanat, hogy a fiatal asugnak évekig kellett
egy vezető asug mellett „inaskodnia”, ellesni az ének, a kíséret minden fortélyát, és
megtanulni a legtöbbet követelt dalokat, az Asik-Kerib című filmben jelenik meg,
amelyben a vándorló Asik-Kerib egy idős asug mellé szegődik.
Fontos ismételten utalni Schütz Ödön azon megállapítására, hogy az asug-dal
ugyan szigorúan követte az arab-perzsa metrum szabályait, az idegen eredetű költői forma
ellenére a hallgatók mégsem érezték idegennek e dalköltészetet. Egyrészt, mert a ritmus
megtalálta a kapcsolatait az örmény népdallal, valamint a dalok ünnepi, szerelmi, balladai
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Szajat-Nova költészetét részben onnan ismerjük ilyen jól, hogy „egy füzetben (davtar – defter) ránk
maradt dalainak saját kezűleg írt gyűjteménye, valamint az utolsó grúz király Szentpéterváron élő fia,
Tejmuraz 1823-ban megkérte Szajat-Nova akkor már 65 éves fiát, Ohant, hogy írja össze számára apja ismert
verseit. Dalainak még időrendjét is ismerjük, mert megjegyzésképpen hozzáfűzte a szerzés dátumát, sőt
versformáját is.” (SCHÜTZ 1995: 282)
128
A film kísérőhangjaként a Szajat-Nova versidézeteit közlő feliratoktól függetlenül is elhangzanak
versidézetek, amelyekről azonban egy későbbi kutatás során nyílhat a dolgozat szerzője számára lehetőség,
hogy pontosítsa, milyen nyelven hangzanak el, és a költő mely verseiből származnak az idézetek. Ilyen
például Szajat-Novanak és szerelmének, Annának a sírkápolnában lezajló jelenete alatt elhangzó versidézet.
129
Brjuszov műfordításaival együtt egy tanulmányt is közölt a középkori örmény költő művészetéről a
Русская мысль című folyóirat 1915. évfolyam 9. számában (САЯТ-НОВА 1963: 5; БРЮСОВ 1963: 7-8, 3439).
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tematikája szinte reprodukciója volt a régi daloknak. Másrészt már csak azért sem tartotta
idegennek a hallgatóság ezeket a költői formákat, mert a keleti örmény diaszpóra már
mindenütt kétnyelvű volt: Új-Dzsulfában, Iszfahán elővárosában perzsa, Tifliszben a
Havlabar negyedben grúz, Konstantinnápolyban és Anatóliában oszmán-török volt a
második anyanyelvük.
„Végeredményben azok a közel-keleti sorok, szakaszok, honosodtak meg az
örményben, amelyek legalább sorhosszúság szempontjából megfeleltek a régi
örmény formáknak. Az asug-dal úgyis énekdal volt, és így nem voltak
annyira szembeszökőek a prozódiai döccenések, a zenekíséret átsegítette a
dalt a hangsúlybeli buktatókon.”130 (SCHÜTZ 1995: 281)
Schütz Ödön ezen megállapítása azért fontos számunkra, mert Szajat-Nova, s
nézetünk szerint Paradzsanov művészetének is egyik lényegi vonása, hogy miközben
művészetük több kultúrában is gyökerezett, más kultúrák anyagát szervesen magába tudta
integrálni.
Szajat-Nova nem csak életével emelkedik ki az asugok közül, hanem azzal is, hogy
a költői forma nagymestere volt, éppen azáltal, hogy az idegen eredetű költői formát az
asugok többségével ellentétben sajátjává tudta tenni:
„[Szajat-Nova] Híven követte az asug-költészet, perzsa-arab-török metrikai
alapformáit, a kedvelt sorokat, szakaszokat használta és esetenként fel is
tüntette dalai végén (gazal, divani, muhammaz, taszlib stb.), de míg a
középszerű asugok nem ügyeltek arra, hogy a közel-keleti metrum az
örmény nyelv prozódiai sajátosságaihoz alkalmazkodjék, Szajat-Nova
költészete eufonikusan zenélő: a verslábak többnyire beleilleszkednek az
örmény szó- és mondathangsúlyba. A kellemes tónust még fokozzák csengő,
teljes rímei, a cezúrarímek, a takart rímelés, a félsoros, sőt többsoros refrén.
Mindeme formai ékek rendkívül kellemesen csengő-bongóvá teszik a húros
hangszerrel (kamancsa, szaz) kísért dalokat.” (SCHÜTZ 1995: 284-285)131
A költő dalaiban felcsendül a hétköznapi valóság, utalást találunk bennük egyéni
életének eseményeire, messzi vidékekre tett utazásokra, barátokra, gazdag világi
örömökre, vigasságokra, de mégis „Szajat-Nova költészetének fő témája a szerelem volt,
az áhított lány szépségének megéneklése. Kedvesének képét elárasztotta díszítő jelzőkkel,
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Schütz Ödön az asug műköltészet ismertetésekor rámutat egy érdekes sajátosságra: „Mivel a leginkább
számbajövő nyelveken a hangsúly az utolsó szótagon van (perzsa, török), így hangsúly szempontjából az
örményhez hasonló verselés jöhetett volna létre, de a közel-keleti metrika a rövid és hosszú szótagok
váltakozására, az ütemek és a szótagok számának azonosságára épült. […] Az asug-dal kedveltségét,
eufonikus zenei hatását elősegítette az erős rímelés, a dús, többsoros refrén.” (SCHÜTZ 1995: 281)
131
Szajat-Nova dalai folklorizálódtak, az örmények mindmáig népdalokként éneklik azokat. (SCHÜTZ 1995:
285)
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dicsőítő hasonlatok tömegével, a drágakövek, a természet minden gyönyörűsége
egybeolvad ebben az áradó szimfóniában, s kedvese szinte mesebeli lénnyé magasztosul.”
(SCHÜTZ 1995: 284) Paradzsanov filmjében ez utóbbi téma szerepel nagy hangsúllyal,
emellett viszont éppen a költészetre, a hitre, és önmagára, mint költőre vonatkozó
versidézeteket és életrajzi epizódokat emeli ki a rendező. A film Szajat-Nova alakjának és
költészetének éppen azt a sajátosságát mutatja be, amelyet Schütz Ödön is kiemel, mely
szerint a költő verseit nem a féktelen életöröm hatja át, sorait beárnyékolja a lét
ellentmondásossága (SCHÜTZ 1995: 284).

III.1.4.

A GRÁNÁTALMA SZÍNE CÍMŰ FILM FORMANYELVI SAJÁTOSSÁGAI

A gránátalma színe Paradzsanov legkülönlegesebb filmje. Ebben a filmben
nyilvánul meg a rendező egyedi filmnyelve a legkövetkezetesebben és a legtisztább
formában.
Ennek a filmnek a formanyelve jelentősen eltér előző filmjének az Elfelejtett ősök
árnyainak formanyelvétől, amelyben először rajzolódott ki a paradzsanovi filmnyelv
sajátos formavilága, s egyben következő két játékfilmjétől, A szurámi vár legendája és az
Asik-Kerib című filmektől is némiképp különbözik. Ez leginkább úgy fogalmazható meg,
hogy a többi filmjében nagyobb szerepet játszanak a hagyományos filmes eszközök. Ezt a
filmet a statikusság, és a leginkább egységes stílus jellemzi, míg a rendező többi filmje
cselekményesebb, dinamikusabb, illetve stílusuk vonatkozásában jóval eklektikusabbak.
Filmelemzésünkben saját kutatási eredményeink mellett nagyban támaszkodunk
Miron Csernyenko, Szilágyi Ákos és Levon Grigorjan megállapításaira. Köztük ki kell
emelnünk Levon Grigorjan elemzését, aki elsőként és eddig egyedüliként kísérelte meg a
film konkrét elemzését, amelyet azonban Geréb Anna a következő kritikával illet
tanulmányában: „az egyes sejtelmes filmképek „megfejtése” […] a lebegő, éteri
paradzsanovi filmképek […] „lefokozása” azonban fölösleges fáradozás.” Véleménye
szerint „Paradzsanov semmit nem akar megmagyarázni, neki nem fontos sem a történelmi
hitelesség, sem a művészettörténeti igazság.” (GERÉB 2003: 280). Miközben osztjuk Geréb
Anna azon megállapításait, hogy Paradzsanov filmképei valóban csak egy gazdag
jelentésmezőben értelmezhetőek, és a rendező sajátosan, a saját művészi felfogásának
rendszerében értelmezi a „történelmi hitelességet” és „művészettörténeti igazságot”,
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azonban véleményünk szerint, ahhoz, hogy elemezhessük a Paradzsanov-filmeket,
rekonstruálnunk kell a rendező filmképeit, a képeken megjelenő motívumokat, filmes
formanyelvét, és meg kell kísérelnünk azok értelmezését 132. Annál is inkább, mert az
elemzést során kimutatható, hogy, noha újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy
Paradzsanov esetében rendkívül ösztönösen alkotó rendezőről van szó, ugyanakkor a
filmjeiben megjelenő motívumok nagyon tudatos, következetes rendszert alkotnak,
amelyből leitmotívumok rendszere bontakozik ki, illetve forgatási módszere, a jelenetek
beállítása, a képek kompozíciója, a világítás, a kamerahasználat, és számos más filmes
eszköze, tudatos és következesen alkalmazott eszköz, amelyek a rendező művészi
mondanivalójának kifejezét szolgálják. Miközben nem tagadjuk Paradzsanov filmjeinek
dekorativitását, a rendezőnek a szépség iránti elkötelezettségét, és azt, hogy filmjei a
szépség jegyében fogannak, úgy véljük, azok mégsem csak az öncélú szépségért jöttek
létre, hanem a szépség is annak a művészi mondanivalónak a szolgálatában áll, amelynek
kimondása a rendező minden filmjében megtalálható.
PROLÓGUS
A gránátalma színe című film első képsorait értelmezhetjük képek vagy egyfajta
„festői csendéletek” sorozatának:
Egy régi könyvet látunk a maga mintázatszerű írásával, közeli beállításból
felvéve, amely itt képzőművészeti alkotássá lényegül át. A következő kép
egy sajátos csendélet: fehér alapon három gránátalma, a gyümölcsök „vére”
szétárad a hófehér vászonkendőn. Majd ugyanannak a régi könyvnek egy
másik lapját látjuk, ezután a fehér vászonkendőn egy tört látunk, amely alól
„vér” árad szét. Újra a könyv következik, majd egy olyan kő, amelyre
örmény betűkkel írást véstek, a kövön egy láb egy szőlőfürtöt tapos szét, s
annak „vére” szétárad a betűkön. Ismét a nyitott könyv, majd a jellegzetes
csónak formájú kenyerek közt egy hal vergődik. Ugyanez a kép következik
csak három hallal megismételve. Ismét a könyv egyik lapja, majd a
„kamancsa” zeneszerszám és egy szál fehér rózsát. Újra a könyv lapja –
végül fekete alapon egy tüskebokrot mutat a kamera. A képek alatt zenei
aláfestésként jellegzetes örmény zene szól, és háromszor elhangzik a
„Kezdetben volt az Ige.” bibliai idézet. (A gránátalma színe,00:40-02:06)

132

Mint a dolgozat bevezetőjében említettük, A gránátalma színe című film esetében a vizsgált anyag
törvényszerűségeit követve elemzésünk leíróbb, statikusabb jellegű, és közelít az ekfrázis módszeréhez.
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Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 00:40-02:06)

Ez a film „prológusa”. Miközben bemutatja Szajat-Nova költői világának alapvető
motívumait, egyben „feltárja” a költő életének állomásait is áttételes, jelképes formában.
A film szüzséjét szervező alapvető képi szimbólumok a képzőművészet elvei szerint
bomlanak ki ebben a „prológusban”.
A film első képén megjelenő nyitott könyv után, amely betűinek mintázatszerű
látványával képzőművészeti alkotássá lényegül át, amint a film prológusának leírásából
láttuk, három gránátalma jelenik meg fehér vászonkendőn. A gránátalma Paradzsanov
mindhárom „kaukázusi” filmjében – A gránátalma színében, A szurámi vár legendájában
és az Asik-Kerib-ben – is központi motívum. Ennek a motívumnak a jelentése rendkívül
összetett. Végső szimbolikus jelentése az egész világmindenség szerkezeti felépítését
testesíti meg. A gránátalma a lét és a megsemmisülés, a szerelem, a termékenység és a
bőség ősi jelképe. Mivel a gránátalma gyümölcsének kemény héja számtalan magot rejt,
ezért a gyümölcs a szerelem és a termékenység ősi jelképe 133. A gyümölcs életet adó vörös
leve a vér asszociációját kelti.
A következő képen szintén fehér vászonalapon megjelenik a jellegzetes formájú
tőr, amely a kaukázusi kultúrkörben egyrészt a szabadság szimbóluma, másrészt ősidők óta
133

A gránátalma, az alma az élet szubsztanciáját hordozó életfa gyümölcseként az örök élet szimbóluma
(MITOLÓGIAI 1988: I/58). A gránátalma szimbolikája az alma és a sokmagvú gyümölcsök jelentésköréhez
kapcsolódik. Almaként az újjászületés és a halhatatlanság, a sok mag miatt pedig a születés és a
termékenység jelképe. Héra és Aphrodité attribútumaként szintén a termékenység szimbóluma, Perszephoné
viszont a halál-újjászületés-halhatatlanság jelképeként tartja kezében. (JELKÉPTÁR 1990: 75-76) A
középkorban a sokmagvú gránátalmát Mária erényeivel és mérhetetlen irgalmával hozták összefüggésbe. Az
egyházatyák az egyház szimbólumát látták benne. Dürer az Apokalipszis-sorozat egyik lapján a paradicsomi
Élet Fáját gránátalmafaként ábrázolta (JELKÉPTÁR 1990: 75-76). (ld. még: A KERESZTÉNY 1986: 107;
SZEMADÁM 1987: 18)
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az élet kioltására alkalmas tárgy134. A gránátalma leve az életre utal, a tőr és a vér a halálra.
De Paradzsanovnál mintha a gránátalma vérezne, s a tőr meg piros levet ereszt. Az élet a
halál asszociációs mezőjében jelenik meg, és fordítva. Ellentétek, melyek függenek
egymástól, egymásra vonatkoztatva működnek. A gránátalma nem egyik vagy másik,
hanem közvetítő. Paradzsanov képeit mindig ilyen ellentétes összetettség szervezi. S
többnyire a közvetítő, összekapcsoló elemet is megtaláljuk.
Az ellentétesség azonnal feltűnő a következő képnél is. Sírkő-szerű vésett ősi
írással teli kőlapon egy meztelen férfiláb rátapos egy fürt fekete szőlőre. A szőlő leve
ráfolyik az írásra. A megmerevedett, „kőbe vésett” írás, amit az évszázadok, évezredek
sem tudtak eltűntetni – másrészről pedig a szőlő leve, ami elfolyik, eltűnik, de a nyoma, –
akárcsak a gránátalmáé (vagy a véré) a fehér gyolcson – megmarad. Ugyanakkor a szőlő
több évezredes útitársa az emberi civilizációnak, asszociációs mezője lehet régebbi, mint
az írásé, amely írás esetünkben lehet, hogy csak egy pillanatnyi érzést, érzelmet, költői
hangulatot rögzít a kövön letörülhetetlenül. Dimenziók kavarodnak. Szilárd és folyékony,
örök és pillanatnyi, élő és élettelen – s nem válnak el egymástól, egymásba folynak. Akár a
művészetben.
Ezeket az összetett képeket egy szétnyitott könyv képe választja el. Túl egyértelmű
is – némafilmes konnotációjú – a szándék: mindezek a felsorolt témák le vannak írva
ebben a könyvben.
Paradzsanov számára a vulgárisan egyértelmű és az összetett filozófiai gondolat
egyenértékű. Nem tesz különbséget, nem csoportosít. Mint ahogy a középkori templom
falába vulgárisan elrettentő, közérthetőnek szánt, harsány faragványok mellett rejtélyes,
halkhangú csodák vannak bevésve örök együttléttel. Paradzsanov állandóan kollázsokat
varázsol filmjeiben a szofisztikáltból és a populárisból.
Nem tudjuk, mi ez a könyv, lehet Szajat Nova műve, de lehet a Könyv maga, a
Biblia akár. Szinte mindegy, lényeg az Írás maga. Leírt gondolatok újraértelmezését látjuk
az elválasztó könyv képei között. Témákat. A világ nagy átfogó témáit paradzsanovi
megfogalmazásban.
Szeretnénk a következő kép – vergődő hal két halformájú kenyér között – kapcsán
néhány szót szólni Paradzsanov filmképeinek egyik jellegzetességéről Bárdos Judit
Metafora és metonímia a filmművészetben című tanulmányára támaszkodva (BÁRDOS
134

A tőr Paradzsanov következő filmjében, A szurámi vár legendájában szintén központi motívumként
jelenik meg.
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2006).135. Miért nem válik ez a kép „illusztratívvá, szájbarágóvá, zavaróvá”, pedig
valójában egy szóbeli metafora közismert képi transzformációját látjuk: vergődik, mint a
partra vetett hal. Bárdos Judit több példát is hoz a hal és a kilátástalanság, közegnélküliség,
szenvedés metaforájára a filmművészetben. Itt is szenvedő hallal van dolgunk. De felmerül
a kérdés, hogy mi a hasonlított. A hal ugyanakkor kulturális jelkép is, Krisztus jelképe, aki
szenvedett, de feltámadt, ezáltal nemcsak a szenvedés, hanem a remény, újjászületés
jelképe is. A szenvedő hal két halformájú kenyér között vergődik. A kenyér mindennapi
eledelünk, életünk alapja, a kenyér halála a mi életünk, ugyanakkor Krisztus jelkép, aki az
élő kenyér – „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér” (Jn 6/35) –, s akinek örök
létével kenyér formában az áldozáskor találkozhatunk... Nem célunk a keresztény
szimbolika részletes kifejtése, csak arra szeretnénk utalni, hogy a két elem egymás mellé
helyezésével nem egyszerű hasonló-hasonlított megfelelés kapcsolat jön létre, hanem egy
összetett rendszer. A kenyér mozdulatlan, nem él, de benne van az élet szubsztanciája. A
hal mozog, de szenved-haldoklik a víz hiányában. Egymásra utaló, egymást megmozdító,
dimenzionáló fogalmak, egymásnak ellentétes irányok és érzetek alkotják a képet, s
akárcsak az igazi költészet, ezek a képek lefordíthatatlanok, csak sejtjük az értelmét, és
élvezzük a szépségét.
A film bármely pontján megtaláljuk ezeket az ellentétes dimenziókat, hol egy képbe
sűrítve, hol jelenetekbe foglalva. Nevezhetjük ezeket a képeket montázsnak is, különösen,
ha Eisensteinek a negyvenes években kidolgozott polifónikus montázskompiziciós
elméletével vetjük össze.136
A gránátalma vörös levével ellentétben, amely az életet szimbolizálja, a tőr a
kiontott vért, a halált szimbolizálja, s a kettőt a fehér vásznon szétfolyó vörös szín
kapcsolja egybe.
De ezeknek a képeknek – azon kívül, hogy a „paradzsanovi költészet” verssorait
látjuk –, kulturtörténeti kontextusai is vannak. A szőlőfürtöt széttaposó láb egyrészt az
örmény kultúrával szorosan összekapcsolódó szőlőművelést idézi, ugyanakkor a szőlő
kicsorduló leve szintén a vér jelentésköréhez kötődik, s egyben Krisztusi alakjához
kapcsolódó szimbólum. Az egész filmet átszövi a bibliai allúziók rendszere. Nem kívánunk
minden esetben kitérni ezeknek a szimbólumoknak a jelentéskörére, de néhányat
135

Izgalmas lenne elvégezni ennek a filmnek az elemzését trópuselméleti szempontból is, amelyhez
támpontokat Bárdos Judit Metafora és metonímia a filmművészetben című tanulmányában találhatunk
(BÁRDOS 2006).
136
(Vö.: EISENSTEIN 1998)
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szeretnénk kiemelni közülük. Ilyen a borsajtolás, a szőlő leve és a vér asszociációs
kapcsolata. Izajás próféta könyvében találhatjuk a szőlőlé és a vér színük alapján történő
összekapcsolását:
„Miért vörös hát rajtad a ruha, s öltözeted miért olyan, mint a szőlőtaposóké?
/ Magam tapostam a sajtót, népemből senki sem volt velem. Indulatomban
összetapostam, haragomban összetiportam őket. Vérük így ruhámra
fröccsent, egész öltözetem vérfoltos lett.” (Iz 63/2-3)137.
A bor Jézus alakját övező ismert jelkép. A kánai menyegzőt a bibliai hagyomány
Jézus első csodájaként tartja számon (Jn 2/1-11), másrészt az utolsó vacsorán Jézus
tanítványaihoz szólván azonosítja vérét a borral (Mt 26/27-28; Mk 14/23-24; Lk 22/20). A
prológusban az utolsó vacsorára történő allúzió előrevetíti Szajat-Nova mártíriumát is.
Ahogy a szőlőlé borrá változik, úgy a kő is transzformáción megy át, a
természetben található formátlan kő az emberi kéz által vésett betűk révén a Szó, az Isteni
Ige közvetítőjévé válik.
A Krisztus alakjához kötődő reminiszcenciákat a következő kép tovább
hangsúlyozza.

A

sajátos

csónak

formájú

kenyér

és

a

hal

szintén

Krisztus

szenvedéstörténetére utaló jelkép138. A kenyér és a hal továbbá Jézus csodálatos
kenyérszaporításának biblia történetét idézi fel (Mt 14/13-21)139, ezt az asszociációt erősíti
az a momentum is, hogy a film prológusában először egy olyan „csendéletszerű” képet
látunk, ahol két kenyér között egy hal van, majd az ezt követő képen a két kenyér között
három halat látunk. János evangéliumában a csodálatos kenyérszaporításról szóló 6. fejezet
22-65. szakaszában, amelyben Jézus az élet kenyeréről beszél, önmagát, mint az élet
kenyerét határozza meg: „Én vagyok az élet kenyere” (Jn 6/48).
A következő csendéletszerű képen egy fehér mintás halványarany selyemszőnyeg
alapon – ez a selyemszőnyeg borítja annak a szobának a padlózatát, amelyben az ifjú
Szajat-Novát és szerelmét, Annát látjuk a filmnek A költő ifjúsága című fejezetében – a
kamancsa elnevezésű örmény húros hangszer, a keleti hegedű (térdhegedű) jelenik meg,
amely a költészetet jelképezi, és egy fehér rózsát, Szajat-Nova költészetének tárgyát, a
szerelmet.
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A bibliai idézeteket a Katolikus Biblia alapján közöljük.
A hal jelképe kapcsolódik a teremtéshez, a termékenységhez és a bőséghez, és egyben eukharisztikus
jelkép is (VANYÓ 1997: 168-169). A hal ezen túl ókeresztény szimbólum is egyben. A hal görögül ikhtüsz
(Ichtys, ΙΧΘΥΣ), akrosztichonjai: Ι(észousz) Χ(risztosz) Q(eu) Υ(iosz) S(ótér) = Jézus Krisztus, Isten Fia,
Megváltó a keresztény hitvallás szövegét adják ki (VANYÓ 1997: 168).
139
Ld. még Mk 6/33-44; Lk 9/11-17; Jn 6/1-14 (második kenyérszaporítás: Mt 15/32-39; Mk 8/1-9).
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Ezután a következő képen fekete alapon egy tüskebokor látható. A feketére
átváltozó háttér utal a halálra, a tüskebokor pedig a Krisztus töviskoszorújának (Jn 19/2) 140
asszociációját emeli be a film jelentésrendszerébe, azaz az emberiség szenvedés és
áldozathozatal általi megváltását jelképezi, s egyben előrevetíti a filmben az áldozathozatal
rítusát.
Az áldozathozatal visszatérő motívum Paradzsanov filmjeiben. Így, ez a tövisbokor
a töviskoszorúra való utalásként már megjelent az Elfelejtett ősök árnyai című filmben is
Iván attribútumaként, s a rendező következő filmjének, A szurámi vár legendájának – mint
már említettük – szintén az a megváltó áldozat lesz a központi motívuma. Szajat-Nova
életét, és mivel a film – mint fentebb már említettük – a rendező egyfajta ars poetica-jának
is tekinthető, egyben saját életét is, szenvedéstörténetként értelmezi Paradzsanov.
A prológusban visszatérő jelleggel megjelenő könyv egy régi kéziratos Biblia. A
prológus képsorai alatt háromszor elhangzik a „Kezdetben volt az Ige.” bibliai idézet.
Ezekkel a szavakkal kezdődik János evangéliuma, s így folytatódik:
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt
kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít
a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.” (Jn 1/1-5)
János evangéliuma az Ige, a Szó, azaz a Logosz evangéliuma. Előszava (Jn 1/1-18)
az Ige, a Logosz isteni mivoltáról, a teremtésben betöltött szerepéről és megtestesüléséről
beszél (BIBLIAI 1978: 103, 137). János evangéliumában Jézus a Szóval, azaz a Logosszal,
azonosítódik.
Fontos momentum, – amint arra Vanyó László, az ókeresztény művészet
szimbólumainak kutatója rámutat, hogy a paradicsomban álló élet fája maga a Logosz:
„Ebben a paradicsomban található a tudás és az élet fája. Ma is két fa van
elültetve a paradicsomban, a törvény és az Ige.” (VANYÓ 1997: 158).141
Az, hogy a rendező éppen az Igére, a Szóra, a Logosz evangéliumára való utalással
kezdi Szajat-Nováról szóló filmjét azért fontos számunkra, mert ezzel már a prológusban
utal arra, hogy Szajat-Nova élettörténetének központi eleme a Szó, a Költészet, a Logosz.
Szajat-Nova egyik központi versének gondolata éppen ez, és – mint korábban említettük –,
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A töviskoszorú jelentésköréről ld. még: VANYÓ 1997: 153-154.
A gránátalma fája mint az élet, azaz a Logosz fája és az Ige így összekapcsolódnak (ld.: 31. jegyzet).
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ez a versidézet jelenik meg elsőként a filmben. Az Ige mint teremtő princípium egyszerre
kötődik Istenhez, és az isteni teremtés aktusát a Szó ereje révén megismétlő költőhöz.
Ezekkel a szimbolikus értelmű utalásokkal párhuzamosan Paradzsanov bizonyos
jellegzetes ikonografikus alapformák hasonlóságán alapuló összefüggésrendszert is felépít
filmjében. Így például a prológusban látható csónak formájú örmény kenyeret a
későbbiekben visszaidézi az angyalok szárnyformája. De talán megengedhető az az
asszociáció is, hogy ez a csónakforma előrevetíti a Noé bárkájára és az özönvízre való
utalást is A költő gyermekkora című fejezetben. Vagy például a töviskoszorút idéző
tüskebokor formája majd a vadászatkor megjelenő, földbe szúrt szarvasagancsok
formáiban tér vissza, és egyben felidézi a töviskoszorúhoz kötődő bibliai asszociációkat is.
A film prológusában a pars pro toto elve alapján kibomló első képsorok, mint
láttuk, egyfajta „festői csendéleteknek” is tekinthetőek, amelyek a maguk szimbolikus
jelentésével mintegy tömörített formában magukban foglalják a film szüzséjének
kibontását, és előrevetítik annak törvényeit. A pars pro toto elvének alapján kibomló
történetmondást –a ’történetmondás’ itt csak nagyon tág értelemben használható – a film
során következetesen alkalmazza a rendező. Ennek az elvnek a működését a film elemzése
során a későbbiekben részletesen taglaljuk.
Már a prológusban megjelenik az a három alapszín, a fehér, a vörös és a fekete,
amely ugyancsak szimbólikus értelmű motívumként végigvonul az egész filmen 142. Több
kutató rámutat, hogy a rendező „filmjeiben és forgatókönyveiben […] a gondolati sor a
színek és a festészeti-kompozíciós megoldások révén szerveződik” 143 (ЦЕРЕТЕЛИ 2001:
8).
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Mivel a kaukázusi népek mitológiai képzetei, történelme, kultúrája szoros kölcsönhatásban volt egymással
az évezredek alatt, illetve mivel Paradzsanov grúziai örmény származású volt, így felvethető, hogy a fent
említett színek szimbolikájában benne rejlik a három színnek, a fehérnek, a vörösnek és a feketének a grúz
mitológiában betöltött szimbolikus jelentése is, mely szerint ez a három szín a grúz mitológia kozmogóniai
elképzelése szerinti a három, vertikális tengely mentén elhelyezkedő világnak felel meg. A felső világot az
istenek, a madarak és a fantasztikus lények lakják, ezt a világot a fehér szín szimbolizálja, a középső világ az
emberek, az állatok és a növények világa, ezt a piros szín szimbolizálja, az alsó világot pedig a kimúlt
khtonikus lények, a dévek és a sárkányok népesítik be, ezt a világot a fekete szín szimbolizálja ( MITOLÓGIAI
1988: 275).
143
A fenti idézet oroszul így hangzik: «В его фильмах и сценариях […] смысловой ряд организуется с
помощью цветовых и композиционно-живописных решений.»
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Jelenetfotók a filmből:

(A gránátalma színe, 13:50)

(A gránátalma színe, 26:56)

(A gránátalma színe, 26:48)

Az Asik-Kerib című filmben a színszimbolika szintén erre a három színre épül. A
gránátalma megy át ezeknek a színeknek a metamorfózisán: fehér, vörös és fekete színű
gránátalmák jelennek meg a filmben.
A gránátalma színében a szimbolikus jelentésű színek állandó leitmotívumként
jelennek meg, emellett az egész filmet egy rendkívül egységes színvilág jellemzi. A
kárminvörös, a zománckék és az aranybarna mellett a pasztellszínek dominálnak, és mint
korábban már említettük, a film színvilága az örmény és a perzsa miniatúrák színvilágát
idézi.144
Az egységesség nem csak a film színvilágában nyilvánul meg, hanem abban is,
hogy az egész film egy egységes, organikus, zárt formavilágot mutat, egy nagyon koherens
képi világ tárul elénk.
Úgy véljük, hogy ez a törvényszerűség az örmény építészet sajátosságaiból is
fakad. Erre a látszólag távoli kapcsolatra megpróbálunk rávilágítani. A filmben az utolsó
képsor kivételével, amely egy mezőt átszelő végtelenbe vezető utat ábrázol végletesen
absztrakt stílusban, szinte egyetlen egy természeti kép sincsen. Minden jelenet kövek,
kőből épült épületek között játszódik. Az örmények a nagy kiterjedésű köves, sziklás
felszín miatt gyakorta „Karasztan”-nak, azaz Kőországnak nevezik hazájukat (ГРИГОРЯН
2011: 133, ld. még BAGI 2003: 12)145. Az örmény építészet remekművei is ezeknek a
köveknek a felhasználásával épültek. Az örmény irodalom mellett, az építészet az örmény
kultúra meghatározó része. Az örmény építészet alapvető jellegzetességeire Sztyepan
Mnacakanjan és Nonna Sztyepanjan, az örmény művészettörténet kutatói világítanak rá.
Az örmény építészeti hagyomány az urartui építészetben gyökerezik, melyhez
144

A Paradzsanov-filmek színvilágával kapcsolatban azt is meg kell említeni, hogy a rendező sajnos
rendkívül kevés pénzből, rossz forgatási körülmények között, rossz minőségű nyersanyagra dolgozhatott
csak, ezért a filmszalag fokozatosan elhalványul, eltűnnek róla a színek. Ma nagy gondot jelent a
Paradzsanov-filmek restaurálása. Ez különösen így van A gránátalma színe című film esetében.
145
„Kar” örményül követ jelent.
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elválaszthatatlanul hozzá tartozik a kőfaragásban való páratlan jártasság. Az örmény
építészet, amelynek alapelvei az V. században alakultak ki, az építészet és a plasztikus
művészetek szerves egységét jeleníti meg. Az örmény templomokat az egyensúlyban
tartott arányok szépsége, az építészeti térfogati integritása, logikussága, érthetősége, az
építészet és a plasztikus művészetek harmonizálására való architektonikus képessége
jellemzi. A középkori örmény építészet jellegzetes vonásának tekinthető, hogy a belső és a
külső térformák, más-más művészi hatást előidézve, éles – kölcsönösen előnyös –
ellentétben állnak egymással. A határozott, erődszerű zömök és erőteljes épületkülsők,
lélegzetelállító és szárnyaló dimenziójú belső térrel párosulnak. Az V-VII. századi, illetve
a későbbi X-XI. századi templomkülsők kettős hatása nemcsak a kupolás szerkezetek
gyönyörű sziluettjének volt köszönhető, hanem a falak roppant terjedelmének is. A falak
erejét és szépségét a mesterien levágott és precízen elhelyezett, – pompás színeivel a
monumentális falaknak élénkséget kölcsönző – természetes kövek adják. Elsősorban a
kőművesmunka felsőbbsége adott ezeknek az építészeti alkotásoknak elegendő
ellenállóerőt ahhoz, hogy a mai napig sértetlenek maradjanak. A IV-VII. századi örmény
művészet legjelentősebb jellegzetessége a plasztikus művészetek szerves szintézise az
építészettel, ennélfogva az épületek stilisztikai egysége és integritása. Az általános
koncepció nemes egyszerűsége és mindent átható logikája, az alkotóelemek csodálatos
díszítésével és nagymértékű szervezettségével együtt – ez határozza meg az örmény
építészeti alkotások páratlan szépségét. (MNACAKANJAN – SZTYEPANJAN 2002: 64-73).
Úgy véljük, az örmény építészet fentebb bemutatott jellemzéséből érthetővé válik,
hogy a film egységes formavilágának a kialakulásában miért játszott lényeges szerepet,
hogy Paradzsanov éppen az építészeten keresztül jutott közelebb Örményország
kultúrájához. Levon Grigorjan beszámolója szerint,

Paradzsanov úgy érkezett

Örményországba dolgozni, hogy az örmény történelmet és kultúrát semmivel sem ismerte
jobban, mint az átlagember, örményül is csak később tanult meg igazán. Grigorjan a
filmről szóló leírásában kiemeli azt a fontos momentumot, hogy mielőtt a rendező
hozzákezdett volna A gránátalma színe forgatásához, végigjárta Örményország építészeti
emlékeit, és „Paradzsanovra Örményország felfedezésében, éppen az építészet tett
kitörölhetetlen benyomást”146 (ГРИГОРЯН 2011: 135-136). Leginkább Bdzsni temploma –
családias légköre miatt –, és az Haghpat-kolostor tett rá nagy benyomást. A film
146

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Из всех «открытий», сделанных Параджановым в Армении,
именно архитектура произвела на него неизгладимое впечатление.»
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jeleneteinek felvételei is, attól függetlenül, hogy a cselekmény a Szanahin-kolostorban
vagy Tifliszben játszódik, többségükben ezen a két helyszínen készültek147.
A film forgatási helyszíneinek kiválasztásában, úgy véljük, az is fontos szerepet
játszott, hogy a film forgatásának idején ezek a kolostorok még nem voltak felújítva. De
épp a kopott falak, a történelem okozta sérülések helyezték egy más, nagyobb ősiségbe a
díszleteket, – mert ezeket a sérüléseket évszázadok okozták, s már amikor épültek több
évszázados hagyományt követtek – tették átmenetivé az emberéletet és ősivé a tradíciót,
amit a szerzetesek éltek. (S Paradzsanov berendezéseivel segíti a falak organikus
ősiségének hangsúlyozását: szőlő a kövön, papírfelhő…) Szajat-Nova megöregedése és
halála mit sem változtatott a falakon, s így őrizték az időt. A filmnek ez a fajta
valószerűsége és ugynakkor stilizáltsága különös egységességet, összhangot eredményez.
A prológust követően nyolc nagy fejezetre tagolódik a film, amelyek a költő
életének epizódjait, tágabb értelemben pedig az emberi élet fő szakaszait mutatják be.
A KÖLTŐ GYERMEKKORA
Az első nagy fejezetnek A KÖLTŐ GYERMEKKORA (ГЛАВА ПЕРВАЯ: ДЕТСТВО ПОЭТА)
a címe.
A fejezet első jelenetében a gyermek Szajat-Novát látjuk összekuporodva. Vihar
van, mennydörög, villámlik, szakad az eső. A viharnak, a villámlásnak és menydörgésnek
kiemelt szerepe van az örmény mitológiában. A vihar és a villámlás istene Vahagn, a
születéssel, vagyis az élet kezdetével áll kapcsolatban (MITOLÓGIAI 1988: 282). A
villámlás sötétsége és fényessége szintén a kezdetet, az abszolút kezdetet idézi, mivel azt a
bibliai asszociációt idézi fel, amikor Isten megteremtette a világot, és a világosságot
elválasztotta a sötétségtől (Ter 1/1-5). A kezdet ezáltal nem csak a költő életének a
kezdete, hanem összekapcsolódik a világmindenség kezdetével, így a költő alakján
keresztül nem csak egy konkrét személy élettörténetét jelenti, hanem általában az emberét.
A szűnni nem akaróan ömlő eső, amelynek érzését a film hangeffektusa még
inkább felerősíti, a vízözön asszociációját kelti. A vízözön mint fentebb említettük
szorosan benne él az örmény nép identitástudatában. A vihar jelenete alatt megjelenő
képek nemcsak a gyermek Szajat-Novát körülvevő világ képei, de az emberi kultúra
legfontosabb tárgyai is, amelyeket mintha Noé őrzött volna meg bárkáján. Mint már
147

A film szüzséje viszonylag kevés helyszínen játszódik, és ezek színházszerűek.
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említettük, a Kaukázusban, az ősi örmény földön emelkedik az Ararát hegye, amelynek
csúcsán a hagyomány szerint Noé bárkája megfeneklett a vízözön napjaiban148.
A gyermek Szajat-Nova fél a vihartól, ezért van összekuporodva, de mert
gyermekien kíváncsi, nyitott a világra, ezért arcát nem lefelé fordítja, hanem oldalra, a
kamerába, azaz a néző felé néz, és a következőket látja:
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 02:20)

A villámfényben egy kőből faragott templom formájú kis oltárt lát pislákoló
gyertyákkal, majd kőoszlopok faragott oszlopfőit látja, egy oroszlánfej reliefet, egy
sormintát, illetve virágmintát, amelyek az ősi művészetnek megfelelően, jellegzetes,
sematizált faragású alkotások, és az örmény kultúrára gyakorolt legrégibb, asszír és perzsa
kulturális hatásokat mutatják. A templom reliefjein ábrázolt alakok a későbbiekben
valóságos lovakká, állatokká, képekké változnak az egyes jelenetekben. Megjegyezzük,
hogy a folytonos metamorfózis elve, amelyre a film elemzése során több példában is
igyekszünk rámutatni, a film egyik központi motívuma, s amely képi világának egyik
mozgatórugójává válik, és éppen ezért, élete során mindvégig foglalkoztatta
Paradzsanovot. Szajat-Nova a templom falába vésett jellegzetes formájú eső áztatta
örmény kereszteket, illetve egy sírkő szentet ábrázoló faragott lapját látja a viharban.
Majd egymásra halmozott régi könyveket lát a gyermek, amelyeken végigcsorog az eső,
mellette pedig egy keresztet ábrázoló faragott kőlapot. Ezek azok a legelső tárgyi
emlékek, amelyek az örmény kultúrát a gyermek Szajat-Nova számára közvetítik.

148

A vízözön és Noé történetét a Bibliában a Teremtés könyvének 5-9. fejezete írja le. Noé alakjára való
utalás azért is fontos, mert a keresztény kultúrában az ő alakja egyik alapvető példája az Istenbe vetett
töretlen bizodalomnak még a legkilátástalanabb katasztrófa idején is. A pusztuló világban a menekülőket
magába fogadó bárka a keresztények számára az egyház rendeltetésének kifejező szimbóluma (MITOLÓGIAI
1988: 260). Az örmények számára a természeti katasztrófák és történelmi kataklizmák kilátástalannak tűnő
eseményei során a hit és az örmény egyház megtartóerejének különösen fontos szerepe volt. Ezen túl Noé
alakja azért is fontos az örmények számára, mert a szőlőművelés feltalálójaként tartja számon őt a
hagyomány (MITOLÓGIAI 1988: 259, 260).
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Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 02:30) (A gránátalma színe, 02:38) (A gránátalma színe, 02:42)

A keresztet ábrázoló reliefek, illetve a „hacskhar”-nak nevezett kereszteskövek
számos alkalommal megjelennek a film során. A kereszt és ezen belül is a keresztes kő, az
örmény kőfaragás legismertebb és legmagasztosabb emlékei közé tartozik. Mivel a kereszt
a film fontos újra- és újra visszatérő motívuma, ezért ehelyütt szeretnénk röviden kitérni
arra, milyen kulturális háttér övezi ezt a szimbólumot az örmény kultúrában:
„Örményország területén a kőbe vésett keresztfigurák első nyomai már a Kr.
e. II. évezred tájékán megjelentek. A kereszténység előtti időkben a
keresztek, illetve kőkeresztek az örmények számára a napot, az eget, a világ
négy alapját (égtájak), a négy éltető elemet (tűz, föld, levegő, víz), a világfát,
a szakrális és profán világok határát és az örökkévalóság eszméjét
jelképezték. A kereszténység felvétele után a kőkeresztek az új hit szilárd
jelképeivé váltak.” (NAGY K. 2002C: 35)
Amint arra Nagy Kornél tanulmányában rámutat, a kőkereszt az örménység
számára nem csupán szakrális tárgy, hanem a nemzeti identitás része is, hiszen ez a fajta
kőkereszt csak Örményországban, illetve az örmények lakta területeken fordul elő. A
„hacskharok” a ma ismert formájukban először a VII-VIII. században jelentek meg.
Elsődlegesen templomok, kolostorok közelében, illetve a szakrális célt szolgáló épületek
falába vésve jelennek meg, a rontás és a gonosz ellen óvó szakrális eszközként. Ezen
kívül, gyakran találkozhatunk velük temetőkben, dombok és hegyek csúcsán, valamint
völgyekben és faluvégeken.
Formai jegyeiket tekintve a kereszteskövek igen változatosak, abban azonban
megegyeznek, hogy főmotívumuk a középen kifaragott kőkereszt. Eleinte ezek az
ábrázolások igen egyszerűek voltak, azonban a IX. századtól kezdve a keresztesköveket
gazdag, igen aprólékos csipkeszerű finomsággal kidolgozott, elsősorban növényi, illetve
geometriai ornamentikával kezdik el ékesíteni. Megjelenik rajtuk az örökkévalóságot
jelképező gránátalma, szőlő, virágornamentika. Később a keresztek aljából kinövő két
szárny jelenik meg a köveken, amely értelmezhető a kereszt felmagasztalásaként vagy
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pedig a kereszt aljából feltörő forrásként. Mindenesetre ezek az ornamentikák is a pozitív
életerőket jelképezik, amelyek eredete messze visszanyúlik a kereszténység előtti
korszakra. (NAGY K. 2002C: 35)
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 02:59) (A gránátalma színe, 04:38)

A következő jelenetben gondos, óvó mozdulattal, szőnyegekkel és kendőkkel
takarják be szülei a gyermek Szajat-Novát, pontosabban teljesen letakarják, elrejtik őt.
Eközben a kamerába néznek, és a kamerának mozognak, mozdulataik sematizáltak,
stilizáltak, színpadiasak, pantomimszerűek. A jelképes, stilizált mozdulatok, és azok
többszöri megismétlése, a gyermek óvásának jelentését nyomatékosítja. Paradzsanov a
film folyamán többször él az ismétlésnek az eszközével. 149 Ehelyütt szeretnénk felhívni a
figyelmet Paradzsanovnak arra a sajátos filmes megoldására, hogy többször közvetlenül
egymás után ugyanazt a képet vagy mozdulatot ugyanabban a plánban megismétli. A
filmművészetben meglehetősen ritkán találkozunk ehhez hasonló megoldással.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 03:19)

A prológusban már feltűnő szimbolikus színek ebben a jelenetben a szülők
öltözékében jelennek meg, az anya vörös, az apa fekete ruhát visel.
Miközben Szajat-Novát szülei betakarják, a képet egy keleti ornamentikájú díszes
keret fogja közre, ám ez a keret az egyik oldalon nem zárja le a képet. Ugyanez a keret
149

A mozdulatok túlzottan színpadiasak. Mint fellépő vándorkomédiások, akik éppen egy bűvésztrükköt
adnak elő, most fogják eltüntetni a gyereket. Paradzsanovnál ez az értelmezés is lehetséges. A szülők
egyszerre óvják gyermeküket, s próbálják eltüntetni a világban ráleselkedő veszedelmek elöl.
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jelenik meg a későbbiekben, Szajat-Nova édesanyjának temetési szertartását bemutató
jelenetben, ahol magának a költőnek az alakját foglalja keretbe, s a keretet két angyal
tartja150.
A jelenetsort a vihar és a mennydörgés hangjai mellett egy örmény nyelvű narráció
is kíséri. Az is elképzelhető, hogy a rendező nem is tartotta annyira fontosnak, hogy le
legyen fordítva ez a szöveg, számára sokkal inkább a szöveg hangulata, hangzásvilága volt
a fontos. A filmben több alkalommal találkozunk ezzel a megoldással, így például SzajatNova és szerelmének a sírkápolnában játszódó jelenetét a költő versének hangjai kísérik.
A film első fejezete bemutatja, hogy milyen hatások érték Szajat-Novát
gyermekkorában. Először megismeri népe művészetét a reliefeken keresztül, majd a
számára legszentebbet, az életét meghatározó írást, a könyveket, amint azt a filmben
elsőként megjelenő versidézet mintegy mottóként megfogalmazza:
«Святых целей три: возлюби перо,
возлюби письмо, книги возлюби.»
„Három szent cél létezik: szeresd meg a tollat,
szeresd meg az írást, a könyveket szeresd meg!”
(A gránátalma színe, 03:20)151

A versidézet, amely Szajat-Nova „Hallgass rám, te bomlott szív:” kezdősorú
örmény nyelven írt verséből való Valerij Brjuszov orosz nyelvű tolmácsolásában,
egyszerre fejezetcím, így az elkövetkező jelenetekre nyújt eligazítást, ugyanakkor úgy
működik, mint a némafilmek feliratai, amennyiben utal az éppen folyamatban levő
történésre.

150

Paradzsanovot „a szőnyegek mellett a másik nagy szenvedély a keretekhez fűzi.” (KATANJAN – SZILÁGYI
1987 41).
151
A versidézet alatt zárójelben a film címe és filmbeli helye szerepel. Mivel a filmben Szajat-Nova
verseiből szerepelnek idézetek, ezért ezekben az esetekben magában a szövegben először a versek orosz
fordítását, ezt követően pedig az idézet magyar fordítását közöljük. Amennyiben a versnek nincs magyar
fordítása, illetve a magyar fordítás lényeges pontokon eltér az orosztól, akkor magyar megfelelőjét saját
fordításunkban adjuk a főszövegben, ez utóbbi esetben a létező, de az orosz eredetitől lényegesen eltérő
magyar fordítást a lábjegyzetben közöljük. Szajat-Novának azokat a verseit, amelyekből idézetek
szerepelnek a filmben, a dolgozat mellékleteként teljes terjedelmében közöljük oroszul, illetve, amennyiben
a versnek létezik magyar fordítása, azt is.
A fenti versrészlet Szajat-Nova „Hallgass rám, te bomlott szív:” («Ты, безумное сердце!
внемли:») kezdősorú 1753. május 1. keltezésű örmény nyelven írt verse 2. versszakának 3-4 sora. Az idézet
Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963: 29; САЯТ-НОВА 1982: 56). A magyar
fordításban a vers a Tanács maga-magának címet viseli, és az idézett versrészlet Tótfalusi István
fordításában így hangzik: „Három kell a léleknek s a testnek éppen: / Tudást szeress, írást szeress, könyvet
szeress!” (SCHÜTZ 1995: 286). A főszövegben az idézetet saját szó szerinti fordításunkban közöljük, mivel a
Tótfalusi István műfordítása némileg eltér az orosz nyelvű szövegtől. (VERSMELLÉKLET 1. vers)

88

A versidézet után közeliben régi könyveket látunk, amelyre egy kéz egy faragott
kőlapot helyez, és az elázott könyvekből kipréselődik a víz. Ezután nagytotálban egy
kolostor udvarát látjuk. Kék színű hosszú ingre vetkőzött szerzetesek egymásra rakják az
elázott könyveket, és az Úrhoz fohászkodnak, hogy segítsen megőrizni azokat. SzajatNova ott áll az udvaron, és figyeli a szerzetesek kitartó munkáját és imáját. A képen csak
azok az elemek jelennek meg, amelyek jelentést hordoznak – s ez a film minden egyes
jelenetére jellemző –, azaz az előtérben a száradó könyvek, a szerzetesek, a gyermek
Szajat-Nova, a háttérben a kőfalnak döntve hosszú létrák, és egy fehér szamár 152, amely a
későbbiekben is gyakran megjelenik, hol fehér, hol fekete színű változatban. A szamár,
amelynek hátán a szőr keresztalakú csíkot formál, szintén Krisztus egyik attribútuma. A
messiási jövendölésnek megfelelően (Zak 9/9), Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe
(Mt 21/1-11), ami több szinten is jelképes értelmű 153. A görögöknél a szamár a bujaságot
jelképezte, s Dionüszosznak volt a kísérő állata154, s ennek hatására vált Jézus szamara a
test, a földi vágyak jelképévé, amelyen a Logosz, illetve a lélek uralkodik 155. Emellett
Jézus szamara az alázat, békés szándék, az önkéntes szegénység jelképe is, ebből
kifolyólag a papok nem ülhettek lóra, csak szamárra. (JELKÉPTÁR 1990: 194) A filmben,
ahol a szamár a kolostor jeleneteiben jelenik meg, hasonlóan összetett jelentést hordoz.
Szajat-Nova verse, amelyből a filmben megjelenő első idézet való, éppen a szerénység,
békesség, szegénység erényét énekli meg.
Ennek a jelenetnek a különösségét a hatalmas kőfal adja, amely teljesen lezárja a
teret. Ez egyrészt lehet egy áttételes utalás arra, hogy szakrális helyen tartózkodunk, mivel
az örmény mitológia szerint az ég kőfallal körülvett város (MITOLÓGIAI 1988: 282).
Másrészt a hatalmas kőfal, amely előtt az elázott könyvek szárításának jelenete játszódik,
lezárja a perspektívát, súlyos tömeggel zár el a horizonttól. Az egész képet a teher, a súly
entitása uralja. A szerzetesek görnyednek a vízzel telt könyvektől, a súlyos falak előtt
152

Az egyiptomi és más kultúrkörökben a szamár negatív konnotációkat hordozó jelentésével szemben a
Bibliában a szamár alakjához gyakran kapcsolódik pozitív jelentéskör (Csak néhány példát említve: Hősök
jelképe volt, pl. Izmaelé. A pogány Bálám szamara megismeri az Úr angyalát (Szám 22/23-33).). A Jézus
születését ábrázoló jeleneteken a szamár is ott van Jézus jászla mellett, s az Egyiptomba való meneküléskor
Mária és gyermeke szamárháton ül. (JELKÉPTÁR 1990: 194; A KERESZTÉNY 1986: 281).
153
Az evangéliumi jelenet (Jézus bevonulása szamárháton Jeruzsálembe) görög mitológiai és irodalmi
gyökereit részletesen elemzi Olga Freidenberg Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской мифологии)
című tanulmányában (ФРЕЙДЕНБЕРГ 1998: 623-665).
154
Dionüszosz bölcsőjét, azaz a szőlővel teli puttonyt, a borosamfórát is a szamár hordozta. (JELKÉPTÁR
1990: 194)
155
Jézus éppúgy a megszemélyesült kenyér és a bor, mint Ozirisz és Dionüsszosz, s az ő hátasa is
jelképezheti a megzabolázott Gonoszt, akárcsak Ozirisz esetében Széth. (JELKÉPTÁR 1990: 194)
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törékeny, esendő lények. A falak növelik a teher érzetét, s növeli az ellenpont is, a felfelé,
az ég felé keskenyedő karcsú létrák, amelyek törékeny légiességükkel az egyetlen
perpektívikus élményt adják a jelenetben. Megmászásuk kivihetetlennek tűnik, a görnyedő
szerzetesek alatt bizton összerogynának. Az csak akkor lenne esetleg lehetséges, ha
megszabadulnának az írást tönkretevő, elmosó nedvességtől, s a könyv száraz lapjaihoz
hasonlatos Íráshordozókká válnának. Nem sokkal ezután, pár jelenttel később a gyermek
Szajat Nova – már a jelképes beavatás, áthagyományozódás után – mászik fel az egyik
létrán, s cipeli fel a könyveket a templomtetőre a napon szárítani.
A szerzetesek szinte teljesen egyformák, és mindegyikőjüknek ezüstös-őszes haja
van, ami az idővel megszerzett bölcsességre utalhat. Ruhájuk világoskék színe a
tisztaságot, az igazságot és a hűséget jelképezi (A

KERESZTÉNY

1986: 294). A három fő

szín, a fehér, a vörös és a fekete mellet a világoskék is szimbolikus jelentést hordozó
színként jelenik meg a filmben. A jelenetet a csurgó víz hangja és örmény nyelvű,
narrációként elhangzó szöveg kíséri, amely ezúttal sincs lefordítva, miközben a szereplők
csöndben teszik a dolgukat.156
Azon kevés életrajzi adatok szerint, amelyek Szajat-Nova életéről fennmaradtak, a
költő, mint már említettük, az észak-örményországi Szanahini kolostorban töltötte
tanulóéveit. A X. században épült Szanahini kolostor az örmény egyházi kultúra egyik
központja volt. A legenda szerint itt tartotta óráit a kor kiemelkedő tudósa, Grigor
Magisztrosz, s a kolostor egy könyvtárral is rendelkezett (MNACAKANJÁN – SZTYEPANJÁN
2002: 65-69).157 A kolostorban eltöltött évek jelentették Szajat-Nova legmeghatározóbb
gyermekkori élményét, itt ismerkedett meg népe és a kereszténység műveltségével, az
örmény egyházi irodalommal. A filmben szintén ez az első, meghatározó állomás SzajatNova életének bemutatásakor, amelyben a tudás megszerzésén van a hangsúly.158
A könyvek szárítását követő jelenetben a gyermek Szajat-Nova keze könyveken
nyugszik, tanítója, „lelki atyja” újabb könyveket, majd saját kezét is ráhelyezi. Ez utóbbi
mozdulat még egyszer közvetlenül rá van vágva az előző ugyanilyen képre, méghozzá
156

Már ebben a jelenetben felfedezhetjük a filmnek egyik gondolatát: „Az örmény nemzeti identitáshoz […]
hozzátartozik, hogy sok szenvedés után ott az újjászületés, a pusztulás után a mindent a semmiből való
újjáépítés ösztöne.” (ZSIGMOND 2006: 7)
157
A Haghpat-kolostor, amely nem messze fekszik a Szanahin-kolostortól, szintén a X. században épült, és e
két kolostor építészeti stílusa és jelentősége is hasonló. Épületeik elrendezése, stílusuk, díszítő elemeik és
rendeltetésük hasonlósága arra enged következtetni, hogy egy és ugyanazon építészeti iskola mestereinek az
alkotásait csodálhatjuk bennük. (BAGI 2003:161) Ezért is lehetséges, hogy amint fentebb említettük,
Paradzsanov filmjének forgatási helyszíne a Szanahin-kolostor helyett több esetben is Haghpat-kolostor.
158
Érdemes megjegyezni, hogy ez a vidék közel van mind a grúzok, mind az azeriek lakta területekhez, így
Tiflisz mellett e két nyelvet itt is elsajátíthatta a költő.
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szuper közeli plánban, nyomatékosítva ezzel a tudás átadásának aktusát. Ismét azzal a
fajta ismétléssel él a rendező, amelyet fentebb, Szajat-Nova betakarásának jelenete
kapcsán már említettünk.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 04:30)

Ebben

a

jelenetben

a

kultúra

nemzedékről

nemzedékre

történő

áthagyományozódásának gondolatát fedezhetjük fel, amely Paradzsanov számára rendkívül
fontos. Ez a gondolat, azaz hogy a fiatalnak át kell vennie a stafétát a tudás birtokában lévő
idősebbtől, megjelenik mind A szurámi vár legendájában, ahol a jóslás, mind AsikKeribben, ahol az asugi hivatás átadása történik így.
A következő jelenetben a gyermek Szajat-Nova magára marad a könyvekkel. A
kőfalnak döntött hosszú létrán, egyenként viszi fel a templom tetejére a hatalmas
kódexeket száradni. A létra, illetve a lépcső, amely a bibliai Jákob lajtorjájára (Ter 28/1217) való utalásként is értelmezhető, többször visszatérő motívuma a filmnek. A létra
szimbolikusan a lent és a fönt, a földi és az égi világ közti összeköttetést, átjárást
jelképezi. Vertikális voltánál fogva nemcsak a testi, de a szellemi felemelkedés is jelenti.
A könyvek világa, a tudás emeli fel a költőt, ezért jelenik meg a hosszú falétra. SzajatNova a „fenti világban”, azaz a tetőn kezd ismerkedni a könyvekkel. Szajat-Nova lapozza
a régi kódexeket, s míg magukat a lapokat látjuk egymás után a filmvásznon, továbbra is
halljuk a régi, kiszáradt papír lapozását idéző jellegzetes zizegő hangot. Érdekes hatású a
könyvek lapozásának mozgást idéző hangja és a vásznon megjelenő kézzel festett
miniatúrák statikus jellege közt feszülő ellentét. Szajat-Nova a Bibliát illusztráló
miniatúrákon a következő jeleneteket szemléli: Keresztelő Szent János megkereszteli
Jézust a Jordán folyóban159, Ádám és Éva a Paradicsomban, A Betlehemi királyok
159

Megjegyezzük, hogy Krisztus megkeresztelésének két ábrázolását is bevágja a rendező, s mivel a
két kép kétfajta stílushatást tükröz (európai-román, illetve bizánci stílusú), ismerve Paradzsanov nagy tudását
az képzőművészet területén, ez nem lehet véletlen. Panovsky a Krisztus megkeresztelését bemutató
középkori ábrázolásokkal kapcsolatban megjegyzi: „a bizanci és a bizantinizáló művészetben általában még
világosan felismerhető a képmélység irányában összetartó két partvonal […] a tiszta román stílus […]
vízhegyekké alakítja át.” (PANOFSKY 1984: 185)
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látogatása, Jézus bevonulása Jeruzsálembe a szamárháton, A négy apostol, Az utolsó
vacsora. Amellett, hogy ezek a képek a kereszténység alaptörténeteinek jeleneteit
ábrázolják, Keresztelő Szent János képének megjelenése azért is fontos, mert ő az asugok
védőszentje160. Az a mozzanat, amikor a gyermek Szajat-Nova a Szentírást először nem az
írott betűkön keresztül, hanem az Írás szövegét illusztráló képeken keresztül ismeri meg,
Paradzsanov személyes ars poeticája is lehet, az ő világlátása egy gyermek rácsodálkozása
a világra a képeken keresztül, semmi sem idegen tőle, ami kép161.
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 05:17-05:39)

A következő jelenetben a gyermek Szajat-Nova hanyatt fekszik a száradó könyvek
között, amelynek lapjait fújja a szél, széttárja kezeit, teste keresztet formál. A film végén
ezt a mozdulatot a költő megismétli a halála előtt. A kereszt motívuma – mint fentebb
kifejtettük –, hol reliefek formájában, hol a gesztusnyelvezet szintjén, a szereplők
mozdulataival kifejezve, hol ruhák formáján keresztül megjelenítve, a film során
számtalan alkalommal és formában megjelenik. A keresztforma állandó transzformációja,
metamorfózisa a film képi világában előrevetíti és nyomatékosítja Szajat-Nova életének
áldozati jellegét.

160

A kereszténység felvétele után Keresztelő Szent Jánossal azonosították Karapetet, az örmény mitológia
alakját, aki többek között a művészeteknek is a pártfogója, ő ad zenei tehetséget az embereknek, s ezért hozzá
intézték imáikat a népi dalnokok, az asugok. (MITOLÓGIAI 1988: II/301)
161
Az Elfelejtett ősök árnyai kapcsán már szóltunk arról, hogy a világ az ő számára is leginkább éppen a
vizualitáson keresztül ragadható meg.
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A könyv az alkotói magatartás, szorosabban: az alkotás terméke és az alkotói
magatartásra

utaló

tárgy

egyszerre.

Tárgyiasult

kultúra-absztrakció

s

konkrét

szöveghordozó tárgy egyszerre, saját sorsa, élete van. A gyermek Szajat Nova Krisztuspózban fekszik a megázott-kiterített könyvek között, amelyek az ő sorsát-terhét-küldetését
jelzik ebben a jelenetben162. Az írás, az írásos munka kiemelkedő jellegét, a költő szerepét
épp azzal is jelzi a filmben Paradzsanov, hogy film gyakorlatilag néma film, a filmben
senki nem beszél, Szajat Nova szerzetestársai csak az Istennel egyházi nyelven
kommunikálnak, a filmben a beszédet csak a költő gondolatainak felolvasása jelzi, de az is
olyan, mint a némafilmek jeleneteit elválasztó feliratok. Ebben a néma világban a könyv
őrzi meg egyedül a szerelmes költő kínjait.
A következő jelenetben az idős szerzetest látjuk, amint az inga mozgásához
hasonló mozdulatokat végez. Majd a gyermek Szajat-Novát látjuk, ahogy egy láncba
kapaszkodva hintázik, és ez olyan benyomást kelt, mintha ő maga lenne egy harang
nyelve, s mozgása – az idős szerzeteshez hasonlóan, szintén az ingamozgását idézi fel.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 06:17)

A két mozgás hasonlósága összekapcsolja a gyermeket és az öreg szerzetest, s
mivel az inga az időnek, az idő múlásának jelképe is egyben, gyakorlatilag a költőre váró
sorsról mesél egy metaforába sűrítve. A gyermek számára az idő játékeszköz, az öreg
belsővé tette az időt163. A filmben többször visszatér az ingamozgás motívuma, például a
költő álmában. Ez Paradzsanov filmes kifejezőeszközeinek egyike, a rendező következő
filmjében is találkozunk vele, amikor A szurámi vár legendájában a fiatal jósnő
ingamozgást imitálva változik át idős jósnővé. Az ingamozgást itt egy kántáló énekhang,
illetve a csikorgó lánc fémes hangja kíséri. Ehelyütt szeretnénk megjegyezni azt, hogy
162

A könyv egyébként is az orosz-szovjet filmek jelképrendszerében túldimenzionált utaló jelleggel bír.
Egyrészről a hatalom atributuma (papság, bíróság, hatalom ellenőrzése), később a szocreálban éppen a
proletáriátus hatalmát jelzi azzal, hogy a munkás kezében jelenik meg a könyv.
163
Mindketten a tetőn vannak, ami közvetítő pozícióban van a föld és az ég között. Paradzsanov
előszeretettel használ közvetítő eszközöket: szőlőfürt, létra, eső stb.
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Paradzsanov filmjében az ingamozgáshoz hasonlóan több más mozgásforma is jelképes
jelentés hordozójává válik. Ezután Szajat-Nova verséből való idézet következik:
«Ты с детства слышишь голос хвал:
но славить красоту я рад.»
„Gyermekkortól fogva hallod a magasztalás hangjait,
én pedig örömmel dicsőítem a szépséget.”
(A gránátalma színe, 0:06:20)164

A versidézettel egy másik világba kerülünk, amit az idézet mellett már a gyors,
keleti hangzású zene is jelez a néző számára. Szajat-Nova kezében egy tövisbokrot és egy
szál rózsát látunk. A gyermek ránk néz. A következő jelenetben a keleti kultúrára jellemző
lábékszerrel feldíszített mezítelen női lábakat látunk, amint vízzel locsolt szőnyegen
topognak körbe-körbe. Talán ezt nézi a gyermek Szajat-Nova. Ez a kép felidézi a film
prológusában látott szőlőfürtöt széttaposó férfilábat is. A mezítelen női lábak az előző
képsorok tisztán szellemi létet idéző hangulata után az érzéki testiség megjelenítői.
Ellentét feszül a kolostor csöndes, lassú, megfontolt mozdulatokkal teli, nyugalmat árasztó
légköre, és a női lábak vidámságot, életkedvet, érzékiséget közvetítő gyors mozgása
között. Szajat-Nova versidézete, amely a költőnek szerelméhez, Annához címzett verséből
való, és amelyben szerelme szépségét énekli meg, a filmben mind a test, mind az emberi
kéz által készített tárgyak szépségének dicsőítésére vonatkozik165. Az élet testi örömeinek,
a tárgyak szépségének, a kézművesség színes, gyönyörű alkotásainak megismerése SzajatNova gyermekkorának másik meghatározó élménye, s egyben Paradzsanov gyermekkori
élményvilágát is megjeleníti, hiszen – mint azt interjúiban is hangsúlyozta,
gyermekkorában éppen ezek az élmények voltak számára a legmeghatározóbbak
(ПАРАДЖАНОВ 1988: 158). Itt is a szüzsének a pars pro toto elve alapján történő
kibontásával találkozunk, először egy részletet látunk, a lábakat a szőnyegen közeli
felvételen, amelynek jelentése fokozatosan kibomlik.

164

Az idézet Szajat-Nova „Idegen föld – csalogány-gyötrelem: éve már, hogy a hazai kertre vár!”
(«Чужбина – мука соловья: год – сада он родного ждет!») kezdősorú 1758. keltezésű örmény nyelven írt
verse 3. versszakának 1. sora, amelynek eddig még nem született magyar fordítása, ezért saját
fordításunkban közöljük az idézett versrészletet. A fenti versidézet Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása
(САЯТ-НОВА 1963: 17; САЯТ-НОВА 1982: 67). (VERSMELLÉKLET 2. vers)
165
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy, amint fejezetünk elején említettük, ezeket az idézeteket nem maga
a rendező, hanem a filmet újravágó Jutkevics helyezte el a filmben.
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Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 06:50)

A következő képsor értelmezi az előzőleg látott jelenetet. Felülnézetből,
nagytotálból egy épület lankás tetejét látjuk, amelyen mindenfelé nedves szőnyegek
vannak kiterítve. Színes ruhába öltözött asszonyok tisztítják a szőnyegeket. Ez a
szőnyegkészítés utolsó fázisa, amelyben eltávolítják a felesleges gyapjúszálakat. A
jelenetet az teszi még inkább életközelivé, hogy a rendező játékosságot is visz bele, az
asszonyok vízzel fröcskölik le egymást, s a gyermek Szajat-Nova köztük szaladgál.
Már utaltunk a költő gyermekkorát meghatározó kétféle élmény ellentétére, amelyet
itt a rendező egyebek mellett a víz folyásának ellentétes irányával jelenít meg. A
kolostorban a szerzetesek kipréselték a vizet a könyvekből, a szőnyegmosó asszonyok
pedig ráöntik a vizet a szőnyegekre. Az örmény keresztény templom letisztult, geometrikus
formái pedig ellentétben állnak a keleti fürdő lankás tetejével, melynek formája a női
mellet idézi fel. E két, formáját tekintve ellentétes világot ugyanakkor a miniatúrák és a
szőnyegek megegyező színvilága köti össze.
A következő jelenetben a gyermek Szajat-Nova egy szövőszék előtt áll. Amint
fentebb említettük, a költő Tiflisz városának Havlabar elnevezésű örmény kézművesek
lakta negyedében született. A gyermeket apja tizenkétéves korában egy takácshoz adta
mesterséget tanulni, ahol az ún. „életrajzi” verse szerint két év múlva már segéd (varpet)
lett (SCHÜTZ 1995: 283).
A következő képen a gyermek Szajat-Nova kezeit oldalra kitárva áll a szövőszék
előtt, testével ismét keresztet formál. Merengő tekintettel befelé figyel, s ujjaival mintegy
ösztönösen „pengeti” a mögötte lévő szövőszék fonalait. A pengetés hangja helyett
egyelőre még csak a szövőszék monoton, a metronóm kattogását idéző hangját halljuk. Ez
a hang mintha a szoba hátterében függő, ingamozgással lengő szőnyeg mozgását is
kísérné, mintegy az ütemesen folyó idő jeleként. Már itt szeretnénk rámutatni, hogy
Paradzsanov filmjében mindvégig hangsúlyozza a költői hivatás és a szövés-fonás
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mesterségének szoros kapcsolatát. Míg a költő, a szavak szövésével hívja életre alkotását,
addig a szőnyegkészítés mesterei a fonalak szövésével-fonásával hozzák létre csodálatos
műveiket.
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 07:10) (A gránátalma színe, 07:30)

Ennek a témának a kibontása fordított sorrendben történik. Először a
végeredményt, a kész szőnyegeket látta a néző, majd a szőnyeg szövésének műveletét,
ezután pedig a szőnyegkészítés első fázisát, a fonal megfestésének folyamatát látja, amely
szintén a pars pro toto elve alapján bomlik ki. Egy gőzölgő fonalgomolyag esik egy
réztálcára. Majd egy rózsaszínű, aztán egy vörös fonalgomolyagot látunk. Csak ezt
követően látjuk az egészet, vagyis egy festőműhelyt, amelyben férfiak gőzölgő üstökből
emelik ki a színesre festett fonalakat, és egy-egy réztálcákra dobják azokat. A gyermek
Szajat-Nova hasonló mozdulatokkal követi a fonalfestés folyamatát, mint ahogyan a
kolostorban a templom tetején a kódexet nézegette annak idején, hol jobbra, hol balra
tekint.
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 07:35)

(A gránátalma színe, 07:45)

(A gránátalma színe, 08:05)

Már ehelyütt szeretnénk felhívni a figyelmet a filmnek arra a jellegzetességére,
hogy számos jelenet ugyanazon a helyszínen játszódik, noha magának a cselekménynek a
helyszíne más és más. Különösen érdekes ebből a szempontból az a szoba, amely állandó
metamorfózison megy keresztül. Az enteriőr bizonyos elemei állandóak, illetve több
jeleneten keresztül változatlanok, bizonyos elemei pedig állandó alakulásban vannak. Így
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például a szövőműhelyt és a fonalfestő műhelyt ugyanabban a térben látjuk, amit a
különös, kiszáradt földet idéző padlózatot, és a keleti ornamentikájú színes üvegablakok
mutatnak, ezek mindkét esetben megegyeznek. Az első esetben szövőszékek, a második
esetben gőzölgő üstök és a háttérben lógó száradó ruhák jelzik, hogy két különböző
cselekménybeli helyszínről van szó. Ez a megoldás nem lenne annyira különleges, ha a
film során ez a szoba nem menne át megannyi metamorfózison. A szoba térének izgalmas
metamorfózisára az elemzés során a későbbiekben külön kitérünk.
A gyermek Szajat-Nova ezúttal is figyel, csöndben, szemlélődve nyer beavatást az
ősi örmény kézműves mesterség, a szőnyegkészítés rejtelmeibe. A költő gyermekként
mind az evilági, mesterségbeli tudást, mind pedig a szellemi tudást, az írást megismeri.
A következő jelenetben a gyermek Szajat-Nova hagyományos beavatási
szertartását látjuk, amely egyben előrevetíti Szajat-Nova áldozathozatalát. Egy fehér
kakast166 a gőzölgő festékes üst fölött vörös festékkel kennek be. Ezután egy fekete ruhás,
fehér kendős apácát látunk imádkozni. Szajat-Nova piros ruhában fehér kakassal a
kezében nézi őt. Mellette a templomfal mélyedésének keresztrúdjain fehér kakasok ülnek,
kiömlő vérüket vörös szalagok jelképezik. Mindennek a hófehér templomfal adja a
hátterét. Megszólal a harang, és ezzel egyidőben egy stopptrükk segítségével egy vitéz
jelenik meg a képen a kakasok mögött, kezében kardot tart, kiömlő vérét pedig egy vörös
színű zászló szimbolizálja. A mártírhalált halt vitéz megjelenését a gyermek Szajat-Nova
csak később veszi észre, így egyfajta látomásként értelmezhető ez a jelenet.
Ezután Szajat-Nova apját látjuk, amint egy kakas levágott fejét veszi a kezébe,
amelynek vérével keresztet rajzol fia homlokára, míg anyja imádkozik mellette. Az anya
és a gyermek piros, az apa fekete ruhát visel, felettük pedig ott látjuk a fehér kakasokat
vörös szalagjaikkal. Szajat-Nova büszkén, mintegy az áldozat elfogadásának jeléül, letörli
homlokáról a véres keresztet. Ezt a mozdulatot a film végén a költő halála előtt majd
megismétli. A gyermek Szajat-Nova homlokának kereszttel való megjelölése 167,
166

A kakas, mint a pirkadat hirdetője, ősidőktől fogva az éberséget, és a sötétség fölötti győzelmet jelképezi.
A kakas a lét kezdetét jelző felkelő Napnak, a születőfélben lévő szellemi fénynek, vagyis Krisztus
feltámadásának és második eljövetelének is szimbólumává vált. Ugyanakkor Péter apostol árulásának
története folytán a kakas Krisztus szenvedéstörténetének is egyik szimbóluma. (JELKÉPTÁR 1990: 105; A
KERESZTÉNY 1986: 161) Érdemes kiemelni, hogy a kakas gyógyító Szent Vitus egyik attribútuma is, és
gyakran áldoztak neki kakast, ami a pogány hagyomány továbbélését mutatja a kereszténységben
(JELKÉPTÁR 1990: 105).
167
Erre a mozzanatra azért érdemes kitérni, mert fontos állomása volt annak, hogy a kereszt a leggyakoribb
keresztény jelképpé válhasson (A kereszténység kibontakozásának korai időszakában kerülték a
keresztrefeszítés jelenetét (VANYÓ 1997: 197)). Vanyó László Az ókeresztény művészet szimbólumai című
könyvében ismerteti azt a folyamatot, amelynek eredményeként a kereszt ikonografikus jele, amelyet
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„megkeresztelése”, kiválasztottságára, s leendő mártíromságára is utal, melyet a
mártírhalált halt vitéz megjelenése is előrevetít. A következő képen a Szajat-Novát és
családját, mellettük pedig a vitézt látjuk a kakasokkal, másik oldalukon apácák ülnek,
kezükben fehér kakasokkal. Sárkányölő Szent György halad el fehér lovon előttük
háromszor – ez is az ismétlés fentebb leírt formája –, harmadjára ösztönös gyermeki
módon Szajat-Nova utánozza Szent György lovának járását – az utánzás, a mim maga az
ősművészet, s minden művészet alapja. A lovas maga is olyan, mintha egy mesejátékból
lépett volna elő, s a rendező következő filmjében, A szurámi vár legendájában ugyanilyen
játékos, jelmezszerű külsővel, ezüst sörénnyel és farokkal jelenik majd meg.
Paradzsanov filmjeire jellemző a kereszténységnek az a felfogása, amelyben az
ősibb pogány elemek élénken továbbélnek és a különböző szokásokban és rítusokban
megmutatkoznak.

Megjegyezzük,

hogy

A

gránátalma

legendájára

ez

még

hangsúlyozottabban igaz. Az örmény kereszténység egyik sajátossága éppen az, hogy a
kereszténység felvétele előtti idők pogány hagyományai is tovább éltek 168. Ezért is kap
ekkora hangsúlyt a rendező filmjében az állatok feláldozásához kötődő rítusok
bemutatása, mint a kakasáldozat vagy a kosáldozat. Mivel a kakashoz kötődő
jelentéstartalmak pozitív vagy negatív konnotációja a kakas színével is összefügg, azaz, a
fehér és a fekete kakashoz más-más konnotáció kapcsolódik, ezért hangsúlyoznunk kell,
hogy Paradzsanov filmjében fehér kakasok jelennek meg, vagyis a filmben kifejezetten a
tisztaságot, az áldozathozatalt, és a feltámadást jelképezik. A fenti jelenetben a
kakasáldozat rítusa, a gyermek homlokának kereszttel való megjelölése, a vitéz vértanú
halálának látomása, mind az áldozathozatal témájának visszatérő motívumát jelenítette

elsősorban kozmikus szimbólumként a pogányok is használtak, miként vált a kereszténység
alapszimbólumává: „Az ókeresztény iratok a görög „Tau” betűvel hozzák kapcsolatba a kereszt alakját […].
A látszólagos külső hasonlóság az egybevetés alapja, ez azonban nem magyarázza a kereszt és „tau”
kapcsolatát. […] A qumrani közösség tagjai a messiási közösséghez tartozóknak tekintették magukat, és a
közösséghez való tartozás jele volt a „tau”, amelyet Ezekiel próféta látomásában az angyal tesz a
kiválasztottak homlokára (Ez 9/3-6). A Jelenések könyvében ugyanezt a jelenetet megtaláljuk: az angyal
Isten pecsétjével megjelöli Isten szolgáinak homlokát (Jel 7/2-3) […]. A pecsét a jel – ebben az esetben a
héber „tau”-val azonos, azaz a héber ábc utolsó betűjével (megfelel a görög „ómegá”-nak) – a tulajdonost
jelzi, itt Istent. […] A héber „tau” azonban soha nem jelentette a keresztet a zsidóknál, a betű jelen formája
nem is hasonlít a keresztre. Krisztus korában azonban a „tau”-t kétféleképpen írták: „+” vagy „×” alakban
[…]. Az utóbbi formát azonosította már a II. században Jusztinosz a görög „khi”-vel, a kozmoszt összetartó
erő jelével, és a kereszttel, amelyről Krisztus beszélt, és amelyen meghalt.” (VANYÓ 1997: 198)
168
Feltehető, hogy a kakasáldozat még az örmények és a hellének szoros kulturális kölcsönhatásának
időszakából maradt fenn, amelyről fentebb már szóltunk, hiszen például Apollón görög napisten fiának,
Aszklépiosznak gyakran mutattak be kakasáldozatot. A görög mitológiában a kakas mint lélekvezető
szerepel, aki jelzi a túlvilágon az új fényre eszmélő lélek megérkezését (JELKÉPTÁR 1990: 105).
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meg, és előrevetíti Szajat-Nova mártírhalálát. Ez a motívum újra- és újra felbukkan a film
szüzséjének kibontása során.
Megjegyezzük, hogy a templom kopott fehér falán, amely előtt a jelenet játszódik,
naiv festők stílusát idéző templomokat ábrázoló festmények mellett még egy XX. századi
falitábla is látszik, amely az adott templomot, mint műemléket jelöli meg. Paradzsanov
több alkalommal alkalmazza azt az eljárásmódot, hogy egy kizökkentő, a film idejébe és
terébe nem illő elemet úgy illeszt a jelenetbe, hogy azok többletjelentéssel gazdagítják a
filmeket. Például A szurámi vár legendája című film esetében is, a gulansarói
tengerparton a középkorban játszódó cselekménybe a XX. századi tankerek látványával, a
rendező úgy véljük, a jelenre is vonatkoztatni kívánja a régmúltban játszódó cselekményt.
A könyv, azaz a tudás, majd a szőnyegkészítés és az önfeláldozás erényének
megismerése után Szajat-Nova következő meghatározó gyermekkori élményének
bemutatását látjuk a filmen. A keleti fürdő korábban már látott lankás tetején szaladgálva
a gyermek Szajat-Nova beles egy kupola ablakán. A gyermek Szajat-Nova betekintést
nyer egy számára titokzatos világba. Látja, hogyan ápolják, kényeztetik az emberi testet,
megismeri a test, az érzéki élmények fontosságát is. Iraklij cár felénk, a néző felé fordul,
ráemeli tekintetét Szajat-Novára. A gyermek látja, milyen hozzáértéssel masszírozza a
török masszőr a cárt, és hogyan vesznek iszapfürdőt a cár kíséretéhez tartozó daliás ifjak.
A keleti fürdőkultúra titokzatos világának megismerésével a gyermek Szajat-Nova
megismerkedik az örmény kultúrát ért harmadik hatással, az iszlám arab-török hatással.
A képeket kísérő hang a keleti hangzású zene és különböző hangfoszlányok,
sikolyok, vízcsorgás és a visszhang különös, kicsit szorongató érzést keltő keveredésének
egyvelege.
A fürdő másik ablakán belesve a gyermek költőt egy újabb meghatározó élmény
éri. A gyermek Szajat-Nova ugyanúgy, mint a fonalfestésnél – itt is mintha könyvet
olvasna, jobbra s balra néz, megismeri a világ két alapvető princípiumát, a női és a férfi
princípiumot. Néz, szemlél, magába szívja ezeket az alapélményeket. A fürdőnél
leselkedő gyermek Szajat-Nova választ a két világra betekintést adó ablak között, a
hatalom és a művészet, a férfi és a női principium között. Figyelmét már a férfi szépségű
cár meglesésénél is a nagy műgonddal elkészített tárgyak, s festőinek szánt csendéletek
vonják el. Majd tekintetét lassan a másik ablak felé fordítja. Szép fiatal meztelen női
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felsőtestet látunk, a jobb mellet egy gyöngyházfényű csigaház takarja el 169. Az élet és az
absztrakció, – jelen esetben női mell és csigaház –; a valóság és tranformációja, a
művészet, az élő megörökítésének problematikája, a művész életének dillemája: választani
az élet és a művészet között, életigenlés, hedonizmus vagy aszkézis – mindezek az
egymásra utaló vonatkozások (akár egy képen belül, akár egymást követő képek
jelenetsorában) következetesen végig jelen vannak ebben a filmben – és jelenlétük
jellemző a rendező későbbi filmjeiben is.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 11:28)

A költő megismerte mind a testi, mind a szellemi, vagy másként, mind a földi,
mind az égi világ értékeit. Amint fentebb már említettük, a filmben folyamatosan jelen
van a fölemelkedés és alászállás motívuma, amely a magasztos, égi világ és a földi dolgok
között megy végbe, illetve gyakorta ennek a két világnak a kiegyensúlyozására való
törekvésben jelenik meg.
Miután a gyermek végigjárta a megismerés egyes stációit – amelyeket egy
központi motívum összeköt, és ez a szépség motívuma: a szellem alkotásainak a szépsége,
az emberi kéz alkotta tárgyak szépsége, az erény szépsége és a test szépsége –,
nagykorúvá válik a költő. Ez az átváltozás úgy történik, hogy a fekete ruhát viselő ifjú
Szajat-Nova átveszi a vörösbe öltözött gyermek Szajat-Novától a hangszert, kamancsát.
Miközben átöleli jövőbeli alakját, elbújik az ifjú háta mögött, majd kezét leeresztve
képileg beleolvad, egyesül vele. Az ifjú rámutat hangszerére, amely választott hivatását
jelképezi. Ehhez hasonló átváltozás visszaköszön majd A szurámi vár legendája című
filmben a már említett jelenetben, amikor az ifjú jósnő átváltozik idős jósnővé. A jelenetet
a kamancsa hangja kíséri.

169

Megemlítjük, hogy a gyöngykagyló motívuma a századelő orosz művészetében, azon belül is főleg a
szecesszió irányzatában többször is megjelent, így például Mihail Vrubel Gyöngykagyló (1904) című
festményén mint a nőiesség szimbólumának a kifejezése.
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A KÖLTŐ IFJÚSÁGA
A

KÖLTŐ IFJÚSÁGA

(ГЛАВА

ВТОРАЯ:

ЮНОСТЬ

ПОЭТА)

című második fejezetben

ifjúvá érve Szajat-Nova megismeri a szerelmet, mely költészetének egyik ihletője.
Szajat-Nova életéről fennmaradt adatokból tudjuk, hogy a költő ifjúkorát II. Iraklij
grúz fejedelem udvarában töltötte, mivel az udvari költőjévé (szazandar) tette az ekkorra
már ismert énekmondót. Szajat-Nova az asugok között a legmagasabb kasztba, az udvari
dalnokok sorába emelkedett. A hagyomány azt tartja, hogy szerelmes dalai zömét
valószínűleg Anna hercegnő, II. Iraklij húga iránti olthatatlan szerelme ihlette. A
fejedelmi udvarban zajló életéről csak szerelmi dalainak utalásaiból és az udvari
emberekre tett célzásaiból következtethetünk170. Sérelmeinek, amelyek az udvari emberek
részéről érték, és néha keserű kifakadásokra késztetik, (SCHÜTZ 1995: 283), egyik oka,
hogy a cári udvarban éreztették vele alacsony származását, s ezért nem nyerhette el Anna
hercegnő kezét sem. Paradzsanov filmjében Szajat-Nova és Anna hercegnő szerelmének
stációit, az ifjú költővé válását, és költészetének alapmotívumait mutatja be. Az udvar
élete is megjelenik a filmben, de annak csak egy epizódja, a vadászat.
Ez a fejezet is a pars pro toto elvének alapján bomlik ki. Először részleteket lát a
néző. A fejezet első képén a költő arcát, és kamancsája nyakát látjuk. A kép sorát a szaz
(lantszerű pengetős hangszer) jellegzetes izgatott hangja kíséri, amely pillanatokra megmegszakad, és harangkongás hangjával keveredik, mintegy előrevetítve a költő sorának
későbbi alakulását, vagyis a neki rendelt sors beteljesülését. A második képen az ifjú
hennával bekent tenyerét látjuk, amelynek vörös színe egyrészt a szerelem közeledtét
jelképezi, másrészt utalás arra az arab-perzsa hagyományra (ГРИГОРЯН 1991: 95),
amelyről fentebb, az asug műköltészet ismertetésekor mát szóltunk. Ez a vörös szín
később nyaklánca koralldíszének színében köszön vissza, amely formájával a film
prológusában látott tüskebokrot is felidézi. A tüskebokor asszociációját erősíti az is, hogy
Paradzsanov előző filmjében, az Elfelejtett ősök árnyaiban a tüskebokornak ugyanilyen
vörös színe van. A koralldísz formájával és színével annak bekövetkezését is előrevetíti,
hogy a költőt meg fogja sebezni ez a szerelem. A következő képsoron Szajat-Nova
megsimogatja hangszerének gyöngyház-berakásos díszét. A mozdulat erotikus töltetű,
mivel a hangszer formája és díszítése olyan, mint egy női mell, amely visszaidézi a
néhány képsorral korábban, a fürdőben látott (félig gyöngyházas csigával letakart) női
mellet, amelyet Szajat-Nova gyermekként szemlélt. A következő képen az ifjú
170

Ám ez utóbbinak a bemutatása nem jelenik meg a filmben.
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gyöngyházdarabokat szór kamancsájára, amelynek még mindig nem a húros, hanem a
másik, domború oldalát látjuk. Ez a jelenet értelmezhető úgy is, mint egy szimbolikus
termékenységi jelenet, amely egyszerre szimbolizálja a férfi és a nő szerelmének
beteljesülését, és a művészet megszületését171.
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 13:00) (A gránátalma színe, 13:18)

Az ifjú Szajat-Nova már készen áll a szerelem megismerésére, ezt jelzik
attribútumai és mozdulatai. Szerelmének tárgya ezután jelenik meg a filmben, amelyet a
szeretett hölgy szépségét megéneklő versidézet vezet be:
«твои ланиты – роз алей, как образ дивный рая – ты!
как шаха, я тебя молю; молчишь, не отвечая, ты.»
„orcád rózsánál pirosabb, miként az édenkert úgy ragyogsz!
mint királynőhöz, úgy esdek hozzád; ám te hallgatsz, nem válaszolsz.”
(A gránátalma színe, 0:13:33)172

A versidézetet követő képen tehát megjelenik Szajat-Nova szerelme 173. Fehér
csipkét tart arca elé, rejtőzködve eltakarja vele azt, fehér kesztyűben, fehér fejdíszt, és kék
csíkos ruhát visel. Egy pillanatra kikukucskál a fehér csipkeszalag mögül. Majd SzajatNovát látjuk profilból, mintha szerelmét nézné miközben hangszerét hangolja. A
171

A húros hangszerek, köztük leginkább a hegedű a XX. század festészetében főként Picasso nyomán a
nőiség szimbólumának megjelenítője volt.
172
Az idézet Szajat-Nova „Én száműzött csalogányhoz, kalithoz vagy te hasonló” («Я – на чужбине
соловей, а клетка золотая – ты!») kezdősorú örmény nyelven írt verse 1. versszakának 2-4. sora. A fenti
versidézet Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963: 11; САЯТ-НОВА 1982: 85). A
magyar fordításban a vers a Szerelmi ének címet viseli, és az idézett versrészlet Tótfalusi István fordításában
így hangzik: „Kedves, szólni vágyom veled, királyhoz esdnek hasonlón. / Arcod bája csodálatos, virul
rózsához hasonlón.” (SCHÜTZ 1995: 290). A főszövegben az idézetet saját szó szerinti fordításomban
közlöm, mivel a Tótfalusi István magyar műfordítása némileg eltér az eredeti szövegtől. (VERSMELLÉKLET
3. vers)
173
A versben, amelyből az idézet való, és amely Szajat-Nova szerelmének szépségét énekli meg, az imádott
nő arcát anyajegy díszíti, amelyet a szépség egyik jelének tartottak, és amely sok örmény népdalban is
megjelenik (САЯТ-НОВА 1963: 32). A filmben Szajat-Nova, illetve kedvese arcát is anyajegy díszíti,
minthogy az ifjú Szajat-Nova és Anna hercegnő szerepét is játszó Szofiko Csiaureli arcán is láthatjuk ezt a
jelet.
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következő képsorokon a költő és szerelme egymást váltva, jelennek meg, mintha szavak
nélküli párbeszédet folytatnának. Szajat-Nova eddig fekete ruhát viselt, de most ő is fehér
színű süvegben van, és ugyanazt a kék csíkos ruhát viseli, amelyet szerelmén láttunk. A
fehér szín tisztaságukat, érintetlenségüket jelképezi. Szajat-Nova mögött egy aranyszínű
barokk keret sejlik fel, mintha a leendő költő képének kerete lenne. A következő képen
Szajat-Nova szerelmét látjuk, szintén profilban, mintha az ifjú költőt nézné. Mögötte
szintén ott van az aranyszínű barokk keret, a keretben pedig egy aranyszínű barokk
szárnyas angyalka, egy puttó forog. A ruha mellett ez a „kép” is összeköti a költőt és
szerelmét. Az ifjú hölgy fehér szálakat fon.
A következő képen az ifjú költőt látjuk, ezúttal nem közeli képkivágásban, hanem
úgy, hogy az egész szoba látszik. Szajat-Nova a szoba bal felében egy szőnyegen ül a
földön, amelynek szintén fehér az alapszíne. Előreutalva, ez a szőnyeg a későbbiekben
visszatér majd A költő kolostorba vonul című fejezetnek A Katholikosz halála
alfejezetében. Ezt a szőnyeget hímzi az a szerzetesnő és ajánlja fel az immár szerzetes
Szajat-Novának a Katholikosz szemfedője gyanánt, és ezzel próbálja megkísérteni őt.
Szajat-Nova egy könyvet olvas, távolabb pedig a földön fekszik a hangszere. A háttérben
látjuk az aranykeretben forgó puttót. A kép jobb oldalán egy csipkeverő állványt látunk,
amelyről egy fehér csipkeszalag kígyózik le. A szoba padlóját a prológusban már
megjelenő fehér mintás halványarany selyemszőnyeg borítja. Ez alatt a jelenet alatt a
jellegzetes népi hegedű hangja szól. Ezt követően ebben a szobában Szajat-Nova
szerelmét látjuk, csipkeverő állványa mellett áll. Ezúttal az ifjú költő tárgyai vannak jelen,
a szőnyeg, a könyv és a kamancsa. A hegedű dallama először csak egy-egy hangot tart ki
hosszan, majd az elkülönülő hangok egyszer csak dallammá állnak össze.
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 14:50) (A gránátalma színe, 15:00)
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Érdemes megjegyezni, hogy miközben Paradzsanov részletesen, és amint fentebb
leírtuk, rendkívül érzékien mutatja be magát a hangszert, Szajat-Nova játékát a hangszeren
egyszer sem láthatjuk-hallhatjuk a film során, mindössze a hangolás folyamatát, a
készülődést, a tanulás fázisát mutatja be a rendező, természetesen ezt is csak áttételes,
jelképes formában. Amint azt Schütz Ödön fentebb idézett szavaiból tudjuk, az asug
költészet mesterségbeli tudásának elsajátítása hosszú felkészülést és komoly tanulást
kívánt meg. A hangszer megismerésének, és a hangolásnak a hosszú bemutatása a rendező
filmjében egyrészt erre a tanulási folyamatra, másrészt a költészet anyagául szolgáló
eleven élmények megszerzésére is utal. A zenét, a hegedű hangját a képtől függetlenül,
zenei aláfestésként hallja a néző174.
A költő és szerelme nagyon hasonlít egymásra. Ezt a rendező egyrészt azzal éri el,
hogy – mint fentebb említettük – ugyanabba a kék csíkos ruhába öltözteti a költőt és
szerelmét megformáló színészt. Ráadásul nem csak a ruhájuk azonos, hanem maga a
színész is, pontosabban a színésznő, Szofiko Csiaureli, aki mind az ifjú költőt, mind a költő
szerelmét megformálja. Paradzsanov más alkalommal is él azzal a különös megoldással,
hogy egy színész több alakot is megformál, így pélául A szurámi vár legendájában
egyazon színész három szereplőt is alakít, de ott a filmszüzsé kibontásának más-más
szakaszaiban alakítja a különböző szerepeket, amelyek így elválnak egymástól, valamint a
férfi szerepet minden esetben férfi színész alakítja. Ebben a filmben Paradzsanov azzal a
sajátságos rendezői fogással – azaz, hogy mind a férfi szerepet, mind a női szerepet, tehát
éppen az egymásba szerető párt ugyanazon színésznő alakítja, azt sugallja, hogy ez a két
egymást kereső és egymásra találó ember ugyanannak az egylényegű lénynek a női és férfi
megtestesülései lennének. Az androgün eszméről szóló mítosz szerint, amelynek egyik
174

Ez a momentum ebből a szempontból Paradzsanov filmjét Tarkovszkij Andrej Rubljov című filmjével
rokonítja, amelyben az egész film során az ikonfestő, Andrej Rubljov egyetlen ecsetvonását sem látjuk, csak
a film végén mint önálló, a festőtől már függetlenül élő örökéletű alkotásokként jelennek meg a ikonfestő
művei, s a művek festőtől független önálló életét az is nyomatékosítja, hogy a film, amely az ikonfestő életét
mutatja be végig fekete-fehér, és csak ekkor, a művek bemutatásakor változik át színessé. Paradzsanov A
gránátalma színe és Tarkovszkij Andrej Rubljov című filmjeinek rokonságára, amellett, hogy nagyon
különböző filmekről van szó, Miron Csernyenko is felhívja a figyelmet, és érdemesnek látja elvégezni e két
film összehasonlító elemzését, amely azonban tudomásunk szerint még várat magára. Az orosz filmművészet
e két nagy alakja látszólag nagyon távol áll egymástól. (Furcsa barátság volt köztük, mindketten értékelték a
másikat.) Mindketten „nehéz”, nem közönségsikerre számító filmeket készítettek, s a néző figyelmét ismét a
film alapvetően vizuális jellegére irányították (ez a vizualitás a szocreál filmnél szinte eltűnt, a legtöbbjüket
rádiójátékként meg lehetett volna hallgatni). Mindketten filozófiai művet hoznak létre nem megszokott
eszközökkel, de más-más módon. A művészről, az ember felelőségéről, az emberi lét értelméről beszélnek,
mindkettőjük a költői gondolkodás törvényszerűségei szerint alkot, s így a poétikai filmnyelv megteremtői,
ám Tarkovszkij kevés kifejezőeszközzel dolgozik, míg Paradzsanovnál a kifejezőeszközök burjánzása
figyelhető meg. Tarkovszkij inkább szimbolista (képei mélyebb jelentést takarnak), Paradzsanov
posztszimbolista. Tarkovszkijra a pszichologizmus jellemző, míg Paradzsanovra az anti-pszichologizmus.
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legrégibb megfogalmazását Platon A lakoma című művében találjuk, amikor a kettészakadt
lények újból egymásra találnak létrejön a szerelem, s ezzel helyreáll a hajdani ősegység, az
élet teljessége175. Paradzsanov filmjében amellett, hogy a költő és szerelmének arcvonásai
finoman tükrözik a férfi és női jegyeket, azonos, semleges öltözékük kifejezetten ezeknek a
nemi különbségeknek az elrejtésére törekszik. Nem csak arcvonásaik hasonlósága, de
szépségükön átsugárzó lelki szépségük is egylényegűségüket hangsúlyozza. Az androgün
eszméje szoros kapcsolatban áll a művészettel, az alkotással is, mivel a művész androgün
természetű lény176. Ezt az asszociációt erősíti az a kép, amelyen Szajat-Nova mozdulatával,
amelyet a fejezet elején láttunk, hangszerét mint a nőiség és érzékiség szimbólumát
értelmezi. A férfi-női princípium összetartozása úgy véljük összefügg Paradzsanov
személyiségének homoerotikus irányultságával is. Paradzsanov számára a művészet
legbelső lényege szerint erotikus töltetű, illetve a szerelemhez hasonlóan erotikus töltetű az
alkotás aktusa is, ilyen értelemben A gránátalma színe egyfajta művészi vallomás is177.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 15:30)

(A gránátalma színe, 15:20)

Szajat-Nova és szerelme egylényegűségét tevékenységük is kifejezi. Szajat-Nova
szerelme csipkét ver178, mozdulatai jelképesek csaknem táncszerű mozdulatok. Az orsók
mozgatása, a csipkeverés rituális jellegű mozdulatsor. Ehelyütt meg kell jegyeznünk, hogy
175

Ez a mítosz hosszú kultúrtörténeti vándorlás során például Mihail Vrubel festészetében a Démon
ábrázolásaiban jelenik meg, többek között az Ülő Démon (1890) című festményen. Ezeken az ábrázolásokon
a Démon hangsúlyozottan androgün jegyeket visel. Ez a mozzanat azért is érdemel figyelmet, mert
Paradzsanov írt egy Démon című forgatókönyvet, amelyet azonban elutasítottak.
176
Ez az eszme fontos motívuma volt a századelő művészetének is. Az orosz századelő több gondolkodója
összekötötte az androgün eszmét a művészettel és az alkotással az erosz mibenlétének megfogalmazásában,
mint például Vlagyimir Szolovjov vagy Zinaida Gippiusz (ld.: ШЕСТАКОВ 1991)
177
A férfi-női princípium összetartozásának hangsúlyozása úgy véljük, összefügg Paradzsanov emberi és
művészi személyiségének homoerotikus irányultságával is. Paradzsanov életrajzának bemutatása során
említettük, hogy a rendező ellen felhozott vádak egyike a homoszexualitás volt. Anélkül, hogy bármilyen
bizonyítékkal rendelkeznénk, hisz ezt a kérdést a rendező életrajzírói gondosan elkerülik, úgy véljük ez a vád
teljesen alaptalan, úgy gondoljuk, hogy ez inkább annak következménye, hogy Paradzsanov fentiekben
taglalt világlátása előtt álltak értetlenül, vagy – vádlói esetében – értelmezték tudatosan félre.
178
A csipkeverés olyan női foglalatosság, amely ugyanolyan alázatot és mesterségbeli tudást követel, mint a
költészet, de ez a „szavak nélküli” önkifejezés művészete. Ld. Jan Vermeer van Delft: Csipkeverőnő (16691670) című képét, vagy Claude Goretta A csipkeverőnő (1977) című filmjét.
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az orosz ’плести кружево’ kifejezés, azaz a csipkét fon jobban megfelel a filmben
megjelenő értelmezésnek. Szajat-Nova szerelmének mozdulatai a fonást idézik, és a
kifejezés egyben Szajat-Nova és szerelmének tevékenységét összeköti: a költő a szavakat
ölti egymásba, szövi a szavakat, szerelme pedig a csipke fonalait fonja, ölti egymásba
(плести слов – плести кружево), s mindkét tevékenységnek egy művészeti alkotás lesz
az eredménye. Míg Szajat-Nova az írással foglalkozik, könyvet és tollat tart maga előtt a
kezében, addig szerelme egyre csak fonja csipkéjét. Szajat-Nova szerelmének mozdulatai
kifejezik a szerelem megszületésének stációit, mintegy a szerelem hálóját szőve, hol
felgyorsulnak,

hol

megtorpannak,

hol

elbűvölni

kívánnak,

hol

szemérmesen

visszavonulnak. A fonalak ezen kívül jelképezhetik a sors fonalait is, a költő szerelmének
mozdulatai pedig a Párkákat idézik, akik az emberi élet fonalát fonják.
A költőt és szerelmét a szoba is összekapcsolja, ám ebben a szobában egyetlen
egyszer sem lesznek egyszerre jelen.
A költőben a szerelem feltámadásával egyidejűleg megszületnek versei is,
melyeket Szajat-Nova költészetét ihlető alapvető motívumain keresztül ismerünk meg, és
amelyek egyben az emberiség kultúrájának alapvető motívumai is. A költő egy földdel teli
rézedényre búzamagot szór – szintén szimbolikus termékenységi jelenet –, majd a
jellegzetes lepény alakú örmény kenyérre rászórja a földet. Ez a motívum is az
életfolyamatok állandó metamorfózisát szimbolizálja. A következő képen a költő egyik
karján egy fehér kakas ül, amely a filmben többször is szerepel áldozati állatként, a
háttérben pedig a földön a nyitott könyv lapjait fújja a szél. Ez utóbbi motívum felidézi a
nézőben a tetőn száradó könyvek képét, amelyet a film A költő gyermekkora című
fejezetében láttunk. A következő képen a költő egyik kezében égő gyertyát tart, amely a
Biblia alapján a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma, így a keresztény
szimbolikában Krisztus jelképe, aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a megváltás
fényét (JELKÉPTÁR 1990: 77), a másikban egy fehér rózsaszálat, amelyet lassú mozdulattal
arca elé emel. Az ezt követő képen a költő egyik kezében egy páncélsisakos koponyát
fordít lassan a néző felé, míg másik kezét lassan arca elé emeli és eltakarja szemeit,
vörösre festett tenyerét pedig kifordítja. Ez a motívum előreutal a költő majdani a
hazájáért hozott önfeláldozására.
Érdemes megjegyezni, hogy a rendező itt is azzal az eszközzel él, amelyet már a
prológusban, majd A költő gyermekkora című fejezetben is alkalmazott. Nagy számban
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egymás után ugyanazt az alakot, ugyanabban a képkivágásban, stopp-trükkel közvetlenül
egymásravágja, ami – amint azt korábban taglaltuk –, ellentétes a hagyományos filmes
montázs elveivel. A film ezt követő képén Szajat-Nova szerelme a szeme elé tartja a fehér
csipkét, kikukucskál mögüle, majd ernyedt mozdulattal mellére ejti. Majd ismét a költőt
látjuk, egyik kezében egy páva színes faroktollát tartja, amely tollként az írás, pávatoll
mivoltában pedig az égi világ és a halhatatlanság jelképe is 179, a másik kezében a korábban
már látott gyöngyházszínű kagylót tartja a mellére helyezve. Ezt a kagylót a gyermek
Szajat-Nova látta egy női mellre helyezve, amikor belesett a keleti fürdő ablakán. A
pávatoll és a női mell formáját idéző kagyló összekapcsolása az örök égi szerelem
szimbólumává válik180. A következő képen a költő szerelmét látjuk, amint elszakítja a
csipke fehér fonalát, majd ezt követően Szajat-Nova ingatja fejét, mint egy ingát, mögötte
ezúttal a barokk angyalka képkeret nélkül szintén ingamozgásban leng. Ezután először a
költő szerelmét, majd magát a költőt látjuk, amint lehúzzák gyűrűjüket és felmutatják azt.
Ezután az üres szobát látjuk a költő és szerelme fő attribútumaival, a csipkét fújja a
szél. A mindeddig a hátteret képező aranykeret és benne az angyalka immáron le van
takarva egy kék tüllel, amely miközben lehull a földre, azt a benyomást kelti, mintha kék
füst gomolyogna a keretből. Ennek a talányos képnek, különösen az angyalkát eltakaró
keretből gomolygó kék füstnek a jelentésével kapcsolatban szeretnénk megjegyezni, hogy
azoknak a jelképeknek és szimbólumoknak a többsége, amelyeknek a rendszeréből
Paradzsanov kibontja filmje mondanivalóját, egyrészt az általános emberi kultúra szerves
részét képezik, másrészt azokat a maguk konkrét, közismert jelentésében, logikus
következetességgel alkalmazza a rendező. Nem követelik meg a nézőtől a rébuszok
megfejtését, illetve az értelmezés bonyolult folyamatát. A rendező filmjeit ugyanúgy el
179

Szemadám György A szurámi vár legendájáról írt tanulmányában a páva szimbólikus jelentéséről a
következőket írja: „Ugyanitt páva is megjelenik (mely szimbolikusan szintén a halhatatlanságra utal), hisz az
ősi kultúrák e madár szétterülő faroktollaiban a transzcendens égi világhoz való tartozását, az örökkévaló
Mindenség jelképét látták.” (SZEMADÁM 1987: 18) A Közel-Keleten az életfa mellett ábrázolt páva a
halhatatlan lelket jelképezi, az iszlám szerint pedig kinyíló-becsukódó farka a Mindenség ciklikus, térbeli és
időbeli mozgását idézi. Számos középkori ábrázoláson az „élet forrásából” ivó lélekmadárként jelenik meg.
A paradicsomban és a vértanúk kezében ábrázolt pávák is az örök életre utalnak. A páva az örök szerelem
jelképe is. (JELKÉPTÁR 1990: 175-176).
A századelő orosz festészetének kedvelt motívuma volt a páva, így például Natalja Goncsarova
számos képén megörökítette, többek között a Páva a tűző napon /egyiptomi stílusban/ (Павлин под ярким
солнцем /стиль египетский/, 1911) című képén is. Emellett megemlítjük még Goncsarova páva-ábrázolását
például az orosz népi hímzésen ugyancsak szétterülő, nyitott faroktollal, valamint Larionov pávaábrázolásait.
180
E két szimbólum összekapcsolása utalhat a földi és az égi szerelem összekapcsolására, amely a század
eleji orosz gondolkodók egyik központi motívuma volt (erről ld. Az orosz századelő gondolkodóinak írásait:
ШЕСТАКОВ 1991)
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lehet olvasni, mint a miniatúrákat és az ikonokat, ha megtanuljuk a megfeleléseket. Ez
végül is minden befogadásra érvényes, Paradzsanov azonban nem a filmművészet
általánosan elfogadott és ismert megfelelésrendszeréből válogat, hanem az általános,
tradicionális kultúrkincsből, s ebben a filmben Szajat-Nova költészetének képeiből is.
Értelmezésük nehézsége emellett abban áll, hogy a rendező rendkívül zsúfoltan tárja őket
a néző elé. Mindemellett mint minden művész, ő is alkot új megfeleléseket,
koherenciákat, mint például amelyekről már szóltunk a Prológus képeivel kapcsolatban,
sokszor szándékosan lebegtetve az értelmezés lehetőségeit, csak az érzékekre bízva a
befogadást. Így ezzel a képpel kapcsolatban csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy a világoskék szín a film színszimbolikájában bizonyosan szerepet játszik, illetve
arra, hogy Paradzsanov zsenialitásának egyik kulcsát éppen az ilyen különös hatást keltő
képek sajátos, plasztikai megoldásokkal való elérésében látjuk.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 18:55)

A KÖLTŐ HERCEG UDVARÁBAN. IMA A VADÁSZAT ELŐTT
A harmadik fejezet A KÖLTŐ HERCEG UDVARÁBAN. IMA A VADÁSZAT
ПОЭТ ПРИ ДВОРЕ КНЯЗЯ. МОЛИТВА ПЕРЕД ОХОТОЙ) című fejezet.

ELŐTT

(ГЛАВА

ТРЕТЬЯ:

Szajat-Nova és Anna hercegnő között kibontakozó szerelem bemutatása után
Paradzsanov a grúz fejedelmi udvar életét mutatja be a vadászat epizódján keresztül.
A költő herceg udvarában. Ima a vadászat előtt című fejezet első képén arany
háttér előtt egy sápadt, hamuszínű női arcot látunk. Ránk emeli fáradt, szomorúságot
tükröző tekintetét. A titokzatos női arc ismerős vonásai Szajat-Nova szerelmének arcát
idézik. Levon Grigorjan elemzése szerint ez maga Szajat-Nova és választottjának
szereleme, melyet elemésztett a tűz, és hamuvá vált. A következő képen Szajat-Novát
látjuk aranyhímzéses fekete ruhában egy aranyszínű fémkeretbe foglalt ikon előtt,
amelyen azonban a szent feje helyén fekete űr tátong. Szajat-Nova oldalra pillant.
Tekintetét a következő képen megjelenő szoborszerű márványfehér női nyakat díszítő
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gránátberakásos nyakék keresztjére emeli. Ez ismét sugallatként hat a költő számára, aki
megérti, hogy nem a szerelem beteljesülése, hanem az Isten szolgálata az ő rendelt sorsa,
mely előbb vagy utóbb beteljesedik.
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 19:10) (A gránátalma színe, 19:25) (A gránátalma színe, 19:35)

Majd egy vadászjelenetet ábrázoló reliefet látunk, amely sematikus, stilizált
ábrázolásmódjával az ősi mezopotámiai, illetve urartui művészet stílusjegyeit hordozza
magán. Az egész vadászjelenetet fehérarany, aranysárga és aranybarna szín uralja, mind a
föld, mind a ruházatok, mind a kellékek megjelenítésénél ezek a színek dominálnak. A
fejedelem kíséretében imát celebrálnak a sikeres vadászatért. A földet állatbőrök borítják
gazdagon, egy fehérbe öltözött szerzetes az ég felé fohászkodik, egy aranyba öltözött pap
a szentségtartót tartja kezében, vitézei a fejedelem előtt térdelnek. A jelenet fenségességét
azonban ambivalenssé teszi a háttérben egy aranyszínű labdával játszó nő. Az épületből
kíséretével Anna hercegnő, a költő szerelme vonul ki. Pisztolyával a levegőbe lő, mire a
labdázó nő összeesik, mintegy imitálva a vad elejtését, áttételesen pedig az áldozatot. A
következő jelenetben férfiakat látunk. Középen a fejedelem ül a földön fekete ruhában,
körülötte turbános színes keleti öltözéket viselő állatszelidítőket látunk oroszlánjaikkal és
szarvasaikkal, valamint aranyszínű labdákkal játszó solymászokat, mintha csak a
keresztény egyházi imát pogány rítus bemutatása is követné. A következő képen három
hölgyet látunk, egyikük valószínűleg Anna hercegnő pisztollyal és szablyával a kezében, a
másik egy aranyszínű labdával játszik, a középső, bizarr külsejű udvarhölgy esernyőt és
legyezőt tart a kezében. A középső, agyonpúderezett, fehérre maszkírozott arccal, a
nyugati ízlést imitáló ruhában, amely ellentéte Anna hercegnő tradicionális grúz
viseletének, – színes esernyővel és legyezővel, parodisztikus csábító mozdulataival az
udvari élet hamisságát fejezi ki. A jelenetnek van egy cirkuszi előadásra emlékeztető
jellege181. A jelenetsort gregorián egyházi kóruszene kíséri, melynek fenséges kimért
181

A szarvas a római korszakban bekerült a cirkuszi állatok készletébe (A KERESZTÉNY 1986: 248).
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hangzása ritmikus harci csörgődob hangjával keveredik. Fekete paripákon lovasok
haladnak el mögöttük, csörgődobokat zörgetnek, majd a fejedelem kihúzza kardját
hüvelyéből, mellette trófeákat magasba emelő férfit látunk. A következő képsor alatt
megváltozik a zenei aláfestés, harci dudaszó hallatszik, a fejedelem és fekete paripás
kísérete a földből ágaskodó agancsok körül táncolnak paripáikon 182, csörgődobokat
zörgetnek s aranyszínű labdával játszanak. A következő képen egy férfi egy páva csőrét
szorítja szájába, mintegy csókot váltva a halhatatlanság és a szerelem madarával, talán az
udvari csábítás kifejezéseként. A férfi megjelenésével visszatér a gregorián kóruszene.
Ezután Anna hercegnőt látjuk a fehér ruhás szerzetes, valamint udvarhölgyei kíséretében.
Mindannyian aranysárga ruhát viselnek, szablyákkal, agancsokkal, labdával játszanak
körülötte. Anna hercegnő pisztolyával jelet ad a vadászat megkezdésére. Szajat-Nova egy
aranyszínű szőnyegen térdelve hangszerére mutat, jelezvén, hogy az ő fegyvere nem a
szablya és a pisztoly, hanem a hangszer, majd hangszerét átadva egy angyalnak,
bizonytalanul lovához hátrál. A vadászat jelenetének szűkszavú, de beszédes apró
jelzéseivel Paradzsanov megjeleníti a költő és az udvar kibékíthetetlen ellentétét. A költő
ugyan részt vesz az udvari életben, amely hivalkodó és hamis, – ezt többek között az
aranyszínű labda jelképezi, ugyanakkor nem tartozik ehhez a környezethez.
Anna hercegnő és a költő felülnek a lóra, megkezdődik a vadászat. Ám amit
látunk, az nem fejedelem és kíséretének vadászjelenete, hanem valójában a férfi vadként
űzi a nőt. Anna és a költő elszakadnak a vadászó társaságtól, és egy elhagyatott
mauzóleum (ГРИГОРЯН 1991: 102) fala előtt lovagolnak el, elöl Anna világos ruhájában, s
őt szinte árnyékként – fekete ruhájában fekete lován a fal fekete hátterétől alig elkülönülve
– követi a költő.
Szajat-Nova versidézete előrevetíti szerelmük sorsának kilátástalanságát:
«...тьма перед мыслью впереди, лишь пение – со мной оно,
но мне надежды в жизни нет, близка моя могила, знай.»
„Sötétség jár a gondolat előtt, csupán az ének van velem,
De nincs reményem ez életben, sírom közel, ezt tudnod kell.”
(A gránátalma színe, 23:00)183
182

A kaukázusi-ibér népek mitológiai elképzelései szerint a különböző világokat a föld szélén álló világfa
köti össze egymással. Egyes változatok szerint nem világfa, hanem egy hatalmas ágas-bogas agancsú szarvas
köti össze a különböző világokat, amelynek szarvain fel lehet jutni a felső világba (MITOLÓGIAI 1988: 275).
183
Az idézet Szajat-Nova „Nekem, s kedvesemnek egyazon idő adott életet, tudd,” («Меня и милую мою
година та ж родила, знай,») kezdősorú 1759. keltezésű örmény nyelven írt verse 2. versszakának 3-4. sora,
amelynek eddig még nem született magyar fordítása, ezért saját fordításomban közlöm az idézett verssort. A
fenti versidézet Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963: 15; САЯТ-НОВА 1982: 76).
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Szajat-Nova egy sírkamrába lép, ahol egy faragott kőszarkofágon egy színes
selyembe burkolt halott, egy múmia fekszik, rajta egy fekete színű, megégett, foszló
vászondarab, amire igazgyöngyből szavakat hímeztek. A költő úgy tapintja ki az írást,
mintha sötét lenne, és nem látna. Stopp-trükköt alkalmazó vágással Anna hercegnő lép be
a sírkamrába, arca hamuszürke, tekintete lemondó. Kézmozdulatai azokat a mozdulatokat
idézik vissza, amelyekkel a csipkét fonta, csak most láthatatlan fonalait fonja. A
következő képen Szajat-Novát látjuk a gyönggyel kivarrott fekete vászonnal kezében.
Közben száll a fekete pernye, szállnak a vászon széthamvadt darabkái, tűz emésztette,
beteljesülhetetlen szerelmük megégett foszlányai 184. Majd Annát látjuk, ő tartja kezében a
gyönggyel kivarrott fekete vásznat, s szemeit lehunyva, fejét lehajtva már majdnem átadja
magát, amikor hirtelen magához tér, és pisztolyával a levegőbe lő, mintegy jelezve, hogy
az udvari életet választja. A jelenetsor alatt különböző női hangokon többször elhangzik
egy szöveg. Ez a szöveg nincs lefordítva, így a néző csak a hangzás hangulatát érezheti.
Ezt a jelenetsort követően újra Szajat-Nova szerelméhez intézett verssorai
következnek:
«Слова бессильны пред тобой! как алый лик твой описать?»
„Erőtlen a szó előtted! hogy írjam le bíbor orcád?”
(A gránátalma színe, 0:25:17)185

A következő képen a költő szerelmét látjuk, azonban immár piros ruhában, fekete
kesztyűben. Egy piros csipkét tart arca elé, szomorú tekintettel, fejét ingatva bűvöli, majd
mellére ejti azt. A kép alatt zenei aláfestésként a hegedű fájdalmas hangját halljuk.
Szereleme lángra gyúlt, ám a fekete kesztyű, és a mozdulat, mellyel keblére ejti a csipkét,
már előrevetíti a szerelem tragikus végét. Mögötte a barokk keretben forgó arany puttó
háttere szintén vörös színűre változott. Majd az immár feketébe öltözött költőt látjuk a
„kép” előtt, ismét hangolja hangszerét, amint szerelmük kibontakozásának jelenetében
annak idején, de most már új élmények megfogalmazására készülődik. Itt is
megfigyelhetjük a néző számára alig észrevehetően rejtett, finom, ugyanakkor nagyon is
(VERSMELLÉKLET 4. vers)
184
A széthamvadó fekete vásznon megmaradó írás felidézi Mihail Bulgakov Mester és Margarita című
regényének mondatát: „A kéziratok nem égnek el.”
185
Az idézet Szajat-Nova „Idegen föld – csalogány-gyötrelem: éve már, hogy a hazai kertre vár!”
(«Чужбина – мука соловья: год – сада он родного ждет!») kezdősorú 1758. keltezésű örmény nyelven írt
verse 2. versszakának 1. sora, amelynek eddig még nem született magyar fordítása, ezért saját fordításomban
közlöm az idézett verssort. A fenti versidézet Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963:
17; САЯТ-НОВА 1982: 67). (VERSMELLÉKLET 2. vers)
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következetes oda-visszautalások rendszerének egyik mozzanatát. A költő szerelme tovább
folytatja a csipke fonását, ezúttal piros szálakkal, de ugyanazzal a fonó-szövő, a tánc
mozdulatait idéző kézmozdulatokkal. A következő képen újra Annát látjuk szövőállványa
mellett a szobában, amelyben ezúttal is jelen vannak a költő alakját kísérő attribútumok, a
kamancsa, a könyv, de a költő szőnyegének színe pirosra változott. A jelenet alatt
többször elhangzik egy idézet, hol férfi, hol női hangon, különböző ritmusban lüktetve,
hol zaklatottan felgyorsulva, hol pedig ernyedten lelassulva. Levon Grigorjan
elemzésének nyomán haladva a következő versidézetről lehet szó: «Ты вся – огонь, твой
плащ – огонь, – как воевать с таким огнем?», azaz a versidézet kettejük szerelmének
heves lángra lobbanását énekli meg: „Egész valód égő tűz, köntösöd is égő tűz, hogyan is
harcolhatnék íly tűz ellen?”186. A versidézet hangjai lant és a zongora disszonáns
hangjaival keverednek, és egy szorongást keltő hangmontázzsá állnak össze. Egy
pillanatra feltűnik Szajat-Nova arca, amit szerelmének megjelenése követ, aki immár
fekete csipkét tart arca elé, amely egy stopp-trükkel visszaváltozik pirossá. A következő
képen Szajat-Nova tartja arca elé a fekete csipkét. A fellángoló szerelem a tragikus
végéhez ért. A fekete csipke a szerelem elsiratását jelenti, s Szajat-Nova kezében ez a
fekete csipke egyben választását is előrevetíti, azaz a szerzetesi ruha fekete színét.
Szerelmük stációit egybefoglalja Szajat-Nova szerelmének mozdulata, a mellére helyezett
gyöngyházas csigán végighúzza érintetlenségüket és szerelmük kibontakozását jelképező
fehér csipkét, amelynek fellángolását ruhája vörös színe, halálát pedig kendője feketéje
jelzi. Mindez már tőlük független, az arc már nem látszik, csak a test egy része, amely
elvont tartalom hordozója már. Ezután egy kék vázát látunk, amelyen a női mellet idéző
gömbölyű gyöngyházszínű és egy hosszúkás formájú csiga látható, a férfi és a női
princípiumra vonatkozva. A kék váza az ég jelképeként jelenik meg, s arra utal, hogy a
földi életben nem, csak az égben egyesülhet Szajat-Nova és szerelme.
A következő képen Szajat-Nova szerelme a szobában áll, azonban maga a szoba
megváltozott. A szoba az ezt megelőző képsorokban bizonyos elvontságot sugallt, mivel
egy üres térben csupán a szerelmesek attribútumai jelentek meg. Most egy földi valóságot
tükröz, zsúfoltságával, gazdagságot és kényelmet kifejező bútoraival, karszékkel,
ülőkékkel, asztalokkal. A padló világos aranyszínű fehér csipkés szőnyege sötét színűre
186

Az idézet Szajat-Nova „Abasban jártam, s az egész világot bejártam, én ostoba.” («Я был в Абаше, я
весь мир прошел до края, нелепая.») kezdősorú 1758-as keltezésű örmény nyelven írt verse 5.
versszakának 3. sora. A fenti versidézet Mihail Lozinszkij orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1982: 70).
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változik át. Szajat-Nova alakját kísérő tárgyak eltűnnek a szobából. Az Anna hercegnő
alakjához kapcsolódó csipkeverő állvány ugyan megmarad, de már nem rendeltetésének
megfelelő funkciót tölt be, hanem virágállvánnyá változik. Az ablakokba is fekete
szőrmék kerülnek. Az arany keretben forgó puttó háttere is feketére változik. A szárnyas
angyalka, amely mindvégig jelen volt szerelmük története alatt, értelmezhető úgy is, mint
az a gyermek, akinek szerelmük gyümölcseként kellett volna megszületnie. A nő piros
ruháján egy fekete tüll kaftánt visel, két kezében pedig gömbölyű hasú, hosszú nyakú
fehér vázácskákból tejet öntözget ki a földre ugyanazzal a mozdulattal, amellyel eddig a
fonalakat szőtte, talán annak jelképeként, hogy az éltető anyatejjel nincs kit tápláljon. A
következő képen fekete kesztyűs kezeivel – ki-kilesve mögülük – eltakarja arcát. Az a
mód, ahogyan a rendező bemutatja Szajat-Nova és szerelme történetét, valójában maga is
hasonlít a csipke szövéséhez, amelyben a két szerelmes sorsa, érzelmei egymásba
fonódnak majd újra szétválnak, s a végén, ahogy Szajat-Nova szerelme annak idején
elszakította a fehér fonalat, az ő szerelmük is megszakadt.
A következő Szajat-Nova idézet a szerelmesek kényszerű elválását énekli meg,
összetartoznak ugyan, mégis el kell válniuk:
«Я – на чужбине соловей, а клетка золотая – ты!»
„Én száműzött csalogányhoz, kalithoz vagy te hasonló,”
(A gránátalma színe, 0:28:00)187

Ezután ismét a szobát látjuk, ám a szoba újabb metamorfózison ment át. Teljesen
üres, Szajat-Nova hangszere és a könyv a földön hever. Az ablakban két páva hosszú
színes farktollazattal. A falon fekete színű, csúcsíves formájú ajtót imitáló geometriai
alakzatot látunk, amely inkább egy fekete lyukra vagy alagútra hasonlít. Szajat-Nova
fekete ruhájában szinte teljesen beleolvad ebbe a feketeségbe, csak arca és kezei
világítanak ki belőle fehérségükkel. Szajat-Nova a fekete háttér előtt olyan, mintha
festménnyé vált volna.
A következő képen egy udvarbelsőt látunk, Szajat-Nova széttárt kezekkel,
értetlenül hátrál az udvaron, az udvari emberek dobszó kíséretében űzik el őt.

187

Az idézet Szajat-Nova „Én száműzött csalogányhoz, kalithoz vagy te hasonló” («Я – на чужбине
соловей, а клетка золотая – ты!») kezdősorú örmény nyelven írt verse 1. versszakának 1. sora. A fenti
versidézet Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963: 11; САЯТ-НОВА 1982: 85). A vers
Tótfalusi István magyar fordításban a Szerelmi ének címet viseli (SCHÜTZ 1995: 290). (VERSMELLÉKLET 3.
vers)
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Ezután egy pantomimjáték következik a filmben. Megjegyezzük, hogy Levon
Grigorjan elemzésében – feltehetően a rendezői változatot ismertetve – ez a
pantomimbetét eredetileg a vadászatot bemutató fejezet előtt szerepel. Ezt látszik
alátámasztani, hogy ennek a pantomim jelenetnek a színvilága összhangban van annak a
képnek a tónusával és részben szimbolikájával, amely közvetlenül a vadászatot bemutató
fejezet látható, amelyen a világos rózsaszín tónusú üres szobát látjuk, ahol a barokk
keretből gomolyog a füstöt imitáló világos kék tüll. A pantomim jelenetnek a színbéli
tónusa nagymértékben eltér a film alapvető színvilágtól. A hátteret alkotó szőnyegek
alaptónusa világos, vidám színű, bár a szimbolikus jelentéssel telített alapszín továbbra is
a fehér, a fekete és a piros. A kép jobb oldalán egy világoskék ruhát viselő, ember
nagyságú Szűz Mária-szobor áll, amely éppen azzal a világoskék tüllel van letakarva,
amely az imént leírt képen jelent meg. A szobor felett egy mérleget látunk. A színes
szőnyegek mögül egy hagyományos örmény férfi- és női öltözék jelenik meg olyan
módon felfüggesztve, mintha egy mérleg két karját képeznék. A mérleg a későbbiekben is
visszatér, amikor Szajat-Nova már a kolostorban van, az ő feje felett látható egy mérlegábrázolás. A felakasztott ruhák továbbviszik a három szimbolikus jelentésű alapszínt, a
fehéret, a feketét és a pirosat. A pantomim jelenet a szerelmesek történetét beszéli el a
népi színjátszás, a vásári komédia stílusában. Elsőként egy álarcos Harlekin dobol,
amelynek fejét kosszarvakat formáló sisak fedi. Majd egy piros ruhás fehérre púderezett
arcú hölgy, a Dáma lép elő, tükrében nézegeti magát, kezében pedig egy fehér rózsát tart.
Ezután a férfi lép elő, egy aranytálat szorít mellére, majd ezüstkannája tartalmát az
aranytálba önti. Újra a hölgy jön elő a függöny mögül, az iménti aranytál már az ő
kezében van, megissza tartalmát, és tántorogni kezd, majd az aranytálat szívére helyezi,
jelezve, hogy hatott a szerelmi bájital. Ismét a doboló Harlekint látjuk, a függöny mögül
pedig felbukkan, és vidáman ugrándozik a gyermek Szajat-Nova tollakkal a kezében és a
fején.
Ez a pantomimjáték Szajat-Nova és szerelme történetét adja elő parodisztikus
formában. Egyfajta búcsú az elérhetetlen igaz szerelemtől. A bábjáték látszatvilága
súlytalanná teszi a magasztos szerelem történetét. Az, ami az élet értelmének tűnt, kiderül,
hogy játék és látszat volt csupán. (De egyben tudósít a jelenet arról is, hogy Szajat-Nova
és szerelme története belekerült a folklórba, ami azt jelenti, hogy a műfaj a korra jellemző
tipus-figurákat kreált a személyes, egyedi sorsokból.)
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Paradzsanov

filmjeiben

előszeretettel

alkalmaz

maszkokat,

bábjátékot,

pantomimot. Az Elfelejtett ősök árnyaiban jelmezbe öltözött álarcosok, maskarások
(ряженые)188 jelennek meg, ott még nem különálló betétként, hanem szervesen a
mindennapi élet, az ünnepek részeként. A világ bemutatása bábokon, illetve marionettfiguráknak tűnő embereken keresztül, a rendező következő filmjében, A szurámi vár
legendájában is megjelenik, ezekről a sajátosságokról a film elemzése során szólunk
majd. Paradzsanov utolsó játékfilmje pedig, az Asik-Kerib tulajdonképpen egy
parodisztikus elemeket és a keleti színjátszás elemeit ötvöző nagy pantomimjáték.
A gránátalma színe című filmben különálló betétként jelenik meg a
pantomimjáték. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy Paradzsanov számára a népi
művészet, így a vásári komédia, nem alacsonyabb rendű tevékenység, mint a magas
művészet. Mindkettőnek megvan a maga küldetése és sorsa. A népi művészetet is az
autentikus kifejezés lehetőségének tartja. Ez a szemléletmód – mint erről korábban, az
Elfelejtett ősök árnyai című film kapcsán már szóltunk – a rendezőt rokonítja a századelő
művészetfelfogásával, azokkal az irányzatokkal, amelyek felfedezték maguk számára a
népművészetet, és a magas művészettel egyenrangúként értékelték, saját művészi
gyakorlatukban maguk is alkalmazták a folklór, népi művészet törvényszerűségeit. A
gránátalma színe című filmjében Paradzsanov nem csupán ebben a betétben alkalmazza a
pantomimjáték eszközeit, de a film más részeiben is előfordul, hogy a színészek a
pantomimjátékban szokásos mozdulatokkal fejezik ki szereplők által megjelenítendő
mondanivalót. Ez leginkább a Szajat-Nova ifjúkorát, szerelmének történetét és az udvari
életet bemutató részekre jellemző. Ez a megoldás többek között annak kifejezésére
szolgál, hogy az udvar világa a színjáték terepe hamis, valójában látszatvilág.
Ezután egy másik helyszínre kerülünk, amely azonban nagyon hasonlít az
előbbihez. Egy udvaron vagyunk, ahol hatalmas állványzatról gyönyörű bíborvörös
szőnyegek lógnak alá. Az ifjú költő jön elő a szőnyeg mögül, mintha ő is a pantomim
előadás egyik szereplője lenne. Majd megint megjelenik a pantomimjáték két szereplője, a
férfi és a nő, de bújócskát játszanak vele, a szőnyegek tetején jelennek meg, mintha csak a
költő lázálmának szüleményei lennének. A pantomimjáték előadója szintén Szofiko
Csiaureli.

188

Ezek a maszkok nagyon hasonlóak a magyarországi busók maszkjaira, s szintén a farsangi ünnepkörhöz
kapcsolódnak.
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Jelenetfotók:

(A gránátalma színe 29:20) (A gránátalma színe 31:15)

A KÖLTŐ KOLOSTORBA VONUL
A negyedik A
МОНАСТЫРЬ)

KÖLTŐ KOLOSTORBA VONUL

(ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ:

ПОЭТ

УХОДИТ В

című fejezet.

Az életrajzi adatok szerint az 1750-es években Szajat-Nova kegyvesztett lett az
udvarban, és az észak-örményországi Haghpat-kolostorba száműzték. A legenda szerint
felszentelésekor ruhája alatt voltak hangszerének húrjai, így azután felszentelt húrokon
játszott (НАЛБАНДЯН 1982: 24). A néphagyomány szerint a költő többször elhagyta a
kolostort titokban, hogy híres asugokkal keljen versenyre (SCHÜTZ 1995: 285).
Ennek a fejezetnek az első képe is érdekes látványával hívja fel magára a
figyelmet. A Haghpat-kolostor templomát, a X. században épült Szent Nsan-templomot
látjuk, a képen a templomot fekete maszk veszi körül, amely az épületet formáját követi.
A maszkolás a filmes eljárások eszközeként más filmalkotásokban is megjelenik,
különösen a némafilmekben alkalmazták előszeretettel. Paradzsanov az örmény templom
geometrikus formáját kiemelve a templom sziluettjét követő absztrakt jellegű maszk
alkalmazásával a kolostor világának elvont, szellemiséget megtestesítő életét jelzi. Az
udvaron szintén absztrakt geometriai alakzatoknak tűnő apró bábszerű figurák jelennek
meg a hozzájuk képest hatalmasnak tűnő templomépület előtt, s ez úgy értelmezhető,
hogy az ember az Isten előtti jelentéktelen. A kép továbbá olyan hatást kelt, mintha egy
lyukon keresztül kukucskálnánk be valahova. A fekete maszk teljesen kizárja a külvilágot,
azaz a földi világot, a kívülálló, jelen esetben a néző nem része ennek a világnak, ő csak
beleshet oda, de nem lépheti át a két világ közti határvonalat.
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Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 32:00)

Az udvaron, ahová Szajat-Nova piros világi ruhájában belép, arany díszítésű piros
palástban a kolostorfőnök és fekete reverendás szerzetesek fogadják. Miután Szajat-Nova
átnyújtja hangszerét a kolostorfőnöknek, levetik róla piros színű világi ruháját, és ő
elfogadja a fekete szerzetesi csuhát. Véget ér a költő világi élete, a szerelem vörös színét
az aszkézis, a gyász fekete színe váltja fel, és meg kell válnia kamancsájától, azaz a
költészettől. A jelenetet harangkongás kíséri.
Ezt a jelenetet az a versidézet követi, amelyben Szajat-Nová a szentek életének
követésére, a szerzetesi reverenda választására buzdítja magát, és az erkölcsi tisztaság
magasabb értékét hangsúlyozza a világi gyengeségekkel és hívságokkal szemben:
«Там – радость свадьбы, там – печаль, там – пир и песнопенье – там, […]
Коль волю духа ты творишь, не может быть и тленья – там:»
„Ott esküvő öröme, ott bánat, ott vigasság és énekszó, […]
Ha lelked akarata szerint alkotsz (cselekszel), akkor mulandóság sem lehet ott:”
(A gránátalma színe, 0:33:00)189

Az idézetet követő képen a szerzetesek egy csoportba tömörülve mohón falják a
gránátalmát, mellettük könyvvel a kezében elkülönülve egymagában áll Szajat-Nova. Ez a
kép szemléletesen kifejezi Szajat-Nova kívülállását ahhoz hasonlóan, ahogy a maga
idejében a fejedelmi udvarban is egyfajta elkülönülést tanúsított. Míg a szerzetesek a testi
táplálékot veszik magukhoz190, addig Szajat-Nova a szellemi táplálékot részesíti előnyben,
erre utal, hogy mögötte a kereszt reliefje látszik.
189

Az idézet Szajat-Nova „Szolgálj híven, tedd a dolgod, nép szolgája, Szajat-Nova;” («Угодливо,
народный раб! служить ступай, Саят-Нова!») kezdősorú1758. keltezésű örmény nyelven írt verse 4.
versszakának 1., 3. sora. A fenti versidézet Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963: 27;
САЯТ-НОВА 1982: 71). Az idézetet saját fordításunkban közöljük, mert Tótfalusi István magyar fordítása,
amely A nép szolgája címet viseli, és fordításában az idézet így hangzik: „Hol nász járja, hol temetés, hol
meg vidám ének fakad, […] / Ha csak lelked kedvét töltöd, szíved attól még megszakad –”, jelentősen eltér
az orosz eredetitől. (SCHÜTZ 1995: 287-288). (VERSMELLÉKLET 5. vers)
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Ezután Szajat-Nova arcát látjuk közeli beállításban felvéve. Tekintete merengő,
szemlélődő. A költőt a kolostorban egy másik színész, Vilen Galsztjan alakítja, arca a
szentek vonásait idézi. Bár itt nem a szerelmével való hasonlóságra esik a hangsúly, abban
azonban párhuzam fedezhető fel, hogy a szerzetes Szajat-Nova szép fiatal arcának finom
férfias és egyben lágy vonásai, a többi szerzetes határozott férfias arcvonásaival
ellentétben, androgün jellegzetességű.
A fejezetben a kolostor hétköznapjait látjuk, amelyben egymást váltják az evilági,
anyagi létfenntartáshoz kötődő mindennapi tevékenységek, a szerzetesek bort készítenek,
búzát csépelnek, olajat sajtolnak, valamint olyan rituális, vallási szertartásokat végeznek,
mint az esketés, keresztelés és temetés. Szajat-Nova fokozatosan vezetődik be a kolostor
ciklikus ritmusban szerveződő világába, amely egyben az élet fő szakaszainak hármasságát
– a születést, a munkát és a halált – is magában foglalja.
A gránátalmát mohón faló szerzetesek jelenete után a borkészítés tevékenységének
bemutatását látjuk. A szerzetesek egymás lábát mossák, amely egyrészt a tradicionális
borkészítés tevékenységéhez tartozik, másrészt a János evangéliumának 13. fejezetében
leírt rituális lábmosásra utal, amikor Húsvét ünnepe előtt, Jézus tudva, hogy „elérkezett az
óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához” (Jn 13/1), megmossa tanítványai lábát
(Jn 13/14-17).
Ezután a szőlőtaposás jelenete következik. A szőlő levének lábbal sajtolása ehelyütt
szintén a tradicionális borkészítéshez tartozó konkrét tevékenység, a szerzetesek nagy
kőkádakban meztelen lábbal sajtolják ki a szőlő levét. A borsajtolás jelenete ugyanakkor
visszautal a film prológusának arra a képére, amelyen egy örmény feliratos kövön egy láb
széttapos egy szőlőfürtöt, és egyben felidézi a prológus képsorainak bibliai allúzióit. A
következő képen a szerzetesek a kolostor padlózatába épített hatalmas boroskorsókba
bújnak, hogy megtisztítsák azokat.
A borkészítéshez történő előkészületek után Szajat-Novát látjuk, amint halottat
búcsúztat. Amellett, hogy a kétféle tevékenység más-más jellegű, az egyik a lét
fenntartásához szükséges evilági tevékenység, a másik szakrális jellegű, e két egymást
követő jelenetben összekapcsolódik a kezdet és a vég. Levon Grigorjan elemzéséből
190

Paradzsanov szándékát a jelenette tovább árnyalja az a mozzanat, hogy maguk a papok a gránátalmát eszik
mohó falánksággal, ugyanis például a görög mitológiában Démétér istennő eleusziszi papjainak tilos volt a
gránátalma fogyasztása – mert a termékenységet szimbolizáló gránátalma-magok a testi örömöket is
jelentették, és mert a Perszephonéhoz kapcsolódó történet folytán, a termékenységet szimbolizáló
gránátalmamagot a halál birtokolta (ld. 36. jegyzet). (JELKÉPTÁR 1990: 75-76; MITOLÓGIAI 1988: I/662)
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tudjuk, hogy a halott az Harjutyin nevet viseli, ami Szajat-Nova eredeti neve, így mintha
Szajat-Nova önmaga földi, világi életét búcsúztatná el (ГРИГОРЯН 1991: 109).
A következő jelenetben a szerzetesek a kolostor udvarán gabonát csépelnek. Ez a
jelenet is a film szimbolikájának sorába illeszkedik, azáltal, hogy a gabonacséplés
visszautal mind a prológusban megjelenő kenyérre, illetve A költő ifjúsága című
fejezetének arra a jelenetére, amikor az ifjú költő egy réztálból búzát szórt egy földdel teli
tálra.
A gabonacséplést az esketés szertartása követi, amelyben Szajat-Nova egy
Harjutyin nevű ifjút ad hozzá fiatal menyasszonyához (ГРИГОРЯН 1991: 109). A név
azonossága ezúttal utalás Szajat-Nova megvalósulatlan házasságára.
Szajat-Nova mögött egy olyan kép jelenik meg, amely az utolsó ítéletnek azt a
jelenetét ábrázolja, amikor Mihály arkangyal mérlegre teszi a lelket, és az illető jó és rossz
tettei kerülnek a mérleg két serpenyőjébe. A képen annak ellenére, hogy a gonosz tettek
serpenyőjére rákapaszkodik egy ördög, hogy a pokol javára dőljön el a mérlegelés, a
jótettek kerülnek túlsúlyba, mivel az feljebb, így az éghez közelebb van (A

KERESZTÉNY

1986: 229). Azonban a festmény úgy lengedezik, hogy bizonytalanná válik, hogy a
mérlegnek éppen melyik serpenyője van feljebb, azaz melyik győz. Szajat-Nova úgy áll a
kép előtt, mintha felülről nézne le ránk, halandókra, s mintha ő maga lenne a mérleg –
széttárja karjait. A mérleg motívuma A költő ifjúsága című fejezetben a pantomim játékban
is megjelent már.
A következő jelenetben egy szerzetes olajat sajtol, körbe-körbe jár a fehér
szamárral, amely a hatalmas malomkövet forgatja. A szerzetesek szinte érzéki élvezettel
túrják kezükkel a fekete napraforgómagokat, majd azt látjuk, hogy egy fémkancsóba
csorog az aranyló olaj.
A

következő

jelenetben

Szajat-Nova

csecsemőt

keresztel.

A

csecsemőt

Harjutyinnak keresztelik. A csecsemő ugyanabba a színes kendőbe van bugyolálva,
amellyel a halottat takarták le. Megjegyezzük, hogy ez a színes lepel a rendező következő,
A szurámi vár legendája című filmjében is megjelenik, ebbe a színes lepelbe burkolózva
szunnyad el Vardó, az idős jósnő halálakor. A föld alatti korsókban megérlelődött új bort
éppen Szajat-Nova kóstolja meg elsőként. A bort ugyanolyan réztálkával meri ki, mint
amilyenből a búzát öntötte a földre A költő ifjúsága című fejezetben. Ez a réztálka álmában
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ismét szerepet kap A költő álmot lát című jelenetben. Mögötte látjuk a jellegzetes keresztet
ábrázoló reliefeket.
A kolostor mindennapjainak bemutatása bizonyos értelemben úgy tekinthető, mint
a prológus képsorainak a kibontása. A kenyér, a bor és az olaj, mint az anyagi lét alapvető
szükségletei, egyben, mint arról fentebb szóltunk, szakrális jelentést is hordoznak. Ezen túl
arra is utalnak, hogy a kolostorok nemcsak a keresztény kultúra őrzői voltak, hanem
hagyományosan az emberi kultúrához tartozó alapvető mezőgazdasági tevékenységeket is
őrizték. Itt szeretnénk előreutalni arra a tematikus kapcsolatra, amelyet a film festészeti
vonatkozásait taglaló fejezetben kívánunk kifejteni. A filmben ezeknek a mezőgazdasági
tevékenységeknek hagyományos formáit látjuk, amelyek több XX. század eleji festő
képeivel mutatnak párhuzamot, köztük például Natalia Goncsarova vagy Niko Piroszmani
képeivel.
A jeleneteket mindvégig természetes hang kíséri, a lábmosás jelenetében a
vízcsorgás, a szőlőtaposás jelenetében a szőlőlé kipréselésének a hangja, a gabonacséplés
és az olajsajtolás jeleneteiben az állatokat buzdító kiáltások, a hatalmas malomkő alatt a
napraforgómagok szétzúzásának zizegő hangja, az egyházi szertartásokat pedig a
szertartások szövegei kísérik.
Szajat-Nova felnőttkori kolostori élete abban a lényeges pontban tér el gyermekkori
kolostori életétől a rendező értelmezésében, hogy míg gyermekkorában a Szanahinkolostorban a könyvek és a tudás képviselte az értéket, addig a Haghpat-kolostorban a földi
lét kap prioritást.
MATAH – ÁLDOZATHOZATAL (МАТАХ – ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ)
Az örmény ’matah’ szó áldozatot, áldozathozatalt, illetve a fiatal áldozati állatot
jelenti (САЯТ-НОВА 1982: 197), szó szerinti fordításban ’sóval kínál’. A ’matah’
alapeszméje, hogy a szegényeknek szánt adománnyal Istennek ajánlanak fel ajándékot. A
matah sajátosan örmény jelenség, mivel kizárólag az örmény apostoli egyház
szertartásának a része. Eredete röviddel a kereszténység felvétele utáni időkre megy vissza,
amikor Tiridat király kíséretével, Világosító Szent Gergely vezetésével a taroni Keresztelő
Szent János templomban a hunok felett aratott győzelem után hálaáldozatot mutatott be
Istennek, és sok állat húsát osztotta szét a szegények között. Ettől fogva az örmény apostoli
egyházban szokás lett nagy ünnepeken vagy templomszenteléskor az áldozathozatal rítusa,
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de mind a közösség, mind az egyén bemutathatott ’matahot’. Az áldozathozatalnak
különböző okai lehetnek: hálaadás az Istennek, hogy megszabadított a bajoktól és áldást
küldött, a halottak lelkeinek nyugalmáért történt közbenjárásáért, a lélek megváltása
reményében, amelyért Krisztus magára vette bűneinket. Az adakozás formája vagy
jótékonysági megvendégeléssel, vagy az áldozati állat húsának szétosztásával történik. A
’matah’ rítusának szabályai szerint hím nemű állatot kell feláldozni, és férfinak kell leölnie
az állatot. Az állatot megszentelt sóval kell megetetni, mert az a tisztaság és felszentelés
szimbóluma, többek között ebben különbözik a ’matah’ a pogány áldozástól. A ’matah’
lényege nem az állat vérének kiontása általi bűnbocsánat az Ószövetség szellemében,
hiszen Krisztus saját vérével megváltotta az emberiség bűneit, így már nincs szükség erre,
hanem az Újszövetség szellemével megegyező felebaráti szeretet (vö. Lk 14/12-14). (ld.
AVANESIAN – SZÁM 2010: 110) Az örmény kereszténységben számos pogány hagyomány
tovább élt, és a kereszténység részévé vált (BAGI 2003:26). A filmben A költő
gyermekkora című fejezetben a kakas-áldozat ősi rítusa szintén ’matah’-nak tekinthető,
hiszen a hagyomány szerint a kakas is lehetett áldozati állat, Paradzsanov filmjében a két
áldozat bemutatása között az a különbség, hogy az előbbi egy család ’matah’-ja, az utóbbi
pedig egy közösségé.
Az alfejezet első képén egy fehér rózsákkal feldíszített forrást látunk, majd egy
kost, az áldozati állatot, amely ugyanezekkel a fehér rózsákkal van feldíszítve, szarvait
rózsaszín szalaggal tekerték be, mellette pedig egy üst áll. Ez a jelenet, amint a film
számos más epizódja is a pars pro toto elve szerint bomlik ki, így a forrás és a kosfej után
látjuk magának a ’matah’ szertartásának a bemutatását. A kos a termékenyítő erő, a
születés és újjászületés, illetve az újrakezdés szimbóluma, számos vallásban jelenik meg
áldozati állatként191 (JELKÉPTÁR 1990: 122-123). Ezért is áldoznak kost az örmények ősi
időkben gyökerező tavasz ünnepén. A jelenetnek helyszíne a Haghpat-forrás, melynek
gyógyító erejéről, csodatévő hatásáról legendákat szőtt a nép, és amely fölé háromárkádos
kis épületet emeltek a XIII. században (BAGI 2003:162-163)192. Az állatáldozat rítusát
ugyanis nem volt szabad templomban megtartani, noha a ’matah’ egyházi szertartásként
191

Így például a kos a görögöknél és a zsidóságnál is áldozati állat (JELKÉPTÁR 1990: 123). Arra, hogy a
zsidóknál áldozati állat volt, az is utal, hogy Ábrahám késétől szarvánál fennakadt kos menti meg Izsákot
(Ter 22/13). Szent Ágoston az Izsák helyett feláldozott szarvas kost a töviskoszorús Krisztussal azonosítja. A
középkor keresztény szimbolikájában a zsidóságot megszemélyesítő Synagoga tart karjaiban kost vagy
kosfejet, hisz a kereszténység már a szarv nélküli fiatal bikát – a Krisztust szimbolizáló bárányt – tekintette
jelképes áldozati állatának. (JELKÉPTÁR 1990: 123).
192
Ez a helyszín több alkalommal visszatér a filmben, de minden alkalommal más helyszínt jelöl a film
szüzséjében, így például a szerzetesek lábmosási, és a szőlőtaposás jelenetének ez volt a helyszíne.

121

van számon tartva. A forrás fölé emelt épület árkádjai alatt három népes paraszt család áll,
akik egy-egy kost áldoznak fel. Az áldozatbemutatás rítusának fázisait látjuk. A szertartás
imával és az állatok sóval kínálásával kezdődik. Ezután következik az áldozati állat
leölése, amelyet a rendező azzal még inkább kiemel, hogy mindhárom kos leölését
egyenként mutatja be, noha a mozdulatsor azonos – újracsak az ismétlés nyomatékosító
funkciójával találkozunk. Ezután következik az állatok megnyúzása, kibelezése,
feldarabolása. A feldarabolást az öregasszonyok végzik, és közben buzgón invitálnak a
vendégségre. A rítus zárásaként egy közelkép mutatja a feldarabolt kosok megfőtt húsát,
ezt kell szétosztani a szegények között, ám a rendező az állatok áldozati jellegére helyezi a
hangsúly, ezért jelennek meg a kosfejek a forrásnál, mintha egy oltáron lennének. Ebben a
jelenetben is megjelenik a három alapszín, a fehér, a rózsák és a kosok színe. A
fiatalasszonyok fehér alapszínű ruhát és fehér kendőt, az öregasszonyok piros ruhát, a
férfiak pedig részben fekete színűt viselnek. A jelenetet népzene, furulya és dobszó kíséri.
A családok vidáman zajonganak, a hálaadó imák mellett, az asszonyok élénk diskurálása és
a gyermekek örömteli zsibongása hallatszik, az ünnep az evilági lét dicsérete. Paradzsanov
ezt az ősi népszokást sűrítve, stilizált fragmentumokban mutatja be, ám részleteiben
nagyon is konkrétan. Például az állat leölése, feldolgozása, illetve a főtt húsdarabok közeli
felvételei mind a népszokás hiteles bemutatásának érzését keltik. Noha a jelenetben sem a
templom, sem a szerzetesek, sem Szajat-Nova nem jelenik meg – ez az egyetlen olyan
jelenete a filmnek, amelyben nem találkozunk a költő alakjával –, a megszentelt só
közvetve utal arra, hogy ez az ősi örmény szertartást bemutató jelenet miért éppen SzajatNova kolostori életének bemutatásába ágyazva jelenik meg a filmben. Ez az a néprajzi
jellegű jelenet, amelyet a rendező látható élvezettel dolgozott ki, az örmény népszokást
bemutató öncélú betétjelenetnek is tűnhet. Nagyon áttételes, jelképes értelemben, a
létfenntartás primér testi szükségleteit jelképező hús, a ’matah’ fentebb ismertetett eszméje
szerint itt átlényegül, és a Krisztusi értelemben vett felebaráti szeretetet eszméjét fejezi ki,
azaz azt a gondolatot, hogy amikor magunkból odaadjuk azt, ami az életet jelenti, akkor
áldozatot hozunk. A ’matah’ jelenetével ismét felbukkan az áldozathozatal témája, amely
különböző szinteken és változó jelentéssel, de mindig Szajat-Nova áldozathozatalának
előrevetítéseként vissza-visszatér a filmben.
Érdemes megjegyezni, hogy ez az epizód Levon Grigorjan Paradzsanovról szóló
könyvében a filmelemzésének sorában A költő idős korában című fejezet egyik
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alfejezeteként kerül elemzésre, vagyis a film eredeti változatában ez a jelenet később, a
költő idős korának egyik epizódjaként szerepelt, és az emberi élet alkonya és a tavasz
ünnepének ellentéteként jelent meg (ГРИГОРЯН 1991: 24-28).
A KATHOLIKOSZ HALÁLA /СМЕРТЬ КАТОЛИКОСА/
A ’matah’ rítusának bemutatását a Katholikosz193 halálát bemutató alfejezet követi.
Egy fekete lovas hozza a hírt a szerzeteseknek, hogy a katholikosz halálán van, és utolsó
kívánsága, hogy a Haghpat-kolostorban temessék el (ГРИГОРЯН 1991: 113). A szerzetesek
a templom falánál imádkoznak – a látvány a Jeruzsálemi Siratófalat idézi –, amelyen ott
vannak a kereszteket ábrázoló reliefek, a fal előtt pedig egy kereszteskő áll. A szerzetesek
egy ásót és egy csákányt nyújtanak át Szajat-Novának, ő kapja meg a sír megásásának
feladatát. Ez első látásra azt sugallja, hogy a szerzetesek a kellemetlen feladat elvégzését
az újonnan érkezett, ráadásul közülük kilógó Szajat-Novának akarják adni. Azonban ez
Szajat-Nova kiválasztottságát is jelzi egyben, amire A Khatolikosz halála című alfejezet
több mozzanata is utal, sőt vándormotívumként a rendező későbbi filmjeiben is
megjelenik. A szurámi vár legendája című filmben, Vardó búcsúztatja a haldokló jósnőt, s
átveszi tőle hivatását, az Asik-Kerib című filmben pedig Asik-Kerib kíséri a híres idős
asugot haláláig, majd eltemetve őt, szintén tovább viszi annak hivatását.
A következő képen, miközben Szajat-Nova ássa a sírt a X. századi templom
előcsarnokának kövezete alatt, felette megjelenik egy papírból kivágott felhő, amely a
gyermekrajzok és a népi grafika, a lubok stílusára emlékeztet. Ez az anyagában és
formájában is váratlan díszletelem szürreálissá teszi a templom épületének valóságos
jellegét. A váratlan tárgyhasználat Paradzsanov egyik jellegzetes eszköze. (Ilyen például a
műemléktábla a templom falán A költő gyermekkora című fejezetben, a tanker és az aszfalt
megjelenése a középkorban játszódó A szurámi vár legendájában, vagy a műanyag
géppisztolyok megjelenése az Asik-Keribben). A díszletfelhő megjelenésével egyidejűleg a
templom mélyébe vezető sötét ajtónyílásban feltűnik a bíborpalástos kolostorfőnök, akinek
a megjelenése annak ellenére fenyegető, hogy ugyanolyan apró papírból kivágott
bábfigurának látszik, amilyennek Szajat-Nova kolostorba vonulásakor láttunk a fejezet
193

A katholikosz az örmény egyházfő elnevezése, amely a görög khatolikosz episzkoposz, azaz ’egyetemes
püspök’ jelentésű fogalomból vezethető le, mivel az antiokhiai pátriárka ezt a címet ajándékozta Világosító
Szent Gergelynek örményországi térítéséért, de csak az V. század közepén terjedt el mint a mindenkori
örmény egyházfő címe. A katholikosz székhelye, amely a világ örménységének központja, az Edzsmiacin
székesegyház, amelyet az írott hagyomány szerint Világosító Szent Gergely látomása után alapítottak, akinek
megjelent a Megváltó, és kijelölte az első örmény kőegyház helyét. (NAGY K. 2002C: 33)
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kezdőképén. Szajat-Nova amikor észreveszi az „égi” jelet, karját széttárva testével
keresztet formál. Ez is az egyik olyan mozzanat, amely Szajat-Nova kiválasztottságát
jelképezi.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 41:50)

A következő képsorokon a Katholikosz attribútumait, püspöki süvegeit, botját,
palástját látjuk. Ezek a gyönyörűen megmunkált, bíborszínű, aranyhímzéses darabok
amellett, hogy az egyházi hierarchia jelképei, egyben jellemzik is a hatalom fényűzését. A
különböző bibliai jeleneteket ábrázoló püspöki süvegek és a kétfejű kígyóban végződő
püspöki bot, amelynek a monumentális dísztelen barna templomfal ad hátteret, szinte
önálló életre kelnek, mivel oly módon vannak felvéve, hogy nem látszik a fej, mely hordja,
illetve a kéz, mely tartja. A jelenet alatt végig gregorián dallamot éneklő gyermekkórus
hangját halljuk. A gyermekkórus mint az angyalok kara jelenik meg a következő
jelenetben. Egy fehér csipkekendőből csak a fejük látszik ki, mintha egy felhőből
énekelnének. A kendőt kétoldalt csipkébe öltözött fiúk tartják, az egyiknek szárnya van, ez
az angyalt megjelenítő szárnyas gyermek már megjelent a filmben, a vadászat jelenetében
Szajat-Nova neki adta át hangszerét. A csipkefelhőt a másik oldalon tartó „angyal”
kezében pedig - szintén a herceg udvarában látott vadászat jelenetéből már ismerős aranyszínű labdát látjuk. A következő képen egy kicsit módosul a beállítás, az „angyalok”
a gyertyák, az egyházi rekvizitumok és a Katholikosz süvege mellett agancsokat is tartanak
a kezükben. Az agancsok amellett, hogy a vadászat jelenetére utalnak vissza, a hatalom
jelképei is egyúttal, s egyúttal formájukkal hozzájárulnak a kép ornamentikájához. Az
„angyaloknak” ugyanolyan kékes-ezüstös hajuk van, mint a költő gyermekkora
kolostorbéli szerzeteseinek. A következő képen a Katholikoszt látjuk süveg nélkül,
pásztorbotjával kezében. A mögötte látható bíbor színű kendő aranyhímzéses mintája
nimbuszt formál feje köré. Lassan lehunyja szemét, és a bot kiesik kezéből.
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Ezt követően bárányok özönlenek be a templom előcsarnokába, amelynek közepén
Szajat-Nova a Katholikosz sírját ássa. A nyáj megjelenése Szajat-Nova körül ismét a költő
kiválasztottságára utal, s arra hogy éppen ő az utódja a Khatolikosznak, de nem az egyházi
hierarchia szerint, hanem lelki rokonságuk miatt. Ezt a következő jelenet is jelzi, mivel
ezután a templomban felravatalozott Khatolikoszt veszi körül a nyáj, mint a jó pásztort a
hívek. A jelenet utolsó képén a bárányok a templom fala mellett felfelé – az ég felé vezető lépcsőn állnak. Ez a kép mintegy a bibliai Jákob álmának egyfajta konkrét képi
transzformációja, s a film egyik vezérmotívumának, a föl s alászállásnak újbóli
felbukkanása:
„Álma volt: íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám,
Isten angyalai fel- és lejártak rajta. / Jákob fölébredt álmából és így szólt:
"Valóban az Úr van ezen a helyen és én nem tudtam." / Megborzadt, és azt
mondta: "Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és itt van
az ég kapuja."” (Ter 28/12-17)
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 44:50)

A következő jelenet színhelye a női kolostor, ahol az apácák pompás bíborszínű
szemfedőket varrnak. Egy kivételével, aki fehér szemfedőt varr. Megjegyezzük, hogy ezt a
fehér szemfedőt A költő ifjúsága című fejezetben Szajat-Nova szőnyegeként láttuk a
filmben. Ez az apáca láthatóan elkülönül a többiektől, s éppen az ő kísérőtársa a filmben
újra és újra megjelenő szamár. Megsimogatja jószágát, s az fekete színűből fehér szamárrá
változik át. Az apáca a csoda láttán karját széttárva testével keresztet formál, s fekete
apácaruhájából, mint egy bábból fehér ruhába öltözött menyasszonyként bújik elő, kezében
fehér szemfedővel. Megjegyezzük, hogy a báb motívum, az átváltozás rejtélye, A szurámi
vár legendájában is visszatér, Vardó és a haldokló jósnő jelenetében. Az apácák
bemutatják Szajat-Novának az általuk varrt szebbnél szebb szemfedőket, s gesztusaikkal
nem csak „portékájukat” kívánják felajánlani a fiatal szerzetesnek, de meg is kísértik őt.
Szajat-Nova azonban elhárítja ezt a közeledést. Utolsóként a fehér szemfedőt hozó apáca
lép hozzá fehér menyasszonyi ruhában. Ő is kísért, de másként, őrülten, de egyben tisztán,
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őszintén is. Az apáca vonásai, akit szintén Szofiko Csiaureli alakít a filmben, SzajatNovában felidézik egykori szerelmének emlékét. De elválasztja őket a fehér szemfedő.
Ebben a jelenetben, a menyasszony ruhába öltözött apáca megjelenésének
helyszínén ismét feltűnik az a türkizkék szín, amely már láttunk abban a jelenetben, amikor
Szajat-Nova elsőként megkóstolta az új bort. A földön és a falon finoman olyan türkizkék
színű festék látszik, amilyen színű „füst” gomolygott a barokk keretből A költő ifjúsága
című fejezet végén, s amilyen színű fátyol takart Szűz Mária szobrát a pantomimjáték
jelenetében. Ilyen kék színű ruhában szárították a könyveket a költő gyermekkorában a
szerzetesek. A világos kék szín így a film három szimbolikus színe mellett szintén jelentést
nyer, a tisztaság, s a nem evilági, hanem az égi világ jelképévé válik. Megjegyezzük, hogy
ez a szín A szurámi vár legendájának szintén - egy másik világ jelentésben - ismét szerepet
kap A mulattató tanító jelenetében.
A KÖLTŐ ÁLMOT LÁT. VISSZATÉR GYERMEKKORÁBA ÉS ELSIRATJA SZÜLEIT.
Az ötödik fejezet A KÖLTŐ ÁLMOT LÁT. VISSZATÉR GYERMEKKORÁBA ÉS ELSIRATJA
SZÜLEIT. (ГЛАВА ПЯТАЯ: СНОВИДЕНИЕ ПОЭТА. ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СВОЕ ДЕТСТВО И
ОПЛАКИВАЕТ СМЕРТЬ РОДИТЕЛЕЙ.) című fejezet.
Ahogy haladunk előre a filmben, a film szüzséje a konkrét materiális világból
egyre inkább átkerül egy elvont síkra.
A fejezet első képén az alvó Szajat-Novát látjuk, akire Világosító Szent Gergely
jobbja194 – akinek az örménység keresztény hitre térítésében játszott szerepéről korábban
már szóltunk – álmot bocsájtott.
A bárányok megjelenése visszautalás a szőnyegkészítés mesterségére, s egyben
előreutalás is, a film képi világában ismét megjelenik az allúzió szintjén az áldozati bárány,
és ezzel együtt a Krisztusra, mint Isten bárányára történő utalás. Az ismétlés – ismétlés és
variációk – a motívumok szintjén is megjelenik Paradzsanov filmjeiben, így a film
motívumai az ismétlések sorozatában szimbolikus jelentést nyernek.
Az utolsó fejezetek elemzésénél nem követjük eddigi módszerünket, azaz
eltekintünk minden egyes kép, mikrojelenet külön elemzésétől. Ennek egyik oka, hogy a
leírások alapján valószínűleg ezek a részek estek leginkább áldozatául a cenzori
vágóollónak, így félő, hogy a rendező valódi szándékának rekonstruálásánál okvetlenül
félremagyarázásokba futnánk, amelyet szeretnénk elkerülni. Másik ok, hogy ezek a részek
194

Világosító szent Gergely jobbja egy olyan aranyból készült kezet formáló ereklye.
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nem válnak el egymástól olyan világos dramaturgiával, mint a film korábbi fejezetei.
Mindegyik részben a halálról, a búcsúzásról, az élet lezárásól van szó. Ezek a részek
álomszerűek, erősen szürreálisak, laza szerkesztésűek, szereplők, motívumok kerülnek az
egyik fejezetből a másikba – valószínűsíthető, hogy ezek a fejezetek az eredeti rendezői
szándék szerint egyáltalán nem, vagy egy másfajta struktúra szerint különültek el. Mi sem
tehetünk mást, mint nagyjából együtt kezeljük a fennmaradó részeket, s egy-egy jelenetet,
motívumot emelünk ki belőlük.
A filmnek ezekben a fejezeteiben nagyon erőteljesen megjelenik a tudatalatti
kivetülése. Paradzsanov esetében az álom bemutatásának minden mozzanata amellett,
hogy rituális jelentést hordoz, szürreális is egyben. A film korábbi jelenetei is erősen
szürreális töltetűek voltak, amennyiben a mindennapi tapasztalatainkra nem jellemző
kapcsolódások jellemezték – erről már többször szóltunk. Ha ezeket a részeket mégis
szürreálisnak nevezzük, az nemcsak annak tulajdonítható, hogy a fejezetcímben az álom
szó szerepel, hanem a rendező az eddigi jelképrendszerén túl – amely rendszer alapja a
kulturális tradíció, s amelynek értelmezését a kultúrába beavatottak tudása segíti,
egyértelműsíti – annak is tulajdonítható, hogy véleményünk szerint a záró fejezetekben
Paradzsanov sokkal inkább alkalmazott egy saját kódrendszert, mint korábban.
Mondhatjuk, inkább engedett az ösztöneinek. De egyben lehetséges a szürreáliáknak
tudatos használata (az ösztön tudatossága) annyiban is, hogy az öregség, a halálközeliség
állapotának ábrázolásánál rendezői szándék volt előhívni azt az érzületet, hogy a valóság
összefolyik a képzelettel, a jelen a múlttal. Amíg eddig többnyire jelenetegészként
változott, hogy a tér vagy az idő a jelenet szempontjából diegetikus vagy sem, az utolsó
részekben majdnem szereplőkként különbözik, a képen látható mindegyik szereplőnek
megvan a saját diegetikus tere, illetve idősíkja.
Ezekben a jelenetekben tapasztalható leginkább Fellini hatása. E kijelentés mögött
nincs dokumentáció, bizonyító értékű nyilatkozat a rendező részéről, illetve a
szakirodalomban sem találunk erre vonatkozó kutatást, mégis, fontosnak látjuk, hogy
szóljunk néhány szót ezzel kapcsolatban. Felmerül a kérdés, hogy Paradzsanov mikor
találkozott Fellini filmjeivel. Tudjuk, hogy Fellini 8 és fél (1963) című filmje nagydíjat
kapott az 1963-as Moszkvai Nemzetközi Filmfesztiválon. A film – akárcsak Fellini és
felesége, ill. a film főszereplője Giulietta Masina – nagyon népszerű volt a
Szovjetunióban. Nem tudjuk bizonyítani, hogy Paradzsanov látta ezt a filmet, de nem
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tudjuk elképzelni azt, hogy ne látta volna. S nagyon valószínű, hogy az 1965-ös Júlia és a
szellemek is eljutott hozzá. Ez utóbbi film tobzódik a szürreális jelenetekben, de már a 8
és fél hangsúlyozott díszletek között felvett álomjelenetei is felszabadítólag hathattak
Paradzsanovra.
Az álom, illetve a képzelet helyszínei már az Elfelejtett ősök árnyaiban is
szerepeltek, de ott vizuálisan, kameratechnikával igyekezett a rendező ezeket elkülöníteni.
A film realitása a díszlet volt, statikus színpadszerű térben játszódtak a főszereplő életének
jelenetei. A gránátalmai színe című filmben a reáliák a filmszerűbbek, képileg
mozgalmasabbak – mint például a szerzetesek mindennapi életének, munkájának
bemutatása –, s a metaforikusabb jelenetek a színpadszerűbbek, statikusabbak. Az
álomjelenetek szereplőinek egy álomra jellemző átváltozásait, asszociációs ugrásait
Paradzsanov az előadásjelleg hangsúlyozásával oldja meg. Nincs rá se apparátusa, se
lehetősége, hogy olyan bravúros filmes megoldásokat alkalmazzon, mint pl. a 8 és fél
kezdő jelenete, Guido repülése. Nála a lebegés – az ötödik fejezet első álomképe – úgy
van megoldva, ahogy például a vándorcirkuszosok szemfényvesztő módon megoldják. Az
átváltozás is a népi színjátszás eszközeihez hasonlóan történik, egyszerűen egy madzag
segítségével, amit a szereplő elé húznak, s segítségével egy ruhát valahonnan az
összetákolt zsinórpadlásról. E kettősség, az egyik oldalon az álomjelenetek címei tragikus
történésekre utalnak, hangvételük melodramatikus, a főszereplőt szenvedni látjuk, a másik
oldalon az eszközök fentebb jelzett kezdetlegessége a jeleneteknek éppen, hogy erőt és
hitelességet ad, s nem elvesz abból. Bennünket, értő nézőket aktivizál, elhisszük neki a
mutatványt, eltekintünk a madzagoktól, látható trükköktől, mert hinni akarunk.
Elfeledkezünk a szegényes körülményekről, mert leköt a történet, a látvány, az előadók
szándéka. Hiszünk nekik, mert jó az előadás.
Paradzsanov többször adja értésünkre, hogy állóképek sorozatából álló előadást
látunk (ld. például az olyan nyilvánvaló kellék, mint amilyen a papírfelhő). Ha egy kép
vagy

jelenetet

nagyon

filmesnek

vél,

okvetlenül

belecsempész

valamilyen

színpadiasságot. Ilyen például a film záróképe. Az út képe, a beállítás a filmben addig
szokatlan

perspektívát

ad,

az

addig

jellemző

kétdimenziós

színpadiasság

háromdimenzióssá válik: előtérben a költő hangszere, a költő maga és háttérben a szamár.
Lehullott a mindent takaró díszletfal, végre látjuk, ami a díszletek mögött van. Ez a film
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legfilmesebb beállítása. Így is maradna, ha nem rakná bele az angyalokat vállaltan
jelzésszerű szárnyaikkal, iskolai előadásokra emlékeztető jelmezükkel.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 60:30)

Az álomjelenetek egyik legmegdöbbentőbb képe egy viszonylag szűk szobában
összezsúfolt figurák látványa. Mintha egy múzeumban, panoptikumban járnánk, felhúzott
fogaskerekekkel működő mozgó szobrok között. A kép hangulata egységes, a feszültséget
itt a hang és a kép ellentétessége adja. A szobrok zörögnek. Zakatol a szentségtartót
forgató figura, csörömpölnek a hegedülő zenészek a hátterében... Ez lenne a halottak
birodalma? A halhatatlanság valósága?
Egy következő képen Szajat-Novát látjuk, egykori tanítója, „lelki atyja” mögött,
hátul két szerzetes a fal fele fordulva. Minden sor másképpen inog jobbra-balra, közben
különböző harangok kongását halljuk. Ismét az időről, a saját időről szól az ingás (mint a
korábbi jelenetben, ld. 94 old.) - a szerzetesi lét számára az idő harangkongástól
harangkongásig telik. A jelenetben a költő tanítja, „kongatja” volt tanítóját.
A boldog gyermekkor képei következnek. A romos apszis mennyezetéről bölcső
ereszkedik le, amit a gyermek Szajat-Nova fogad, miközben a költő koszorút nyújt szülei
felé. Az élet négy fázisa egy rövid jelenetben: születés, gyermekkor, felnőttkor, halál. A
következő kép a szülői gondoskodás jelképe: a lepény, amit két szülője tart, míg gyermek
Szajat-Nova vesz belőle, majd a viszonylagos anyagi biztonság képe, amely biztonságot a
mindenütt logó lepények jeleznek, és a mindennapi munka, jelen esetben a gyapjú és a
gyapjúval való munka is szolgál. Ezek a fázisok nem idézik a kolostori munkálkodás
korábban bemutatott képsorait, azok realisták voltak, itt irreálisan lassúak, nosztalgikusak
és félelmetesek egyszerre. Tudjuk, a jelenetek főszereplői már halottak.
Temetőben vagyunk, ássák a sírt a költő szüleinek, ők mereven, halottként állnak,
s várják, amit tenniük kell: útra kelni az ismeretlenbe. Itt érthetjük meg, hogy a filmben

129

minden halottat, így a Katholikoszt is a közeli képeken állni véljük, miközben a történés
szerint felravatalozva fekszik. Aki útra kész, az feláll, s vár, hogy bármikor megtehesse az
első lépést.
A következő jelenet a halál szeléről szól. Az apa elégedetten szemléli saját
temetését, tetszik neki a zene, s a kőből faragott síremlék, a korábban már említett
kereszteskő, amelyről a hirtelen keletkezett szél könnyedén fellebbentette a fátylat.
Felerősödik a zene, s közben a szélvész is erősödik. Kép és hang a filmben
szokatlanul felerősíti egymást. A szél, mint említettük, valószínűleg a halál szele, amely
felidézi az utolsó ítélet viharát, a jelenet hangaláfestése extatikus síratás lélekharanggal.
Nem belső ellentéteket hordozó állókép következik, hanem egy mozgalmas, expresszív
jelenet, adekvát zenei aláfestéssel. A szélvész belesöpör az addig a film egészére jellemző
függőleges-vízszintes szerkesztésbe, s ferde dimenziókat kreál. Háttérben eldönti a fákat,
előtérben az asszonyok ruhái szerteszéjjel lebegnek, ők maguk hadonásznak, miközben egy
furcsa nyolcszög alapú gúla lassan elrepül előttük. A gúla szürrealitásának hatására
végképp kizökken minden a helyéről, a ferde síkok egymástól különböző horizontokat
jelölnek ki, akárcsak egy kubista festményen. A nyolcszög alapú gúla a látógula195,
repülése és forgása a perspektíva alkalmazhatatlanságát jelzi az utolsó ítélet eljövetelekor.
Fokozza a térérzékelés elbizonytalanítását, hogy a háttérben megjelenő templomépület
síkjai mintha távolodva szélesednének – ez a fajta térábrázolás az ikonok jellegzetes
fordított perspektívájú asztalait idézi, s a jelenet egészének térhatása hasonlít a kubista
képeken megjelenő tér ábrázolásához.
A halál szelére a szerzetesek egy időre abbahagyják munkájukat (az időnek
ellenálló anyagba, a templom kemény falába vésnek ősi ornamentikájú kereszteket, a
korábban említett kereszteskő reliefjét), s védelmet keresve a templom falához simulnak.
A vésés munkálatai ugyan abbamaradnak, de a hangja tovább hallatszik, miközben SzajatNova a gyász hagyományos kifejezéseként a mellkasát ütögeti, csak magunkban halljuk
az ütések tompa hangját, mert a kopácsolás hangja mindent elnyom. A gyász fokozódik, a
sokszög alapú gúla a levegőbe emelkedik, egyre magasabban, most derül ki róla, hogy
valójában a templom kupolája, amelyet az épület tetejéről lesodort a szél.
A szél hirtelen abbamarad, a kupola lezuhan a földre s összetörik.

195

Vö.: „a látógula azáltal jön létre, hogy a látás középpontját mint egyetlen pontot fogom fel, s ezt az
ábrázolandó térképződmény jellegzetes pontjaival összekötöm.” (PANOFSKY 1984: 170)
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A KÖLTŐ IDŐS KORÁBAN. A KÖLTŐ OTTHAGYJA A KOLOSTORT
A hatodik fejezet A KÖLTŐ IDŐS KORÁBAN. A KÖLTŐ OTTHAGYJA A KOLOSTORT
(ГЛАВА ШЕСТАЯ: СТАРОСТЬ ПОЭТА. ПОЭТ УХОДИТ ИЗ МОНАСТЫРЯ.) című fejezet.
A fejezetben visszatérünk a kolostorba. Azonban már az idős Szajat-Novát látjuk,
akit egy újabb színész, Georgij Gegecskori alakít. Az álomjelenet így egyben az életet,
röpke álmot is jelentheti. Szajat-Nova mögött az előző fejezet harangjelenetében látott két
fekete ruhás, csuklyás szerzetes összesúg. Szajat-Nova jobbra-balra néz, mintegy érzi
idegenségét ebben a világban, ahogy annak idején a fejedelmi udvarban is idegen volt. A
filmben nem tipikus a félközeli plán ilyen hosszasan való kitartása egy képen belül úgy,
hogy közben ugyan minimális, de mégis egyfajta színészi játék is megjelenik.
A következő idézet is Szajat-Nova kivetettségét hangsúlyozza.
«Сожжен, изранен, я брожу, приюта нет родного мне,»
„Meggyötörten, s sebzetten kóborlok, hazára, menedékre nem lelek,
(A gránátalma színe, 0:18:13)196

Indulásra kész. Utravalót kap: kenyeret és almákat. Az almák, mintha bűvészmutatvány lenne, eltűnnek a köpenyében, majd hirtelen elengedi a köpenye felhajtott
szárát, és minden a földre hull. Nincs szüksége útravalóra. A következő képen csak a
hangszere van a kezében, amikor a létrán leereszkedik a köztes territóriumról a talajra,
ahol szerzetestársai állnak. A filmben csak ő és a gyermek Szajat-Nova volt képes ezen a
létrán feljutni a templom magasabb régióiba. A létra mögött a szerzetesek a fal felé
fordulva róla diskurálnak, majd megfordulnak és búcsút intenek. A költő köpenye alá rejti
hangszerét, tkp. a köpenyével óvja azt. Ezután a gyermek Szajat-Novát látjuk amint lassan
ő is lefelé jön a létrán, szintén hangszerrel a kezében. Összekeverednek az idősíkok,
mintha visszakerülnénk az álomba. A költő a létrán áll és imádkozik. Angyal jön, lovat
hoz Szajat-Novának, s a költő elindul a kolostorból. Ezt követi a következő Szajat-Nova
versidézet.
« взор затмился мой слезой, разум был в бреду.
Ах, пусть враг мой попадет, как и я, в беду.»
„Tekintetem könny fátyolozta, az ész elborult.
196

Az idézet Szajat-Nova „Nekem, s kedvesemnek egyazon idő adott életet, tudd,” («Меня и милую мою
година та ж родила, знай,») kezdősorú 1759. keltezésű örmény nyelven írt verse 3. versszakának 1. sora,
amelynek eddig még nem született magyar fordítása, ezért saját fordításomban közlöm az idézett verssort. A
fenti versidézet Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963: 15; САЯТ-НОВА 1982: 76).
(VERSMELLÉKLET 4. vers)
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Ó, ellenségem is, mint én, kerüljön ő is bajba.”
(A gránátalma színe, 0:20:26)197

A költő úgy érzékeli, hogy az Istenanya már nem fogadja kegyeibe. Ezt erősen
némafilmes eszközökkel, tehát a szó nélküli kifejezésmódokra jellemző gesztusokkal jelzi
a rendező. Itt nincsenek szimbólumok, nincs jelképes alak, nincsenek jelképhordozó
tárgyak, csak az üres ivóedény van, amiből annak idején az újbort merítette, s még előtte
földel és búzamaggal volt teli.
A következő képben kiderül, hogy az Istenanya az egész országot elhagyta, mert a
halál hamuszürke arcát viselő keleti harcos nyila eltalálja a templom kupolájának
freskóján ábrázolt Istenanya arcát, miközben a harcos diadalittas kurjantása hallatszik.
Groteszk megoldású jelenet, különösen annak fényében, hogy milyen tragikus történésről
van szó. A rendező színpadi eszközökkel jelzi a harcos már kilőtt nyílvesszőinek sorsát,
azok keresztbe kifeszített madzagokra vannak felerősítve. Paradzsanov nem kerüli a
groteszket, a tragikus helyzetek ábrázolásában, amint erre több ízben is rámutattunk, de a
groteszk ilyenkor csak fokozza a drámaiságot, nem az összhatásban, hanem annak
elfogadhatóságában. A groteszk épp a hitelességét adja meg a jelenetnek. Jelen esetben
azonban a groteszk domináns helyzetbe kerül, s feltételezzük, hogy kényszer szülte
megoldással állunk szemben, vagy egy eredetileg a filmben lévő jelenetsor hiányzik a
Jutkevics által átvágott változatból.
A következő kép lerombolt apszisa a szentek seregével egyértelműsíti a magára
hagyott pusztuló országot. A költőre magára is a szentekhez hasonlatos mártírsors vár.
Közeleg a halál, fáradt fejét egy sírra fekteti. Ahogy az ilyen jellegű jelenetekben,
Paradzsanov most is a szokásos módszerét követi, a költő az értelmezés – a költői kép
értelmezése – alapján fekszik, de a rendezésben, azaz a látvány szerint áll.
TALÁLKOZÁS A HALÁL ANGYALÁVAL. A KÖLTŐ ELTEMETI SZERELMÉT
A

HETEDIK FEJEZET TALÁLKOZÁS A HALÁL ANGYALÁVAL. A KÖLTŐ ELTEMETI
SZERELMÉT (ГЛАВА СЕДЬМАЯ: ВСТРЕЧА С АНГЕЛОМ СМЕРТИ. ПОЭТ ХОРОНИТ СВОЮ
ЛЮБОВЬ.) című fejezet.

A halál angyala mintha egy perzsa miniatúrából lépett volna elő, díszes fekete és
piros színű öltözékben, bekötött szemmel botorkál kezében egy összehajtogatott
197

Az idézet Szajat-Nova „Imént láttam kedvesem a kertben” («Нынче милую мою видел я в саду;»)
kezdősorú örmény nyelven írt verse 1. versszakának 4-5. sora, amelynek eddig még nem született magyar
fordítása, ezért saját fordításomban közlöm az idézett verssort. A fenti versidézet Valerij Brjuszov orosz
nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963: 13; САЯТ-НОВА 1982: 87). (VERSMELLÉKLET 6. vers)
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szemfedéllel a sírok között. A sírokon két angyal ugrándozik előtte, s nagy valószínűségel
az „erre csörög a dió” valamilyen örmény változatával terelgetik a Halál angyalát. Persze
ezt csak a jelent hangulatából feltételezzük, valójában nem hallunk mást, mint harci
dobokat.
A kép szokatlan módon kitágul, háttérben hegyeket látunk, a sírok és a hegyek
kusza összevisszaságát nem uralja a távlat, a perspektíva – ami az utolsó képen jelen van –
csak felsejlik, egyelőre még sírkövek takarják el a távlat élményét.
A következő jelenet Szajat-Nova szerelmének temetési szertartása. Egy nagy
tablóképet látunk, most már nem annyira szokatlan távlatokkal – a harangtorony és a
templom között egy hegycsúcs darabja látszik. Síró asszonyok, harangozó szerzetes,
koporsóban fekvő fehér ruhás halott nő, előtte térdeplő férfiak, s a színen átvonuló alakok
a temetési szertartás szereplői. Olyan jellegű tág térbe helyezett tabló ez, amit a Szurámi
vár legendája című filmben jellegzetesen használ majd a rendező. A képen átvonuló
lovas, miközben felénk, a néző felé fordul a legnagyobb látszó felület miniatúrára
jellemző kompozíciós elveinek megfelelően, kezét az égre emeli. Ezt teszi a koporsóban
fekvő nő is, miközben a lovas után néz. Majd a bekötött szemű Halál angyala vonul át,
jóval szerényebb öltözékben, – jobbra-balra fordulgatva keresi a kezében tartott szemfedő
tulajdonosát. Derekához egy bárány van kötve, ezt vonszolja. A bárány - filmben
megjelenő konnotációinak sorába illeszkedően - az áldozatiságra utal. Majd ismét
megjelenik ugyanaz a lovas, s hasonló módon hasonló mozdulatokkal ismét átvonul. Míg
eddig Paradzsanov az ismétléseket a jelenetek közvetlen egymás mellé vágásával érte el,
aminek hatása lett a többször említett stop-trükk effektus, addig itt vágatlan jelentben
történik az ismétlés. Talán a gyászszertartásnak, illetve magának a gyásznak a végtelenül
ismétlődő rituáléját kívánta jelezni ezzel. Az egész jelenetben erős a színpadiasság,
azonban nincs benne semmi olyan elem, ami a korábbi színpadias jelenetekben az
elemelést, az absztrakciót szolgálta. Mintha tényleg egy előadást látnánk, s a színen
átvonuló Halál angyala valójában az őt alakító szereplő – ami megmagyarázná, hogy miért
nincs ugyanabban a ruhában, mint az előző temetői jelentben. Paradzsanov
hangaláfestésként autentikusnak tűnő előadású ballada-szerű éneket alkalmaz.
A temetési szertartás komolyra vett színjátéka folytatódik a temetőben. S csak az
ezt követő jelenetben helyez a képbe egy absztrakciós elemet a rendező, azt a gyönyörűen
megmunkált, bár pusztulófélben levő, törött képkeretet, amely A költő gyermekkora című
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jelenetben már megjelent, a gyermek Szajat-Nova betakarásának jelenetében. A
képkeretet a temetői két angyal tartja, majd a költő átveszi tőlük, mintha rátalálna sorsára,
keretbe foglalja magát, s ezzel egy hagiografikus ikonon ábrázolt szent képévé válik.
Megérkezik a bekötött szemű Halál angyala, az angyalok elvezetik egy sírhoz,
átveszik a szemfedőt és átadják a térdelő, gyászoló Szajat-Novának. Ezt követően sorra
megjelennek a költő szeretett halottai. Szokatlan gyorsaságban új és új beállítású jelenetek
következnek. Rövidségük oka lehetséges a cenzor rövidítési szándékának következménye,
de lehet rendezői szándék is, a misztikusan megélt halálközeli élmény éreztetése, a költő
számára a halál közelében összekeverednek az emlékek. Gyermeki módon elképzelt
mennyországban kötögetnek téli harisnyát arany színű angyalszárnyakkal az angyalok,
miközben szülei és a gyermek Szajat-Nova tartják a gombolyagot.
A templom falán magasban kifaragott angyalról lesvenkel a kamera a földre. A
szerelem időtlen birodalmában vagyunk. Mindenütt csorog a víz, mint a fürdőjelenetben,
piros ruhájú apácák helyezik bal mellükre az ivóedényt, amit a Halál angyala áthelyez a
jobb mellükre, s közben erotikusan megsimogatja. Parodisztikus kifordítása a fürdőjelenet
csiga-női mell megfelelésnek.
A KÖLTŐ HALÁLA
A nyolcadik fejezet A

KÖLTŐ HALÁLA

(ГЛАВА

ВОСЬМАЯ:

СМЕРТЬ

ПОЭТА)

című

fejezet.
Szajat-Nova halálának körülményei hasonlóan rejtélyesek, mint egész élete volt. A
legenda szerint, amikor Aga Mohamed kán a perzsa hadak élén betört Tifliszbe, az
általános mészárlásnak az asug is áldozatul esett.
A fejezetet a prológushoz hasonló csendéletszerű képek nyitják. Szajat-Nova A
költő gyermekkorában című fejezetben már látott, vitézi sisakot viselő koponyát tartja a
kezében, s mellette ott a nyitott könyv is. Egy kéz egy tört szúr a falba, s a fehér színű
falon vér csorog alá. A gránátalmát – amelynek gazdag szimbolikájáról korábban már
írtunk – egy díszes tör döfi át, leve most nemcsak a vér színét idézi, hanem vérré is
változik. Egy képben látjuk a prológusban külön képekben ábrázolt tőrt és a három
gránátalmát – ez utalhat Szajat-Nova három gyászára is. A gránátalmákat széttrancsírozva
mutatja a kép, s a fehér gyolcsra kifolyt vérük közepén ott a tőr. Egy lezárt életút két képe
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– a sors beteljesedett. A szimbolika összetettségét jelzi a későbbi jelenet is, amikor a
térdeplő költőt a múzsa végigönti a gránátalma vérével.
A következő kép szinte már egy absztrakt festmény – erről a későbbekben szólunk
–, fekete alapon apró fehér keresztek láthatóak, s csak a rákövetkező jelenetben bomlik ki
a kép jelentése.
A perzsa hadak általános mészárlásának szerzetes áldozatai immár felkerülhetnek a
közvetítő szintre, a templom tetőzetére. A korábbiakban már kialakított jelrendszer
alapján tudjuk, hogy ez a szint mintegy köztes, közvetítő helyet foglal el a földi világ és az
ég között (itt fekszik a száradó szentkönyvek közé Krisztus-pózban a gyermek SzajatNova, ide a szerzetesek közül addig csak tanítója tudott feljutni). Ez a hely jelen esetben,
mint a Mennyország tornáca szerepel, ahol a mártírok levetkőzhetik földi – fekete színű
ruháikat – ruháikat, és tiszta spirituálisabb, fehér színű öltözékben várhatják a bebocsátást.
Szajat-Nova itt is elkülönül, egyedül áll a templom kupoláján, a szerzetesekkel ellentétben
ő nem fehér ingben, hanem félmeztelenül, karjait széttárva, testével keresztet formál, s
mellette ott látjuk a bárányt.
A következő jelenetben Szajat-Nova a múzsájával találkozik, akit szintén Szofiko
Csiaureli alakít. Arca sápadt, tekintete szomorú. Fején fehér rózsákkal ékesített
babérkoszorút visel, jobb karján a fehér kakas, baljában kardot tart. Majd egy
cserépedényből Szajat-Nova mellére önti a gránátalma vérét. A halál angyala ismét
feltűnik, s átnyújtja a kenyérré vált szemfedőt a költőnek, aki felajánlja azt múzsájának.
Majd a költő magára marad, ahol egy kőművesmester hatalmas cserépedényeket falaz a
templom kupolájába. Minden egyes cserépedényt füléhez emel, mint ahogy a kagylóban
visszhangzó tengerzúgást szokás hallgatni. A költő közbe szeretne szólni, de a kőműves
jelzi, hogy neki már nincs beleszólása művei továbbélésébe, azok már függetlenek tőle. A
költő lefekszik a templom padlójára, s a meglátja a kupolából lelógó önmagát
gyermekként, arany szárnyakkal, széttárt kezeiben – teste keresztet formál – egy-egy
kenyeret tartva. A földön fekvő költő körül ezernyi égő gyertya jelenik meg, fehér
kakasok vergődnek. Kezeit széttárva testével keresztet formál.
A következő feliratot valószínűleg szintén a film érthetőségét segítendő, a filmet
átdolgozó Jutkevics helyezte a filmbe:
A

KÖLTŐ MEGHAL, MÚZSÁJA AZONBAN HALHATATLAN
ЕГО БЕССМЕРТНА/

/ПОЭТ

УМИРАЕТ, НО МУЗА
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A záróképen egy fekete szántóföldet keresztbevágó fehér köves utat látunk, a kép
előtérében a költő hangszere van a földbe szúrva. Szajat-Nova magával akarja vinni
hangszerét, de a két angyal újra és újra eltolja a költőt hangszerétől, s igyekeznek rávenni,
hogy induljon már el az úton, a hangszert ők akarják magukkal vinni.
A filmművészetben a film záróképeként elég gyakori a hosszú beállítás, ami alatt a
rendező időt ad a nézőnek, hogy a záróképben elbúcsúzhasson hősétől, gyakori, hogy
mozgalmas vágású filmek az utolsó jelenetre megnyugszanak. Paradzsanov esetében az
irány fordított: nála a zárójelenet üdébb-nyugtalanabb, mint a film egészét uraló jelenetek.
Különbözik a vágás módszerében is: a filmben addig nemigen használt belső vágást
látunk – olyat, ami annyira jellemző módszere volt az Elfelejtett ősök árnyai című
filmben. Az angyalok a kamera közelijéből távolodnak el, a plánváltást egy snitten belül
az időben valósul meg (vö. a korábban leírtakkal Paradzsanov egy képen belüli
montázstechnikájáról). A színészi játék stílusa is elüt a film egészétől. Szajat-Nova
természetes tanácstalansággal keresi a helyét az új helyzetben, az angyalok nevetve
buzdítják az indulásra, s nem a filmben megszokott stilizált mozgással szaladgálnak,
hanem vidám gyerekekként. Minden más, mint addig. Az angyalok elszaladnak a költő
hangszerével, és csak a költő marad és az út a szokatlanul tág kép szokatlan mély
perspektívájával.
Nem véletlen ragaszkodott olyannyira Paradzsanov ehhez a befejező jelenethez a
film újravágásakor198.
A filmet a következő Szajat-Nova idézet zárja:
«живу ль, не станет ли меня, – толпу напев разбудит все ж!
уйду, но в мире с того дня и волос не убудет все ж!
„élek-e, avagy már nem vagyok, – a népet akkor is ébreszti dallamom!
Eltávozom, ám aznaptól vonóm hangja nem hagyja el a világot!
(A gránátalma színe, 0:33:05)199

Amint a filmet záró utolsó Szajat-Nova versidézet is hangsúlyozza, a költészet a
költő halála után is élni fog, és noha a költő immár megfosztódott hangszerétől, mégis
198

Ld. Paradzsanov szavait, amelyet a film elemzésének bevezetőjében említettünk arról, hogy kérte a filmet
átvágó Jutkevicset, hogy legalább a film végéhez ne nyúljon hozzá.
199
Az idézet Szajat-Nova „Elméd éles: így születtél, – a butához miért mérnéd magad” («Твой силен ум:
таким рожден, – себя глупцу равнять зачем?») kezdősorú 1753. keltezésű örmény nyelven írt verse 5.
versszakának 2-3. sora, amelynek eddig még nem született magyar fordítása, ezért saját fordításomban
közlöm az idézett verssort. A fenti versidézet Valerij Brjuszov orosz nyelvű fordítása (САЯТ-НОВА 1963:
25). (VERSMELLÉKLET 7. vers)
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mivel a templom magába fogadta, s visszhangozza dalait, így Szajat-Nova költeményei –
visszautalva a szóban áthagyományozott kultúra maradandóságáról írottakra – immár
örökké élő mindenkihez szóló kultúrkinccsé válik. Egyszerre evilági, mint a kulturális
emlékezet része, s egyszerre égi, mert a templom az ég felé is közvetíti. Az utolsó jelenet
egyben azt is kifejezi, hogy a költő művészete által nyeri el az örök életet.
Szajat-Nova neve anagrammatikus név. Eredetileg Harutjunnak (Arutyin / Harutin)
hívták, azonban az akkor divatos minta szerint művésznevet vett fel, feltehetőleg
nagyapja, Szajad (arabul: Szaíd) nevét viselte. A Szajat-Nova valószínűleg annyit jelent,
hogy „Szajad unokája”, és az arab szaíd, azaz boldog, szerencsés és azeri nova, azaz
unoka szavakból származó összetétel. Az asugoknál szokás volt, hogy a dalosok költői
nevüket perzsa-arab-török nevekből, közszavakból alakították ki (SCHÜTZ 1995: 283).
Szajat-Nova eredeti neve azért figyelemre méltó, mert a Harjutjin az örmény harjutjun
szóból származik, ami feltámadást jelent (ГРИГОРЯН 1991: 80). A film ezáltal
Paradzsanovnak azt a gondolatát közvetíti, hogy a Művészet örökkévaló, mindenek feletti,
alapvető érték.200
A gránátalma színe című film tehát, mint láttuk nem egy hagyományos életrajzi
film, hanem amellett, hogy jelzésszerűen bemutatja a költő életének meghatározó
élményeit, Szajat-Nova lelki-szellemi útját, igazságkeresését tárja a néző elé.
Paradzsanovot nem a külsődleges életrajzi események, hanem a sors rejtett fonalának
megfejtése, az élet értelmének keresése és az igazság megismerése izgatta. Már a
prológusban megjelenik az Élet és a Halál alapmotívuma, amelyet a gránátalma és a tör
jelentése, és e két szimbólumot összekötő szín, a vörös szín kapcsol egybe. A film hőse a
költő, így a világ értelmezése is költői eszközökkel van bemutatva.
Paradzsanov filmjében Szajat-Nova alakja, mint bemutattuk, bibliai allúziók
rendszerén keresztül Krisztus alakjával állítódik párhuzamba. S a költő alakjának
megformálásában számos párhuzamot fedezhetünk fel magának a rendezőnek az életével
is. A film, mint korábban szóltunk róla, Paradzsanov ars poetica-jának is tekinthető, amit
200

Ugyanez a végkicsengése az Arabeszkek Piroszmani témájára című filmnek is. A festőt a túlvilágtól
ablakokból, ajtókból tákolt fal választja el, amelyen mindenütt jelegzetes festményei lógnak. Az egyik képét
maga elé emeli, megmutatja az „evilágnak”, majd múzsája – Margarita, korának ünnepelt színésznője, akit
több festményén is megörökített a festő – kíséretében átlép a túlvilágba. Azonban ez a túlvilág ugyanaz a
füves domb, s a tákolt fal csak díszlet. Mögötte Tbiliszi városának modern panelépületei láthatóak. A festő,
és múzsája táncolnak, s a mellettük fehér lován játékosan Szent György galoppozik. A festő így nem egy
transzcendens világba kerül, ő az örök életet, a halhatatlanságot művészete által nyeri el. A két film vége
azonban egy szempontból nagyon is különbözik, míg A gránátalma színének vége ugyan szintén rendkívül
egyszerű eszközökkel van megjelenítve – egy végtelenbe nyúló úton indul el a költő az öröklétbe, azonban
emelkedettebb, nem groteszk, kevésbé játékos, kevésbé önleleplező a jelenet.
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az is bizonyít, hogy maga a rendező is azonosította magát a költő alakjával.
Forgatókönyve kéziratának egyik lapjára az önarcképét ábrázoló rajza fölé a következőket
írta: «Арутин – я, Саят-Нова – я», azaz, „Harjutjin én vagyok, Szajat-Nova én vagyok.”
(ПАРАДЖАНОВ 2001C: 81) Paradzsanov nem is sejtette, hogy ilyen mértékben megismétli
hőse életét, hogy az ő élete is egyfajta szenvedéstörténet lesz. Ilyen értelemben a filmen
végigvonuló eleve elrendeltetés, sorsszerűség motívuma az ő saját életét is meghatározta.

III.1.5.

A GRÁNÁTALMA SZÍNE CÍMŰ FILM KÉPI VILÁGÁNAK SAJÁTOSSÁGAI
PÁRHUZAMAI A XX. SZÁZAD ELEJÉNEK OROSZ FESTÉSZETÉVEL

ÉS

A gránátalma színe című film részletes elemzése után szeretnénk kitérni a film
képi kifejezőeszközeinek bizonyos sajátosságaira, amelyről minden kritikusa megállapítja,
hogy rendkívül különleges. Úgy véljük, ezt azért fontos megtennünk, mivel a
Paradzsanov-filmek vizuális világának elemzésére eddig még nem történt kísérlet. Alábbi
elemzésünkben kísérletet teszünk a rendező sajátos képi világának a jellemzésére,
természetesen, a teljesség igénye nélkül. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy meglátásainkban
számos hipotézis jellegű gondolat, és tipológiai azonosságon alapuló párhuzam szerepel,
amelyek hozzásegíthetnek a rendező filmes formanyelvének értelmezéséhez.
Paradzsanov A gránátalma színe című filmben viszi végig képi kifejezőeszközeinek
a használatát a legkövetkezetesebben, és a rendezőnek talán ez a filmje az, ahol leginkább
támaszkodik a festészetre, képzőművészetre.
Mint arról a bevezetőben szóltunk, s a dolgozat folyamán is visszatérő jelleggel
utaltunk, a kutatók hangsúlyozzák Paradzsanov filmnyelvének plasztikus, dekoratív, illusztratív jellegét. Paradzsanov filmnyelvi sajátosságának jellemzésekor kiemelik, hogy a
festői benyomás megteremtését olyan technikai megoldások segítik elő, mint „a statikus
kamerahasználat, a frontálisan beállított jelenetezés, a filmképek síkszerű megoldása” 201
(ЦЕРЕТЕЛИ 2001: 13). Úgy véljük, érdemes megnézni, hogy pontosan mit is takarnak a
fenti általános kijelentések, azaz, milyen formai sajátosságokat lehet a rendező filmjeiben
megfigyelni.
Paradzsanov – korábban már idézett – kijelentése alapján, ő a filmképet önálló
festővászonnak fogja fel, és rendezései előszeretettel oldódnak fel a festészetben, művészi
201

A fenti idézet oroszul így hangzik: «статичная камера, фронтальные мизансцены, плоскостное
решение кинокадров».
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gyakorlatában pedig legtöbbször festészeti megoldást választ (Параджанов 1966: 60). A
gránátalma színe bevezető képeit vizsgálva arra jutottunk, hogy nem csupán
plaszticitásáról és dekorativitásáról van szó, filmjei nem egyszerűen olyan filmképek
láncolata, amelyeket festészeti alkotásokként foghatunk fel. A rendező életműve
mélyebben festészeti eredetű, amelynek kulturális gyökerei szerteágazóak. Kora Cereteli
megállapítja, hogy a rendező „előszeretettel alkalmazza az ősi művészet esztétikáját”, és
filmjei „időnként az egyiptomi domborműveket idézik, sőt a jóval ősibb Altamirai
barlangrajzokkal való asszociációkat hívnak elő”202 (ЦЕРЕТЕЛИ 2001: 13). A kutatók a
paradzsanovi filmművészet festészeti forrásai között többek között megnevezik a perzsa
miniatúrát is (ЧЕРНЕНКО 1989: 18). Szilágyi Ákos filmesztéta megállapítja, hogy „a
Közel-Kelet ornamentális művészetének és világszemléletének a hangos-színes mozgókép
közegébe való átültetésére ő tett először […] kísérletet.” A kutató tanulmányában rámutat
arra is, hogy Paradzsanov „filmornamentikája az eredeti keleti tradíció talaján született
[…], 'naiv' ornamentika, amely még ebben az eredeti teljességben él, jóllehet már a
függetlenné vált, szabad személyiség, a 'keleti individuum' művészeteként” (SZILÁGYI
1987: 35). Paradzsanov filmornamentikájával „a képzőművészet esztétikai rangjára”
(SZILÁGYI 1987: 35) emelt filmjei, a film alapvetően vizuális jellegére irányította a néző
figyelmét. Úgy véljük, a fent említett jellegzetességeken túl, a rendező filmnyelvében a
XX. század eleji művészeti irányzatok esztétikai elveivel és művészi gyakorlatával is
tipológiai kapcsolódások fedezhetők fel, az alábbiakban ennek feltárására teszünk
kísérletet.
Már a film első képein, a prológus képsoraiban, amelyek frontális kameraállásból,
közeli képkivágásban vannak felvéve, és így nagy gondolati telítettséget kapnak, megfigyelhetjük a képek azon sajátosságát, hogy azok síkszerű hatásúak. Paradzsanov törekszik
arra, hogy kiküszöbölje a mélyülő tér hatását, azaz az egyenes perspektívát, amely pedig –
megjegyezzük – a mozgókép egyik vívmánya. Paradzsanov láthatólag arra törekszik, hogy
minél jobban elvonatkoztasson a mimetikus ábrázolásmódtól. Úgy véljük a rendező éppúgy, és épp amiatt lázadt a mimetikus ábrázolásmód ellen, amiért a századelő művészei is.
Filmművészetében a rendező különböző formai eszközökkel törekszik arra, hogy a
képek kétdimenziós voltának a benyomását keltse, illetve a filmkép síkszerűségét elérje. A
202

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Параджанов охотно пользуется эстетикой древнего искусства», и
его фильмы «напоминают порой египетские барельефы и вызывают ассоциации с еще более
древними наскальными рисунками в пещерах Альтамиры».
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kétdimenziós jelleg hangsúlyozására, a vászon síkszerűségének kinyilvánítására való törekvés általános jelenség volt a XX. század elején a szecesszió és az avantgarde művészet
korában.
A „csendéletszerű” képek A gránátalma színében több alkalommal is megjelennek,
de addig, míg következetesen végigvitt, szüzsé-szervező funkciót majd a rendező következő játékfilmjében, A szurámi vár legendájában kapnak, addig ezek a „csendélet-kompozíciók”, amelyeken az adott kultúrkör rituális tárgyai jelennek meg, ebben a filmben egyszerre töltenek be dekoratív és szimbolikus funkciót. Már most érdemes megjegyezni azt a jellegzetességet, hogy míg A szurámi vár legendájának „csendélet” jellegű képei, nézetünk
szerint, közelebb állnak a szecesszióra jellemző formavilághoz, addig A gránátalma színében ezekre a „csendélet” típusú képekre gyakorta egyfajta absztrakt formanyelv jellemző.
Paradzsanov filmjeiben szereplő „csendéletszerű” képeken a tárgyak, az állatok és emberek, még ha mozognak is, egy képen belül, függetlenül attól, hogy az élővilághoz, avagy a
tárgyi világhoz tartoznak, hasonló funkcióval vannak felruházva, és egy dekoratív csendélet elemeiként egy-egy szimbólumot, gondolatot, érzést fejeznek ki. Így tehát, Paradzsanovnál a „csendéletszerű” kompozíciók nem egyszerűen egy festészeti műfaj filmben való
alkalmazását jelentik, hanem a rendező ezeken keresztül indítja el azoknak a konnotatív jelentéseknek a szövedékét, amelyek az egész filmben szervezőerőként működnek.
Hogy ez a szemléletmód mennyire sajátja volt Paradzsanovnak, azt jól mutatja a
következő, Vaszilij Katanjan visszaemlékezésében fennmaradt történet. Katanjan két idézetet olvasott fel Paradzsanovnak, amelyekben Antonioni saját filmes hozzáállásáról vall, s
ehhez azt a kommentárt fűzte, hogy lám, Antonioni pont úgy dolgozik mint te, jóllehet a
filmjeitek ettől még gyökeresen különböznek egymástól. Antonioni így fogalmaz:
„Mindig is különleges jelentőséget tulajdonítottam a tárgyaknak, az embereket körülvevő dolgoknak. A filmkockában megjelenő tárgy legalább olyan
mértékben lehet jelentéshordozó, mint a szereplő. Már a kezdetektől szükségét éreztem annak, hogy a nézőt rávegyem és megtanítsam arra, hogy ne csak
a hősökhöz, hanem az őket körülvevő tárgyakhoz is komolyan viszonyuljanak. [...] A színész az ábrázolásnak csak az egyik, és egyáltalán nem a legfontosabb eleme. Teljesen nyilvánvaló, hogy minden egyes konkrét jelenetben a
filmkockában elfoglalt helyétől függ a jelentősége.”203 (КАТАНЯН 2001: 116)
203

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Я всегда придавал особое значение объектам, окружающим
человека вещам. Предмет, находящийся в кадре, может означать не меньше, чем персонаж. Мне было
необходимо с самого начала заставить, научить зрителей относиться серьезно не только к героям, но
и к окружающим их предметам. […] Актер – это элемент изображения, и далеко не всегда самый важный. Совершенно очевидно, что его значение в каждой конкретной сцене зависит от того места, которое он занимает в кадре...».
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Paradzsanov, Katanjan visszaemlékezése alapján, olyannyira magára érvényesnek
érezte Antonioni ezen kijelentését, hogy úgy érezte, ezt ő maga fogalmazta meg, ezek valójában az ő saját gondolatai204.
Paradzsanov „csendéletei” megformáltságuk módja alapján bizonyos szempontból
nagyon hasonlítanak a Káró Bubi csoportosulás egyes festőinek szikár csendélet-kompozícióihoz. Paradzsanov gyakorta nem tesz különbséget a dekoratív jellegű tárgyak, és az
ugyancsak dekoratív funkcióval felruházott színészek között. Ez a látásmód nagyon közel
áll az emberi arc mint csendélet felfogásához, amely a XX. század eleji orosz festészetben
is megjelent, és amelyet Makszimilian Volosin, költő és művészetkritikus a Kortárs portréfestők című tanulmányában észrevételez, és egyben kritikával is illet 205. A Káró Bubi művészeti csoportosulás tagjai Volosin nézete szerint a Cézanne, Van Gogh, Matisse festészete által megvalósított korrekciókkal vették át az impresszionizmust. Portréfestészetükben a
kritikus meglátása szerint az emberi arcot egyfajta csendéletnek fogták fel, azt csupán mint
önmagában álló és saját maga számára létező dolgot értelmezték (ВОЛОШИН 1988: 286).
Ilyen értelemben, tehát a világ „csendéletszerű” látásmódja tekintetében rokonítható Paradzsanov és a Káró Bubi csoportosulás látásmódja, illetve ez utóbbinak Cézanne festészeti
újításait alkalmazó festészete. A Káró Bubi csoportosulás tagjainak egyes csendéleteit, és
köztük különösen azokat, amelyekre egyfajta szikárság jellemző
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, nem lehet értelmezni

Cézanne festészete nélkül, akinek képein elsőként jelennek meg a geometrikus formák.
Kazimir Malevics számára is döntő fontosságú volt Cézanne szerepe a szuprematizmus elméleti programjának kidolgozásában, illetve az absztrakt látásmód kialakulásában és
a művészi szenzibilitás értelmezésében. Erről tanúskodik többek között Cézanne-tól a
Szuprematizmusig (От Сезанна до Супрематизма) (МАЛЕВИЧ 1920) című írásának már
204

Megjegyezzük, Katanjan jellemzése alapján nemritkán előfordult, hogy Paradzsanov úgymond
„kisajátította” mások azon a gondolatait, amelyeket sajátjának érzett, olyannyira, hogy el sem tudta képzelni,
hogy ezek nem tőle magától származnak. Ez összefügg azzal is, hogy a rendezőnek nagyon kevés teoretikus
jellegű megnyilvánulása volt, s filmjei elemzésében részben ez okoz nehézséget, mint arról a dolgozat
bevezetőjében szóltunk.
205
Makszimilian Volosin Kortárs portréfestők (Современные портретисты) című tanulmánya első ízben a
Русская мысль 1911 6. számában jelent meg, később pedig Максимилиан Волошин Лики Творчества
című kötetében került újraközlésre (ВОЛОШИН 1988).
206
Csak néhány ilyen alkotást megemlítve: Pjotr Koncsalovszkij Narancsok /Апельсины/ (1908), Pjotr
Koncsalovszkij Naturemorte /Натюрморт / (1913), Robert Falk Naturemorte /Натюрморт/ (1910),
Robert Falk Naturemorte. Váza üvegekkel /Натюрморт. Бутилки и кувшин/ (1912), Ilja Maskov
Naturemorte. Tál gyümölcsökkel. /Натюрморт. Фрукты на блюде/ (1910), Ilja Maskov Csendélet
begóniákkal /Натюрморт с бегониями/ (1911), Alekszandr Kuprin Csendélet tökkel /Натюрморт с
тыквой/ (1912), Martirosz Szárján Banánok /Бананы/ (1911), Martirosz Szárján Csendélet
szőlővel /Натюрморт с виноградом/ (1911), Kazimir Malevics Csendélet /Натюрморт/ (1910 körül).
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a címe is. Az akadémikus művészetet meghaladó új művészet kiinduló pontjaként Cézanne-t emeli ki mint az új, lappangó elem felbukkanásának első állomását, amely a kubizmuson keresztül a szuprematizmushoz vezetett (MALEVICS 1986: 24-26). Amint arra Körner Éva művészettörténész, a XX. századi modern festészeti irányzatok avatott szakértője
rámutat:
„Cézanne-tól számította a szuprematizmus előtörténetét. Cézanne volt – Malevics értékelése szerint – az első művész, aki megtagadta az utánérzést és a
természetben felfedezte a geometria princípiumát, mint a felszín és a plasztikai értékek rendező elvét.” (Körner 1986: 168; ld. továbbá: МАЛЕВИЧ 1920).
A gránátalma színében megjelenő egyes csendéletszerű képek megformáltságuk
alapján közel állnak az absztrakt festészet által alkalmazott formaelvekhez, s amelynek festészeti megjelenése Malevics Fehér alapon fekete négyzet (1913), Szuprematizmus. Önarckép két dimenzióban (1915), vagy a Fehér alapon fehér négyzet (1918) című képe többek
között.

Fehér alapon fekete négyzet (1913)

Szuprematizmus.

Fehér alapon fehér négyzet (1918)

Önarckép két dimenzióban (1915)

Ez a párhuzam első látásra erőltetettnek tűnhet, ám a film számos képe Malevics
kompozícióival rokon képi formavilágot mutat. Ilyen például az a kép, amikor Szajat-Nova
bevonul a kolostorba: fekete, absztrakt vonalú maszkból válik ki a templom és az udvar
látványa. Hasonlóan absztrakt képi formanyelvet idéz az a kép, amelyen Szajat-Nova és a
szerzetesek a templom tetején állnak, illetve Szajat-Nova utolsó útjának képe, ahol, noha
egy szántóföldet kettészelő utat látunk, ez az út a fekete földből fehérségével válik ki, és az
absztrakt képek leegyszerűsített vonalait, formavilágát idézi. Ezt az absztrakt hatást idézi
Szajat-Nova álmának két képe is, ahol a költő álmában visszatér gyermekkorába, és
családja a Szent Családként van ábrázolva. A képen látható fekete, illetve fehér nimbuszok
szintén Malevics letisztult festészeti formáit idézik. Szajat-Nova halálát megidéző jelenet
képén is fekete alapon fehér kereszteket láthatunk, illetve azon a képsoron is, amikor az
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idős költő testével keresztet formálva hanyatt fekszik a templom padlóján és a mellette
kiterített fekete szerzetesi ruha szintén kereszt formát ábrázol, akárcsak egy Malevics
képen. A gránátalma színéből idézett fentebb leírt képek főleg a film második felében
jelennek meg, azaz akkor, amikor Szajat-Nova az anyagi létezésből a tiszta ideavilágba lép
át. Ez a gondolat egybecseng Malevicsnek azzal a törekvésével, hogy a „primér ősgeometrikus formák” segítségével a tisztán szellemit ragadja meg a művészetben általában,
szűkebb értelemben pedig a festészetben (Körner 1986: 164). Emellett, noha szintén csak
távoli kapcsolatot feltételezhetünk, és szellemi gyökerét tekintve természetesen más
fogantatású a két tárgyalt művész formavilága, mégis érdemes megemlíteni Malevics
utolsó korszakában festett képeit, melyeken „a szuprematista színek és formák különös
frontális figurákká testesülve jelennek meg háttéri formák előtt […]. A gyakran előforduló
kereszt-forma különösen talányos. A figurák sokszor önmaguk, karjuk széttárásával
alkotnak keresztet.” (Körner 1986: 175), mint például Parasztember /Крестьянин/ (1932),
Parasztember feje /Голова крестьянина/ (1928-32), Vörös ház, /Красный дом/ (1932). A
gránátalma színében többször visszatér egy ehhez hasonló motívum, például, amikor a
gyermek költő a templom tetején száradó könyvek közé fekszik, és karjait széttárva
testével kereszt formát ábrázol. Hasonlóan kereszt formát ábrázol testével. Hasonló a
fekete apácaruháját fehér menyasszonyi ruhára váltó apáca testtartásának formája, mielőtt
a Katholikosznak szánt szemfedőt átadná Szajat-Novának.207
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 32:00) (A gránátalma színe, 65:35) (A gránátalma színe, 70:00)

207

Ehelyütt érdemes Malevicsnek a filmre vonatkozó kijelentéseit is felidézni, aki a filmben is ugyanazt a
veszélyt látta, mint amelyik saját filozófiájának, életművének érvényét fenyegette és amelyet Az utánzó
művészet kérdéséről című cikkében (1920, Szmolenszk) taglalt, nevezetesen, hogy az éppen meghaladni
kívánt művészet esztétikai törvényeinek feltámasztása fenyeget, és az „agit-festészet” és az agitmozi” a
művészetet eszközzé degradálják. Emellett, „amíg az agitációs festészetet és a művészet iparba törekvését, a
produktivizmust, teljesen tévesnek tekintette, Vertov és Eizenstein tevékenységét értékelte, de éppen ezért
figyelmeztette őket az eszközzé válás veszélyére. Felismerte Vertov találmányának, „a tiszta látás”-nak
jelentőségét, amely önmagában érték és nem „másért való”, és Eizenstein kontrasztos szerkesztését, amelyet
a kubistákéhoz hasonlított. („És a kép győzedelmeskedik a vetítővásznon”. 1925, Moszkva) – De éppen ezek
a művészek jutottak hasonló sorsra, mint ő.” (Körner 1986: 173-174)
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(A gránátalma színe, 63:37)

(A gránátalma színe, 63:45)

(A gránátalma színe, 64:55)

(A gránátalma színe, 69:30)

Megjegyezzük, hogy további hasonlóságot jelent, hogy A gránátalma színének három szimbolikus jelentést hordozó alapszíne – a fehér, a vörös és a fekete –, megegyezik,
amint azt a mellékelt képek is illusztrálják, Malevics szuprematista képein megjelenő alapszínekkel.
Az absztrakt kifejezési mód az egész filmre általában is jellemző, amint arra az
elemzés során a rámutatunk. A továbbiakban be szeretnénk mutatni, hogy Paradzsanov milyen eszközökkel éri ezt el.
Paradzsanov rendezési módszerére, különösen A gránátalma színe című film esetében a statikus, rögzített kamera használata jellemző. Az egész filmben szinte egyáltalán
nincs kameramozgás, amely pedig érzékeltethetné a térviszonyokat. A rendező kiküszöböli
a képen közelítést-távolítást, a varió használatát, tehát nem használja a különböző plánváltás képen belüli mozgásán alapuló hatásokat – ettől csak nagyon ritkán tér el, mint például
az elemzés során leírt végső út jeleneténél –, sőt, gyakran él azzal a hagyományos filmes
formanyelvben kerülendőnek számító megoldással, hogy sorozatosan azonos plánokat vág
közvetlenül egymás mellé. Ilyen például a prológus képeinek sorozata, vagy A költő ifjúsága című fejezetben Szajat-Nova és szerelme egymást követő képeinek azonos plánbeállítása. Jelenetei kétdimenziós jellegét Paradzsanov ezzel a fajta kamerakezelésével is segíti,
mivel a mélység érzékelése a filmen részben a mozgás következménye. A rögzített kameraállásból felvett jelenetekben vagy egyáltalán nincs belső mozgás – az eltérés a képek között valósul meg, mintha a film pillanatfelvételek sorozata lenne –, vagy ha van, az lelassí-
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tott, jelképes hatású, gyakran oldalirányú, vagy a „kamerának szóló”, teatralizált, színpadias, kamera felé fordított, és így egyenesen a néző felé irányított mozgás. Ilyen A gránátalma színe című filmnek gyakorlatilag minden egyes jelenete. Megjegyezzük, hogy ez, és
számos más formai megoldás ilyen következetesen végigvitt formában csak A gránátalma
színe című filmre jellemző, a rendező többi filmjében ezek az eszközök némiképp transzformálódnak, és egyéb filmes eszközökkel vannak kombinálva.
A filmképek síkszerű hatásának elérésével összefügg, hogy a rendező törekszik
arra, hogy ne a mélység felé, hanem vertikálisan bontsa fel a teret. Azonban nem a kamera
mozgatásával kívánja ezt elérni, hanem rögzített kameraállásból egy képen belül. A
szereplők gyakran egymás felett és nem egymás mögött láthatóak, nem takarják el
egymást. Ennek a specifikus nézőpontnak, és egyben a paradzsanovi térszerkesztés ezen
emblematikus struktúrájának a gyökereit egyrészt Tbiliszi természeti és építészeti
architektonikájában (ГРИГОРЯН 1991: 10-13) ismerhetjük fel – mint azt a rendező
művészetének geokulturális gyökereiről szólva említettük. Másrészt mind az ikonfestészet,
mind annak hagyományait követő népi grafika, az ún. lubok – ahol a vallási témájú
miniatúra közvetítő láncszem volt (ИТКИНА 1992) –, térkompozíciójának egyik jellegzetes
vonásában találhatjuk meg. Az orosz avantgarde neo-primitivista irányzatának képviselői,
de más festészeti irányzatokhoz tartozó alkotók is, mint korábban említettük, erősen
orientálódtak mind az ikonfestészet, mind a népi grafika művészetének szellemiségére és
formavilágára, képeikben újrateremtették, megidézték a művészi perspektíva azokon
megjelenő sajátos törvényszerűségeit. Szemléletes példája a filmképen belüli tér vertikális
szerkesztésének Szajat-Nova álmának több jelenete A gránátalma színe című filmben,
illetve a film vadászjelenetének több képe, amelyekhez hasonló kompozíciót fedezhetünk
fel például egy XIX. századi rajzolt grafikán.
Jelenetfotók:
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(A gránátalma színe)

Mescherin hadvezérnek az 1667-68-as szolovecki-felkelés
résztvevőin tett megtorlásának ábrázolása.
Изображение расправы воеводы Мещеринова
с участниками соловецкого восстания 1668-1667 гг.

Paradzsanov minden bizonnyal törekedett is arra, hogy hangsúlyozza ezt a
hasonlóságot, erősítse az ikonművészet és a miniatúrák művészi világa, és saját filmjeinek
vizuális megformálása közti rokonság felismerését. A gránátalma színében a gyermek
Szajat-Nova által szemlélt régi Bibliát illusztráló örmény miniatúrák kompozíciója a film
több képének kompozíciójában megjelenik:
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe, 00:00)
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Szintén ilyen kompozíciós hasonlóságot tükröz a keleti fürdőben játszódó jelenet, a
kép egyik oldalán férfiak vesznek iszapfürdőt, fölülről egy erkélyről locsolják őket.

(A gránátalma színe, 11:18)

(A gránátalma színe, 05:22)

A filmbe bevágott képzőművészeti alkotások, amellett, hogy egy egész
jelentésmezőt emelnek be a filmbe, erősítik a filmek síkszerűségét is. A rendező minden
filmjében él ezzel a módszerrel: miniatúrákat, festményeket, szőnyegeket, kendőket vág be
a képfolyamba. Néhány példát idézünk: az Elfelejtett ősök árnyaiban a fehér alapon lassan
úszó vörös lovak képe kétdimenziós festménynek hat; A szurámi vár legendájában egy
imaszőnyeg borítja be az egész vásznat; az Asik-Kerib című filmben perzsa miniatúra
részleteket vág be a rendező; a Hakop Hovnatanjan és az Arabeszkek Piroszmani témájára
című filmekben pedig a festők képei, illetve festményeik részletei jelennek meg. A szurámi
vár legendájában „csendélet-kompozíciók tagolják a filmet. A gránátalma színében
Paradzsanov „csendéletszerű” kompozíciókkal jeleníti meg a keleti fürdőt: szőnyegből és
papucsból, rézkancsókból, tollakból és tálakból, barackból és tojásból készített
„csendéletszerű” kompozíciókat látunk, amelyek keleti motívumaikkal leginkább a
századelő szecessziós „csendélet-kompozícióival” mutatnak rokonságot. Ezeken a képeken
megjelenő motívumok és színvilág a századelő festői közül Leon Bakszt keleti témájú
díszlet- és jelmezterveivel mutatnak rokonságot. A XX. század elején az orientalizmus
eszmevilágát követő orosz művészek – mint korábban említettük – saját Keletjükhöz
fordultak, a Közel-Kelet és a Kaukázus művészi világában találtak rá saját orientációjukra.
Jelenetfotók
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(A gránátalma színe, 10:47-11:06)

Az is a filmképek síkszerű hatásának elérésért szolgálka, hogy a képek zárt
jellegűek, a kép belsejébe behúzó tereket Paradzsanov kiküszöböli, egy síkkal zárja a
mögöttes teret, amely sokszor lehet egy valóságos kőfal, de lehet egy szőnyeg vagy kendő
is. A gránátalma színében a hatalmas kőfal, amely előtt az elázott könyvek szárításának
jelenete játszódik a kép zártságának, síkszerűségének érzését kelti. A kőfal teljesen lezárja
a teret, a néző várja, hogy egyszer csak „kiszabadulunk”, megjelenik a fal teteje, majd
felette az ég, ám a fal betölti az egész képet.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 03:45)

Paradzsanov filmjeiben a fent leírt zárt jellegű teret gyakran egymás mögötti
síkokra bontja, legtöbbször háromra. Így épül fel többek között Szajat-Nova és szerelme
jelenete a sírkápolnában (vö. még SZILÁGYI 1987: 37). Ez a szerkezet időnként kifejezetten
a színpadi díszletezést, illetve játékot idézi, mint például a pantomimjáték, vagy a
szőnyegkészítéshez szükséges fonalak festésének jelenete, illetve A szurámi vár
legendájában a régi rom terében játszódó jelenetek.
Előfordul, hogy ezek a síkok folyamatosan elcsúsznak, mint Szajat-Nova és Anna
hercegnő „egymásba játszott” szobáiban. Ezt a rendező úgy éri el, hogy ugyanannak a
szobának a felvételekor egy kicsit változtat a kameraálláson, hol egy kicsit jobbra, hol egy
kicsit balra rögzíti a kamerát a magasságon is változtatva, tehát a látószög apró
változtatásaival, illetve a szobabelső is folyamatosan változik. Így mintegy egy másfajta,
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illuzórikus tér jön létre (vö. TARNAY 1988). Ez ugyanazt a hatást nyújtja, mint a rendező
egy másik műfogása: az ifjú Szajat-Novát, és szerelmét, Anna hercegnőt egy színésszel,
Szofiko Csiaurelivel játsszatja el - s megjegyezzük, a filmben egy sor más szereplőt is,
szimbolikus alakok egész sorát is ő alakítja. Így erősíti az illuzórikusság érzését, és ezzel
azt a kérdést, vajon ez a valóság a tényleges valóság-e, a költő és Anna hercegnő esetében
igazi szerelemről van-e szó, vagy a szerelem csak csapda, s az csak az álmok világában
létezik.
Jelenetfotók:

(A gránátalma színe)

Az illuzórikus tér benyomását keltő képeknek további izgalmas formái is
megjelennek a filmben, például abban a jelenetében, amikor a gyermek Szajat-Nova a
száradó könyvek közé fekszik a templom tetején.
Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 05:53)

A fent elemzett képnek a különleges megformálását szeretnénk külön is kiemelni,
mivel ez rávilágít Paradzsanov filmes formanyelvének egyik különös sajátosságára. A
jelenet felülről van felvéve, de úgy, hogy nem világos, hogy a síkoknak mi a valós
helyzete. Ez egy megtévesztő, nem a hagyományos térérzékelés törvényeit követő, vegyes
– egyszerre frontális és vertikális jellegű tér – hatásának a benyomását kelti. Ezzel létrejön
a különböző nézőpontok egyetlen filmképen belüli szimultán jelenléte. A tér ilyen
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érzékelése szintén a XX. század eleji festészettel rokonítja Paradzsanov művészi világát.
Szemléletessé válik a festészeti kubizmus művészi elveivel, és a XX. század elejének
irodalmában és festészetében a tér új struktúrájának értelmezésével – amely a művészi tér
belső keretein belül a nézőpont dinamizálásának eszközével operál –, való rokonsága.
Megjegyezzük, a kubizmus mellett a több központú tér a XX. század elejének olyan
festményein is megjelenik, mint például David Burljuknak a neo-primitivizmus hatása
alatti időszakában festett Tájkép négy nézőpontból /Пейзаж с четырех точек зрения/
(1910) című képe.

David Burljuk. Tájkép négy nézőpontból (1910)
(Пейзаж с четырех точек зрения)

A tér ilyen újfajta felfogása a narráció új típusaiban, illetve a tér újfajta filozófiai
értelmezésében is tükröződött. Itt meg kell említenünk az illuzórikus tér leírását Pavel
Florenszkij írásaiban, például a Képzetesség a geometriában (1922) (ФЛОРЕНСКИЙ 1922)
című értekezésében. A száradó könyvek közt fekvő gyermeket ábrázoló különös térhatást
keltő képhez hasonlóakat találunk Paradzsanov más filmjeiben is. Így például a Kijevi
freskókban az egyik képen egy szék és egy padlón álló kancsó látható, a széken egy pár
csizma, és három karóra van. A padló párhuzamos csíkjai összefutnak, a fény hátulról jön.
A felső kameraállásból, kissé ferde látószöggel készült felvételnek, illetve a
fényviszonyoknak köszönhetően, a padló és a tárgyak síkja olyan benyomást kelt, mintha a
képen belül több nézőpontú síkok lennének egyszerre jelen. Több ilyen megoldású képet
látunk még A szurámi vár legendája című filmben is, amelyben a rendező így mutatja be
Oszman-aga javait, az „árut”, azaz egy teve szépségét az aga kapuja előtt, valamint a török
bazárt belülről a maga nyüzsgő életével.
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Jelenetfotók:

(Kijevi Freskók, 02:25)

(A szurámi vár legendája, 27:54)

(A szurámi vár legendája, 29:00)

A fent említett képek Kuzma Petrov-Vodkin olyan csendéleteinek különös „dőlő
perspektíváját” («наклонная перспектива») idézik208, amilyent például a Reggeli
csendélet (1918) vagy a Cseresznyevirág pohárban (1932) című festményein láthatunk.

Kuzma Petrov-Vodkin:
Reggeli csendélet (1918)
(Утренний натюрморт)

Kuzma Petrov-Vodkin:
Cseresznyevirág pohárban (1932)
(Черёмуха в стакане)

Az ilyen csalóka, vegyes struktúrájú térábrázolás bonyolultabb formájával
találkozunk A gránátalma színe című filmnek abban a jelenetében, amelyben az
asszonyok a perzsaszőnyegeket tisztítják a keleti fürdő „lankás” tetején, a gyermek SzajatNova pedig köztük téblábol. A felső kameraállásból ferde szögből felvett képen a néző
úgy érzékeli, mintha az alakok állnának és feküdnének is egyszerre. Tehát ismét két
látószög szimultán jelentétét idézi a filmkép, ám itt rejtettebb formában.

208

Petrov-Vodkin alkotásira jellemző a ferde vonalra szervezett kompozíció és – főleg későbbi műveiben – a
különleges, kissé emelt nézőpont megválasztása.
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Jelenetfotó:

(A gránátalma színe, 07:07)

Ennek a képnek a kompozíciója sajátos módon Kuzma Petrov-Vodkinnak azokra a
képeire

hasonlít,

amelyeken

a

festő

különleges,

a

szakirodalomban

szferikus

perspektívának nevezett térszerkesztése jelenik meg (ДАНИЭЛЬ 1977: 120). Petrov-Vodkin
„szferikus perspektívája”, amely egyedülálló jelenség a XX. század orosz festészetében
(ДАНИЭЛЬ 1977: 120), legpontosabb kifejezését a festő Délidő. Nyár (Полдень. Лето,
1917), A mezőn (В поле, 1920), A szakadék felett (Над обрывoм, 1920), A komisszár
halála (Смерть комиссара, 1928), Tavasz (Весна, 1935) című képein nyerte el
(ДАНИЭЛЬ 1977: 122). Petrov-Vodkinnak ezeken a szferikus perspektíva törvényeit
alkalmazó festményeinek térszerkezetére - amellett, hogy egy képen belül egyidejűleg több
különböző nézőpont is jelen van - , az a sajátosság jellemző, hogy nem egyfajta típusú tér
jelenik meg rajtuk. Alapvető különbség van az ábrázolás centrumának és perifériájának
geometriája között. A centrum domború, a periféria pedig homorú, a centrum „bezáruló
tér”, a periféria pedig „kinyíló tér”, így a festőnek ezeken a képein másodlagos térbeli
„fluktuáció” is megfigyelhető (ДАНИЭЛЬ 1977:123).

Kuzma Petrov-Vodkin:
Délidő. Nyár (1917)
(Полдень)

Kuzma Petrov-Vodkin:
A komisszár halála (1928)
(Смерть комиссара)

Úgy véljük, Paradzsanov olyan filmképein, amelyeken Petrov-Vodkin szferikus
perspektívájának törvényszerűségei jelennek meg, olyan különös vizuális hatású
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illuzórikus képeket láthat a néző, s a térérzékelésnek olyan szokatlan változatával
találkozhat, amely a filmművészet természetétől nagyon eltérő. Petrov-Vodkin és
Paradzsanov tipológiailag hasonló térszerkesztési eljárása úgy véljük, nemcsak
külsődleges, formális jellegű. Funkcionális, vagyis tartalmi és tipológiai párhuzamról is
szó van, amely e két művész általános művészi pozíciójából fakad. Ezt a szferikus
perspektíva tartalmi, gyakorlati aspektusának megvilágításával szeretnénk igazolni. A
szferikus perspektíva nem statikus befogadást követel meg a nézőtől, hanem dinamikusat,
vagyis, festészeti törvényszerűségei úgy hatnak a nézőre, hogy feltételezik a dinamikus
befogadást, azaz azt, hogy a néző közeledik, illetve távolodik a képtől. Ez magába a kép
struktúrájába van bekódolva (ДАНИЭЛЬ 1977:124).
A XX. század elején a művészetben megjelenő új kifejezőeszközök, amelyeket
Petrov-Vodkin képein megjelenő szferikus perspektíva kapcsán a fentebbiekben
ismertetettünk, szoros összefüggésben állnak a szimultanizmus jelenségével. Han Anna, a
témakör egyik alaptanulmányának tekinthető Заметки к проблеме симультанизма в
поэзии и в живописи (HAN 2004) című munkájában rámutat, hogy a művészetben
megjelenő szimultaneizmus jelensége összefügg azokkal a változásokkal, illetve
elmozdulásokkal, amelyek a XIX-XX. század fordulóján a tudat, illetve a művészi tudat
működésében bekövetkeztek (HAN 2004: 122). Ez az új érzékelési típus, azaz a szimultán
érzékelési típus megjelenésével függ össze. Ennek lényege, hogy az érzékelő tudat és a
jelenség, amelyre az érzékelés irányul, dinamikus kölcsönhatásban vannak egymással, és
kölcsönösen feltételezik egymást. Ez egyben új művészi eljárások megszületéséhez
vezetett (HAN 2004: 121) A dinamikus befogadás megteremtésére Petrov-Vodkin szerint
azért van szükség, mert a művész ennek segítségével vonja be a befogadót az alkotás
folyamatába:
„A művészi alkotás létrehozásakor el kell vinni addig a pontig, hogy a néző
befejezhesse azt. Meg kell teremteni a néző számára annak lehetőségét,
hogy tevékenyen részt vehessen a munkában. […] Ha a művész bevezette a
nézőt a képbe, akkor a nézőnek kell befejeznie azt, végig kell gondolnia,
alkotnia, az alkotás társ-szerzővéjévé kell válnia.” (Petrov-Vodkint idézi
ДАНИЭЛЬ 1977:125.126)
Petrov-Vodkin gondolata szerint tehát, a befogadás passzív aktusának a közös
alkotás aktív aktusává kell válnia. A művésznek úgy kell megkonstruálnia a képet, hogy az
struktúrájában magában hordja a befogadó bevonódását a kép megszületésébe. Ezáltal nem
egy eleve adott, hanem a befogadással újra és újra megszülető, állandó alakulásban lévő

153

jelentése lesz az alkotásnak. Ez úgy valósulhat meg, hogy a kép struktúrájának és a
befogadás struktúrájának egymást feltételező kölcsönviszonyban kell lennie. Ez nem egy
érzelmi jellegű befogadást, illetve viszonyt feltételez, hanem nagyon is meghatározott, az
alkotásba kódolt intellektuális jellegű viszonyt, illetve aktust. Mindezt azért tartjuk
fontosnak hangsúlyozni, mert - ugyan látszólag nagyon távoli művészekről van szó -,
azonban Paradzsanov filmjeinek megformálásában kifejezetten arra törekszik a rendező,
hogy filmjei ne az önfeledt érzelmi befogadást elősegítő valósághű és valószerű,
mimetikus ábrázolásmódot kövessék, hanem formaeszközeivel tudatosan az intellektuális,
és folyamatos értelmezést megkövetelő alkotások legyenek.
A paradzsanovi képi világ sajátosságainak és a XX. század elejének orosz
festészetével való párhuzamainak bemutatásában igyekeztünk rávilágítani azokra a
mozzanatokra, amelyek úgy véljük, hozzásegítenek a rendező filmes formanyelvének
meghatározásához. A felvázolt kérdéskört további kutatásainkban szeretnénk még jobban
kidolgozni.

V.

NÉHÁNY GONDOLAT PARADZSANOV MONTÁZSTECHNIKÁJÁRÓL

A Paradzsanov filmek kapcsán sokszor felhozott „filmszerűtlenség” vádjára Jurij
Lotman A szurámi vár legendájáról szóló elemzésében éppen azt emeli ki, hogy
Paradzsanov „művészi nyelve azért új, […] azért mélységesen filmszerű, mert szét meri
törni a filmszerűség kánonját” (ЛОТМАН 1987: 67).
Úgy véljük, a kollázs szerkesztési elvét követő montázstechnikával is ezt szolgálja.
Szinte nincs olyan Szergej Paradzsanovval kapcsolatban megjelenő cikk vagy
könyv, amelyben ne jelenne meg a kollázs szó. Miron Csernyenko így jellemzi
Paradzsanov életét:
„Paradzsanov életrajza rendkívül színes, drámai. Lényegiségében filmes (…)
Életrajzának lényege, hogy részletekből, töredékekből, foszlányokból, összetört
szilánkokból áll össze.” (ЧЕРНЕНКО 1989: 3)
A paradzsanovi életrajz és az életmű szerves egységet alkot. Életrajza is, mely
szintén egyfajta kollázsnak tekinthető, az életmű része, melybe filmjei mellett
képzőművészeti tevékenysége is hangsúlyos, amelynek fő műfaja a kollázs.
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Képzőművészeti munkásságának vizsgálata, valamint összehasonlító elemzése a
rendező filmjeivel még a kutatók előtt áll, annak elemzése éppen Paradzsanov kánonoktól
független szépségeszménye miatt nehéz feladat. Töredékekből, foszlányokból, látszólag
összeférhetetlen, különböző nemű részletekből alkotta meg a saját egyszeri és
megismételhetetlen alkotásait.209
Életrajza és kollázsai mellett – említettük már korábban – filmjei is kollázs-szerűek.
Paradzsanov filmjei sok apró töredékből, mozaikdarabkából épülnek fel, amelyek a kollázs
szerkesztési elvét követő montázstechnika segítségével koherens egésszé, pontos
szerkezetű és mondanivalójú, befejezett alkotássá állnak össze. Ezt a kutatók rendszeresen
meg is említik, ám elemzésére eddig még nem, vagy csak részben vállalkoztak. M.
Csernyenko a kaleidográfia elnevezést adta a rendező sajátos filmnyelvi módszerének,
mely folytonosan forgó kaleidoszkópban megjelenő miniatúrákból összeálló kép-írás
(ЧЕРНЕНКО 1989: 26).
A kollázs Paradzsanovnál a filmkészítés minden fázisában megjelenik: a
forgatókönyvekben, a filmképekben és a montázstechnikában.
A kollázs és a montázs fogalmának használatában gyakran van átfedés.
A kollázs (collage) a francia ’enyvezés, ragasztás’ szóból ered. Azt a modern
művészetben használatos technikát nevezik így, amely különféle anyagok, tárgyak, lapok,
laprészletek applikációját jelenti. Kollázs a formalista festészetnek az az irányzata, amely
az ábrázoláshoz festéken kívül képre ragasztott textildarabokat, papírszeleteket és más
kisebb tárgyakat is alkalmaz.
A montázs hagyományos első jelentése gyakorlatilag a kollázs értelmében
használatos. A képzőművészetben a montázs különböző eredetű, jellegű és anyagú elemek
egybeszerkesztését jelenti. Az expresszionizmusra például a kompozíciós montázs, míg a
kubizmusra, dadaizmusra, szürrealizmusra az anyagmontázs jellemző. A szépirodalomban
a szimultán érzékelésmódot megtestesítő technikai eljárás (pl. Pilnyak prózájában). A neoavantgarde irodalom erőteljes vizuális hatásra törekvő montázskísérleteiben az irodalom és
a képzőművészet elemeit társítja. A montázs kifejezést alkalmazzák a filmművészetben a
vágás megfelelőjeként a film képsorainak térbeli, időbeli, ritmikai megszerkesztésére.

209

Számtalan sík- és térbeli kollázsát fotókból, szárított növényekből, szövet- és csipkefoszlányokból, gépek
alkatrészeiből, üveg- és porcelándarabkákból, kefires doboz tetejéből, régi fésűkből, törött játékokból alkotta
meg.
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Legjelentősebb teoretikusa, Sz. Eizenstein a montázs szót a filmvágás jelentésében a
képzőművészetből vette kölcsön.
A két fogalmat talán úgy lehetne megkülönböztetnünk, miszerint a kollázsnál az
alap a vászon volt, ebből is következően a kollázs egymás mellé helyezett dolgok egysége,
a montázs pedig értelmezési egység.
Louis Aragon, akinek meghatározó szerepe volt Szergej Paradzsanov sorsának
alakulásában, és személyes ismerőse is volt a rendezőnek, a kollázsról írt könyvében, a
következőképpen fogalmazza meg röviden a kollázs lényegét:
„Annak a festészeti módszernek a természetével kapcsolatban, amelyet 1910 körül
a kubisták vezettek be, mintegy önkritikaképpen, papiers collés néven; ez a
módszer lett az eredete a kép különféle technikai változatainak, mert később a papír
átengedte helyét mindenféle anyagnak, illetve tárgynak, olyannyira, hogy
hamarosan a technika különféle alkalmazásait egy általánosabb szóval kezdték
illetni a közbeszédben, s így született a collage kifejezés.” (ARAGON 1965: 6).
„Kahnweiler, a kubisták barátja, műkereskedője és történetírója” (HOFMANN 1974: 40)
pedig így jellemzi a kollázst, illetve írja le annak keletkezéstörténetét:
„1911 telén lépett az illuzionisztikus festés helyébe a montázs elve, vagyis a
képfelületre ragasztott valóságdarabka. Így keletkeztek »új eszközök a
legkülönfélébb anyagokból, mint például színes papírcsíkok, lakkfestések,
újságpapír, ezekhez jöttek még a »valós részletek«, mint a viaszosvászon, üveg,
fűrészpor stb.« E munkákat »papiers collés«-nak vagy kollázsnak nevezik” (id.
Hofmann 1974: 41).
N. Adaszkina, aki tanulmányában a XX. század elejének orosz avantgardistáinál és
az utolsó néhány évtized művészeinél veti össze a kollázs alkalmazásának elvét, a kollázs
oroszországi történetének ismertetésekor rámutat:
„a századelő orosz művészetében lezajló folyamatok tárgyalásánál […]
megállapíthatjuk, hogy a kollázs „avantgarde” elve még az érett avantgarde művek
keletkezése előtt megjelent” (АДАСКИНА 2003: 3).
Az orosz művészekre jellemző, hogy a maguk alkotói fejlődésében időnként
felcserélték az irányzatokat, esetlegesen előbb kidolgozva azt, ami valójában később
keletkezett, egyes festők a kollázst is, azaz a különféle anyagok bevezetését az
olajfestészetbe, a hagyományosabb ábrázoló festészet kereti között kezdték alkalmazni. 210
210

Mint például az 1913-as Száraz festékek című P. Koncsalovszkij festményen, vagy az általunk a
neoprimitivizmus kapcsán már említett A. Lentulov Moszkva (1912) című képén, ahol már megjelenik a
vászonra ragasztott idegen anyag, de még megtévesztően beleolvad a festett mozaikdarabkákból
megszerkesztett festmény felszínébe. A. Kuprin munkásságában a kollázs alkalmazásának igen izgalmas
kísérleteivel találkozunk 1922-ben dekoratív, ugyanakkor teljességgel élethű, urbanisztikus tájképeken. A
francia poszt-cézanne-istáknál - és Cézanne orosz követőinél - éppen a festői faktúra változatossá tételének
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Említettük, hogy Paradzsanovnál a kollázs-szerkesztési elv már forgatókönyveiben
is érvényesül: A Kijevi freskók című töredékben maradt filmjének forgatókönyve, amelyet
a rendező egyik legjobb forgatókönyvének tartott „apró jelenetfüzérből áll”, s a leforgatott
torzó alapján következtethetünk arra, hogy a film is mozaikdarabkákból állt volna. Ez az
elv érvényesül filmképein belül, azok nagyobb egységeiben, képben, nyelvben és
hangzásban is.
Néhány megjegyzés a filmek nyelve és az ezzel összefüggésben álló érthetőség és
hangzásvilág kérdéséről.
Paradzsanovra nem csak a témaválasztásban volt jellemző a transzkulturalitás,
hanem filmjeinek hangzásvilágában is. Egyrészt törekedett az adott kultúra népzenéjének
és a klasszikus, vagy akár a modern nyugati elektronikus zenének a kombinációjára,
amelyeket szabadon kevert, helyezett egymás mellé. Másrészt filmjeiben tudatosan
használta az adott kultúra nyelvét, a szavak jelentését és főleg hangzását szorosan a képhez
tartozónak tartotta. Az Asik-Kerib című filmmel kapcsolatban a következőt nyilatkozta a
rendező:
„Tudatosan vállaltam ezt a zavaró megoldást, ezzel bonyolítva-gazdagítva a
struktúrát, mintegy dialógust alkotva az eredeti szöveggel” (id. Geréb 2003: 294).
A hang ilyen módú kezelése szintén a kollázs szerkesztési elveire épül, az
egymáshoz nem kapcsolódó, össze nem illő vagy tautologikus hangzások egymásba
játszása értelmezhető úgy is, mint egyfajta hang-kollázs, egymás mellé szerkesztett
részletek halmaza, amelybe idegen anyagokat is ragasztanak.
A másnemű anyagok rejtettebb vagy nyíltabb formában történő beillesztésére
rengeteg példát találunk a filmekben, közülük csak néhányat hozok ennek illusztrálására.
Az Elfelejtett ősök árnyai című filmben a még plasztikus képi világot adó felvételek között
váratlanul megjelenik néhány másodpercre

vakító fehér homogén alapon egy szintén

homogén vörös színű ló - mely K. Petrov-Vodkin vörös lovát idézi -, s merevedik meg a
levegőben egy pillanatra. A kép annyira elüt minőségében az egész filmtől, hogy szinte
érthetetlen, hogy került bele, kizökkenti, felrázza a nézőt, és belevésődik az emlékezetbe
egyik lehetséges fejlődési irányát jelentette a kollázs. Az orosz festészetben nagy hatású cézanne-i elv, a
formák szín általi materializációjának továbbfejlesztéseként kapott szerepet a kollázs, azért, hogy az ábrázolt
tárgyi formák anyagi hatását maximálisan elérjék. Tehát Az orosz művészetben legélénkebben és
legkövetkezetesebben a kollázzsal a fiatal avantgardisták, a Cézanne-i hagyomány követői foglalkoztak. Az ő
munkásságukban nőtt túl a festészet a saját keretein, és lépett ki egy meghatározott művészeti ág határain
túlra, „az anyagok kiválasztásának” új műfajává és még tovább, térbeli objektumokká, a különböző, illetve
különféleképpen megmunkált anyagok kombinálásává. (АДАСКИНА 2003: 3)
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(erről a képről kapta a film a címét a külföldi forgalmazásban). A gránátalma színe című
filmben Annát, a cár húgát egy olyan szobában látjuk, amely berendezésében puritán, a
háttérben pedig a berendezéstől idegen hatású díszes barokk keretben egy aranyozott
barokk angyal forog a levegőben. Anna hol fehér, hol vörös, hol pedig fekete csipkét húz el
az arca előtt, ez a csipke egy nejloncsipke. Az Asik-Kerib című filmben a pasa
háremhölgyei váratlanul műanyag géppisztolyt rántanak elő. A szurámi vár legendájában a
titokban kockával játszó őröknek csillogó kék papír szakálluk van. A film egészében is
keverednek az autentikus szempontból össze nem illő, esztétikai szinten mégis művészi
egységgé összeálló dolgok: a rendező grúz legendát török kaftánban mutat be, kurd
fegyverekkel és örmény táncokkal.
Amint azt Szilágyi Ákos filmesztéta írja Paradszanov filmornamentikáját elemezve,
a „filmkamera mintegy rámája az ornamentális filmképnek […], bekeretezi, azaz kivágja a
valóság összefüggéseiből a látványelemeket. […] A tárgyi elemek egymástól elszigetelve
jelennek meg, hogy egy másik, képzeletbeli költői rend, a szépség rendje szerint
kapcsolódjanak össze” (SZILÁGYI 1987: 35). Kiragadja egy-egy kor, illetve kultúra
„tárgyait”, és azokat egy új környezetben használja egymás mellett 211, a jelentés a
metonimikus szerkesztési mód segítségével jön létre, amely többek között összefüggésben
áll a XX. század elejének a trópus realizálására épülő költői eszközével. A rész kibomolhat
az egésszé, és az egész a részben koncentrálódhat, ennek alapján történik a trópus
realizációja. Ez a már említett feliratok és csendéletek sajátos használatában nyilvánul meg
a legszemléletesebben. A szurámi vár legendája című filmből vett egyszerű példán
láthatjuk ezt: arany terítőn két fehér galambot látunk, ezután következik az esküvői
szertartás jelenetsora. Egy másik, életből vett példája a rendezőnek a trópus realizálásán
alapuló gondolkodásmódjára. A börtönben a maga módján lázadt a rendező:
„Egy nap közölték, hogy valamennyi szovjet állampolgárnak égő lelkesedéssel kell
dolgoznia. Mint fősöprögető, rászereltem a seprőmre egy villanykörtét” (id. Geréb
Anna 285).
Művészi gondolkodásmódjának ezt a sajátosságát meg is fogalmazza Paradzsanov:
„Tarkovszkij Iván gyermekkora /Иваново детство/ című filmje az akadémiát
jelentette számomra. Akkor döbbentem rá, hogy mindaz lehetséges, amiről
álmodom – a metafora, az allegória átfordulhat, konkréttá válhat. Ha akarom” (id.
GERÉB 2003: 272).
211

Az orosz avantgárd irodalom egyik irányzata, az akmeizmus, szintén „tárgyakon” keresztül szűrte át a
különböző korok kulturális örökségét. Számukra a tárgy a benne megtestesülő kulturális jelentés, emlékezet
hordozója volt. Paradzsanov filmjeiben felfedezhetjük a tárgyak ilyen módon való alkalmazását.
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Említettük, hogy Paradzsanov képeinek jellegzetessége az ellentétesség, a belső
feszültség. Ez látszólag rokon Eisenstein sokat hangoztatott, és folyamatosan finomított
elméletével, miszerint a montázs, egyenlő konfliktus. Paradzsanov ugyan ismerte
Eisenstein filmjeit, de elméletét valószínűleg nem olvasta212, vagy legalábbis bizonyosan
nem használta fel tudatosan.
Ha korábbi filmjeiben fel is használt egyet s mást az eisensteini montázstechnikából, A
gránátalma színe című filmtől kezdve már kerüli azt. Ismeretes, Eisenstein a színházat
cserélte le a filmre, mert „felismeri, hogy a filmmel több emberre és intenzívebben lehet
hatni, mint a színházzal” (BÁRDOS 1998: 11). Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy
Paradzsanov filmművészetének útja pont az ellenkezője, ő a filmszerűséget hagyja ott a
színpadiasságért, művészete elvontabb lett, s kevesebb emberre hatott. A montázs filmes
dinamikája felől a kevésbé hatni képes statikus kollázs-technika felé haladt. Egyre kevésbé
kívánt érzelmeket gerjeszteni, megmozgatni képsoraival, hanem inkább a lassú
szemlélődést még lassúbbá és még szemlélődőbbé tenni. Jelenetei keretbe foglalt lassú
történések vagy állóképek. A keretet nem látjuk, de odaképzelhetjük a vetítővászon köré.
Úgy viselkedik, mint a középkori miniatúrafestő, a keret nála nem a tér egy részének
kimetszésére szolgálnak, hanem egy felületet zárnak körbe, s „a felület immár nem arra
való, hogy keresztülnézzenek rajta, hanem hogy kitöltsék” (PANOFSKY 1984: 183).
Filmképein törekedett az egyenlő súlyú foltok létrehozására, akárcsak kollázs-képein.
Képzőművészeti kollázs-képeit szerette gyönyörű keretekbe foglalni. Néha jelzésként
használt ilyen díszes kereteket filmképeiben is.
Paradzsanov montázstechnikájának vizsgálatában, érdekes eredményeket hozhat a
szimultanizmus kérdésének vizsgálata, mivel nézetünk szerint a rendező filmjeire
alapvetően érvényes a szimultanizmus. (vö.: HAN 2004). Han Anna tanulmánya számos
olyan mozzanatot tartalmaz, amelyek, úgy véljük, Paradzsanov filmes formanyelvének
lényeges sajátosságait is megvilágíthatják. Így például Paradzsanov kollázs-szerű
montázstechnikája szorosan összefügg a szimultanizmus kérdésével, az új szimultán
érzékeléstípus megjelenésével, hiszen a rendező sok apró mozaikdarabkából – amelyek
gyakran nagyon eltérnek egymástól mind tartalmukban, mind stílusukban – építi fel
212

Katanjan visszaemlékezéséből tudjuk, hogy miután Paradzsanov el volt ragadtatva Eisenstein rajzaitól,
amelyeket annak özvegye mutatott meg neki, a Katanjantól kapott Eisenstein-tanulmányt képtelen volt
elolvasni. (КАТАНЯН 2001: 152)
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filmjeit, s ezeket egyszerre kell folyamatukban, s egészben látni. Egyszerre azonnali
érzékelést, s ugyanakkor reflexiót is megkívánnak. Részben ezért van az, hogy nehézséget
okoz, illetve nagy intencionális figyelmet kíván meg a rendező filmjeinek befogadása.

A kollázsról szóló gondolatainkat az alábbi képekkel szeretnénk illusztrálni.
Paradzsanov filmkép-kollázsaiból, illetve kép-kollázsai.

A

Paradzsanov-filmek

kollázs-szerű

szerkesztési

elvét

követő

montázstechnikájának jellegzetességeit és leírását további kutatásokban szeretném
folytatni.
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III.2. A SZURÁMI VÁR LEGENDÁJA CÍMŰ FILM ELEMZÉSE
III.2.1. A FILM ADATAI KELETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI
A SZURÁMI VÁR LEGENDÁJA /ЛЕГЕНДА О СУРАМСКОЙ КРЕПОСТИ/
1984; egész estés játékfilm; 88 perc; színes; Grúzia Filmstúdió
Rendező: Szergej Paradzsanov
Társrendező: Dodo Abasidze;
Forgatókönyv: Vazsa Gigasvili
Operatőr: Jurij Klimenko
Látványtervező: Alekszandr Dzsansijev; Jelmeztervező: Irina Mikatadze; Zeneszerző:
Dzsanszug Kahidze; Hangmérnök: Garri Kuncev; Szerkesztő: Kora Cereteli; Vágó: Marija
Ponomarenko;
Szereplők: Dodo Abasidze (Nodar – Oszman-aga, Mulatságos tanítómester), Veriko
Andzsaparidze (idős jósnő), Szofiko Csiaureli (idős Vardó), Lejla Alibegasvili (fiatal
Vardó), Zurab Kipsidze, Levan Ucsanyejsvili, Deduhana Cerodze, Tamar Cicisvili
Szergej Paradzsanov A szurámi vár legendája című filmje hosszú alkotói szünet
után született. A rendező tizenöt évvel az 1968-ban az Örmény Filmtúdióban elkészített A
gránátalma színe című egészestés filmje után – amelynek átfogó elemzését az előző
fejezetben kíséreltük meg –, kap újra lehetőséget arra, hogy filmet készíthessen. A hosszú
kihagyás okairól az életrajz eseményeinek tárgyalásakor szóltunk.
Az életrajzi momentumok mellett, fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a rendező
nem véletlenül ekkor jut ismét filmkészítési lehetőséghez. Éppen ezért, mielőtt rátérnénk a
film részletes elemzésére, szeretnénk röviden felidézni annak a korszaknak a
filmművészetét, amelyben Paradzsanov A szurámi vár legendája című filmje megszületett.
Ez az időszak már a peresztrojka és a glasznoszty kezdete 213, amelynek hatására mind a
szovjet társadalomban, mind a szovjet kulturális és művészeti életben meghatározó
változások következtek be. A szovjet filmművészetben ebben az időszakban olyan jelentős
alkotások születtek többek között, mint például Andrej Tarkovszkij Nosztalgia
(Ностальгия, Nostalghia, 1983), Rolan Bikov Bocsáss meg, Madárijesztő! (Чучело,
1983), Mark Zaharov Junona és Avosz (Юнона и Авось, 1983), Tengiz Abuladze Vezeklés
(Покаяние, 1984)214, Andrej Tarkovszkij Áldozathozatal (Жертвоприношение, Offret,
1985), Karen Sahnazarov Más, mint a többi (Курьер, 1986), Szergej Szolovjov Assza
213

A peresztrojka (перестройка) a Szovjetunióban 1985-ben elindított gazdasági-társadalmi reform neve,
amelyet a peresztrojka gazdasági átalakításainak elfogadtatása érdekében meghirdetett glasznoszty
(гласность) – nyitás, nyíltság – politikája kísért. Az ebben a korszakban végbement gazdasági és társadalmi
változásokról számos adalékot szolgáltat többek között a Szilágyi Ákos által szerkesztett Tovább…Tovább…
Tovább! (1953-1988) c. dokumentumgyűjtemény. (SZILÁGYI 1988.)
214
A film bemutatását csak három évvel elkészülése után, 1987-ben engedélyezték.
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(Асса, 1987), Ali Hamrajev (Сад желаний, 1987); Alekszandr Proskin ’53 hideg nyara
(Холодное лето 53-го, 1988), Vaszilij Picsul A kis Vera (Маленькая Вера, 1988)215, Pjotr
Todorovszkij Intergyevocska (Интердевочка, 1989) című filmjei.
Abban, hogy Paradzsanov visszatérhetett a filmművészet világába, fontos szerepe
volt Revaz Csheidzének, a Grúzia-film Stúdió igazgatójának, aki, mivel nagyra értékelte
Paradzsanov tehetségét, felvállalta annak kockázatát, hogy egy olyan rendezőnek adjon
filmkészítési lehetőséget, akinek „börtönviselt” múltja széles körben ismert volt 216, és
kockázatot jelentett az is, hogy egy olyan rendezőről volt szó, aki másfél évtizedig nem
gyakorolhatta szakmáját (ЧЕРНЕНКО 1989: 22). Emiatt a kockázat miatt Paradzsanov mellé
mindenesetre kirendeltek egy társrendezőt Dodo Abasidze217 híres grúz színész
személyében. Hogy miért éppen a színészre esett a választás, arról Alekszandr
Atanyeszjan218 visszaemlékezéséből értesülhetünk:
„A miniszter [Dvalisvili] felvetette, hogy jobb lenne, ha először valakivel
párban rendezne filmet, hisz sokáig nem állt kamera mögött… A miniszter
jót akart neki, és igyekezett minél tapintatosabban beszélni a rendezővel.
A szobában jelenlévő Dodo Abasidze egyből felajánlotta a segítségét […].
Nemes lelkű felajánlás volt ez a részéről, hisz Dodo tudhatta, ha bukás

215

Picsul A kis Vera című filmje Paradzsanov Asik-Kerib című filmjével együtt szerepelt a 45. Velencei
Nemzetközi Filmfesztivál információs programjában. A fesztiválon bemutatott orosz filmekből „a
peresztrojka a Szovjetunióban” tematika rajzolódott ki. Picsul A kis Verája FIPRESCI Nagydíjban részesült.
Mivel Paradzsanov filmje előzőleg szerepelt a Müncheni Nemzetközi Filmfesztiválon, ezért a Velencei
Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában nem szerepelhetett, de a zsűri a film Oscar-díjra jelölését
javasolta az Amerikai Filmakadémiának.
216
Mindehhez hozzátartozik, hogy – amint azt a második fejezetben az életrajz tárgyalásakor bemutattuk –, a
rendező nem sokkal azelőtt, 1983-ban, vagyis közvetlenül a film forgatása előtt szabadult a börtönből
másodszori elítélése után.
217
Dodo Abasidze (1924-1990) Tbilisziben született. A Tbiliszi-i Színművészeti Főiskola elvégezése után a
Sota Rusztaveli Színház tagja lett. 1953-tól színészként a Grúzia-film Stúdióban dolgozott. Számos filmben
szerepelt, többek között ő játszotta Rezo szerepét Otar Joszeliani Lombhullás (Листопад, 1966) című
filmjében, illetve Vahvari fejedelem szerepét Georgij Danyelija Ne búsulj! (Не горюй!, 1969) című
alkotásában, amely Danyelija szavai szerint Leonyid Gajdaj és Szergej Paradzsanov rendezőkben negatív
visszhangot váltott ki, Federico Fellini viszont nagyra értékelte (Georgij Danyelija. Безбилетный
пассажир). Dodo Abasidze Paradzsanov két utolsó filmjében, a dolgozatban elemzett A szurámi vár
legendája, valamint az Asik-Kerib című filmekben amellett, hogy társrendezőként jegyzik, színészi játékával
is hozzájárult e filmek művészi megformálásához. A rendező és a társrendező-színész sorsa életrajzi
tekintetben is összefonódott, talányos módon egybeesik születésük és haláluk éve.
218
Atanyeszjan, Alekszandr Asotovics (1953-) forgatókönyvíró, rendező, producer. 1981 óta dolgozik a
filmszakmában. 1994 és 1997 között az Interfeszt Nemzetközi Filmfesztivál Főigazgatóságának vezetője,
1998-ban a Kinotavr Filmfesztivál vezető producere, 2002-től pedig a filmművészet fejlődését elősegítő
Angel Film Független Non-profit Szervezet vezérigazgatója. A Nika Oroszországi Filmművészeti
Akadémiatagja, vezetőségi tagja az Oroszországi Filmproducerek Egyesületének és az Oroszországi
Filmművészek Egyesületének, a Moszkvai Filmművészek Egyesületének titkára. Részt vett a Paradzsanov:
Az utolsó tavasz (rendezte: Mihail Vartanov, Gennagyij Melkojan) című dokumentumfilm elkészítésében,
valamint ő szervezte a Szergej Paradzsanov 70. jubileuma alkalmából rendezett kiállítást is.
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lesz, ő lesz a hibás, ha viszont épp ellenkezőleg, akkor azt mindenki
Paradzsanov sikerének könyveli majd el.”219 (КАТАНЯН 2001: 107)
A társrendező Dodo Abasidze amellett, hogy színészi teljesítményével hozzájárult a
film művészi világának megteremtéséhez, nem irányította, nem erőltette a rendezőre a
maga látásmódját, visszahúzódva segítette őt saját elképzelésének a megvalósításában.
A hosszú alkotói szünet felveti azt a kérdést, amely – mint azt Levon Grigorjan is
megfogalmazta Paradzsanovról szóló könyvében (ГРИГОРЯН 2011: 242-243) – a
kortársakban is felmerült: Vajon, az elkészült alkotás eléri-e azt a művészi színvonalat,
amelyről Paradzsanov előző két filmje tanúskodik? Maga a rendező is felveti ezt a kérdést
filmjének 1985-ös moszkvai Központi Filmszínházbeli premierjén 220, mintegy ráérezve a
közönség felfokozott várakozására:
„Nehezen képzelhető el, hogy egy balett-táncosnő rászánja magát, hogy
táncoljon, ha tizenöt évig a balett-korlát közelébe se ment. Én rászántam
magam …, hogy visszatérjek a szakmámba. Noha, immáron tizenöt
esztendeje nem mentem a kamera közelébe.”221 (ГРИГОРЯН 2011: 243)
Ezen túl felmerül a különböző alkotói korszakok folytonosságának a kérdése is,
nevezetesen az, hogy mennyire szervesen illeszkedik az életmű egészébe egy olyan film,
amely ennyi év kihagyás után született meg? Változott-e az előző filmekhez képest a
rendező képi formanyelve, s ha igen, mennyiben, milyen irányban?
Az elkészült mű arról győz meg bennünket, hogy ez az alkotói munkásságban
bekövetkezett kényszerszünet egyáltalán nem érezhető sem a film egészében, sem egyes
kockáin. A szurámi vár legendája című filmben a rendező előző alkotásaira is olyannyira
jellemző sajátos paradzsanovi képi világot és filmstílust ismerhetjük fel, és a film
ílymódon koherensen illeszkedik az életműbe.
„Paradzsanov önmagához szándékozott visszatérni, mindahhoz, ami
felgyülemlett, lecsapódott benne a kényszerű hallgatás évei alatt, ami nem
talált kiutat, ami teleírt-újraírt papírfecniken várta a sorát, eldugva valahol
az emlékezetben, félretéve jobb időkre, amely – a nyomasztó kétségek
ellenére is – mindenképp el kell, hogy jöjjön.”222 (ЧЕРНЕНКО 1989: 22)223
219

A fenti idézet orosz nyelven így hangzik: «Министр [Двалишвили] сказал, что хорошо бы поначалу
ему сделать картину с кем-нибудь на пару, ведь он долго не стоял у аппарата... Министр желал ему
добра и как мог деликатнее с ним говорил. В кабинете был Додо Абашидзе, который тут же
предложил Сереже сотрудничество […]. Это было очень благородно, ведь Додо понимал, что в
случае провала будет виноват он, если наоборот – решат, что это победа Параджанова.»
220
Életében először érdemesítették a rendezőt arra, hogy a szovjet filmművészet e leghíresebb
bemutatóhelyén vetítsék le a filmjét.
221
A fenti idézet orosz nyelven így hangzik: «Трудно представить балерину, которая решится танцевать,
если пятнадцать лет не подходила к балетному станку. Я решился... вернуться в свою профессию.
Хотя пятнадцать лет не подходил к съемочной камере.»
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Természetesen, ahogyan az Elfelejtett ősök árnyai című film is némileg eltér képi
formanyelvének egyes elemeiben, vizuális megoldásaiban A gránátalma színe című
filmtől, úgy A szurámi vár legendája is csak részben folytatja A gránátalma színé–ben
kikristályosodott formanyelvet és stílust, részben viszont némileg módosítja azt.
A Kijevi Filmstúdió, majd az Armen-film Stúdió után ezt a filmjét immár, mint
arról már szóltam, a Grúzia-film Stúdióban forgatja a rendező. A hucul, majd az örmény
nép kultúrája után ezúttal a grúz nép kultúrájához fordul, és előző filmjeihez hasonlóan,
annak a népnek a nyelvén szólal meg a film, amelynek kultúráját bemutatja, vagyis ezúttal
grúz nyelven, orosz hangalámondással.
III.2.2. A FILM ALAPJÁT KÉPEZŐ LEGENDA
A szurámi vár legendája című film ismét irodalmi forráshoz, a folklórhoz fordul,
egy ősi grúz népi legendát vesz alapul, amelyre azonban csak mint alapanyagra
támaszkodik azért, hogy saját művészi üzenetét megfogalmazza. Paradzsanov olyan
legendához nyúl, amely eredendően is szimbolikus értelemmel telített. Mint azt a rendező
egyik legszakavatottabb elemzőjének közléséből tudjuk, ez a sumér gyökerekkel
rendelkező legenda több évszázada a grúz folklór szerves részévé vált (ГРИГОРЯН 1991:
145), és több irodalmi feldolgozása is létezik, amelyekre a film alkotói a prológusban
utalnak is:

222

A fenti idézet orosz nyelven így hangzik: «Параджанов намеревался вернуться к себе, ко всему тому,
что копилось, конденсировалось в нем за годы принудительного отсутствия, что не находило выхода,
что было написано–переписано на клочках бумаги, утаено в памяти, отложено на будущее, которое
непременно наступит, несмотря на самые тягостные сомнения.»
223
Természetesen ahhoz, hogy a rendező életművét „ott tudta folytatni, ahol abbahagyta”, az is hozzájárult,
hogy a tizenöt éven át tartó kényszerszünet alatt „egy percig sem maradt tétlen. Nem volt hely, nem volt
olyan anyag, ahol és amelyben ne talált volna lehetőséget az alkotásra” (KATANJAN – SZILÁGYI 1987: 42). Ez
az alkotásvágy még a börtönben sem hagyta el, és vallomása szerint ez volt az a megtartóerő, amely segített
neki, hogy egyáltalán túlélje a börtönéveket. Így születtek például azok a Puskint, Lermontovot, I. Pétert
ábrázoló kis portrék, amelyeket szöggel készített a kefíresüvegek lezárására szolgáló allumínium korongokra.
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„A várfalba elevenen befalazott ifjú legendája olyan írókat ihletett meg,
mint Csonkadze, Lordkipanidze, Szuliasvili224. Az ő nyomdokaikon
haladtunk.” (A szurámi vár legendája)225
Ám ezúttal sem, ahogy a rendező megelőző filmjeinek esetében sem beszélhetünk a szó
szoros értelmében vett irodalmi adaptációról. Paradzsanov saját szerzői szándékának és
képi nyelvezetének megfelelően – kiegészítve, illetve bizonyos mozzanatokat akár el is
hagyva belőle –, változtatja meg a legenda eredeti szüzséjét, a hangsúlyokat máshová
tolva el ezáltal. És, noha a Szurám várához fűződő legenda olyan ősi legenda, amely, mint
már említettük, immár kanonizálódott a grúz irodalomban, és amelynek 1922-ben filmes
feldolgozása is született – Ivan Peresztianyi filmesítette meg Daniel Csonkadze A szurámi
vár /Сурамская крепость/ (1858) című kisregényét –, Paradzsanov magához a folklórban
élő néphagyományhoz nyúl vissza.
A LEGENDA ALAPJÁT KÉPEZŐ ÉPÍTŐÁLDOZAT TÖRTÉNELMI GYÖKEREI
Mielőtt rátérnénk a film részletes elemzésére, szeretnénk egy rövid kitérőt tenni a
legenda eredetét illetően.
A legendát Jelena Virszaladze Grúz népi mondák és legendák című munkája
alapján ismertetjük röviden226:
Grúzia cárja sietve várat emeltet Szurámban, mivel a törökök megtámadták az
országot. Azonban hiába építetik fel Szurám várát, a falak minden éjjel újra és újra
leomlanak. A várépítőket elcsigázta a sorozatos kudarc, és Vizirt, az építésvezetőt is a
kétségbeesésbe kergette a reménytelenség. Végül, a nép tanácsára jósnőhöz fordult
segítségért. A jósnő szavai szerint, áldozat felajánlása nélkül nem fognak megállni a falak.
224

Daniel Csonkadze /Csonkidze/(1830-1860) Grúz író. Mindössze egy, A szurámi vár /Сурамская
крепость/ (1858) című kisregény szerzőjeként ismert. A kisregényt, mivel élesen bírálja a fennálló
társadalmi rendet, a kegyetlen elnyomást, éles támadások érték, az olvasók körében ugyanakkor nagy
népszerűségre tett szert. A kisregény a http://fb2.booksgid.com/content/DB/daniel-chonkadze-suramskayakrepost/1.html, illetve a http://www.rulit.net/books/suramskaya-krepost-read-3955-1.html honlapokon orosz
nyelvű fordításban online olvasható; Niko Lordkipanidze (1880-1944) grúz író. Társadalmi kérdéseket
feszegető műveiben a történelem és a jelenkor viszonyát vizsgálta; David Szuliasvili (1884-1964) grúz író.
Szuramiban született. Zurab vára című műve az 1965-ben Tbilisziben kiadott Крепость Зураба. Повести.
Рассказы. Воспоминания című kötetben található. A fent említett írók Szurám váráról szóló művei magyar
fordításban eddig még nem jelentek meg. A disszertáció szerzőjének Csonkadze kisregényét sikerült
felkutatnia az interneten orosz nyelven, ugyanakkor Niko Lordkipanidze szurámi vár legendájról szóló
művének a címét nem sikerült fellelni, Szuliasvili esetében pedig csak az orosz nyelven kiadott kötet címében
találta meg a műre való utalást.
225
A fenti idézet orosz nyelven így hangzik: «Предание о юноше, заживо замурованном в стене
крепости, вдохновило писателей Чонкадзе, Лордкипанидзе, Сулиашвили. Мы шли по их стопам.»
226
Jelena Virszaladze a mondák, és nem a legendák közé sorolja a szurámi vár történetét, de a folklór e két
kategóriájának megkülönböztetésére jelen dolgozat keretei között nem térünk ki.
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Azt tanácsolta az építésvezetőnek, hogy keressenek egy még ártatlan ifjút, akinek egy
özvegyasszony egyetlen fiának kell lennie. Őt kell befalazni a vár falába. Jóslata szerint, ha
így cselekszenek, felépül a vár, és falai örökké állni fognak.
Sokáig keresték az alkalmas ifjút, míg végül éppen Szurámban találtak rá Zurábra,
egy özvegyasszony egyszem fiára. A szerencsétlen özvegyasszony szinte eszét vesztette a
fájdalomtól. De az ellenség a kapukat döngette és az ország a teljes megsemmisülés szélén
állt. Sírva, jajveszékelve kísérte az özvegyasszony egyetlen fiát a várhoz. Miközben a
kőművesek elkezdték felhúzni a falakat, az anya és fia ekképpen beszélgettek:
„– Fiam, Zuráb, meddig állsz a falban?
– Ó, édesanyám, bokáig be vagyok falazva!
– Fiam, Zuráb, meddig állsz a falban?
– Ó, édesanyám, térdig be vagyok falazva!
– Fiam, Zuráb, meddig állsz a falban?
– Ó, édesanyám, a mellkasomig…
– Fiam, Zuráb, meddig állsz a falban?
– Ó, édesanyám, végem van most már …
– Fiam, Zuráb...”
(ВИРСАЛАДЗЕ 1973: 220)227
A jóslat pontosan beteljesült, felépült a vár, a feláldozott vér immár megtámasztja
a várfalat, s Szurám vára azóta bevehetetlen.
A hagyomány szerint a szerencsétlen anya minden áldott nap megsiratta fiát a
várfalnál:
„Szurám vára, te szívemnek kedves,
Mikor láthatom hát az én drága fiam?
Zuráb immár tiéd, óvjad, védjed őt.
Korsó vizet hozok – fürösszed meg őt,
Ne adj néki rozskenyeret, fehér búzával etessed.
Ne bocskorban járassad, adj rá szattyán csizmákat.”
(ВИРСАЛАДЗЕ 1973: 221)228
227

A fenti idézet orosz nyelven így hangzik: « "Сын мой, Зураб, докуда?" – "Увы, мать моя, по
щиколотки!" – "Сын мой, Зураб, докуда?" – "Увы, мать моя, по колени!" – "Сын мой, Зураб, докуда?"
– "Увы, мать моя, по грудь..." – "Сын мой, Зураб, докуда?" – "Увы, матушка, конец мне..." – "Сын
мой, Зураб..." ». Ez a költői dialógus, amely ma is él önálló, többszólamú népdalként, Jelena Virszaladze
kutató szerint elképzelhető, hogy egy nagyobb ballada részét képezte (ВИРСАЛАДЗЕ 1973: 36). A hős és az
anya dialógusa egy másik változat szerint így hangzik: „Hát hogy vagy odabenn, fiam?” – „Már térdig falba
nőttem.” – „Hát hogy vagy odabenn, fiam?” – „Már derékig falba nőttem.”. A fenti idézet orosz nyelven így
hangzik: « "Ну как ты там?" – "Да вот уже по колено врос." – "Ну как ты там?" – "Да вот уже по пояс
врос." » (КОРСУН 2012).
228
A fenti idézet orosz nyelven így hangzik: «Сурамская крепость, желанная моя, / Когда же увижу я
моего сына? / У тебя мой Зураб, побереги его. / Кувшином стану носить воду – умой его, / Не корми
его овсяным хлебом – корми белым пшеничным. / Не води его в лаптях – надень сафьяновые
сапожки.» (ВИРСАЛАДЗЕ 1973: 221).
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Úgy tartják, hogy a vár falából még ma is anyai könny gyöngyözik, a moha
pedig, amely az egész falat benőtte, valójában az ifjú falakon áttörő hajfürtjei.
(ВИРСАЛАДЗЕ 1973: 220-221)
A szurámi vár legendája nem önmagában álló legenda. Népi mondák és legendák
egész csoportja ismert, amelyek Grúzia, sőt, az egész Kaukázus különböző várairól
szólnak229, bár közülük kétségtelenül a Szurám váráról szóló legenda a legismertebb. Ezek
a mondák általános jegyeikben teljes egészében megegyeznek, csupán konkrét földrajzi
objektumokhoz való lokalizáltságukban térnek el. Továbbá különböznek azok az elemeik,
amelyek egy konkrét korokhoz kapcsolva őket belehelyezik a történelem folyamába ezeket
a hagyományokat, de ezek a tényszerű, konkretizáló elemek a legtöbb esetben a
kereszténység felvételének időszakához köthetők, ezzel összekapcsolódik bennük a pogány
és a keresztény hagyomány. A cserkesz hagyomány szerint például, a szurámi vár építése
nem a törökök támadásához, hanem egy korábbi, a kereszténység felvétele után nem
sokkal később bekövetkező szászánida perzsa invázióhoz kötődik Vahtang Gorgaszali
korában (ВИРСАЛАДЗЕ 1973: 351). Eltérő változatok léteznek azzal kapcsolatban is, hogy
az áldozat önként jelentkezik, meg kell keresni, vagy sorshúzással jelölik ki azok közül,
akik megfelelnek a jóslat által támasztott követelménynek.
A legenda eredetével kapcsolatban érdekes adalékokkal szolgálhatnak többek
között Dmitrij Zelenyin neves etnodráfus Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах
европейских народов című tanulmánya (ЗЕЛЕНИН 2004) és Artyom Korszun, a megalit
kultúrákkal foglalkozó kutató, a szurámi vár legendájáról szóló írása (КОРСУН 2012).
Artyom Korszun kutató szerint hasonló legendák jellemzően leginkább csak a megalitikus,
azaz olyan várak esetében jelennek meg, amelyeket megdolgozatlan kövekből száraz, azaz
kötőanyag nélküli küklopsz-falazással emeltek (КОРСУН 2012).
A grúz legenda alapmotívumában ráismerhetünk az úgynevezett „építőáldozat” 230
motívumára, a vár és városfalak építésekor hozott engesztelő emberáldozat emlékére.
A megalitikus korból származó hiedelem szerint, a megölt és a falba temetett
élőlény a vár(os) szellemévé, „genii loci”-vá válik, aki a mágia szintjén védelmezi az
utódokat. Ez a hiedelem egészen a késő középkorig fennmaradt, majd fokozatosan
átalakult valamilyen állat feláldozásának szertartásává, ami aztán a későbbiekben azzá a
229

Hasonló legenda fűződik többek között a Kahetiben található szignahi vár, az Imeretiában található Honi
vár, vagy a Racs helységbeli Mindi vár építéséhez (ВИРСАЛАДЗЕ 1973: 36, 351).
230
Erről lsd.: (MAGYAR 1977: I/697-698)
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szokássá alakult, hogy az új házba egy macskát, vagy valamilyen más állatot engedtek be
elsőként231.
Az ősi időkben az építőáldozat meglehetősen elterjedt volt 232. Ezt támasztja alá,
többek között, Artyom Korszun szerint maga az orosz „gyetyinyec” (детинец) szó is,
amely citadellát jelent233. Ez a szó abból a szokásból származik, hogy a várépítés
megkezdése előtt gyermeket, illetve szláv szokás szerint fiatal nőket áldoztak fel (КОРСУН
2012).
Ennek a szokásnak a megnyilvánulása például a Nyizsnyij Novgorodi Kreml
Koromiszlov bástyájához (Коромыслова башня) köthető legenda, amely szerint a bástya
nevét annak a leánynak a vízhordó rúdjáról kapta, akit építőáldozatként alá temettek234.
Artyom Korszun tanulmányára visszatérve, a „gyetyinyec” (детинец) elnevezés
azután is fennmaradt, miután maga a szokás már megszűnt. A kutató tanulmányában utal
arra, hogy Eurázsiában számos vár létezik, amelynek egyik bástyáját „leány”, vagy
„szűzbástyának” (девичья) nevezik. Ezekhez a bástyákhoz olyan legendák kapcsolódnak,
amelyek szerint egy fiatal lány levetette magát a bástyáról, mert olyan férjhez akarták
hozzáadni, akit ő nem szeretett. A kutató szerint ezek a legendák szintén az
építőáldozathoz köthető archaikus szokás transzformációi. Hasonlóan védőfunkciót töltött
be a várfalnál való temetkezés (КОРСУН 2012).
Korszun szerint megállapítható, hogy a grúz legendában is a megalitikus kor
archaikus világszemléletének késői megnyilvánulása mutatkozik meg, és az, hogy éppen
kőfalba falazták be az áldozatra szánt embert, arról tanúskodik, hogy a Kaukázusban is
létezett az „ember - kő” megalitikus mitologéma (КОРСУН 2012). Dmitrij Zelenyin
etnográfus, az építőáldozatról szóló tanulmányában rámutat arra, hogy az építőáldozatnak
egyfajta hatását megtaláljuk a kereszténységben is (ЗЕЛЕНИН 2004: 146):
231

Erről lsd. bővebben Dmitrij Zelenyin, neves etnográfus Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах
европейских народов c. munkáját (ЗЕЛЕНИН 2004).
232
Érdekes megemlíteni, hogy a manapság ismert legutolsó, embereket feláldozó építőáldozat nem is olyan
régen, 1885-ben valósult meg, a hátsó-indiai Birma tartomány Mandalaj nevű fővárosában Thibo király
parancsára (КОРСУН 2012).
233
Az orosz „gyetyinyec” (детинец) szó, amely a gyitya / dety- (дитя / дет-), azaz gyermek jelentésű tövet
tartalmazza, jelentése: belső vár, azaz vár a XIV. századig az orosz városok megerődített középpontja,
későbbi nevén kreml. Dmitrij Zelenyin vitatkozik ezzel az értelmezéssel, erről lsd.: (ЗЕЛЕНИН 2004: 151).
234
Az egyik legenda szerint a Nyizsenovgorodi Kreml építését éppen a Koromiszlov elnevezésű bástyával
kezdték meg. Hogy az építményt megerősítsék, arra az egyezségre jutottak, hogy azt az élőlényt kell
beépíteni a bástya alapjaiba, ki elsőként jelenik meg az építkezés helyén. A Pocsajna folyóhoz vállán
vízhordó rúddal igyekvő fiatal lány jelent meg elsőként. Vízhordó rúdjával és vödreivel együtt temették a
lányt a bástya alapozásába. Egy másik helyi legenda szerint a kőművesek megsajnálták a lányt, és helyette
egy szitakötőt (коромысло) temettek el, hogy ne vétsenek az ősi szokás ellen (МОРОХИН 1971: 21-34). Erről
lsd. még (ЗЕЛЕНИН 2004: 152-153).
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„Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga
Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent
templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten
hajlékává a Lélek által” (Ef 2,20-22)
Mindehhez, a kanonikus hagyomány szerint Jézus a megfeszítés időpontjában egy
özvegyasszony fia volt.
Artyom Korszun irásában rámutat, hogy a megalitikus időkből fennmaradt fontos
elemnek tekinthető a szurámi vár legendájában, hogy a hős egy özvegyasszony egyetlen
fia. Ez rokonítja a hőst Amirani és Szoszruko235 alakjával, akik szintén anyjuk egyetlen
fiúgyermekük voltak, Szoszruko ráadásul közvetlenül egy kőből született. Az özvegység
motívuma azért kap különös hangsúlyt, mert ez az anya kivételes lelkierejét, odaadását
jelképezi. Maga a legenda konkrétan nem tartalmazza azt a motívumot, hogy az anya
személyesen előidézője fia halálának, ám a kutató szerint ez rejtetten benne van az anya fia
halálát követő magatartásában, abban, hogy hosszú időn keresztül visszajár a fiát őrző
falhoz (КОРСУН 2012).
Dmitrij Zelenyin számos példát hoz az építőáldozat motívumát tartalmazó legendák
elterjedtségére az európai népek hagyományában is, amelyekben igen gyakran gyermek,
vagy nő az áldozat, illetve arra, hogy az anya visszajár befalazott gyermekével beszélgetni
(ЗЕЛЕНИН 2004).
Amint a fentiekből is láthatjuk, a grúz legenda alapmotívumát képező
építőáldozatot
emberáldozatok

számos
emlékei

nép

folklórvilágában

megtalálhatjuk,

így

a

Kárpát-medencei

folklórkincsben

is

az

engesztelő

fellelhetőek.

A

legismertebb történeteket Erdélyben és Moldvában jegyezték fel, melyek leginkább
Kőműves Kelemenné balladájához236 kapcsolódnak (MAGYAR 1980: III/300).
„A legenda magyar változatában, a Kőműves Kelemenné balladában „a
minduntalan leomló Déva várának építését addig nem lehet befejezni, amíg
valakit fel nem áldoznak. […] A magyar balladák mindegyikében a főmester
feleségét éri ez a sors. Látomással, kéréssel, átokkal, természeti tünemény
segítségével akarja a férj a feleségét távol tartani a rá váró veszedelemtől, de
hiába. A helyszínre érkező asszonyt megégetik vagy élve befalazzák, mert
csak így „építhetik fel magos Déva várát”, és „így nyerhetik el annak drága
árát”. A tragédia abban csúcsosodik ki, hogy a főmester olyan régi
hiedelemre alapuló törvényt hoz a vár felépítése érdekében, amellyel
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Szoszlan (Szoszruko) (csecsen: Szószurkyo): a nart eposz hőse.
Kőműves Kelemenné ballada egyik változatát CSANÁDI Imre – VARGYAS Lajos: Röpülj páva, röpülj.
Magyar népballadák és balladás dalok című kiadványban olvashatjuk (CSANÁDI – VARGYAS 1954: 67-69).
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feláldozza saját feleségét, saját boldogságát tönkreteszi és a gyermekét örök
árvaságra juttatja” (MAGYAR 1980: III/300).
A Kőműves Kelemenné ballada hőse az asszony, de a magyar balladák
családközpontúságához igazodva itt is fontos szerepet kap a családi egység
megbomlásának tragédiája (MAGYAR 1980: III/300). Ez a rendkívül archaikus téma a
magyar balladák között valószínűleg legrégibbnek tartható, melynek párhuzamait
elsősorban Kelet-Európában találjuk (MAGYAR 1980: III/300-301). Fontossága, archaikus
témája miatt az egész balladaköltészetben különleges szerepet tölt be (MAGYAR 1980:
III/301).
„A vár, kolostor, templom, híd stb. építéséhez kapcsolódó emberáldozat hite
és költői vetülete a szomszédos népeknél különbözőképpen található meg. A
hagyomány sokszínűségéből következően maga az áldozat lehet gyerek,
szűz, asszony vagy bárki, lehet valakinek a szelleme vagy testrésze vagy
csupán árnyéka. Az erről szóló költői alkotásokat megerősítette a hiedelem és
az épületek bontásakor napfényre került csontok, tárgyak. A Kőműves
Kelemenné ballada párhuzamai a balkáni népeknél mindenütt megtalálhatók.
Témájukhoz kapcsolódik számos más folklór motívum. A szkadari vár
építéséről szóló híres délszláv ballada és más szerb változatok az áldozat
megkeresésének bonyolult történetét adják elő […]. A román változatokban
megtalálható az „Ikarusz motívum”, amely szerint az épület tetején álló
büszke mesterek alól a vár ura elviteti a létrát, nehogy lejőve más számára
különb várat építsenek. Ekkor a mester mindenkinek szárnyakat készít, de
holtan esnek a földre237. […] [A Kőműves Kelemenné] ballada a román,
bolgár, görög, szerb, albán, horvát, szlovén párhuzamok mellett megtalálható
még az észt, mordvin, grúz, örmény, kazáni oszét folklórban is. Az archaikus
ábrázolásmód ismeretében a motívum eredetét a bibliai emberáldozatig lehet
követni” (MAGYAR 1980: III/301).
A Kőműves Kelemenné balladáról az elmúlt másfél évszázadban számos tanulmány
látott napvilágot. Korábban úgy vélték, hogy a történet a Balkánon alakult ki, és onnan
jutott a Kárpát-medencébe, ám Vargyas Lajos az 1960-as évektől megjelent tanulmányai
bebizonyították, hogy a balkáni népeknél is meglévő „befalazás” motívum a magyaroktól
származik, ők pedig a Kaukázusból hozhatták magukkal vándorlásaik során (VARGYAS
1959). A kutató szerint a belső-ázsiai hősepikai elemet tartalmazó magyar ballada a
honfoglalás előtti időkre vezethető vissza (VARGYAS 1988: 310). Vargyas Lajos elméletét
támasztják alá - akinek kutatási eredményeire Jelena Virszaladze is utal a legenda
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Ennek a motívumnak a kapcsán, noha némileg távoli a párhuzam, mégis eszünkbe juthat Andrej
Tarkovszkij Andrej Rubljov (Андрей Рублов, 1966) сímű filmjének repülés jelenete, illetve egy másik
jelenet, amikor a kolostor díszeit kifaragó mestereket megvakítják, hogy azok más számára ne faraghassanak
ilyen szépségű díszeket.
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bemutatásakor (ВИРСАЛАДЗЕ 1973: 351) -, Babirák Hajnalka, a magyar-grúz kapcsolatok
avatott szakértőjének monográfiájában ismertetett azon kutatások is, amelyek szerint „a
honfoglaló magyarok egyik ága a Kaukázus északi részén telepedett meg, majd a Kuma
folyó partján Madzsar (Magyar) néven várost alapított238 […].” Később „egy részük onnan
még délebbre a mai Georgia északi hegyvidékére húzódott” (BABIRÁK 1997: 10).239 A grúz
legenda és a Kőműves Kelemenné ballada közti rokonságot támasztják alá a legenda
Dmirtij Zelenyin által ismertetett elemei is, miszerint gyakran nő az áldozat, illetve, az a
motívum, hogy a befalazott gyermek vagy ifjú és az anya, a magyar ballada esetében pedig
a befalazott anya és gyermeke beszélget egymással, ugyanis a Kőműves Kelemenné
balladának olyan verziója is feljegyzésre került, amelyben a gyermek megkeresi befalazott
anyját és beszélget vele:
„– Menj el, fiam, menj el magas Déva várra,
Ott van a te anyád, kőfalba van rakva…
Elindula sírva az ő kicsiny fia,
Elindula sírva magos Déva várra.
Háromszor kiáltja magos Déva várra:
– Anyám, édesanyám, szólj bár egyet hozzám!
– Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít;
Magos kövek között vagyok berakva itt. –
Szíve meghasada, a föld is alatta,
Az ő kicsiny fia oda beléhala.”
(CSANÁDI – VARGYAS 1954: 69).
Paradzsanov filmjének a magyar folklórból is ismert, a vár leomlásának
megakadályozása

érdekében

elevenen

befalazott

ember

legendájára

és

annak

alapmotívumát képező építőáldozatra azért tértünk ki részletesebben, mert az elemzés
során szeretnénk bemutatni, hogy az eredeti legenda mely elemeit hangsúlyozza, illetve
mely elemeit módosítja, vagy hagyja el a rendező filmjében, hogy művészi elgondolását
közvetítse.
III.2.3.

A SZURÁMI VÁR LEGENDÁJA CÍMŰ FILM RÉSZLETES ELEMZÉSE

A film alapjául szolgáló legendára, illetve a legenda magját képező építőáldozatra
azért tértünk ki ilyen részletességgel, mert úgy véljük ez hozzásegít bennünket, hogy a mű
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E város későbbi neve Szvjatoj Kreszt, ma pedig Bugyonnovszknak nevezik (BABIRÁK 1997: 10).
„Így nem véletlen, hogy mind a csecsenek, mind a georgiaiak és más kaukázusi népek rokonaiknak vallják
a magyarokat és e rokonság tudata ma is elevenen él a lakosság körében” (BABIRÁK 1997: 10). (Erről lsd.
még BABIRÁK 1997: 21-31.) A grúz-magyar kulturális kapcsolatokról Babirák Hajnalka tudományos igényű,
hiánypótló monográfiájában olvashatunk bővebben (lsd.: BABIRÁK 1997).
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bizonyos motívumait jobban megértsük. Paradzsanov esetében számos kritikusa
megállapítja, hogy olyan rendezővel van dolgunk, akinél a dekorativitás öncélú, magáért a
szépségért jelenik meg, a filmek cselekménye, a szereplők gyakran motiválatlanok. Úgy
véljük, Paradzsanov esetében valóban egy nagyon ösztönös művészről van szó, aki egész
lényében magában hordozza a kulturális emlékezet rekvizitumait. Mindemellett azonban
meglátásunk szerint, Paradzsanov estében ez egy rendezői szerepjáték. A rendező
hangoztatja ugyan, hogy improvizál, hogy ott és akkor találja ki a film továbbgörgetésének
módját, hogy nem tudja, ez vagy az a motívum miért jelenik meg a filmjében. Azonban a
film elemzése és a grúz kultúrában való minél alaposabb elmélyülés rávilágít, hogy a
filmben a motiválatlanság csak látszólagos, hogy a narráció bizonyos pontjain nagyon is
indokoltan jelenik meg az adott fordulat. A mű képsoraiban ösztönösnek tűnő megoldások
és öncélúnak tűnő dekoratív elemek nagyon is motiváltak:
„Bármilyen, látszólag öncélúan esztétizáló halmozásban jelennek is meg a
filmben Paradzsanov jellemző motívumai, meg kell szoknunk, hogy –
miként a mítoszokban – ezek mindegyike ősi, szimbolikus értelmébe s
allegorikus összefüggésekbe ágyazottan szerepelnek.” (SZEMADÁM 1987:
18)
A szurámi vár legendája című film részletes elemzésében részben Levon Grigorjan
Paradzsanovról szóló könyvében (ГРИГОРЯН 1991) közzétett, már elvégzett elemzésére,
részben viszont saját elemzési és értelemzési tapasztalataimból levont következtetéseimre
támaszkodom alapvetően.
A film, hasonlóan A gránátalma színe című filmhez, prológussal kezdődik, amely
sűrített formában megfogalmazza a film alaptémáját, ám az előző filmtől eltérően, ebben a
filmben megnevezi, fejezetcímmel látja el a Prológust a rendező.
A PROLÓGUS (ПРОЛОГ) fejezetcímet egy csendéletnek tekinthető kép követi: egy
kövön, amelyen víz csordogál, egy ivótülköt látunk. Azt, hogy mozgóképről van szó, csak
a víz csorgása közvetíti. A következő képen egy romot, egy ősi templom maradványait
látjuk, amelyet benőtt a fű, középen egy oszloppal, mintegy oltárral, ezen nyugszik az
előbb látott ivótülök. Egy férfialak közeledik hátulról az oltárhoz, leemeli az ivótülköt, és
színpadias mozdulattal megfújja.
Felhívásra szólító kürthang ez, amely, mint azt Levon Grigorjan írja elemzésében,
visszaidézi Paradzsanov Elfelejtett ősök árnyai című filmjének kezdő képsoraiban
felhangzó hucul kürtök hangját (ГРИГОРЯН 1991: 150).
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Miközben a férfi fújja az ivótülköt, hirtelen, egy stopp-trükkel a semmiből két
fekete bivaly jelenik meg a képen, szimmetrikus elrendezésben egymásnak háttal állnak,
olyan benyomást keltve, mintha csupán a háttérben elhelyezett díszletelemek volnának.
A nézőben felmerülhet a kérdés, hogyan kerül a képbe a rom kapuját őrző két
kariatida240, és mit jelent a két fekete bivaly díszletelemként való váratlan megjelenése? A
két antik női szobor utalhat a történet ősiségére, a görög színházra, a színpadiasságra, de,
mint az emberek életét hallgatagon szemlélő alakok, egyben sorsszimbólumokká is válnak.
Miközben továbbra is halljuk a kürt hangját, egy vörös színű népviseletbe öltözött
asszony felénk, a néző felé nyújtja a tenyerében óvatosan tartott tojásokat. A következő
képen az előző jelenetben az ivótülköt megfújó férfi egy szekeret húz, amelybe az imént
látott két fekete bivaly van befogva. Ezzel értelmet nyer a bivalyok váratlan, látszólag
indokolatlan megjelenése a filmben. A szekér funkciója szerint a film során
transzformálódik, a film prológusában az életet jelentő tojásokat összegyűjtő szekér, a
későbbiekben a halottat viszi utolsó útjára. Paradzsanov filmjeire jellemző, hogy egy és
ugyanazon tárgynak különféle transzformációja jelenik meg a film szüzséjének kibontása
során. És már mintegy előfeltevésként elmondhatjuk, hogy Paradzsanov képi
látásmódjának egyik fontos jellemzője az, hogy dekoratív funkciójukat tekintve gyakran
nincs különbség a tárgyak, és az emberi alakokat megformáló színészek között. A
következő képen egy nőt és gyerekeket látunk a szekérhez futni, majd ismét felénk, a néző
felé fájdalommal teli arckifejezéssel tekintő nőt, és két fekete ruhás felénk szaladó apácát
látunk, akik tojásokat raknak a tovahaladó, tojásokkal teli szekérre. Ezt egy újabb
csendéletszerű kompozíció követi: köveket, csákányt és földdel, homokkal, vízzel,
mésszel, tojásokkal teli favödröket látunk. A következő jelenetben a férfi összetöri a
tojásokat, majd földdel keveri össze az így nyert pépet. Az ősi építkezésben ez volt a
köveket összekötő anyag. Ez a jelenet újfent a templomrom zárt terében játszódik, a
háttérben ezúttal állványzatot imitáló falnak döntött faléceket látunk, egy újabb
díszletszerű tárgyi konstrukciót, amely azt jelzi, hogy építkezés kezdődik.
Ez a forgatási helyszín, amely a film során többször visszatér, jellegét tekintve
olyan, mint egy színpad. A rendező a díszletek változtatásával jelzi a filmbéli cselekmény
helyszínének váltakozását, azt a benyomást keltve, mintha a néző egy színházi előadást
240

A kariatida (karyatida) oszlop helyett alkalmazott nőalak, erkély- vagy párkányhordozó az ókori görög
építészetben. Az ókorban leginkább a ión oszlopot helyettesítette. Legszebb antik példája az athéni
Erekhtheion oszlopcsarnoka. (MŰVÉSZETI 1981: 566)
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látna. Maguk a díszletek legtöbbször minimálisak, csak utalásszerűek. Számos jelzésszerű
utalással találkozunk a film során, olyan tárgyi elemek, dekoratív kellékek jelennek meg a
képen, amelyek látszólag csupán dekorativitásuk miatt kerülnek a film képi világába, ám
előre és visszautaló funkciójuk van, és a filmben kibontott képsorok előrehaladtával
szimbolikus jelekként értelmezhetőek. A Paradzsanov-filmek dekorativitását – mint azt
már korábban említettem –, a rendező minden kutatója kiemeli, azonban arra a
Paradzsanov filmjeit jellemző kettősségre eddig nem fordítottak figyelmet, hogy miközben
a dekoratív jellegű elemek elképzelhetetlen gazdagságával él a rendező, aközben a
szimbolikus értelmű, előre és visszautaló elemek minimalizálásával a rendező a filmjeiben
az absztrakt redukcionizmus egyfajta elvét is alkalmazza. Ez az absztrakt formanyelv
főképpen a didaktikus, tanító példázatot tartalmazó elemek esetében jelenik meg. Ezért is
válik lehetségessé az, amire korábban már utaltunk, hogy Paradzsanov, noha egy konkrét
nép kultúrájának anyagához nyúl, ugyanakkor mindenki által értelmezhető univerzális,
multikulturális jelentéssel bíró filmeket hoz létre.
A következő jelenetben egy közelképben felvett férfi fejét látjuk, aki hozzánk, a
nézőhöz intézi szavait. Ünnepélyesen bejelenti, hogy ő, Grúzia cárja, áldását adja a
szurámi vár építésének megkezdéséhez.
A cár mögött egy párducbőrt látunk, amely utalás a grúzok nemzeti eposzára, Sota
Rusztaveli A párducbőrbe bújt lovag című művére. A párduc motívuma többször visszatér
a film folyamán, hol állatbőr, hol kitömött állat formájában. Az eposz története ugyan
közvetlenül nem kapcsolódik az alaplegendához, mégis, a rendező fontosnak tartotta, hogy
beemelje a filmbe a grúz kultúra szellemi örökségét hordozó alapvető nyelvemléket,
melyben a lovagiasság és a vitézség tradíciója fogalmazódik meg. A vitézség fő erénye a
szolidaritás és az önfeláldozás. Mivel a filmben intertextuális szerepet kap Rusztaveli
műve, amint ezt majd az elemzés során látni fogjuk, ezért érdemesnek tartjuk kitérni erre a
műre.
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A párducbőrbe bújt lovag241 című grúz nemzeti eposzt a XII. században, a grúz
kultúra „aranykorában” keletkezett és Sota Rusztaveli (1172-1216), a kiemelkedő
középkori grúz költő nevéhez kötik. Rusztaveli Tamara királynő udvari költője volt.
Életéről nem sokat tudunk, irodalmi munkásságának egyéb darabjai elvesztek, vagy
egyelőre lappanganak. Amennyit tudunk, azt eposzából következtették ki a tudósok. A
költő műve amellett, hogy sok utalást tartalmaz kora történelmi viszonyaira, mindenekelőtt
a kor egész műveltségének foglalata. Annak a különleges kornak, amely kiemelkedő
Grúzia történelmében, amellett, hogy amint már említettük, Grúzia „aranykorának”
nevezik, emlegetik grúz reneszánszként is, amely sok tekintetben szinte megelőzi az
európai reneszánszt.242 Paradzsanov éppen ezért emeli be filmjébe többszöri utalással
Rusztaveli művét.
Visszatérve a film elemzéséhet, a cár ünnepélyes felhívó szavai után egy állatbőrt
emel maga elé a vár elölnézetből lefestett ábrázolásával, majd följebb emelve az állatbőrt a
vár alaprajzát is látjuk ugyanazon a képen belül. A következő képsoron nagytotálból,
madártávlatból látjuk, amint elkezdik a vár alapjainak kiásását. A vár alapjait kirajzoló
emberek sora egy – a néző felé nyíló kört alkotnak, a leendő vár alapját, és az emberek
formálta várfal szimbolikája előrevetíti az emberáldozatot. A cár itt helyezkedik el, mögé
sorakoznak fel a lovasok, és mindez – az ábrázolás perspektíváját tekintve a néző felé van
fordítva.
Ezt a mindössze alig több mint két perces prológust azért érdemes ilyen
részletességgel leírni, mert már sűrített formában magába foglalja a film-szüzsé
kibontásának alapelvét. A prológus a pars pro toto, a rész az egészben elv, azaz a
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A mű magyar nyelven Weöres Sándor kitűnő fordításban A tigrisbőrbe bújt lovag címet viseli, mivel ez a
mű elterjedtebb címe. Orosz nyelven a cím mindkét változata létezik, ám mivel Paradzsanov filmjében
mindenütt párduc szerepel, ezért a dolgozatban A párducbőrbe bújt lovag címet használjuk.
A mű első nyomtatott kiadása VI. Vahtang király (1675-1737) - aki maga is költő volt szerkesztésében és jegyzeteivel jelent meg (RAB 1974: 163). A párducbőrbe bújt lovag hosszú időn át
lappangott, s csak a múlt század végén bukkantak rá a kutatók.
A grúzok nemzeti eposzának magyar vonatkozása is van, ugyanis Zichy Mihály (1827-1906) - aki
1847-től Oroszországban élt, ahol akadémikus és udvari festő lett -, készítette azokat az illusztrációkat,
amelyeket a Rusztaveli-mű grúziai és nemzetközi kiadásaiban máig leggyakrabban használnak. Tarielt, a mű
egyik főhősét szintén párducbőrben ábrázolja. „A rajzokat eredetileg egy 10 élőképből álló színpadi jelenet
számára készítette jelenet számára készítette. Rusztaveli első fordítója, Vikár Béla szerint az élőképek sikere
késztette a grúziai (georgiai) irodalombarátokat arra, hogy Zichyt kérjék fel a mű első grúziai díszkiadásának
illusztrálására. Ez a mű Zichy Mihály illusztrációival 1888-ban jelent meg Szentpéterváron.” (RUSZTAVELI
1954: 318). A mű első magyar kiadása 1917-ben jelent meg, Vikár Béla fordításában, Zichy Mihály 26
rajzával (RUSZTAVELI 1917). Második magyar fordítója Weöres Sándor volt. A kitűnő átültetést szintén
Zichy Mihály 25 egészoldalas illusztrációja díszíti (RUSZTAVELI 1954).
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Jánosnak a mű Weöres Sándor fordításában 1954-ben megjelent kötethez írt utószavát (RUSZTAVELI 1954:
313-318).
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metonimikus elv alapján bomlik ki. Először a kürt például csak egy puszta tárgy, majd
további transzformációi során jelképes jelentéssel telítődik. Ennek az elvnek az
alkalmazása Paradzsanov esetében nem feltétlenül működik tudatosan, hanem inkább
ösztönös jelleggel, mint ahogyan Paradzsanov ezt gyakran a nyilatkozataiban is
hangsúlyozza. Maga a rendező fogalmaz úgy, hogy számára a forgatás során a tárgyak
ugyanolyan fontosak, mint a szereplők. Ebből is a metonimikus elv öntudatlan alkalmazása
világlik ki. A kürtként jajgató bivalyszarv hangjából, és a cár felhívó szavaiból megtudjuk,
hogy Grúziának oltalmazó várra van szüksége, mert külső ellenség fenyegeti. A vár
felépítéséhez mindenki hozzájárul, ki mivel tud, a férfiak a munkájukkal, az asszonyok az
életet jelentő tojások adományozásával, vagyis, az egész nép összefogására szükség van,
ahhoz, hogy felépülhessen a Grúziát védelmező szurámi vár.
Emellett a filmszüzsé kibontásának módját, illetve a vizuális kifejezésmód elemeit
is tartalmazza már ez a prológus, továbbá már a kezdő képsorokban is megjelenik az a
műfaji sokszínűség, amely Paradzsanovnak ezt a filmjét is jellemzi.
A rendező, ahogyan előző filmjeiben is, ezúttal is fejezetekre bontja filmjét. „ „A
feliratokkal a dramaturgiát húzom alá. Ezek nélkül nem tudok forgatni – nélkülük magam
sem érteném a saját filmemet” – idézi a rendezőt Kalantar 243.” (GERÉB: / КАЛАНТАР).
Természetesen Paradzsanov kijelentését ezúttal sem szabad szó szerint venni, azonban a
fejezetek szerinti felépítés és a feliratok alkalmazása nála valóban a film dramaturgiájának
a részét képezi. A szurámi vár legendája című filmben ez a szerkezeti felépítés – ahogyan
Szemadám György a filmről szóló cikkében rámutat –, összefüggésben áll a film alapjául
szolgáló történet műfajával:
„A nézőnek talán elsőként az tetszhet szokatlannak, hogy a filmben
kirajzolódó történet olyan tömörítéseket, elhallgatásokat, azaz
szaggatottságot mutat, mely leginkább a balladák világára emlékeztethet
bennünket. Látszólag lényegtelennek ható részleteken elidőzik a kamera,
míg máshol meg rá kell jönnünk, hogy két beállítás közt valami lényeges
esemény történt, vagy esetleg évtizedek is elteltek.” (SZEMADÁM 1987: 18)
Megjelennek az előző filmekből, különösen A gránátalma színe című filmből
ismert látszólagos „csendéletek”. Ezeknek a segítségével bontja ki a rendező a film
szüzséjét. Amint fentebb más összefüggésben már szó került róla, Paradzsanov gyakorta
nem tesz különbséget a dekoratív jellegű tárgyak, és az ugyancsak dekoratív funkcióval
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Karen Kalantar (1928-2000) Örmény filmkritikus, filmesztéta, író. Paradzsanovról szóló könyve 1998-ban
jelent meg Jerevánban.
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felruházott színészek között. Ez a látásmód nagyon közel áll az emberi arcnak mint
csendéletnek ahhoz a felfogásához, amely a XX. század eleji orosz festészetben is
megnyilatkozik, és amelyet Makszimilian Volosin, költő és művészetkritikus a Kortárs
portréfestők című tanulmányában észrevételez, és egyben kritikával is illet 244. A Káró Bubi
művészeti csoportosulás tagjai nézete szerint Cézanne, Van Gogh, Matisse festészete által
megvalósított korrekciókkal vették át az impresszionizmust. Portréfestészetükben a
kritikus meglátása szerint az emberi arcot egyfajta csendéletnek fogják fel, azt csupán mint
önmagában álló és saját maga számára létező dolgot értelmezik (ВОЛОШИН 1988: 286).
Ehhez hasonló Paradzsanov látásmódja is, így a filmben szereplő csendéletszerű
képein a tárgyak, az állatok és emberek, még ha mozognak is egy képen belül egyforma
funkcióval vannak felruházva, és egy dekoratív csendélet elemeiként egy-egy gondolatot,
érzést fejeznek ki.
A festészeti elv alkalmazása így már a prológusban is megjelenik, többek között az
említett csendéletekben. Azon kívül a festészeti elv ismerhető fel például a tér több
nézőpontból történő ábrázolásában, amikor a vár ábrázolását egyszerre elölnézetből, és
egyszerre felülnézetből látjuk azon az állatbőrön, amely teljes egészében befedi a
filmvásznat. A vár alaprajza a gyermekrajzok stílusát idézi. Ennek a vizuális megoldásnak
a segítségével két nézőpont szimultán együtthatását látjuk egy képen belül.
A frontálisan felvett állóképek, amelyeket szintén A gránátalma színe című filmben
alkalmazott legkövetkezetesebben a rendező, A szurámi vár legendája című film esetében
is jellemzőek. A mozgás számos esetben a frontálisan, statikus kamerával felvett
állóképeken belül valósul meg a film folyamán, a szereplők mozognak a képen belül, és
nem a kamera követi le a mozgást. Ez egyfajta statikusságot, illetve teatralitást kölcsönöz a
filmnek már a kezdő képsorokban is. Amint az is, hogy a szereplők a nézőnek mutatják
meg mozdulataikat, szinte rituális lassúsággal, illetve a nézőhöz szólnak, amint a cár
felhívása is, aki egyenesen a nézőhöz intézi szavait:
„minden látvány kirakatszerű frontalitásban tárul a néző szeme elé, s a
szereplők is elsősorban „kifelé”, felénk fordulva kommunikálnak, mintha
csak arra törekedtek volna a rendezők, hogy kerüljék azt a filmszerű illúziót,
ami azt a hatást kelti, hogy mi, nézők csak meglessük a történetet.”
(SZEMADÁM 1987: 19)
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Makszimilian Volosin Современные портретисты (Kortárs portréfestők) című tanulmánya első ízben a
Русская мысль 1911 № 6. számában jelent meg, később pedig Максимилиан Волошин: Лики Творчества
(Ленинград, «Наука», 1988) című kötetében került újraközlésre (ВОЛОШИН 1988).
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A rögzített kameraállásból felvett jelenetekben vagy egyáltalán nincs belső mozgás
– az eltérés az egyes képek között valósul meg, mintha a film pillanatfelvételek sorozata
lenne –, vagy ha van is mozgás, az lelassított, jelképes hatású, gyakran oldalirányú, vagy a
„kamerának szóló”, teatralizált, színpadias jellegű, a kamera felé fordított, és így egyenesen
a néző felé irányul. Ez a teatrális jelleg jelenik meg már az első képsorokban a díszletek
változtatásával, illetve a többször visszatérő színpadszerű tér megjelenésével.
Már a prológusban megjelenik az a Paradzsanovra igen jellemző sajátosság, hogy a
történések nem ok-okozati sorrendben haladnak előre, hanem egy másfajta logika szerint.
Előbb gyűjtik a néptől a várépítéshez a tojásokat és kezdik építeni a várfalat, és csak ezután
tudjuk meg, hogy a cár a szurámi vár építésére hívja fel népét, és kezdik ásni az alapokat.
Szintén már a prológusban megjelenik az a fontos momentum, hogy Paradzsanov
nem lokalizálja, nem köti konkrét történelmi időhöz a történetet, nem nevezi meg a cárt,
így általánosabb érvényűvé válik az egész történet.
Ha összevetjük Grúzia történelmének eseményeit 245 a film képi világával, arra
következtethetünk, hogy a film cselekménye minden bizonnyal a XV. és a XVIII. század
közötti időszakban zajlik, mivel abban az időben történtek a Grúzia elleni oszmán török
támadások. A Grúzia közepén található stratégiailag fontos Szurámi hágónál fekvő vár
ugyanakkor a középkorban, a XII-XIII. században épült, a szeldzsuk törökök inváziója
idején. Paradzsanov szándékosan teszi bizonytalanná, szándékosan nem határozza meg
pontosan a történelmi kort, amelyben filmjének cselekménye, azaz a legenda története
játszódik. Számára annak hangsúlyozása a fontos, hogy Grúzia egész történelme során a
külső támadásoktól és a belső széthúzástól szenvedett, sőt, a grúz történelemnek ezt a
sajátosságát, amint az a film elemzése során kiderül, áttételesen korának viszonyaira is
kiterjeszti.
A prológust követő képsor nagyon erőteljesen eltér az azt megelőző vizuális
kifejezési eszközöktől, és ez mintegy kibillenti a nézőt az addigi elbeszélésmódból. A
színes kép fekete-fehérre vált, látjuk a felépült várat különböző távolságból, több
nézőpontból. Már itt, a film legelején a rendező a néző tudomására hozza, mintegy
előrevetíti a film végső üzenetét: a vár, ugyan még dolgoznak rajta, még fel van
állványozva, de felépült. A film első kockái előzetesen előrevetítik a végső tanulságot, ami
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az egész filmnek parabolikus, azaz példázat jelleget ad egyrészt, másrészt, mivel előre van
vetítve a végső tanulság, így a film szüzséje retrospektív perspektívában bomlik ki. A
fekete-fehér kép, a felvétel hangulata a filmkrónikákat idézi, vagyis egy jelenünkkel
egyidejű felvételt, illetve dokumentarista hitelességet. Az eddigi feltételes időből és térből,
amit többek között a képek teatrális jellege is nyomatékosít, a dokumnetarista valóságba
lépünk, a régmúlt története összekapcsolódik a jelennel, nagyon is mai, nagyon is
bennünket érintő történetet látunk, ennek részesei vagyunk, a mai reáliák összekötnek
bennünket a régmúlt történésekkel (ГРИГОРЯН 1991: 151)246. Azonban még ezen a
jelenetsoron belül visszatérünk a múltba. A vár látványa eltorzul, megremeg,
elhomályosul, mintha leomlott volna. Ezt a rendező azzal az egyszerű eszközzel éri el,
hogy a kamerát rángatva, vizet önt és földet szór az objektívre. Ezúttal sem a látvány
valósághűsége, hanem a jelképesség irányítja a vizuális eszközök használatát. A néző
visszakerül a régmúlt történetbe. A vár, amelynek Grúziát védelmeznie kellene, nem épül,
valamilyen rejtélyes oknál fogva minduntalan leomlik. Vajon miféle átok ül a váron és
Grúzián, és mi lehet a megoldás? Ezt bontja ki a film bonyolult szövete. Visszatérnek
ismét a színek, a felépült vár belső udvarát látjuk, ahol, mint egy orosz népi grafikán, vagy
perzsa miniatúrán, több jelenet látható egyidejűleg, zajlik az élet, a kereskedéstől a
mulattatáson keresztül a temetési szertartásig. Kétféle zene hangzik fel a várbelső
hétköznapjának bemutatása alatt, amelyek disszonáns hangzással úsznak át egymásba. A
zene rendkívül fontos részét alkotja a filmnek. Kalantar Paradzsanovról szóló könyvében
ugyan A gránátalma színe című film kapcsán olvashatjuk az alábbiakat, ám a filmzene,
mint a film elválaszthatatlan részét képező jelentéssík felfogása A szurámi vár legendája
című filmre is éppúgy érvényes:
„Marina Berko, az Armenfilm zenei szerkesztője azt írta a Gránátalma
forgatása idején, hogy a paradzsanovi gondolkodás zeneiségét nem lehet
elválasztani
festőiségétől,
ezek
egymást
kiegészítve-feltételezve
megismételhetetlen egységet alkotnak. A filmben a zenének központi szerepe
van. A teljes zenei megformálás a rendező alkotása. Tigran Manszurjan
zeneszerző dolga csak az volt, hogy professzionális jelleget adjon Paradzsanov
zenei ötleteihez. Évekkel később maga a rendező is azt vallotta egy
interjújában, hogy a Gránátalma zenéjét bizonyos mértékben ő maga
szerezte.” (GERÉB: / КАЛАНТАР)
Ám a várról szóló történet bemutatása ezzel a jelenettel meg is szakad.
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TBILISZI. DÉLI

KAPU

/ТБИЛИСИ. ЮЖНЫЕ

ВОРОТА/

című fejezettel messze

kerülünk Szurám várától. A film elején, amikor a néző még semmit sem tud, a Tbiliszi.
Déli kapu fejezet kezdetén rögtön egy apró utalás történik arra, hogy az országnak nincs
megfelelő védelme. A kapu őrei lopva játszanak, a jószágot, a javakat nem vigyázza senki,
azok szabadon elszökhetnek. A két őrnek csillogó ezüst-kék papírszakálla van, ezzel jelzi a
rendező, hogy a város őrzése felelőtlen, a kapuőrök csak játékfigurák. Emellett kockázó
őrök a Sors megszemélyesítői is (SZEMADÁM 1987: 18).
A történet két főszereplője lép most színre, a fiatal szerelmesek, Durmishán és
Vardó247, akiket az a tisztesség ér, hogy táncot mutathatnak be Durmishán földesurának
vendégei előtt, amiért a földesúr szabadságot ígér szolgájának, Durmishánnak. Noha
szerelme szabadsága úgy tűnhetne, a legdrágább dolog Vardó számára is, ő mégis
tiltakozik, és a neki szánt szép új ruhát elutasítja. Vardóról már ekkor, a filmbéli első
megjelenésekor kiderül, hogy igazság keresésében hajthatatlan, tiszta, megalkuvást nem
ismerő ember, és felsejlik, egyelőre még csak rejtetten, a két szerelmes világlátásának
különbségéből fakadó dráma lényege. Hogy Vardó miért tiltakozik, az a földesúr
udvarában derül ki. Ez a jelenet egy újabb csendéletszerű képpel indul, melyen a keleti
vendéglátáshoz tartozó kellékekkel megterített asztalt látunk. A finomságokkal teli
edények, és a vízipipa mellett az előtérben egy hatalmas citromot látunk és az asztal
közepén egy pávát. Durmishán gazdája egy török előkelőséget lát vendégül, annak akar
mindenféle módon kedvezni, körüludvarolja őt és a feleségét. Ebben a jelenetben az is
kiderül Vardóról, hogy látnoki képességekkel rendelkezik. A földesúr feleségének kérésére
megjósolja a török előkelőség feleségének, hogy fiút fog szülni, amely folytatja majd az
előkelőség nemzetségét, és ami nem kevésbé fontos, továbbviszi a muszlim hitet, nem
véletlenül hangzik el állapotos felesége szájából, hogy fiát Iszmailnak nevezik majd. A
későbbiekben megismétlődik majd ez a jelenet, amikor Vardónak ismét meg kell jósolnia,
fiú születik-e vagy lány. A fent leírt jelenet is a később bekövetkező drámára történő
finom, alig észrevehető előreutalás. Mindeközben a földesúr egy citrommal labdázik. Az
ebéd és a jóslás jelenete a templomrom „színpadán” játszódott, ahol ezúttal egy szőnyeg
jelzi csak a cselekmény helyszínének újabb változását. A táncjelenet viszont már egy
másik környezetben, egy másik „színpadon” játszódik, noha a filmbeli cselekmény az
előző jelenettel azonos helyszínen bontakozik ki.
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A Guliszvardi női név fordításban annyit jelent, a szív rózsája, becéző formában Vardó.
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Durmishán ura és annak felesége egy beállított jelenetben, szinte állóképben, illetve
élőképben beállítva kérik meg őt és kedvesét, hogy vendégüknek tánccal kedveskedjenek.
Ez a színpadszerűen beállított állókép hasonlatos a Betlehemes játékok alkalmából
bemutatott élőképekhez, illetve orosz nyelven az úgynevezett „vertyephez” (вертеп)
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amely a szláv folklór és a népi szokásvilág egyik jellegzetes megnyilvánulása, és amelyhez
nagyon hasonló ennek a jelenetnek a kompozíciója és látványvilága. Ha visszagondolunk a
dolgozatban fentebb szereplő azon megállapításra, hogy Paradzsanov a színészeket és a
tárgyakat egyenértékűnek tekintette a maga művészi eszköztárában, illetve Makszimilian
Volosin megállapítására arról, hogy a századelő orosz festészete, különösen pedig a Káró
Bubi csoportosuláshoz tartozó művészek hogyan fogták fel a csendélet műfaját, illetve az
emberi arc csendéletszerű ábrázolását, akkor ezeket a filmben időnként megjelenő
beállított jeleneteket, illetve beállított „vertyepeket” egyfajta különleges, emberek és
állatok alkotta sajátos csendéletnek is tekinthetjük.
Miközben Durmishánnak ura lovat ígér a tánc bemutatásáért, a háttérben egy fehér
póniló sörényét fésüli a család egyik gyermeke. A tánc jelenete már egy udvar zárt terében
van fölvéve, ahol a kapualj mélybe nyúló nyílt terét a rendező egy szőnyeggel zárja le. A
rituális jellegű táncot a szerelmesek új ruhában – Levon Grigorjan szerint nem lehet
megállapítani, milyen nép viseletében (ГРИГОРЯН 1991: 152) – adják elő. Mind a mozgás,
mind a zene keleti és nyugati motívumok ötvözetét alkotó különös, misztikus, rituális,
baljós előérzetekkel telített tánc. A zene keleti tradicionális hangzású zene, amely időnként
a XX. század 60-70-es éveire jellemző modern nyugati elektronikus zenéjébe vált át. A
film során a későbbiekben is találkozni fogunk a keleti zenei hangzás és a nyugati –
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Egy XVIII. század végi leírásból betekintést nyerhetünk e jellegzetes, a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó szokásba, amelyet Je.A. Avgyejeva leírásából ismerhetünk meg: „A ’vertyep’ egy kétszintes
fából készült doboz; különböző, Krisztus születéséhez kapcsolódó jeleneteket mutattak be vele, mint az
angyal megjelenése, a Napkeleti Bölcsek látogatása, a szökés Egyiptomba, és végül Heródes halála. Mindezt
fából készült bábukkal mutatták be, amelyek az ábrázolt személyekhez illő ruhákba voltak öltöztetve, noha,
az igazat megvallva, a jelmezek korhűségére nem ügyeltek túlságosan; példának okáért, Heródes lánya, akit a
hagyomány híres táncosnőként tart számon, kipúderezett lovagjával orosz táncot lejtett, és a legutolsó divat
szerint volt felöltöztetve. […] A vertyep felső szintjén Heródes halálát mutatták be, az alsó szinten pedig a
táncot. […].” Az idézet orosz nyelven így hangzik: «Вертеп – ящик о двух ярусах; в нем представляли
разные сцены, относящиеся к рождеству Христову, как-то: явление ангелов, поклонение хволхвов,
бегство Египет, а в заключение смерть Ирода. Все это представляли куклами деревянными, одетыми
в платья, приличные изображаемым лицам, хотя, вправду сказать, верность костюмов была не
слишком строго соблюдена; например, дочь Ирода, известная, по преданию за славную танцовщицу,
плясала русскую пляску с распудренным кавалером и являлась одетою по последней моде. […] В
верхнем ярусе вертепа представляли смерть Ирода, а в нижнем пляски. […].» (НЕКРЫЛОВA –
САВУШКИНA 1991: 452-453)
További adalékkal szolgálhatnak a ’vertyep’ és a bábszínház témájához Olga Freidenberg
Семантика архитектуры вертепного театра (ФРЕЙДЕНБЕРГ 1978) és Семантика постройки
кукольного театра című tanulmányai (ФРЕЙДЕНБЕРГ 1988).
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modern, illetve klasszikus – zene ötvözésével. Itt rendkívül szokatlan és erős hatást keltő
ez az elektronikus zene. Ehhez hozzájárul, hogy a zenészek látható módon időnként
elszakadnak a néző által hallott zenétől, mintegy imitálva játszanak hangszerükön. A tánc
bemutatása közben érkezik a lesújtó hír, amelyet fekete lovon ülő fekete lovas hoz: a
szurámi vár ismét leomlott, Grúzia nyitott kapuin szabadon tör be az ellenség, gyermekek
pusztulnak el. És ekkor halljuk Vardó hazájáért aggódó szavait: „Áldozat, közeleg az
áldozat”249. Ez a mondat sok mindent előrevetít: A várépítők áldozatára gondol Vardó,
vagy az ország áldozatára, arra, hogy az ellenség betörése közeleg? Ez követel majd
áldozatokat? Vagy már most érzi, hogy neki is, és szerelmének is áldozatot kell hoznia?
Már most érzi, hogy köze lesz az áldozathozatalhoz? Ezzel a vár sorsa és az egyes ember,
az egyén sorsa összekapcsolódik. A fekete lovas megjelenése előtt egy pillanatra felvillan
egy szikla oldalába épített aprócska kápolna, amely a film során többször megjelenik még
egy-egy pillanatra, mintegy látomásként.
AZ

ÚT KEZDETE

/НАЧАЛО

ПУТИ/

című fejezetben Durmishán vándorútra indul,

szerencsét próbálni, vagyont gyűjteni, hogy vándorlásaiból visszatérve kivásárolhassa és
feleségül vehesse Vardót. De mielőtt ezt a fejezetet kibontaná a rendező, ismét egy
csendéletet látunk, amely egy rózsákkal behintett műlovacskát ábrázol. Ez, ahogyan Levon
Grigorjan is kiemeli, nem Paradzsanov művészi szeszélyéből jelenik meg a filmben,
hanem egy a filmen végigvonuló jelkép, egyfajta szimbólum, egyfajta kód. A kód
megfejtésére Grigorjan elemzéséhez fordulunk. A ló, amely a protoárja népek egyik
legősibb totemállata, és változatos formákban megőrződve mélyen beépült a különböző
népek tudatába, a Kaukázus népeinél a korlátlan száguldással, a végtelen úttal, a
szabadsággal asszociálódik. Durmishán dilemmája, drámai konfliktusa abban rejlik, hogy
választania kell a Ló és a Szűz között (ГРИГОРЯН 1991: 156)250. Ezt az értelmezést az is
erősíti, hogy a fejezet elején látott műlovacska rózsákkal van behintve, és, amint azt már
fentebb említettük, a Vardó becéző formájú női keresztnév teljes formája a Guliszvardi
név, ami fordításban annyit jelent, a szív rózsája. Búcsújukon Vardót ismét balsejtelmek
gyötrik. Durmishán nem érti, miért aggódik Vardó Szuram vára miatt, az a cár gondja, nem
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Levon Grigorjan értelmezése szerint Vardó grúz nyelven mondott szavai másképpen hangzanak a film
orosz nyelvű hangalámondásában. Ez utóbbi szerint Vardó azt mondja, hogy ismét áldozatok vannak.
Elemzésemben Levon Grigorjant vettem alapul, mivel feltételezésem szerint ő a film eredeti nyelvén
elhangzott szöveget idézi (ГРИГОРЯН 1991: 152).
250
Ehelyütt utalunk Levon Grigorjan (ГРИГОРЯН 1991: 156) által idézett Lermontov Izmail-Bej (ИзмаилБей) című művéből vett sorokra (ЛЕРМОНТОВ 1988: I. 347 /9 Черкеская песня/), amelyek bizonyítják,
mennyire mélyen gyökerezik ez a dilemma a kaukázusi népek mentalitásában. Nézetünk szerint Paradzsanov
ismerte Lermontov művét, és a filmben hasonló asszociációkra épül a ló szimbolikája.
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az övék. A film cselekményében a későbbiekben Durmishán megismétli ezt a gondolatát.
Vardó érzi, ha Durmishán elmegy, többé nem tér vissza hozzá. Durmishán azonban ezúttal
sem hallgat szerelmére. Búcsúzásukkor Durmishán ajándékba kapott lova legelészik a
háttérben. Ígérete ellenére Durmishán földesura visszaveszi az ajándék lovat, a tőrt viszont,
amely Durmishán szabadságát jelképezi, nem veszi vissza tőle, nincs szüksége szolgája
hitvány szabadságára. Levon Grigorjan értelmezése alapján a ló elvétele éppen az igazi
szabadságtól való megfosztást jelenti. Ezek alapján értelmezhető a kis póniló, amikor a
földesúr lovat ígér Durmishánnak az általa bemutatott táncért, és így bomlik ki a műló
valódi értelme, amely dédelgetett bálvánnyá, a hódolat tárgyává, totemmé válik, amely
ráadásul, csak mint egy kellék jelenik meg Az út kezdete /Начало пути/ című fejezetet
bevezető csendéletben. Megszégyenítve, elkeseredetten indul útjára az ifjú.
Durmishán útközben találkozik Oszman-aga kereskedővel, amelyet a KARAVÁNSZERÁJ

/КАРАВАН-САРАЙ/ című szintén csendélettel – amelyet a keleti karaván jellegzetes

kellékeiből, olyan tárgyakból mint a szőnyegbe burkolt kelmék, a pénzes zacskó, a prémek,
kolompok és a vízipipák – formál Paradzsanov az indító fejezetben. Ismét az ősi templom
romjainál vagyunk, ezen „színpadon” ezúttal egy karaván pihenőjét látjuk. A muszlim
hívek imájuk, a namaz elvégzéséhez készülődnek, amelyet ezúttal is egy képpel, egy
muszlim imaszőnyeg bevágásával jelez a rendező.
Érdemes megjegyezni, hogy a Karaván-szeráj jelenetsora, ahogy a tánc jelenetsora
is, noha a filmbeli esemény ugyanazt a helyszínt feltételezi, azok felvétele mégis két
különböző forgatási helyszínen történik, a templomrom „színpadán”, és a kőbarlang
„színpadán” zajlik.
A karaván vezetője anyanyelvén szólítja meg Durmishánt. Végighallgatva annak
történetét, Oszman-aga szerencsésnek tartja Durmishánt, mivel Allah vér kiontása nélkül
ajándékozott neki szabadságot. Ezután Oszman-aga, aki valójában a grúz Nodar
Zalikasvili, a GYÓNÁS /ИСПОВЕДЬ/ című fejezetben meséli el saját élettörténetét, mintegy
vallomásként, gyónásként tárja fel Durmishán előtt szíve titkát. Az idős Oszman-agát
Dodo Abasidze, a film társrendezője alakítja a filmben. Ezúttal is egy „csendélettel”
kezdődik a fejezet: egy fekete szőnyegen gránátalmákat és egy szablyát látunk. A fekete
szín a halált vetíti előre. A vörös gránátalma mint A gránátalma színe című film elemzése
során már bemutattam, Paradzsanov számára egy olyan központi szimbólum, amely
egyesíti magában a világmindenség szerkezetét, az élet szimbólumát, a termékenységet,
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hiszen kemény héja alatt rejlő apró magvak mind egy-egy új élet lehetőségét hordozzák
magukban. Ezen kívül, ahogy jelen esetben is, a vér asszociációját is bevonja a motívumok
jelentéskörébe. A szablya pedig azt sugalmazza a nézőnek, hogy a vér erőszakhoz tapad.
Ez a jelenet szintén a „templomrom-színpadon” játszódik. Illusztratív jellegét az is erősíti,
hogy míg Oszman-aga elbeszélését hallgatjuk, a képen látható események hangját nem
halljuk, olyan ez a betét, mint amikor mesét hall az ember és csupán képzeletvilágában,
belső vízióként látja a történetet, vagy mintha némafilmet látnánk. Oszman-aga, azaz
Nodar Zalikasvili egykor egy grúz fejedelem szolgája volt. A földesúr vendégével együtt
gúnyolódott rajta, Nodarnak dobálnia kellett a gránátalmákat, amelyeket az uraságok a
levegőben hasítottak szét. Ha a gránátalma imént említett jelentéskörére gondolunk, akkor
a gyümölcs kettéhasítása az élet holmi játékból, szórakozásból történő erőszakos kioltására
utal, a gyümölcs nedve, az életet adó vér pedig fájdalmat okozó csípős nedvvé változik át.
Nodar gazdája a vendégével együtt ezek után Nodar édesanyjából – aki pedig a földesúr
iránti hűségét bizonyítandó, évek óta a legszebb sáfrányokat gyűjti számára –, is kegyetlen
gúnyt űzött, az ökrök helyett anyát és fiút fogták be a nehéz járomba, és addig hajtották
őket, míg az ifjú elkínzott édesanyja belehalt fájdalmába és szégyenébe. Kétségbeesésében
és dühében Nodar leszúrta gúnyolódó gazdáját, ezért menekülnie kellett. A fejedelem és
gazdája, mint két tojás olyan egyforma (ikrek játsszák a két szerepet), ami arra utal, hogy
Grúziában minden földesúr így bánik a néppel. És a viszonyok azóta sem változtak,
ugyanaz a kegyetlenkedés és önkény folyik saját népük ellen, mint több évtizeddel azelőtt.
Nodar, azaz Oszman-aga megmeneküléséért hatalmas árat fizetett. A kereskedő, aki
segített neki átkelni az ország határán, megszégyenítette, kopaszra borotválták, és a ruháján
ráerőszakolt hitehagyásának jeleként ott éktelenkedik a vörös folt. Hazát váltott, hitet
váltott. Igaz, meggazdagodott, azonban gyötri a lelkiismeret-furdalás, nem talál
megnyugvásra, boldogságra. A honvágy, az apák hite mindennél erősebben él benne.
Nodar Zalikasvili élettörténetének ebben a mozzanatában párhuzamot találhatunk Grúzia
történelmével, amelynek uralkodói között szintén voltak hitehagyó királyok. A 337-től
kereszténnyé vált ország uralkodói között olyan királyokat találunk, mint II. Demeter 251 az
országáért és hitéért életét áldozó királyt, aki országának mongol elnyomás alóli
felszabadításáért életét áldozta, és akit a későbbiekben az egyház szentté avatott, és ma
mint Szent Demetert, az Önfeláldozót tisztelik. Vele ellentétben V. Vahtang 252, az önálló
251
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II. Demeter király 1271-88 között uralkodott.
V. Vakhtang király 1624-59 között uralkodott.
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grúz Moukhrani Hercegség negyedik uralkodója áttért a muszlim hitre, amiért a perzsa
sahtól a Shah Nawaz nevet kapta, és 1659-ben megkapta Karthli trónját is, mint váli, azaz a
sah alkirálya.
A filmben minden jelenet egyszerre színjáték jellegű, ugyanakkor jelképes értelmű
is, ezért egy létdráma testesül meg benne. Az anya temetése is jelképesen van bemutatva,
házuk tornácáról egy szőnyeget leemelve, Nodar betakarja őt253.
A szenvedés mozzanata, mint látjuk, mindegyik szereplőt érinti, Vardó a szerelme,
és a hazája iránt érzett szeretete miatt éli meg a szenvedést, Durmishán az áhított
szabadság elvesztése és a megaláztatás miatt keseredik meg, Oszman-agát pedig édesanyja
keserű halála, rákényszerített hitehagyása és honvágya gyötri. A szenvedés motívuma újra
és újra visszatér a filmben, mindenki érintett a szenvedésben254.
Oszman-aga alakjával, élettörténetével megjelenik a filmben az egyik alapkérdés: a
kulturális hagyomány láncolatának megszakadása - jelen esetben a grúz kulturális
hagyományé -, tragédiához vezet.
A sors útjai /Дорога судьбы/ fejezetcím arra a kérdésre utal, hogy ez a két hasonló
sors vajon valóban hasonlóan alakul-e a továbbiakban, megismétlődik-e Oszman-aga
élettörténete Durmishán sorsában? Egy arany színű szőnyegen szamárlábakat látunk, ez a
sors útjainak jelképe. Oszman-aga pártfogásába veszi Durmishánt, köntöst és lovat
ajándékoz neki, és magával hívja Gulansáróba, a kikötővárosba. Ismét megjelenik a ló
motívuma. Nem is akármilyen lovat, egy gyönyörű koromfekete paripát kap ajándékba
Durmishán. Oszman-aga éppen azt adja vissza Durmishánnak, amit hazája megtagadott
tőle, azt a bálványt, amelyért elhagyta hazáját, szerelmét, vagyis azt kapja meg, ami a
legdrágább volt neki, a szabadság jelképét, a lovat. Ám a rendező ebbe a motívumsorba
belecsempész még egy fontos motívumot. A szép új köntös láthatóan nagy örömöt okoz
Durmishánnak. Visszagondolva a film elejére, amikor Vardó elutasította a szép új ruhát,
egy újabb megerősítést kap természetük, világlátásuk különbözősége. Ekkor megint csak
befurakszik a kétely, amelyre majd csak a későbbiekben kap választ a néző: vajon mi a
fontosabb Durmishánnak, a szabadság, vagy a jólét? Durmishán hálálkodására Oszmanaga azt mondja az ifjúnak, hogy a ló és a köntös nem az ő, hanem Allah ajándéka. Érdekes
ez a feszültség Oszman-aga igaz hite és a felvett hite között, az ő istene már Allah, és
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A ház Paradzsanov házának látványát idézi, a rendező gyakran beemeli filmjeibe életterének elemeit.
Párhuzamot ismerhetünk fel Alekszej Remizov Testvérek a keresztben (Алексей Ремизов: Крестовые
сестры, 1910) című regényének Paradzsanov filmjének alapmotívumában, azaz a közös szenvedés
motívumában (REMIZOV 1985, РЕМИЗОВ 1989).
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Durmisháné is, hiszen az idegen isten ajándékozza meg szabadsággal. Oszman-agától még
egy fontos mondat hangzik el, amelynek szintúgy még csak előrevetítésként van jelentése:
„A jótett sosem tűnik el nyomtalanul.” Bármi is történjen Durmishánnal, mindenképpen
köze lesz majd a jóhoz, a jó és a rossz mérlegének kiegyenlítéséhez.
GULANSARO /ГУЛАНШАРО/ című fejezetben követhetjük tovább Durmishán útját. A
fejezet ezúttal egy realista stílusú „csendélettel” kezdődik, tenger felett repdeső sirályokat
mutat a kamera. Stílusa, filmes látványvilága ellenére ezt a képet is „csendéletnek”
tekinthetjük, amelynek közvetlen jelentése rendkívül egyszerű: kikötővárosban vagyunk. A
„csendéletnek” lehetséges azonban egy bonyolultabban értelmezése is: hiába a tenger
végtelenje, hiába a repülés szabadsága, ez mégiscsak egyhelyben maradás, hiszen a
sirályok egyhelyben repkednek. A hős nem fog már szabadon repülni, nem fog szabadon
száguldani lován, nem fog visszatérni. Durmishán szabad is, meg nem is.
A város elnevezése ismét Sota Rusztaveli A párducbőrbe bújt lovag című grúz
nemzeti eposzt idézi meg. Eposzában Rusztaveli teremtette meg Gulansáró képzeletbeli
városát. A város elnevezése a perzsa „gulan”, azaz „rózsák” és a sahr, azaz város szavak
összetételéből származik, jelentése a „rózsák városa”. Az eposz főhőse Avtandil, az eposz
31. fejezetében Gulansáróba, a virágzó keleti kereskedő városba érkezik, amely mindenkit
megigéz és elvarázsol. A várost, amely lakomák, látványosságok és vigasságok városa,
Rusztaveli művében így festi le:
„Avtandil megérkezik Gulansáróba
Avtandil, a széptermetű, tengeren túl partra érve,
dús kikötő-várost látott, ékelve kertek közébe,
tarka ligetek virágban, néző szemek édessége:
eleven, örvénylő város, nagy vagyona, ékessége.
[…]
Avtandil kérd, mint akire a vezetés gondja hárul:
„Kik vagytok ti? Milyen király, kinek hona elém-tárul?”
Ismét szól: „Mindent, amit tudsz, mondj el nékem, itt-lakó:
mi olcsó itt a piacon? jó-áron mi kapható?”
[…]
Tengerparti országunknak tíz hó alatt érsz végére,
e főváros Gulansáró, birodalmunk dicsősége,
bárki hozhat ide árut, méltányosság lesz a része,
Melik Szurhav ül a trónon, dúsan villog szerencséje.
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Országunkba megérkezve, vének fiatallá válnak,
mind vidám napokat élünk, vége nincs a dalnak, táncnak,
egész évben rózsabokrok, narancsfák virágban állnak,
más-honiak eszük vesztik, láttán ennyi gazdagságnak.
Nincsen itt a kalmároknak más gondjuk, mint nyerészkedni,
adnak-vesznek hasznuk zsáknyi, káruk olykor ha szemernyi.
egy hónap és meggazdagszik, ki úgy jött, hogy nincs mit enni,
jöhetsz üres tarisznyával s egy év alatt kincsed mennyi!”
(RUSZTAVELI 1954: 201-202)255
Paradzsanov filmjében Gulansáróban, ebben a szabad kikötővárosban, az ország
kitárt kapujában találkozik a két kultúra, a grúz és a muszlim-török kultúra, e találkozás
minden ellentmondásával együtt. A szinte délibábként (ГРИГОРЯН 1991: 160) a levegőben
lebegő régi karavella256 makettje mellett kis színes zászlókat lengetnek a tengeri irányítók.
Mozgásuk marionett figurákéhoz hasonlatos.
A háttérben pedig modern tankereket látunk sorakozni. Nem véletlen ezúttal sem ez
a látvány, amely hirtelen napjaink valóságába ránt vissza bennünket, és egyáltalán nem
illeszkedik a film cselekményének korába. A rendező minden bizonnyal megtehette volna,
hogy más beállítást, illetve filmes technikai megoldást választva kivágja a képből ezeket a
modern tankereket, mégis, Levon Grigorjannal egyetértve, úgy véljük, tudatosan láttatja
őket (ГРИГОРЯН 1991: 161). Ahogyan a film elején, itt is feszültség keletkezik a példázat
színpadiassága és napjaink valóságossága között. A rendező ezzel egy újabb finom utalást
helyez el a filmben arra vonatkozóan, hogy Grúziát nem csak a múltban fenyegette külső
ellenség.
A következő képen látjuk a kikötőváros sürgését-forgását, rutinosan zajlik a drága
áruk cseréje, sűrű sorban görgetik a hordókat, viszik a tarka szőnyegekbe csomagolt
árukat, a kikötő-irányítók rendületlenül lengetik színes zászlóikat, és mindehhez dobosok
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A fenti idézet, amelyet Weöres Sándor gyönyörű fordításában közöltem orosz nyelven így hangzik: 33.
Прибытие Автандиля в приморский город Гуланшаро: «Автандил проехал море и окинул берег
взглядом. / Перед ним открылся город, окруженный пышным садом. / Цветники оттенков разных в
том саду цвели богатом. / Как тебе его представить, коль ты не был никогда там! // […] Но спросил
его приезжий: «Чей здесь город и каков? / Как зовется повелитель этих пышных берегов? // Расскажи
мне без утайки, — он сказал, — какие ткани / Здесь в цене, какие сходят за бесценок на майдане?
[…] // В год едва ли ты объедешь этот край благословенный. / Дивный город Гуланшаро полон
роскоши отменной. / К нам ее сюда привозят корабли со всей вселенной / Царь морей Мелик Сурхави
— наш владыка несравненный. // Молодеют даже старцы, приезжая к нам сюда. / Здесь всегда пиры
да пляски, пенье, музыка, еда. / Здесь цветы благоухают и не вянут никогда. / Даже те на нас дивятся,
кто желает нам вреда! // Именитые торговцы здесь на дело тороваты: / Продают и покупают,
наживаются трикраты. / Бедняки и те за месяц могут сделаться богаты, / Коль добра себе закупят без
особенной затраты.» (РУСТАВЕЛИ : )
256
Régi három árbócos vitorláshajó.
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ütik a munkát serkentő ritmust. A látvány egyrészt sormintává válik, mintha csak egy
keleti szőnyeget látnánk. Másrészt, mintha egy bábszínházat látnánk, úgy mozognak benne
kicsi bábfigurák gyanánt az emberek. Gulansáró egyetlen nagy előadást játszó
forgószínpad, bábszínház, cirkusz. Mintegy cirkuszi porondra lépnek ki ennek a
látványosságnak a szereplői, ostormesterségét mutatja be a mutatványos, a fakír tüzet lehel,
az idomított púposteve egy lábon táncol. A kötéltáncos a levegőben mutatja félelmetes
mutatványát a müezzin hangjaira. A keleti cirkusz üli itt ünnepét. Irreális, mesés város ez
(ГРИГОРЯН 1991: 161). Irrealitását a rendező a cirkuszi produkciókat bemutató képek
felvételmódjával is kifejezi a már fentebb említett szferikus perspektívát idéző képekkel. A
kamera alulról, ferde szögű beállításból veszi fel a mutatványokat nagy látószögű
optikával, amelynek sajátossága, hogy torzítja a képet, így jön létre ez a különös látvány. A
bazár forgatagának felvétele hasonló módon történik, csak itt a belső teret veszi fel
magasan fölülről a kamera. Minden színes, kavargó, zajos, a keleti vásár tarka forgataga
minden attribútumával elvarázsol, megrészegít. Érzékelhető a különbség a kopár, fenséges,
monumentális, csöndes Grúziával szemben. Ebben a városban keveredik, egymásba olvad
a szakrális és a profán. Ez a földi javakat dicsőítő város, nem a szabad terek, nem a
száguldó lovak világa, hanem a különös, mulatságos, „mesebeli állatok”, a lámák városa
(ГРИГОРЯН 1991: 161). Maga a város sem valóságos, szemfényvesztő voltát a
marionettfigurák, a makett-karavella, a bazári forgatag illékonysága mellett maga a
Gulansáró elnevezés is sugallja, hisz a Rusztaveli művéből átvett név, mint korábban
említettem, egy képzeletbeli város neve. Gulansáróban az oszmán kultúra földi javai
jelennek meg, ezekért a földi javakért adják el magukat és az országot a grúz földesurak is.
A büszke fekete paripán érkező Durmishánt is elvarázsolja ez a tarka forgatag, a ruhák
finomsága, a szőnyegek puhasága, a földi javakat dicsőítő élet.
Durmishán választását az esküvőt szimbolizáló „csendélet” – arany terítőn bíbor
szalaggal összekötött két fehér galamb – mutatja a LAKODALOM
/СВАДЬБА

И ЧЕРНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ/

ÉS A SÖTÉT BÓDULAT

című fejezetben. Új szerelem jött, és Durmishán úgy

cserélte a régi szerelmet az újra, mint ahogy a régi ruhát cserélte az új köntösre (ГРИГОРЯН
1991: 161). Néhány pillanatra egy meglepő képsor következik, a néző hirtelen nem is érti,
mit is lát pontosan, és miért jelenik meg a filmben ezen a helyen. Egy látomás jelenik meg
a „másik országból”. Zord sziklás fennsíkon, Durmishán falujának ismerős kis kápolnája
felé igyekeznek egymásba kapaszkodó, botladozó világtalanok, és nekiütköznek a kápolna
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falának. Ez a kis kápolna egy pillanatra feltűnt a film elején, amikor a fekete lovas a
szurámi vár újbóli leomlásának szomorú hírét hozta. A jelenet értelmezése további
elemzést kíván a dolgozat szerzőjétől, ám annyi bizonyos, hogy Durmishán vakságát
szimbolizálja. A fejezet címét adó „sötét bódulat”, és Durmishán elvakítottsága is felveti a
vakság – tisztánlátás, a sötétség – világosság ellentétpár jelentéskörét. A vakok
tulajdonképpen látnak, a látók pedig vakok. Vardó jósnő, tisztánlátó, Durmishán pedig vak.
Míg Durmishán sötét bódulatba esik, Oszman-aga épp ellenkezőleg, megvilágosodik.
Különös az esküvői szertartás jelenete is. A menyasszony kacarászása ismét
kizökkenti a nézőt, és megkérdőjelezi a szertartás emelkedettségét. A filmszüzsé
alakulásának szempontjából rendkívül fontos momentum, hogy az esküvői szertartás nem
muszlim szertartás, hanem keresztény szertartás. A szertartás jelenetében szereplő alakok
mozdulatlanok, beállított képet alkotnak a házaspár és a pap kivételével. A karzaton, azaz a
felső szinten ilyen beállításban, látjuk a Szűzanyát, egy kisfiút a kereszttel és egy kislányt
két angyallal. Ez azt a látványtípust, azt a beállítástípust idézi vissza, amelyet a film elején
láttunk, amikor Durmishán ura arra kéri szolgáját és Vardót, hogy táncoljanak, és amely az
ún. „vertyep” kétszintes felépítését idézi. A Durmishánnal való találkozása, és annak
hitehagyása és önkéntes árulása Oszman-agát éppen ellenkező irányba indítja el, egyre
inkább felerősödik benne az apák hitének hívása (ГРИГОРЯН 1991: 164). Oszman-agának a
templomban különös, szürreális látomása támad, melynek hatására elindul a megtérés
útján. A Szűzanya Szent Nino, Grúzia védőszentje képében jelenik meg Oszman-aga előtt,
a mellette álló kisfiú pedig Szent Nino attribútumát, a szőlőágakból készült keresztet tartja
kezében. És ezzel együtt megjelenik az első, még alig észrevehető fénysugár, az
áldozathozatal motívuma, amely a szurámi vár leomlásának megakadályozásban majd
megadja a megoldást.
Szent Ninóra többször történik utalás a filmben. A grúz néző számára Szent Nino
alakjának megjelenése egy egész sor asszociációt bevon a film jelentés tartamába, ám
számunkra, akik nem e kultúrkörhöz tartozunk, érdemes röviden felvillantani a grúz szent
alakját. A világ második legősibb keresztény nemzetének címét viselő grúzok
megtérésének legendája Kappadókiai Szent Nino alakjához fűződik, aki a hagyomány
szerint a IV. század elején elhozta a grúz nép számára a kereszténységet. Kappadókiai
Szent Nino valós történelmi személyiség volt. A legenda szerint egy grúziai származású
római tábornok lánya volt, aki nagybátyja, a jeruzsálemi patriárka szárnyai alatt nőtt fel, és
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14 éves korában átélt látomása nyomán, amely szerint Szűz Mária megbízta őt családja
őshazájának megtérítésével, 320-ban elment a Kaukázusba, és számos jó cselekedetével
kivívta a nép megbecsülését. Nino buzgó imáival Nana királynőt is meggyógyította súlyos
betegségéből. Mirjan király azonban felesége áttérése után is rendíthetetlen maradt
hitetlenségében, amíg meg nem vakult egy vadászaton, majd vissza nem nyerte látását a
keresztény istenhez intézett imáival. Szent Nino szőlőágakból készített és hajával
összekötözött keresztjével térítette meg Grúziát, ezért attribútuma a szőlőágakból készült
kereszt. Szent Nino a mai napig Grúzia legtiszteltebb szentje. A grúz nyelv első írásos
emlékei mind a kereszténységhez kötődnek Biblia-fordítások és egyházi iratok
formájában257. A grúzok nemzeti identitásának integráns része a független Grúz Ortodox
Egyház létezése.
Visszatérve a filmre, a sötét bódulat jelenete szintén további elemzést kíván, mások
mellett értelmezésre vár az a kérdés, hogy miért ugyanaz az ember adja Oszman-agának a
fekete bort és a tejet, és ki is az egyáltalán. Ki ejti le, és miért ömlik ki a film elejéről
ismerős ivótülökből a tej a földre? Az ivótülök a film szüzséjének kibomlása során
hasonlóan a szekérhez vagy egyes szereplők árváltozásához, szintén metamorfózisokon
megy át, hol víz folyik belőle, hol felhívásra szólító kürtként jelenik meg, hol pedig tejet
rejt magában.
Az esküvőt követő ünneplés központi motívuma a piros párna, puha, kellemes,
simogató, édes álmokkal kecsegtető, amely egy egész életre elaltatja Durmishánban
származásának, hitének, szerelmének emlékét. Játszik Durmishán ezzel a párnával.
Ehelyütt szeretnénk visszautalni A gránátalma színe című filmben az arany labdácskával
való játékra, amely a pajkos hamiskás gondolatot közvetítette (ГРИГОРЯН 1991: 164),
továbbá a film elején arra a jelenetre, amikor Durmishán gazdája, miközben ebédet ad
előkelő török vendégének és családjának, citrommal labdázik. Az áttetsző piros ing
Durmishán elvesztett szüzességét jelképezi, amelynek közepén lyuk tátong, jelezve, hogy
viselőjének szíve helyén üresség tátong. Durmishán tehát megházasodik, elfelejti
szerelmét, és elhagyja hazáját. Azaz, megismétli a bűnt. Azt, hogy mivé lett Durmishán
szerelme, az fejezi ki, hogy Durmishán és felesége fontoskodó, önelégült pulykák
társaságában vannak kettesben, és nem a páva, a szerelem madara jelzi szerelmüket
(ГРИГОРЯН 1991: 164). Érdemes megemlíteni, hogy a páva, amely a film elején, Vardó
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Szent Ninó életéről és csodás cselekedeteiről magyarul is olvashatjuk a szentről szóló hagiográfiát,
amelyet Bíró Margit ógrúzból ültetett át magyar nyelvre (Bíró1990: 5-61).
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jóslásakor jelent meg Szemadám György véleménye szerint „szimbolikusan szintén a
halhatatlanságra utal, hisz az ősi kultúrák e madár szétterülő faroktollaiban a transzcendens
égi világhoz való tartozását, az örökkévaló Mindenség jelképét látták” (SZEMADÁM 1987:
18)258. Ebben a jelenetben a rendező egy fontos utalással viszi tovább Szurám várának
történetét. Durmishán feleségének áldott állapota fájdalommal, szenvedéssel indul. Így,
ahogy erre korábban utaltunk, mindenkinek részesülnie kell a szenvedésből. Durmishán
felesége emellett különös módon a Gulisvardi nevet kívánja adni születendő gyermekének,
amennyiben lányuk születik. Durmishán összerezzenve tiltakozik ez ellen. A film
legelején, amikor Vardó megtagadja azt, hogy táncoljon a földesúr vendégei előtt,
Durmishán Vardót kérlelve Gulisvardinak szólítja.
Ezután visszatérünk Vardóhoz az IMA /МОЛИТВА/ című fejezetben. Vardó
vándorútra kel, hogy megkeresse elvesztett szerelmét. A vándorútra kelt szerető, akit
elvarázsolt az idegen ország és elfelejtkezett szerelméről, akit az otthon maradt kedvesnek
kell megtalálnia és visszacsalogatnia, a rendező következő filmjében is megjelenik majd,
ott sikerül visszatérítenie a férfit a lánynak.
Mielőtt útra kel, egy fehér kendőt terít a fejére, olyan, mint egy Madonna.
Háromszor ismétlődik meg ez a mozdulat közvetlenül egymás után, Paradzsanov ezzel
hangsúlyozza mindazt, ami ebben az egyszerű mozdulatban sűrítve benne van, az
imádkozást, az elszántságot, a kitartást, a hűséget, a tisztaságot, a reményt. Paradzsanov
többször fordul a hangsúlyozásnak ehhez a filmművészetben nem túlságosan gyakori
eszközéhez. Nem szokványos, hogy többször egymás után ugyanabban a beállításban
ugyanazt a jelenetet egymásra vágják. Ilyen jelenet volt A gránátalma színe című filmben,
amikor a tanító ráteszi a kis Szajat-Nova kezére a könyveket, majd a saját kezét is.
Paradzsanov e sajátos filmes eszközére hívja fel a figyelmet Szemadám György is a film
elemzése során:
„ ez a film ismétlésekkel, az ezekben fellelhető apró eltérésekkel s
bizonyos részletekben való elidőzéssel nyomatékosítja mondandóját.”
(SZEMADÁM 1987: 18)
Vardó vándorútja során mindenkit megkérdez, nem találkoztak-e Durmishánnal.
Ezt egyetlen rövid jelenetben látjuk, három kereskedőnek teszi fel a kérdését Vardó, akiket
ugyan egy helyszínen látunk, de akik csak szimbolikusan vannak egyszerre egy helyen.
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Az orosz neoprimitivista festők előszeretettel ábrázolták a pávamadarat színes szétterített farok tollaival,
ilyen például Natalja Goncsarova Páva ragyogó napfényben /egyiptomi stílusban/ című képe (Павлин под
ярким солнцем / стиль египетский).
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Mindegyikükhöz másik irányba fordul a lány. Miután senki nem akad, aki látta volna
Durmishánt, Vardó imádkozik, és áldozatot mutat be. Itt is keverednek egymással, mint a
film cselekményének kibontása során többször is, a keresztény és a pogány eredetű
szertartások. Vardó a keresztény szenteknek állatáldozatot mutat be: először Szent
Ninohoz imádkozik, galambot hozva neki, majd az Arkangyalhoz fohászkodik, akinek
kakast áldoz, végül Szent Dávidhoz könyörög, bárányt áldozva neki. Majd a következő
jelenetben fekete kendőre váltja világos kendőjét. A filmben olyan apró finom gesztusok is
megfigyelhetőek, amelyek teljesen a kamerának szóló, rituális színészi játéktól eltérőek, és
kifejezetten a „filmes” színészi játékot idézik. Ilyenek például Vardó természetes, finom
mozdulatai, ahogy a fehér kendőt megigazítja a fején, vagy amikor a piacon a kereskedőnél
a lány elcseréli a kendőjét egy feketére, a kereskedő felmérve Vardó kendőjének
minőségét, hétköznapi, emberi gesztussal azt mondja neki, vidd a másikat is. Ettől
valószerűvé válik a jelenet. És rögtön ezután, megint átkerülünk egy másik világba, Vardó
az arcát is eltakarva fejére húzza a fekete kendőt, és szaladni kezd, leng a fekete
selyemkendő, és a lány mintha fekete kísértetté válna. Eközben megint felhangzik a
disszonáns zene.
Mivel semmi sem segít, a keresztény szenteknek látszólag nem fogadják el Vardó
imáit és áldozathozatalait, a lány végül a híres jósnőnél köt ki a JÓSNŐ /ГАДАЛКА/ 259 című
fejezetben, hozzá fordul segítségért, akinél meglátja az igazságot a bádogtál vizében.
Durmishán egy idegen nőt ölelget, becézget ugyanazokkal a mozdulatokkal és szavakkal,
amelyekkel hajdanán őt ölelgette, becézgette. Durmishán és új feleségének szerelmi
jelenetét a fenséges szerelmet szimbolizáló pávamadarak helyett kotyogó pulykák kísérik.
Vardó és a jósnő az óramutató járását imitálva együtt inganak, a fájdalmat, és az idő
múlását érzékeltetve ezzel. A haldokló jósnő igyekszik elküldeni Vardót, hogy a fiatal lány
új életet kezdjen, és ne a jósnő nehéz sorsának legyen a folytatója. A jósnő, érzi közeledő
halálát, és igyekszik elküldeni Vardót, mert ez a hely elátkozott hely, az isten által
elhagyott hely, nehéz sors jósnak lenni. A jósnő mesterségét így lehet csak átadni.
Paradzsanov következő, Asik-Kerib című filmjében visszatér ez a motívum, azaz, a fiatal
asugnak, azaz a bárdnak el kell kísérnie utolsó útjára az előtte járó híres asugot, hogy
átvehesse tőle a stafétabotot. Ez is a kiválasztottság velejárója. Ám Vardó, akiről már a
film elején kiderül, hogy látnoki képességekkel rendelkezik, ezt a sorsot választja. A jósnő
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A filmen megjelenített jósnő egyrészről Vrubel Jósnő (Гадалка) című képét idézi fel, másrészt a jósnő
lakhelyének enteriőrje a teaházak, a „csajhanák” berendezésére hasonlítanak.
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halálát Paradzsanov szintén jelképesen mutatja be, a jósnő maga húzza magára a ráterített
nemezköpenyt. A fehér lepelbe burkolt halott jósnő olyan, mint egy gubó, az ágy előtt
pedig Vardó bújik ki egy színes lepelből, mint gubóból. Amint arra Levon Grigorjan
felhívja a figyelmet, az élet átalakulásának, a lét új formába való metamorfózisának titka
folyamatosan izgatta Paradzsanovot (ГРИГОРЯН 1991: 167). Ez a motívum A gránátalma
színe című filmben is megjelenik. Figyelemreméltó, és egyben nagyon „filmszerű” a
feldolgozása annak a jelenetnek, amikor a nyomorék férfi elviszi az elhunyt jósnő
nemezköpenyét, amivel Vardót is megfosztja az utolsó kényelmes evilági tárgytól, neki
csak az üres kemény ágyat hagyja meg. Érdekes, hogy ezt éppen egy nyomorék ember
teszi, akit a megboldogult kitűntetett figyelmével, pátyolgatott, és akit elvileg tisztelnünk
kellene, de a kis nyomorék ember gonosz, kapzsi és cinikus. A férfi monológja a
hétköznapi ember közhelyes igazságait, szentenciáit keveri a kapzsisággal, a cinikussággal:
„Nagyon szeretett engem a megboldogult, semmit nem sajnált tőlem, ezért
elviszem ezt a köpenyt. Te meg csak jósolgass itt. Tényleg csak ennyi lenne
az összes vagyona? Jósolj csak, vezesd csak félre a népet, az emberek
szeretik, amikor becsapják őket. Az igazság szúrja a szemet, a hazugságot
viszont örömmel elfogadják.”260 (A szurámi vár legendája)
Vardó mindezt közömbösen nézi, nem törődik az evilági kényelemmel. Az elhunyt
jósnő holttestét a film prológusában már látott fekete bivalyok húzta szekéren viszik a
temetőbe. Ebben a jelenetben keverednek a komoly rituális elemek, a siratás, a
parodisztikus elemekkel. Majdnem elejtették a holtestet, a koporsó fedelét pedig
ottfelejtették. Hasonló a kettősség Iván siratásán is az Elfelejtett ősök árnyai című filmben.
Ebben a jelenetben is keverednek a pogányság és a kereszténység elemei, a profán és a
szakrális elemek.
Vardó első látogatója éppen egykori szerelmének, Durmishánnak a felesége. Immár
nem a bádogedény vizében, hanem valóságosan jelenik meg előtte Durmishán felesége.
Vardó letakart arccal megmondja, hogy Szurámból jöttek, Durmishán a férj neve, terhes az
asszony, és éppen ő jövendöli meg, hogy fiút fog szülni. Közben az ajándékba hozott
pulyka károgását hallani. A mozdulat fantasztikus, természetes, ahogy ellöki Vardó az
anyós kezét, mint aki megzavarja ezt a tiszta rítust, hogy ne zavarja a jóslásban. Majd

260

A fenti idézet orosz nyelven így hangzik: «Она очень любила меня, ничего для меня не жалела. Вот я
и возьму этот ковер. А ты живи здесь, гадай. Неужто это все ее богатство? Гадай, обманывай народ.
Люди любят, когда их обманывают. Правда глаза колет, а ложь с радостью принимают.»
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azonnal elküldi őket, és ellöki az otthagyott ajándékot. Durmishán felesége azt a gyermeket
hordja a szíve alatt, amelyet Vardónak kellett volna.
És még mindig úgy tűnhet, teljesen eltávolodtunk a szurámi vár történetétől, mert
ezután a kis Zuráb lelki nevelésének epizódja következik, amely ismét egy csendéletnek
tekinthető képpel indul, egy színes dudára taposva nyomja ki a dudából a levegőt valaki. A
„csendélet” láttán felidéződik a nézőben A gránátalma színe című film prológusának az a
képe, amelyen egy láb talpával kinyomja egy szőlőfürt nedvét. A

KEDVES TANÍTÓMESTER

(VÁNDORKOMÉDIÁS) /ПОТЕШНЫЙ ВОЛЫНЩИК261/ című fejezetben Szimon tanítómester –
a dudás, aki az órát dudája megfújásával kezdi -, „bábszínházon” keresztül ismerteti meg a
gyermek Zurábbal hazája „ábécéjét”, ősi történelmét, szentjeit, legendáit. Favesszőn
lógnak előtte a kicsi bábuk, amelyeket maga Paradzsanov készített 262. Ezek a Paradzsanov
által készített bábuk különös módon bábú mivoltukban is megfogják, átadják az adott
személyiség lényeget, így nagyon hasonlítanak az általuk ábrázolt személyre. Ez ezekre a
bábukra is jellemző, noha ezek a régmúltban élt történelmi, vagy mitológiai alakok. Szent
Ninó, aki elhozta Grúziának a kereszténységet. Biztosan láttál szőlőágakból készített és női
hajfürttel összekötözött keresztet. Ő itt a fénylő orcájú Tamar, akivel csodás dolgok
történtek meg, Parnavaz, a grúz ábécé megalkotója, és Amiran, akit a görögök
Prométeusznak hívtak. Amikor majd Amiran eltépi láncait, Grúzia szabaddá válik.
Szimon tanítómester rövid jellemzéssel, vagy a bemutatott alakok életéből vett
epizód elmesélésével mutatja be a kicsi bábuk illusztrálta alakokat, amelynek segítségével
Zuráb lelki nevelése megtörténik, illetve a rendező kijelöli a néző számára azokat az
értékeket, amelyekért megtörténik a későbbi áldozathozatal, hiszen nem véletlen, hogy
Paradzsanov filmjében éppen őket szerepelteti, azaz, hogy a gyermek Zuráb éppen velük
ismerkedik meg. A grúz néző kulturális emlékezetében természetesen a jelenet láttán
előhívódik egy sor ismeret és asszociáció, ám a nem ehhez a kultúrkörhöz tartozó néző
számára ehelyütt érdemes kis kitérővel szólnunk ezekről az alakokról, noha a film
elsődleges értelmezéséhez természetesen elegendő a rendező által megjelenített
információ.

Szent

Ninoról,

akinek

a

nevéhez

a

hagyomány

szerint

Grúzia

„megkeresztelése” fűződik, korábban már szóltunk.
261

A потешный szó jelentése: mulatságos, mulattató, szórakoztató. A волынщик szó jelentése egyrészt
dudás, vagyis aki dudán játszik, másrészt piszmogó, pepecselő, vacakoló ember. A dudás jelentést a fejezet
elején látható „csendélet” is erősíti.
262
Paradzsanov kollázsai mellett előszeretettel készített babákat, bábukat, többek között önmagát is
megformálta, vagy gondoljunk a Lili Brik babára, amelyet a börtönben zsákvászonból és egyéb maradék
anyagból készített el.
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Tamara, azaz I. Tamar grúz királynő 1160 körül született és 1213-ban hunyt el.
1184-től 1213-ig uralkodott. A „Grúzia aranykorának” nevezett időszakban uralkodott, és
kiemelkedően sikeres uralkodóként ismert. Alattvalóitól a „királyok királya, királynők
királynője” melléknevet kapta. Fegyverrel kényszerítette térdre Grúzia szinte valamennyi
muszlim hitű szomszédját. Tamara sokat tett a grúz kultúra és vallás felvirágoztatásáért.
Nagyszámú grúz ortodox templomot építtetett, a grúz egyház szentté avatta Nagy Szent
Tamara néven. Tamara királynő alakját még életében, mint már fentem szóltunk róla,
udvari költője, Sota Rusztaveli megénekelte A párducbőrbe bújt lovag címen ismertté és
híressé vált eposzában.263
A grúz ábécét az egyik hagyomány szerint az első grúz uralkodó, Parnavaz alkotta
meg, ám vannak ettől eltérő verziók is.264
Amiran, akiről a grúzok úgy tartják, hogy azonos a görög Prométheusszal, a grúz
mondakör egyik legfontosabb alakja, számos monda, legenda örökíti meg alakját,
cselekedeteit. A különböző görög mítoszokkal - az emberszerető Prométheuszról és a nagy
erejű Héraklészről szóló mítoszokkal - egyaránt párhuzamba állítható a grúz Amiranmondakör, amelyről egyfelől az i. e. II. évezredből, valamint a VIII-VI. századból
származó régészeti leletek ábrázolásai, másfelől már a középkorban írásba foglalt, és a
grúz nép ajkán ma is élő epikus hagyományok tanúskodnak. Amiran egyik kalandja
biztosítja a napot a világ számára. A természet és a társadalom sötét erőit képviselő gonosz
szellem, Dév, elnyeli ugyan a napot, de az kiégeti azokat a fából készült bordákat,
amelyeket Amiran helyezett Dév igazi bordái helyébe. Ugyanennek a motívumnak a
mondakörön belül elhalványultabb formában való másik előfordulása szerint Amiran nem
csupán a nap megoltalmazójának, hanem egyenesen Naphősnek tekinthető. Maga Amiran
is Dév gyomrából szabadul, s nemcsak nevelőapjának, Iamannak szerzi vissza jobb szemét,
hanem maga is csodás módon visszanyeri Dév gyomrában elvesztett szeme világát.
Születésének körülményei is a téli napfordulóra utalnak: anyjának, a világszép Dalinak,
meg kell halnia, mielőtt ő megszületik, s Dali halálát aranyhajának elvesztése okozza. A
Napistenre e mondakörnek csak egy-egy ilyen részletvonása emlékeztet, Amiran harcai a
263

Szintén a Kaukázus egzotikumától megérintve Mihail Lermontov Tamara (Тамара; 1841) címmel írt
romantikus költeményt, felhasználva a régi grúz mondát egy szirénszerű hegyi hercegnőről, akinek a költő a
Tamara királynő nevet adta. Bár a Lermontov festette képnek a pusztító csábítóról nem volt történelmi alakja,
a vers hatása elég nagy. Milij Balakirev szimfóniát írt a vers alapján, amelyet 1912-ben az Orosz Balett
előadásainak részeként mutattak be az európai közönségnek Leon Bakszt keleti díszleteivel.
264
A grúz ábécének magyar vonatkozása is van, mivel az első nyomtatott grúz ábécét Misztótfalusi Kis
Miklós metszette Grúzia királya, Artsil megbízásából.

195

sötétség hatalmaival szemben erkölcsi jelentést kapnak, legkegyetlenebb cselekedeteit,
még háromszoros esküszegését is a nép rokonszenve kíséri, hiszen - akárcsak Prométheusz
- az ember harcát igazolja az istenekkel szemben, végső soron azért, hogy a dolgozó
népnek ne kelljen vérrel-verejtékkel öntözött kenyeret ennie. Prométheuszi küzdelmeit
prométheuszi büntetés követi. Saját felszabadulásának a reményét a nép Amiran
szabadulásához fűzte. Az egyik hagyomány szerint Amirannak évezredes rabságában
állandóan nő a körme, s egyszer majd annyira megnő, hogy eléri vele csodálatos fegyverét,
amely annyi kalandján segítette ki a bajból, s akkor majd levágja velük saját bilincseit,
amelyek az elnyomott nép bilincseit is jelképezik.265
A jelenetben a kis bábuk mellett kitömött párducok, illetve párducbőrök is
körülveszik a kis Zurábot és kedves tanítómesterét, amelyek ismét Rusztaveli A
párducbőrbe bújt lovag című nemzeti eposzát idézik meg.
A jelenet alatt dudaszót, jellegzetes grúz népzenét hallunk. A jelenet
meseszerűségét a rendező a bábfigurákon és a mesélésen kívül azzal a vizuális megoldással
is érzékeltetni kívánja, hogy a természeti környezet türkiz színben játszik. Ezt úgy érte el a
rendező, hogy lefestette kékre a köveket, fákat, bokrokat. Ilyen a vizuális megoldást
alkalmazott korábban a rendező az Elfelejtett ősök árnyai című filmben, ahol a
visszaemlékezések szerint a forgatást követően még évekig különös kék színben játszottak
azok a sziklák, amelyeket Paradzsanov a forgatás kedvéért kifestetett.
A kis bábukon keresztül Zuráb a grúz történelem és kultúra központi alakjaival
ismerkedik meg. A plasztikus, szimbolikus nyelvezet ebben a jelenetben is megjelenik,
ezúttal a bábszínház alkalmazásával. A színész szerepének sajátos paradzsanovi
értelmezésével összefüggésben, a csendéletek tárgyalása kapcsán már említettem hogy a
rendező számára egyforma jelentőséggel bírnak a tárgyak és a színészek. Szintén ezzel
függ össze, hogy a színészi játékot felcserélheti bábszínház, élőkép, vagy a színészek
játéka válik bábszerűvé. Olykor úgy mozognak, mintha maguk is marionett bábuk
lennének. Szemadám György fontos megfigyeléseket tesz ezzel kapcsolatban, bár azt a
következtetését, hogy ez Paradzsanov filmjének mitikus jellegével van összefüggésben,
valamelyest leegyszerűsítőnek véljük:
„[Paradzsanov] azzal a stilizált színészi játékkal [nyomatékosítja
mondandóját], ami olyan érzelmi pátosszal jeleníti meg a történéseket, ahogy
ezt az ókori görög drámák szereplőiről képzeljük. De talán még szó szerint
265

A grúzok híres Amiraniani eposzáról, és annak szájhagyomány útján továbbélő változatairól, valamint a
kortárs irodalomban való továbbéléséről lsd. (BABIRÁK 1997: 20-21.).
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vett színészi játékról sem beszélhetünk, hisz ahogy a görög drámák szereplői
maszkok mögé rejtették arcukat, hogy individuális jelenlétük ne zavarja meg
az Örökkévaló Szükségszerűség minél érzékletesebb megjelenítését, úgy a
Paradzsanov-mű szereplői is elrejtik saját színészi személyiségüket. Élő
báboknak tűnnek inkább. Érdemes megfigyelni, hogy e filmben milyen kevés
szerep jut az arcjátéknak, s mily sok a maszknak. Az arcok premier plánja
igen ritka, de az arc akkor is maszkszerűen mozdulatlan marad. Gyakori
viszont a kistotál, melyben a szereplő által viselt ruha jóval lényegesebb
szerepet kap, mint a belébújtatott ember. Mindennek természetesen az az oka,
hogy e mitikus közegben az egyéni síkjáról az általános felé kell elmozdítani
az alakokat.” (SZEMADÁM 1987: 19)
Szemadám Györgynek a színészi játékról szóló gondolatait annyiban szeretném
árnyalni, hogy időnként azon valóban ritka alkalmakkor, amikor a rendező az arcot premier
plánban mutatja, és az arc maszkszerűen mozdulatlan marad, ez az arc igen kifejező, és
időnként felfedezhető rajta egy nagyon finom, alig észrevehető arcjáték, vagy az is lehet,
hogy az arcon átható gondolat, érzés sugárzása ad ilyen erőteljes művészi telítettséget
ezekben a jelenetekben. Itt elsősorban a Lejla Alibegasvili által megformált Vardó premier
plánban mutatott arcára gondolok, például, amikor a film elején Durmishán urának
udvarában jósolni hívják, mosoly ül a szája sarkában, és finom derűt sugároz az arca.
Amikor pedig az Ima című fejezetben háromszor fejére teríti a kendőt, az eltökéltség
tükröződik az arcán. Hasonlóan egyszerre van jelen a maszkszerű mozdulatlanság és a
sugárzó átszellemültség Zuráb arcán is, amikor - előreszaladva a film szüzséjében -, önként
befalazza magát a vár falába. Talán Dodo Abasidze arcjátéka közelíti meg leginkább a
hagyományos színészi játékot, de az ő arcán is csak nagyon finom rezdülések suhannak
csak át, például amikor Oszman-agát alakítva a Karaván-szeráj című jelenetben „A jótett
sosem tűnik el nyomtalanul.” mondatot kimondja. Oszman-aga szerepe mellett Szimon
tanítómester szerepét is Dodo Abasidze alakítja a filmben. Paradzsanov gyakran el azzal az
eszközzel, amint azt A gránátalma színe című film esetében is láttuk, hogy egy színész
több szereplőt alakít, ahogy jelen esetben Dodo Abasidze, vagy egy szereplőt több színész
formál meg, mint ezt Vardó esetében látjuk, akinek a szerepét pedig két színész játssza el,
a fiatalt, amint már említettem, Lela Alibegasvili, az időset Szofiko Csiaureli. Ez a
megoldás szintén a színész szerepének sajátos paradzsanovi értelmezésével van
összefüggésben.
BŰNBOCSÁNAT

/ОТПУЩЕНИЕ

ГРЕХОВ/

című

fejezet

kezdő

„csendélet”

kompozíciója egy láda aranyat és egy pislákoló lángú petróleumlámpát ábrázol. A
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gazdagság és a lélek vergődésének jelképei ezek, amint az a „csendéletet” követő
képsorokból kibomlik. Miközben Oszman-aga szétosztja javait, felhalmozott aranyát és
minden vagyonát a rászorulók között, ott ólálkodik, leskelődik körülötte egy különös
szerzet, egy színes ruhába öltözött maszkos figura. Egyelőre még érthetetlen ki is lehet, és
miért jelenik meg, majd csak a későbbi jelenetek segítenek a megfejtésében.
AZ ÚR

SZÍNE ELŐTT ÉS A MÁSODSZORI MEGKERESZTELKEDÉS

ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ/

/СВЯТОЙ

ОТЕЦ И

fejezetben Oszman-aga, aki immár levetette keleties öltözékét, a

fehér hosszú kendőt, a színes kaftánt, és fekete szerzetesi ruhába öltözött, a szentéletű
papnak meggyónja bűneit. A különös enteriőr láttán felmerül a nézőben a kérdés, kinek is
gyón valójában Oszmán-aga. A helyszín egy oltárra emlékeztet, de az ég felé nyitott.
Középen pedig fehér ruhában a szentéletű pap ül, és mögötte egy párducbőrt látunk,
ismételt utalásként Rusztaveli művére. A pap két oldalán két-két barokk vagy rokokó
asztal egymásra van borítva. A jelenet alatt barkával kezében két angyalnak öltözött férfi
sétál fölöttük a falon. A pap feloldozza, és ami különös, figyelmezteti, hogy vigyázzon,
mert nehéz idők járják. A hitéhez való visszatérésre szólítja fel, s arra, hogy térjen vissza
szülőföldjére. Oszman-aga immár Nodar Zalikasviliként köszöni meg a feloldozást.
Beteljesült az, amire vágyott. Háttal a papnak, a néző felé fordítva zajlik Nodar Zalikasvili
párbeszéde a pappal. Ebből, s a különös enteriőrből arra a következtetésre juthatunk, hogy
a szentéletű pap nem más, mint maga az Isten, s a gyónás az Úr színe előtt zajlik.
A díszlet itt is szüzsé-formáló szereplője a filmnek:
„a mesterséges díszletek is szívesen leplezik le önnön díszlet voltukat. Van
abban például valami összekacsintóan naiv kedvesség, hogy az Úr (mert ő is
megjelenik a filmben!) háta mögött kétoldalt két-két, lapjával egymásra
fordított, aranyozott; rokokó (?) asztal teremt „égi miliőt”. (SZEMADÁM
1987: 19)
A következő, VÉGRENDELET /ЗАВЕЩАНИЕ/ című fejezet a Bűnbocsánat
/Отпущение грехов/ című fejezet kezdő „csendélet” kompozíciójának egy variációjával
indul, pislákoló lángú petróleumlámpa mellett egy mérleget, s a mérleg serpenyőjében
aranypénzeket látunk. A mérleg nyelve a pislákoló fény felé mutat, azaz a lélek győzött az
anyagi javak iránti vágy felett. Az immár Nodar Zalikasvilivé vált Oszman-aga minden
ügyének intézését és fele gazdagságát Durmishán kezébe helyezi. Durmishán értetlenül
fogadja Oszman-aga, Nodar viselkedését. Beszélgetésük közben megint ott ólálkodik,
leskelődik körülöttük a már látott különös szerzet, a színes ruhába öltözött maszkos figura.
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Oszman-aga, Nodar nem csak az anyagi javakat hagy fogadott fiára, hanem ami ennél
fontosabb, intelmeit, vagyis szellemi útmutatót is: Ne váljon a pénz foglyává, óvja a
családi fészket és neveljen jószívű embert a fiából. Durmishánról ezúttal is kiderül, hogy
valójában gyermek maradt, nem tud felnőni, megijed a magára maradottságtól, és újabb
kapaszkodót keres, mint az a film későbbi jelenetéből kiderül. A jelenet „díszlete” megint
csak sokatmondó, a díszlet ezúttal az aszfaltozott üres tengerpart a háttérben egy tankerrel,
amellyel ismét összeköti a múltat a jelennel, így Oszman-aga szavai még hangsúlyosabbá
válnak. Lovaikat vezetve beszélgetnek, ám van egy jelentőséggel bíró különbség kettejük
gyönyörű paripái között. Oszman-aga, azaz Nodar lovát kereszt mintázatú pokróc takarja.
A jelenet végén a titokzatos maszkos figura pantomimes, táncmozgásos jelekkel némán
„szétkürtöli” a világnak az Oszman-agáról kilesett információt, talán a pletykazás
szimbóluma ez a különös alak.
ÁLOM

ÉS A HALÁL ELŐÉRZETE

/СОН

И ПРЕДЧУВСТВИЕ СМЕРТИ/

című fejezet

elejének „csendélete” talányos. Keleti ornamentikájú mintákkal ékesített keretbe foglalt
tükröket látunk, amelyekben vagy egy keleti mintájú szőnyeg tükröződik, vagy a semmi
látszik bennük. Már ez is rossz előérzetet kelt a nézőben. Nodar hosszan nézi arcát a
tükörben, miközben fáklyák és a maszkos alak is látszik a tükörben, ám ezt mintha csak a
Nodar nem látná. Nodar borbélynál van, aki kajánul összekacsint a nézővel. Mint
ismeretes, a borbély szimbolikája a túlvilágra való átkeléssel áll kapcsolatban. Amikor
Nodar menni készül, a borbély izgatottan tekintget körbe. Ekkor Nodar fejére a borbély
segítségével fekete kendőt, nyakára kötelet húznak, és háttal egy szamárra ültetik. A
következő jelenetből már nyilvánvaló, hogy nem a valóságot látjuk, hanem egy szürreális
álmot. Éjszakai sötétségben fekete ruhás maszkos figurák fáklyával keringenek, vonulnak,
birkaszőrt hintenek mindenfelé266, amit keleti, a muszlim kultúrára jellemző hangzású
kántálás kísér. Ez a vészjósló, félelmetes tömeg Nodart egy sírkamrába viszi, ahol a
maszkos marionettbábúra emlékeztető figura ugrándozva mutatja, hogy be kell tenni
Nodart a sírba. Nodarnak csak a feje látszik ki a padlózatban található sírból, a feje felett
pedig szablyát suhogtatnak. Ekkor Nodar szemei előtt egy látomás jelenik meg. Égszínkék
vízen fehér bölcső ringatózik. A folyót hosszú égszínkék selyemkelmék imitálják. Ebben a
„selyemkelme-vízben” ülve furulyázik egy férfi egy valódi folyóparton, fölötte pedig egy
266

Ez a jelenet, a díszletek, a maszkos figurák sokban Fellini filmjeit idézik. Paradzsanov filmjeiben
számtalan rokonságot fedezhetünk fel az olasz rendezővel, a két rendező művészetének összevetése külön
kutatást igényel.
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kötéltáncos táncol a levegőben. A következő képsorokon a „selyemkelme-vízben” áll fehér
lovával fehér ruhában egy férfi, körülötte hajók úsznak, amely hajó formájú fejdíszeket
viselő emberek jelenítenek meg. Ezek a képsorok a filmben többször visszatérő
„templomrom-színpadon” játszódnak, a háttérben a rom bejáratának oszlopain pedig az
ismerős karmozdulatokat, a tengeri irányítók mutatják jelzéseiket rendületlenül. Majd a
folyóban álló fehér ruhásférfit látjuk közelről, aki az élet örök körforgásáról szóló
példázatot mond:
„Felkel a Nap és lenyugszik a Nap. Visszatér kiindulópontjára. A folyók a
tengerekbe ömlenek. A tengerek pedig sosem áradnak ki. A víz visszajut
forrásához, hogy örökké folyjék. Minden eltűnik és minden megmarad a
világmindenségben.”267 (A szurámi vár legendája)
Látomásában Nodar visszakerült gyermekkorába, majd megbékélve megtalálta a
megnyugvást, amelyről a fehér szín és az égszínkék víz tanúskodik. A folyó, melybe Nodar
belelépett, az öröklét, a felejtés folyója. A látomás képsorai alatt átható, gyönyörű,
fájdalmas grúz dallamú női énekszó hallatszik. Példázatát bevégezve, visszakerülünk a
sírkamrába, ahol Nodar felett egy pillanatra még jelen van a fehér bölcső és a fehér ló az
emberek lengette-hullámzó „selyemkelme-vízben”, a majd egy pillanatra ismét az előző
helyszínen, a templomromnál vagyunk, ahol a ló magányosan áll a „vízben”, s a
„hullámok” már csak Nodar kucsmáját, mintegy levágott fejet himbálják. Ezután Nodar
lezárt szemmel áll a kút-sírban, s feje mellett ott fekszik a kivont szablya és hüvelye. A
fejezet elején látott fáklyás menet szinte „hagyományosan” filmszerű képsorai után Nodar
látomásának rendkívül stilizált, absztrakt megjelenítését látjuk.
A SZERELEM KEZDETE /НАЧАЛО ЛЮБВИ/ című fejezet bekeretezett lepkék képeiből
komponált „csendélettel” indul. Zuráb és kedvese szerelmes jelenetét látjuk, akik játékosan
enyelegnek egymással. Zuráb szöcskét játszik, kedvese pedig pillangóként szaladgál,
mögöttük pedig egy juhnyáj legelészik. A gombostűre felszúrt halott lepkék Zuráb
beteljesületlen szerelmének jelképei, a juhnyáj pedig az áldozati bárány képét vetítik előre.
A

CÁR ÉS A NÉPI MULATSÁGOK

/ЦАРЬ

И НАРОДНОЕ ИГРИЩЕ/

fejezete következik

ezután, amellyel a hosszú kitérő után visszatérünk a film alaptémájához, a szurámi várhoz.
A cár udvarában vagyunk, ahol a cárné Szent Nino ábrázoló bábúval szórakoztatja
bölcsőben ringó gyermekét. A cár gondterhelten az ország ügyei felől érdeklődik. Isten
267

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Солнце встает и солнце садится. Оно возвращается туда, откуда
взошло. Реки текут в моря. А моря не переполняются. Вода возвращается к истокам, чтобы течь
вечно. Все исчезает и все остается во вселенной.»
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segítségével és a cár akaratából mindegyik vár felépült, jelentik a követek és kiterítik a
várakat ábrázoló állatbőröket. Amikor a szurámi vár építéséről szóló kudarcról számol be a
cár ifjú követe, Zuráb, csecsemősírás hangzik fel. És ekkor elhangzik az utolsó lehetőség,
az, hogy a jósnőhöz kell fordulni.
Ezután kihirdetik a beriko ünnepének megkezdesét. Különös rítusok következnek.
Szent Györgyhöz, Grúzia védőszentjéhez fohászkodnak, akit ezüst színű szalagokkal
feldíszített fehér lovon ülő lovas testesít meg. Maszkos figurák táncolnak az úgynevezett
balagan, a népi komédiázásra jellemző jeleneteket látunk. Eközben a cár áldozatot mutat be
a szurámi vár felépülésére és a hősök tiszteletére.
A beriko ünnepen Zuráb lelkesen újságolja apjának, hogy őt is fogadta a cár Grúzia
várainak helyzetéről beszámoló követek között. Durmishán közönyösen kérdezi fiától,
hogy áll a várak építése. Amikor fia közli vele, hogy Szurám várát még mindig nem
sikerült felépíteni, mert falai újra leomlottak, Durmishán, nem is sejtve, mennyire
rátapintott, azt mondja, ez a sors ujja. Zuráb lelkesedésére, hogy a Vardó nevű jósnőhöz
fordulnak, Durmishán a muszlim vallásra jellemző fohászkodó mozdulattal kissé gúnyosan
azt kérdi, ugyan mit tehet egy jósnő? Durmishán végig rideg és közönyös. Közömbössége
még mintha Vardó neve hallatára sem törne meg. Zurábnak fáj esik apja kétkedése, és
izgatottan kérdi, mi lesz ha kitör a háború. Durmishán nagy bajnak tartja a háborút, ám
Zuráb kérdésére, hogy mit tegyenek, csak rázza a fejét.
ZURÁB
НАШЕСТВИЕ/

LÁTOMÁSA AZ ELLENSÉG BETÖRÉSÉRŐL

/ТАК

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЗУРАБ

című fejezetben egy juhnyájat látunk, amint megriad a földön sáskahadként

páncéljuk zörgése közepette előbukkanó és feléjük kúszó seregtől. A sereg nem vitézekből
áll, hanem alattomosan betörő sáskahadból. Majd egy harcos, a zászlóvivő, akit hátulról
eltalált egy nyíl, mint egy gombostűre szúrt lepkét, összeesik és magára húzza Grúzia
Szent Györgyöt ábrázoló zászlaját. A birkák megelőlegzik Zuráb krisztusi áldozatát.
AZ

IDŐ MÚLÁSA

/БЕГ

ВРЕМЕНИ/

című fejezetben Vardóhoz, a jósnőhöz térünk

vissza. Az idő múlását a szereplő ingamozgásával jeleníti meg a rendező. Ezt a megoldást
A gránátalma színe című filmben is láthattuk már, ahogyan az említett filmben láthattuk az
idő múlásának azt a fajta megjelenítését is, amikor az egyik színész eltűnik a másik
mögött. A gránátalma színe című filmben, a gyermek Szajat-Nova az ifjú mögé kerül,
ölelő karjait lassan leengedi, s teljesen eltűnik mögötte. Ebben a filmben pedig, a Lela
Alibegasvili megformálta fiatal jósnő, ingamozgással, mint egy metronóm nyelve, egyre
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kisebb kilengésekkel ki-kinéz idősebb önmaga, Szofiko Csiaureli megformálta jósnő
mögül, a fiatal arc átváltozik idős arccá. Az átváltozásnak ezúttal is ezt az igen szép
megoldását látjuk.
Nem véletlen, hogy Zuráb látogatása előtt Vardónál egy világtalan ember kér
segítséget. Amint korábban a Lakodalom és a sötét bódulat /Свадьба и черное опьянение/
című fejezetben már felmerült, itt ismét megjelenik a vakság – tisztánlátás, a sötétség –
világosság ellentétpár jelentésköre. A vakok tulajdonképpen látnak, a látók pedig vakok.
A

BŰN MEGISMÉTLÉSE

/ПОВТОРЕНИЕ

ГРЕХА/

című fejezetben Durmishán

családjáért imádkozik, hogy az isten óvja meg azt a háborútól, az anyagi romlástól és a
rontástól. Csakhogy titokban az istállóban teszi ezt, és az ő istene Allah, hozzá
fohászkodik. Mögötte ott áll a fehér ló. Fia, Zuráb véletlenül észreveszi, és visszahőköl.
Míg Oszman-aga kényszerűségből váltott hitet, Durmishán ezt önként tette. Így a bűn
megismétlése még nagyobb mértékű. A következő jelenetben, amikor Durmishán
háborútól tartván Gulansáróba készül, hogy az ottani árúikról gondoskodjék, és fiát bízza
meg otthoni dolgai intézésével. Intelmei fiához csak az anyagi dolgokra terjednek ki, így
meghagyja Zurábnak, hogy támogassa a fejedelemséget élelemmel, építőanyaggal, de csak
azért, hogy senki ne szólja meg őket. És azzal a kétértelmű mondattal zárja, hogy: „Benned
van minden bizodalmam. Durmishán nem is sejti megintcsak, mint nem sokkal korábban,
amikor a sors ujjának tekinti Szurám várának leomlását, hogy mennyire érintett ő maga is.
Zuráb kérésére, hogy vessen keresztet a saját hitük szerint, Durmishán durván ellöki
magától Zurábot.
Ehelyütt eszünkbe juthat Bulgakov alapgondolata, mely szerint a bűnök a
hagyománytagadással ismétlődnek meg újra, azaz akkor, amikor megszakad a kulturális
emlékezet. Ezért van nagy szerepe a rítusoknak.
A következő jelenetben a jósnő, Vardó barlangjában megjelenik immár ifjúként
Zuráb, aki a cár követeként tanácsért jön hozzá. Vardó ezúttal is tudja, és meg is mondja a
kegyetlen igazságot, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy álljon a szurámi vár. Képletes
beszédét, hogy a nép aranyát kell a várba építeni, Zuráb először nem érti. A jósnő ekkor
konkrétabb formában megismétli: Egy kék szemű ifjút kell elevenen befalazni a vár falába,
hogy az megálljon, mert a várat, és ezzel együtt a hazát csak egy ekkora áldozathozatal
mentheti meg. Ekkor Zuráb arca felragyog átváltozik, szinte szentkép lesz belőle, mert
megvilágosodik, lehull a homály szemeiről, itt érti meg saját küldetését, s már tudja mit
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kell tennie. Elfogadja, önként vállalja az áldozatot. Feszültség keletkezik a Zuráb
átszellemült öröme, amely abból adódik, hogy megmentheti hazáját, és Vardó igazságot
kimondó fájdalma között, aki már tudja, hogy, amint azt az epilógusban ki is mondja,ő,
Vardó küldia halálba Zurábot.
EPILÓGUS /ЭПИЛОГ/
Az Epilógus Nyiko Lordkipanyidze szavaival kezdődik, mely szerint, az az ország
és nép, amelynek fia képes arra, hogy befalazza magát a vár falába, legyőzhetetlen.
Zuráb fejét látjuk és oldalra fordított sziluettjét amint a sötétségből ragyogó fehér
fényárban előtűnik, majd fehér háttér előtt ismét fekete sziluettjét, majd ismét fényárban
tündöklő fejét. A ragyogó fehér fény nimbuszt formál a feje körül. Arcformája, sziluettje,
hajviselete, tündöklő szépsége Apolló görög istent idézi. Sziluettje olyan, mint egy antik
aranypénzeken ábrázolt embereké. Ő a nép aranya. Mindeközben Bach orgonaművét
halljuk,

emelkedett,

magasztos,

időtlenségbe

kerül

a

néző.

Sötétségben

szép

megvilágításban megjelenik egy fehér ló feje fénylő okos szemeivel. A ló, amely, mint az
elemzésben korábban már szóltunk róla, a szabadság jelképe. A vágyott szabadság itt most
valódi szabadsággá válik, Zuráb szabad döntésének szabadságát jelképezi. A befalazás
jelenete során több ló közeli képét is mutatja a kamera, ezek gyönyörű paripák, izgatottak,
átszellemült szemükkel, mintha ők is átéreznék a pillanat kivételességét268. Zuráb összetöri
a film elején látott tojásokat, elkészíti az ősi tudás szerinti kötőanyagot. De tudja, s immár
a néző is tudja, hogy az igazi kötőanyag ő maga. Azok a Grúzia szentjeit és mitológiai
alakjait megformáló bábuk lógnak Zuráb előtt, amelyek segítségével egykoron tanítója
bevezette őt Grúzia történelmébe és kultúrájába. Csak az idős tanító van jelen, amikor
immár felnőttként önként vállalva az áldozathozatalt, befalazza magát, hogy álljon a
Grúziát oltalmazó vár, Szuram vára, és ne omoljon le többé. Szimon tanítómester, aki
Vardóval párhuzamosan Zuráb lelki apjának tekinthető, megáldja tanítványát, és ő is segít
a befalazásban, így ő is közvetlenül, immár másodszor, tevőlegesen hozzájárul az
áldozathozatal meghozatalához. Egy pillanatra felvillan Zuráb mosolygós gyermekként a
vitézi öltözékben, amit most felvett halotti ruhaként a felnőtt Zuráb. Míg eddig derűs,
lelkes volt az arca, most komoly, fenséges és tündöklő. „Anyaföld” szóval búcsúzik a földi
világtól az örökkévalóságba, és a szenteket megformáló bábuk közül immár csak a
legfontosabb szentet ábrázoló kis bábut látjuk, Szent Ninot, aki elhozta Grúziának a
268

Szemadám György szerint a gyakran feltűnő lovak, melyek kultúrtörténetileg az emberáldozat ősi pótlékai
voltak, Zuráb áldozatát jósolják szimbolikusan (SZEMADÁM 1987: 18).
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kereszténységet. Ezzel a krisztusi megváltással válik rokonná Zuráb tette. Ekkor
megjelenik a vár falánál Vardó, az ifjú lelki anyja, keresi a helyet, ahol Zuráb be lett
falazva. Egy kék takaróval betakarja a helyet, ahol rátalált Zurábra. Elmondja neki, hogy a
fiú születésekor varrta ezt a takarót, mivel Zuráb az ő fia is volt. „Én küldtelek a halálba” –
mondja Zurábnak. Ha azokra a jegyekre gondolunk, amelyeket a dolgozat elején az
építőáldozattal kapcsolatban bemutattunk, akkor rokonságot találunk a legenda azon
változatával amelyekben az anya visszajár beszélgetni befalazott gyermekéhez, illetve
azzal a motívummal, hogy az anya részese volt gyermeke sorsának alakulásában. Vardó
Zuráb megbocsátását kéri, mert nem bosszúból tette, hisz ő is része lett Zuráb
hallhatatlanságának. A következő jelenetben megjelenik a nép a várfalnál. Asszonyok
siratják a fiút, férfiak táncolnak. A zene ismét többféle, váltakozva szól a trombita vidám
erőteljes hangja, és a jajgatást imitáló női kórus, időnként disszonanciába hajló átmenettel.
Zuráb édesanyja monológjában, amelyben felajánlja saját életét is a cárnak, benne
foglaltatik az építőáldozat másik eleme, hogy Zuráb az ő egyetlen gyermeke. A cár
felszólítja a népet, hogy hajtson térdet az anya előtt. Egy ifjút, aki kísértetiesen hasonlít a
befalazott Zurábra – ezt szerepet ugyanaz a színész játssza, mint Zuráb szerepét -, arra
szólítja fel a cár, hogy adja át a kardot Zuráb mártír édesanyjának. A cár megcsókolja az
anya fehér kendőjét.
Ezután közeliben látjuk a cárt olyan beállításban, amely a film prológusában is
szerepelt, mögötte a párducbőrrel. Ugyanazokat a szavakat halljuk, amelyek akkor, a film
legelején a szurámi vár építésére szólítottak fel: „Én, cár és vitéz, ki egy közületek.”
Megparancsolja, hogy fejezze be mindenki a siratást. A cár kimondja, amit földi halandó
nem mond ki, isten szavait a teremtéskor: „Legyen világosság!” Az anya fehér kendőjét
meglengetve valóban világosság lett. Így a cár alakja, aki nincs konkrét történelmi
személyhez kötve a filmben, tulajdonképpen az isten. Így magasztos, sőt mi több, szakrális
értelmet nyer az áldozat és a halhatatlanság.
A fény eljövetelével a szurámi vár is felépült, a vár még felálványzott
templomtornyából hirdeti kongatva a templom aranykupoláját egy kőműves, hogy felépült,
és áll Szurám vára.
A film utolsó jelenetében a várból kiszaladó férfiak sietve leveszik és a földre
dobják páncéljaikat, alatta lévő fehér ruhájuk vakít a napfényben. A vár alatti
szőlőtőkékhez sietnek, megölelik egymást, és kapálni kezdik a szőlőt. Ebben a jelenetben

204

benne foglaltatik, hogy békeidő van, amikor a jövőért, a jövőbeli bortermés elkészítésén
lehet munkálkodni. Van jövő, van remény. A szőlőágból készült kereszt ugyanakkor, mint
már említettük, Szent Nino attributuma is egyben. Ebben ismét felismerhetjük Paradzsanov
művészi módszerének azt a kettősségét, amellyel egy első látásra természeti képnek tűnő
képbe egyben egy rejtettebb szimbolikus jelentést is beemel. A jelenet alatt a szurámi vár
legendáját megéneklő népdalnak, amelyet a grúz legenda ismertetése kapcsán idéztünk
egyik változata szól a templom kupolájának haranghangot idéző kongásával keverve:
„Ó, Szurám vára!
Szólítlak Téged keserű szívemmel.
Itt van az én fiam kőfalba falazva,
Hallhatatlan nyugalmát őrizd, kérve-kérlek…”269 (A szurámi vár legendája)

III.2.4.

AZ

ÁLDOZATHOZATAL
PROBLEMATIKÁJA.
LEGENDÁJA CÍMŰ FILM ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

A

SZURÁMI

VÁR

Amint A szurámi vár legendája című film elemzésekor megkíséreltük bemutatni,
Szergej Paradzsanov filmjének alapkérdése az áldozathozatal. Hogy ennek az
áldozathozatalnak a lényegét megragadjuk érdemes összevetni a filmet az alaplegendával
és a legenda más feldolgozásaival. Az összehasonlítás lehetőségét egyrészről az adja, hogy
az azonos forrásanyagot, az alaplegendát eltérően dolgozták fel az alkotók. Másrészről
lényeges kérdésként merül fel, hogy a Paradzsanov-film elkészülésének korában miért vált
központi témává az áldozathozatal kérdése.
Az alaplegenda középpontjában, mint láttuk a vár leomlásának emberáldozat általi
megakadályozása, az engesztelő emberáldozat áll. A vár felépítésének megoldását egy
jósnő jövendölése adja meg, az áldozat kiválasztásának kritériuma pedig az, hogy az
áldozatnak egy még ártatlan ifjúnak, egy özvegyasszony egyetlen fiának kell lennie. Az
özvegyasszony fia befalazásakor beszélget gyermekével, majd annak halála után is
visszajár a várfalhoz.
Paradzsanov filmje ezzel szemben az áldozat személyének történetét még annak
megszületése előtti időre visszamenőleg is kibontja, s az áldozat áldozattá válásában
szerepet játszó szereplők életútjának bemutatása lényeges részét jelenti a film szüzséjének,
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A fenti szöveg ororszul így hangzik: «О, Сурамская крепость! / К тебе я взываю с тоской. / Здесь мой
сын замурован. / Храни его бессмертный покой...». A legenda Jelena Virszaladze által közölt változatában
ez az ének a következőképpen szól: „Szurám vára, te szívemnek kedves, / Mikor láthatom hát az én drága
fiam? / Zuráb immár tiéd, óvjad, védjed őt.
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ami a filmnek mind időbeli, mind hangsúlybeli szempontból nagyobb részét képezi a
szurámi vár történetének bemutatásához képest.
Hogy a rendező filmjének hangsúlyait, és ezzel együtt az áldozathozatal lényegét
még jobban felfedhessük, elsőként Iván Peresztyianyi A szurámi vár című filmjével vetjük
össze Paradzsanov alkotását.
III.2.4.1.

PARADZSANOV A SZURÁMI VÁR LEGENDÁJA CÍMŰ
ÖSSZEVETÉSE PERESZTYIANYI A SZURÁMI VÁR CÍMŰ FILMJÉVEL

FILMJÉNEK

Paradzsanov filmje nem az első képi feldolgozása a témának. Ivan Peresztyianyi
1922-ben rendezte A szurámi vár című némafilmjét270, amelyet Danyiel Csonkadze azonos
című kisregénye alapján készített, két okból is érdemes összevetni Paradzsanov filmjével.
Egyrészt, mivel, ahogy már a dolgozat korábbi fejezetében utaltunk rá, Paradzsanov
filmjeinek elkészítésekor sokkal nagyobb mértékben támaszkodott az irodalmi művek
vizuális feldolgozásaira, mint az irodalmi alapanyagokra. Ivan Peresztyianyi filmjére
ugyan nem történik hivatkozás a filmben, és a szakirodalomban sem találtunk arra
vonatkozó utalást, hogy Paradzsanov esetleg megemlítette volna ezt az alkotást bármikor
is, ám feltehetőleg ismerte az 1922-es némafilmet. Másrészt Peresztyianyi filmje nagy
valószínűséggel meglehetősen hűen adja át az általa adaptált irodalmi alapanyagot, azaz
Danyiel Csonkadze A szurámi vár című kisregényét, amelyre Paradzsanov filmjében is
történik utalás.
Hogy összevethessük a két filmben megfogalmazott áldozathozatal közti
különbséget, röviden bemutatatjuk Peresztyianyi filmjének szüzséjét, és annak kibontási
módját.
Peresztyianyi filmje is, ahogyan Paradzsanov filmje is, prológussal indul, amelynek
Az író látomása címet adta a rendező. A prológusban látjuk a papírjai fölé görnyedő írót,
aki minden igyekezete ellenére képtelen alkotni. Szemben vele egy festmény Apollót
ábrázolja lírával a kezében. Az író papírjaira hajolva elszunnyad. Ekkor megelevenedik a
görög isten, líráját pengetve az íróra mutat, megihleti őt. Az író álmában megelevenedik a
szurámi vár és a vár látképén előtűnnek a legenda főszereplői a rájuk leginkább jellemző
helyzetben: Oszman-aga tőrrel a kezében, Durmishán jóságos, szelíd mosolyával, Vardua
magát tépve őrült tekintettel, majd Zuráb a fakeresztben előtte térdelő édesanyjával. Ez a
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Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a film látványtervezője Jevgenyij Lanszere (1875-1946) orosz
képzőművész, könyvgrafikus és színházi díszlettervező, a Művészet Világa csoport tagja volt. Lanszere
képein ősi legendákat jelenített meg többek között.
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rész látomásszerű, az áttűnés filmes eszközét használja. A film egésze azonban ezzel
ellentétes stílusban fogant, meglepően realista a történet ábrázolásának módja, amely néhol
még dokumentarista jegyeket is hordoz. A filmbéli jellemek konkrét személyeket és
emberi érzéseket testesítenek meg.
Paradzsanov filmjének prológusa ezzel szemben sűrített formában a szurámi vár
történetét foglalja magába, a cárnak a vár felépítésére felhívó szavait, a vár leomlását, és
felépülését, és rejtett formában az áldozathozatalra is utalás történik a tojások
összegyűjtésével, és mint az elemzés során bemutattuk, a vár alapjainak kiásásába fogó
emberek sora a leendő vár emberek formálta várfalát formálja, amelynek szimbolikája
előrevetíti az emberáldozatot.
A szurámi vár című film cselekménye két szálon indul, és ez a két külön futó
cselekményszál a későbbiekben keresztezi egymást.
Először Mária, a jobbágysorban élő fiatalasszony tragikus sorsát ismerjük meg,
akinek a férjét munka közben maga alá temeti egy szekér. Mária két kicsi gyermekkel
özvegyen maradt. A filmre jellemző antiklerikális beállítottság első megjelenéseként a
következő jelenetben egy arra járó pap azzal vigasztalja a keserűségében átkokat szóró
Máriát, hogy majd a túlvilágon megadatik neki a boldogság. Mindehhez, Mária földesura
közli a szerencsétlen asszonnyal, hogy gyerekeit eladta egy papnak. Mária úgy határoz,
hogy gyermekeivel Tifliszbe szökik. Mária fiát, mint később megtudjuk, Oszmánnak
hívják.
A másik szál Imeretiában játszódik. Annának, a jobbágylánynak gyermeke születik
a földesúr fiától. A filmben rabszolgatartónak nevezik ezt a földesúrat, jobbágyaival való
bánásmódja miatt. A földesúr hű kutyája című fejezetben a földesúr egyik szolgája, rá
vonatkozik a „földesúr hű kutyája” jelző, furfanggal ellopja a csecsemőt, és Tifliszbe viszi.
Édesanyja, Anna, a fiatal jobbágylány, mikor nem találja otthonhagyott kisfiát, bánatában a
folyóba veti magát. A csecsemőt, akit Durmishánnak hívnak, a földesúr Tifliszben lakó
húga fiaként szereti, és felneveli.
A film cselekményében ezután egy nagy időbeli ugrással találkozunk ismét
Máriával és az időközben felcseperedett gyermekeivel, akik szépek, fiatalok, vidámak,
annak ellenére, hogy nélkülözésben van részük. Minden lehetséges módon igyekeznek
édesanyjuknak segíteni, hogy megéljenek. A tifliszi piaci nyüzsgésben a kereskedés,
alkudozás forgatagában Mária fia kedvesen kínálja portékáját.

207

A következő jelenet kilóg a film történetéből, csupán a film antiklerikális
mondanivalója okán kerül a történetbe: egy ifjú a rácsos ablakon kinéző novíciáknak
udvarol, majd amikor az idős apáca elkergeti a lányokat az ablaktól, nyelvet ölt az idős
hölgyre.
Ez a fejezet az „Eljött a tavasz, a templomi harangok imára és gyónásra
szólítanak” felirattal kezdődött. Mária tíz éve hogy nem imádkozott, ám titka nyomasztja
lelkét. Megkönnyebbülve jön ki a templomból. A pap azonban nem őrzi meg a gyónási
titkot, az asszony után küldet, hogy lessék ki, hol rejtőzik, hogy elárulhassa Mária
földesurának, amiért jó pénz üti a markát. Egymáshoz kötözve, ütlegelve visszaviszik őket
a földesúr birtokára. A földesúr kegyetlen gúnyt űz belőlük, anyjukat járomba fogatja,
hajtják, verik őt, gyerekeinek pedig végig kell nézniük ezt a kegyetlen mókát. A földesúr
hahotázik, az uradalom lakói nézik ezt a szörnyű megaláztatást, ki nevetve, ki összeszorult
szívvel, meztelen pici gyerekek üvöltve sírnak (ez a kép erősen dokumentarista jellegű),
majd amikor az anya haldoklik, hirtelen szinte mindenki magához tér, még a földesúr
társaságában lévő másik előkelőség is, kivéve magát a földesurat. Az egyik jobbágy
felbújtja Mária fiát, Oszmant, hogy álljon bosszút édesanyja haláláért, és kiszabadítja
Oszmán hátrakötözött kezét. Oszmannak leszúrja kegyetlen földesurát, ezért menekülnie
kell. Elhagyva hazáját, egy török hajóra szegődik el.
Eközben az idő a film másik cselekményszálon is telik, a csecsemő Durmishán
szintén felcseperedett. Az árva Durmishánnal immár ifjúként találkozunk újra. A földesúr
húgánál együtt nevelkedett a vele egyidős, szintén árva Varduával, aki felcseperedve a
földesúr húgának szolgálólánya lett. Durmishán és Vardua egymásba szeret, és szeretnének
összeházasodni. Ám a földesúr húga azt a feltételt szabja, hogy Durmishán az esküvő előtt
menjen el vándorútra szerencsét próbálni, ad hozzá lovat, pénzt, hogy Durmishánból
kereskedő válhasson. Indulás előtt Vardua megesketi Durmishánt, hogy az nem felejti el,
és hű marad hozzá. Varduát azonban rossz előérzetek gyötrik.271
A két filmet összehasonlítva Paradzsanov filmjében sem Durmishán, sem Oszman
gyermekkoráról, származásáról nem tudunk meg semmit, ez Paradzsanov számára
lényegtelen momentum mondanivalója szempontjából. Annyit tudunk csupán meg, hogy
mindketten jobbágysorból származnak. Peresztyianyi filmjében azonban Durmishán, mivel
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A mesék egyik közkedvelt motívumát fedezhetjük fel abban, hogy az ifjú hős vándorútra kel szerencsét
próbálni, hogy meggazdagodva kiválthassa kedvesét. Ez a motívum megtalálható mind Peresztyianyi, mind
Paradzsanov filmjében. Sőt, Paradzsanov az Elfelejtett ősök árnyai és az Asik-Kerib című filmjeiben is
szüzsé-szervező elem.
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apai részről előkelő származású, ezért szabad, nem jobbágysorú ember, így neki csak
megélhetésének megalapozása, azaz vagyongyűjtés miatt kell vándorútra kelnie, amihez
lovat is kap, tehát nem jogfosztottként és nem szegényen kel útra. Paradzsanov filmjében
ellenben Durmishán jobbágysorú szolga, szabadságának elnyerése egyben kitaszítottságot
is jelent, ő megalázva – a neki ajándékozott lovat visszaveszi tőle földesura –, koldusként
kel útra, tehát egészen más helyzetből, más lelkiállapottal indulnak el. Ezen a ponton
összetalálkozik Peresztyianyi és Paradzsanov filmje, ám az egyezés mellett, mint láttuk
Durmishán esetében, lényeges különbségeket találunk. A másik szereplő, Oszmán esetében
is különbségeket fedezhetünk fel. Az olyan apróbb eltérések mellett, hogy Paradzsanov
filmjéből nem derül ki az anya neve, és nincsen testvére, Peresztyianyi filmjével
ellentétben Paradzsanovnál megismerjük Oszman eredeti grúz nevét is, ami lényeges
eleme A szurámi vár legendája című filmnek. Oszman menekülésének oka megegyezik a
két filmben, mindkét filmben a hős édesanyja elvesztése miatt leszúrja urát. Paradzsanov
szimbolikus jelenete a gránátalmák dobálásával és a földesurak szórakozása azok
széthasításával Peresztyianyi filmjéből hiányzik. Paradzsanov filmjében ekkor jelenik meg
a jobbágyok földesurak közti önkényes átadásának motívuma, Paradzsanov filmjében
Nodart, a későbbi Oszmag-agát és anyját ekkor adja oda ura a másik földesúrnak, míg
Peresztyianyi filmjében, mint fentebb írtuk, a gyerek Oszmant és testvérét akarja odaadni
egy papnak anyjuk gazdája. Az anya megszégyenítése és erején felüli testi megterhelése,
azaz a járomba befogásának jelenete csak annyiban tér el, hogy Peresztyianyi filmjében
Oszmannak és húgának megkötözve kell végignézniük anyjuk szenvedését, Peresztyianyi
filmjében pedig a fiú együtt húzza az anyával az igát, és, ha lehet kegyetlenség és
kegyetlenség között különbséget tenni, akkor Peresztyianyi filmjének ez a jelenete még
nagyobb kegyetlenséget mutat be a nézőnek. Már a fenti összevetésből is kiderül a két film
közötti azon különbség, hogy míg Peresztyianyi a kor kegyetlenségének bemutatásában a
realista hűségre, a kegyetlenség minél erősebb és primérebb bemutatására törekszik
filmjében, és a nézők érzelmeire kíván hatni, addig Paradzsanov éppen hogy kerülve a
történések, így a kegyetlenség primér szintű, realista bemutatását, jelképes utalások útján,
az intellektuális, művészet általi lelki átélésre helyezi a hangsúlyt.
A két filmben megegyezik a történet következő állomása is, azaz hogy Durmishán
vándorútja során egy karaván-szerájban összetalálkozik Oszmannal, az ekkor már
vagyonos kereskedővel, aki pártfogásába veszi őt. Azonban kettejük találkozásának is
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némiképp különböző hangsúlya van. Peresztyianyi filmjében Oszman csupán néhány évvel
idősebb Durmishánnál, míg Paradzsanovnál Oszman-aga és Durmishán kapcsolata egy apa
és fogadott fiú kapcsolatként jellemezhető. A két rendező művészi mondanivalóját kifejező
lényeges különbség, hogy míg Peresztyianyi filmjében Oszman-aga bemutatásában csak az
a fontos, hogy házában minden a török szokások szerint zajlik, az enteriőr, az öltözködése
egy másik, az iszlám kultúra jellemzőit viseli magán. Oszman vízipipával kínálja újdonsült
barátját, és hastánc – amely mint ismeretes egy termékenységi tánc – bemutatásával
kedveskedik barátjának. Paradzsanov filmjében viszont, noha az iszlám kultúra jegyei
szintén megjelenik a két hős találkozásakor, azonban Oszman-aga története, vallomása a
hangsúlyos motívum. Paradzsanov filmjében Durmishánnak tett gyónása során a rendező
hangsúlyos elemként beemeli filmje szüzséjébe azt a momentumot, amely Peresztyianyi
filmjében egyáltalán nem szerepel, hogy Oszman-aga kényszer hatására váltott hitet.
Peresztyianyi filmjében az sem szerepel továbbá, hogy Oszman-aga lovat és köntöst
ajándékoz Durmishánnak, éppen azt, amire Durmishán olyannyira vágyott, és ez a két elem
a szabadság, vagy a jólét szimbolikus jelentésével ruházódik fel. Szintén ekkor hangzik el
Oszman-aga két, az elemzés során bemutatott igen fontos mondata arról, hogy a ló és a
köntös nem az ő, hanem Allah ajándéka, és hogy a jótett sosem tűnik el nyomtalanul.
Különbséget fedezhetünk fel Durmishán házasságának motívumában. Persezstyianyi
filmjében Oszman azon nyomban összeházasítja Durmishánt keresztlányával, akivel az
Szurámban telepedik le. A filmben a rendező hosszasan mutatja az esküvői szertartást és a
lakodalmat. Talán ez az egyetlen hely a filmben, ahol a rendező szinte öncélú
részletességgel mutatja be a folklórt, lépésről-lépésre követve az esküvői szertartás népi
szokásvilágának körébe tartozó jeleneteket, a táncokat, a birkózást és más esküvői
szokásokat. Peresztyianyi filmjében ezzel véget is Oszman szerepe, többet nem jelenik
meg a filmben. Paradzsanov filmjében csak gyanítjuk, hogy Oszman-aga, mint atyai
pártfogó szerez Durmishánnak feleséget, de ez csak sejtés, mivel Oszman-aga részt vesz az
esküvői szertartáson. A szertartás bemutatása teljes mértékben eltér a két fimben, mint
említettük, Peresztyianyi filmjében az esküvői szertartás dokumentarista bemutatását
látjuk, míg Paradzsanov filmjében jelképes szertartásról van szó. Lényeges különbség,
hogy Oszman-aga a szertartás során, amely keresztény templomban zajlik, látomást lát,
amellyel elkezdődik hitéhez való visszatérésének története. Oszman-aga hitéhez való
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visszatérésének fonala Peresztyianyi filmjéből teljesen hiányzik, míg Paradzsanovnál a
szüzsé kibontásának egyik leglényegesebb momentuma.
Visszatérve az 1922-es némafilm szüzséjéhez, Durmishán egykori kedvese, Vardua
elmegy a jósnőhöz, akit a filmben hol javasasszonyként, hol boszorkányként említenek,
ahol szembesül az igazsággal. De a film szellemiségének megfelelően a jövőbe látás
képessége csak mint a legenda eleme jelenik meg a filmben, ezért, a valóság hű átadása
érdekében Peresztyianyi beemel egy jelenetet a történetbe, amelyben Durmishán úrnője
levelet kapnak az ifjútól, melyben az beszámol házasságáról. Amikor Vardua tudomást
szerez szerelme árulásáról, elhatározza, hogy kegyetlenül bosszút áll. Vardua éjjel elmegy
a jósnőhöz, és megkéri, hogy tanítsa meg ördögi tudományára. Ezen a ponton
megmutatkozik a két film koncepciója közötti különbség. Peresztyianyi filmjében
pszichológiailag meg van alapozva Zuráb feláldozása, ami Vardua itt megfogadott
bosszújából következik majd. Ez a keleti kultúrkörre jellemző vétekért való megfizetés
bosszújának motívuma, ami Paradzsanov filmjéből teljesen hiányzik, amit Vardó meg is
fogalmazza, hogy a rendező filmjének végén.
Évek múltán, amikor Durmishán már megbecsült kereskedővé vált Szurámban,
meglátogatta őt egy tifliszi ismerőse. Beszámol az ottani hírekről, és megemlíti a híres
javasasszonyt, Varduát. Durmishánnak felrémlik az elfeledett múlt, megjelenik
emlékezetében hajdani kedvesének, Varduának az arca, de egy pillanat múlva
visszakerülünk a boldog jelenbe: beszalad és odabújik hozzá a fia, Zuráb, akit feleségével
együtt nagyon szeretnek, dédelgettek.
Peresztyianyi filmjében csak ezen a ponton jelenik meg a filmtörténet kibontásában
a szurámi vár témája. A cár udvarában vagyunk. A cár egyik vitéze azt a hírt hozza, hogy
idegen seregeket, törököket láttak vonulni az ország határain. A cár kiadja az utasítást:
helyre kell állítani a végvárakat. A szurámi vár átépítése című fejezet arról tanúskodik,
hogy Szurám várát nem újonnan kell felépíteni, mint Paradzsanov filmjében. Paradzsanov
filmjében a vár építésére történő felhívást a film legelején, már a Prológusban elhangzik, és
a film elején még egyszer is visszatér a szurámi vár témája, ezzel, noha a történet messze
elkanyarodik a szurámi vár történetétől, mégis a szurámi vár építésének már felvetett
témája folyamatosan fennmaradó végig feszültséget okoz a nézőben. Peresztyianyi
filmjében viszont a prológusban nincs így kihangsúlyozva a vár felépíthetetlenségének
tragédiája, és csak mint említettük, ezen a ponton jelenik meg. Érdekes, szintén a
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dokumentarista jellegű, hogy egészen fiatal fiúk is dolgoznak az építkezésen.
Természetesen az egyház megszenteli a várat, amely azonban az utolsó téglák elhelyezése
után leomlott, majd újrarakják, de másodszor is leomlott.
Eközben Durmishán hosszú hajóútra indul, felesége és fia a tenger partján
búcsúztatják. „Vigyázz a fiunkra!” -, kéri Durmishán a feleségét. Indulás előtt a feleség
keresztet vet férjére, Durmishán pedig fiára. Hosszú a búcsúzkodás, a fiú többször apja
nyakába ugrik, ölelik egymást. Ezzel szemben Paradzsanov filmjében Durmishán apja
semmiféle érzelmet nem mutat ki fia iránt, sőt, kifejezetten elutasítja, ellöki magától,
amikor az gyengéden közeledik hozzá, és arra kéri, vessen saját hitük szerint keresztet.
Visszatérve Peresztyianyi filmjének cselekményéhez, Szurám várát látjuk, amelyet
harmadszor is felhúznak, de az harmadszor is leomlik. A cár ekkor összehívja a
főméltóságok tanácsát és a népi bölcseket, akik végül azt javasolják neki, hogy forduljon a
mindentudó Varduához, aki Avlabar negyedben, Tiflisz egyik örmények lakta negyedében
lakik.
Míg a cár követe bent van Varduánál, egy kis közjátékot látunk, Vardua udvarán a
cár követét kísérő fiatal vitéz udvarol egy jóslásra várakozó fiatal lánynak. A rendező ezzel
is a jóslást a hétköznapiság közegébe kívánja lerántani, megfosztva ezzel szakrális
súlyától.
„Elvégeztetett!” – mondja gúnyos mosollyal a száján Vardua a követ
megjelenésekor. Vardua azt sugalmazza a grúz cárnak, hogy az ellenség legyőzése akkor
lesz csak lehetséges, ha éppen a Szurámban élő Durmishán fiát falazzák be elevenen a
szurámi várfalba. Paradzsanov filmjében ezzel szemben maga Zuráb jelenik meg Vardó
házában, és a jósnő szavaiból neki magának kell rájönnie a szurámi vár felépítésének
megoldására, és önkánt vállalnia az áldozathozatal.
Míg Paradzsanov filmjében ezután már nem jelenik meg Durmishán alakja, addig
Peresztyianyi tovább kíséri Durmishán történetét, akinek ezúttal nem volt szerencséje az
úton, kalózok törtek a hajójára. „Otthon pedig gonosz nehéz dolog történt” – mondja a
felirat. Erővel elvitték Zurábot a házukból, az anyját ellökték. Ismét egy dokumentarista
részlet, amikor anyja Zuráb után rohan, egy békés tyúk sétálgat az úton. Az anya kínjait
látjuk, és a nép megrökönyödését és fájdalmát. A felirat pedig a következőképpen
kommentálja az eseményeket: „Sötétség, tudatlanság, babonaság.” Realista, szinte
naturalista ez a jelenet. A fiút egy keresztet formáló faládába állítják, ami olyan, mint egy
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fedél nélküli koporsó. Így falazzák be a várba. Olyan ez, mint egy keresztre feszítés, mint
Krisztus megfeszítése - ezt idézi a film elején az író látomásában megjelenő kép is, ahol a
kereszt formájú faládában „megfeszített” fiú előtt térdelő anyát látjuk -, csakhogy egy
leheletnyi emelkedettség sincs a jelenetben. A tehetetlen és kegyetlen fájdalmon kívül
semmi mást nem érez a néző.
A hazatérő Durmishánt ez a szörnyű hír fogadja. Felesége eszét vesztette, föl-alá
járkál a várfalnál, siratja befalazott fiát. Durmishán keresztet vet a falra, majd elnyargal a
gonosz jósnőhöz. Zuráb anyja egy szikláról a mélybe veti magát. Tifliszben Durmishán
kérdőre vonja a jósnőt, ő tanácsolta-e a cárnak, hogy fiát befalazzák? „Átkozott, mit ártott
neked ez a fiú?” – kérdi Durmishán. Varduá azt kéri Durmishántól, nézze meg őt jobban.
Durmishán csak ezután ismeri fel Varduát, aki azt akarja, hogy ölelje őt úgy, mint egykor.
Durmishán ellenkezésére Varduá leszúrja őt az addig a háta mögött szorongatott tőrrel, de
Durmishán is tört ragad, és leszúrja Varduát. Mindketten holtan esnek össze.
A film végén látható feliratban a következő szentenciát olvashatjuk:
„A mindenható idő kérlelhetetlenül elmossa a múltat. És csupán a romok
emlékeztetnek e gyönyörű és szabadságszerető ország komor múltjára.” 272
(A szurámi vár)
A film befejező képsora Szurám várának romjait mutatja.
Úgy vélem, a két film összevetése sokban hozzájárul Paradzsanov filmjének
értelmezéséhez. Peresztyianyi filmje elementáris erővel adja át az elképzelhetetlen
szegénységet, a mérhetetlen kiszolgáltatottságot, a földesurak önkényét, és az egyház, a
papság álságosságát. Nyilvánvalóan az új rendszer ideológiáját megerősítendő vették elő
Danyiel Csonkadze társadalomkritikai művét. Csonkadze kisregénye ebben a szellemben
íródott, ezt nem túlozta el a rendező. De a film tele van a mondanivalót erősítő apró
jellemző szavakkal, finom gesztusokkal, már-már naturalisztikus jelenetekkel. Ilyen apró
gesztusok: a földesurat rabszolgatartónak nevezik a filmben, a mindent végrehajtó szolgát
a földesúr hű kutyájának, aki kéjesen vakarózik. Hűek a szegénységet bemutató díszletek,
a korhadt fából készült mérleghinta, a szoba repedt fala, a padlón a szénára fektetett
csecsemő. Finom dramaturgiai elemek erősítik a valósághűség érzését, például amikor a
szolga beoson a csecsemőért, az ordít, ő ráemeli a kezét és kiabál vele, hogy hallgasson el,
aztán hirtelen eltartja magától, mert a kis csecsemő levizelte. Ilyen apró gesztust látunk,
272

A fenti idézet oroszul így hangzik: «Всемогущее время беспощадно уничтожает прошлое. И только
руины напоминают о мрачном прошлом красивой вольнолюбивой страны.»
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amikor Mária kijön a templomból, keresztet vet és megcsókolja a templom falát. Vagy
amikor Mária összeesik a járom súlya alatt a pici mezítelen falusi gyermekek üvöltve
sírnak, ösztönösen érezve a látottak kegyetlenségét.
Jellemző, hogy Oszman alakja Peresztyianyinál dramaturgiailag és pszichológiailag
meg van alapozva, Paradzsanov viszont Oszman egész előtörténetéből csak az anya
halálának motívumát és a földesúr meggyilkolását emeli be filmjébe. Peresztyianyi
filmjében fel sem vetődik, hogy a gyilkosságért, és a hit elhagyásáért Oszmánt
bármiképpen is gyötörné a lelkiismerete, Paradzsanov filmjében viszont a lelkiismeretfurdalás, és a hithez való visszatérés a szüzsé kibontásának egyik fontos, hangsúlyos
motívuma. Peresztyianyi filmjében csak néhány évvel idősebb Oszman Durmishánnál, így
inkább, mint gazdagabb barát pártfogolja őt, Paradzsanov filmjében pedig Oszman-aga
fogadott fiaként, bizonyos értelemben lelki atyjaként tekint Durmishánra. Peresztyianyi
filmjében Durmishán egy jólelkű, tisztes férfi, szerető férj és családapa. A családtagok
egymás iránti szeretete nagyon nagy hangsúlyt kap a filmben. A tizenéves, még szinte
gyermek Zuráb gyermeki odaadással hosszasan búcsúzkodva bújik apjához, amikor az
hosszú hajóútra kell. Paradzsanovnál is megjelenik a fiú kötődése apjához, ám az apa
minduntalan eltaszítja magától, mert az ifjú kényelmetlen kéréssel fordul hozzá, vissza
akarja téríteni apját ősi hitükhöz. Lényeges különbség, hogy Peresztyianyinál Durmishán
nem tért át a másik hitre, a muszlim vallásra. Keresztet vet búcsúzáskor, és a vár falánál is,
míg Paradzsanov esetében igen. Peresztyianyinál Vardua kegyetlen bosszújaként küldi
Durmishán fiát a halálba, Paradzsanovnál a bosszú egyáltalán nem jelenik meg, sőt, épp az
ellenkezőjéről van szó, Zurábot éppúgy magáénak érzi Vardó, éppúgy szenvedést okoz
neki az elvesztése. Peresztyianyinál Zuráb anyja eszét veszti fájdalmában és öngyilkos
lesz, Paradzsanov filmjében a cár kiemelt figyelmét, a nép megbecsülését és örök
dicsőséget nyer. Peresztyianyi filmjében Durmishán megöli Varduát, Paradzsanovnál
Zuráb jósnőnél való megvilágosodása után már nem találkozunk Durmishán alakjával,
ekkor már nincs dramaturgiai szerepe a filmben. Peresztyianyi filmjében csak a
társadalomkritika jelenik meg és a tettek egyéni, pszichológiai motivációja. Az 1922-es
némafilmben tulajdonképpen egy egyéni szerelmi drámát látunk, amely annyiban
kapcsolódik a társadalom problémáihoz, hogy az egyéni bosszú a társadalom
műveletlensége, babonássága révén teljesülhet. Paradzsanov filmjében végigvonul a bűn és
bűnhődés motívuma, a közös vétkek, a hitehagyás, a hazaárulás motívuma és az egyéni és
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közösségi áldozathozatal gondolata. Míg Peresztyianyi filmjének erős társadalomkritikai és
antiklerikális üzenete van, addig Paradzsanov filmjében egészen másként jelenik meg a
legenda mondanivalója. Érdekes megemlíteni, hogy A. Bogomolov 1984-ben, 62 évvel
Peresztyianyi filmje után azt kéri számon Paradzsanovtól, aminek Peresztyianyi filmje
annyira megfelelt:
„A további munkák [A szurámi vár legendája című filmről van szó, és ne
feledjük, ekkor már 1984-et írunk – megj.: E.K] során nyomatékosan
ajánljuk törölni a forgatókönyv szövetéből a vallásos motívumokat mint a
cselekmény és a jellemek kibontakoztatásának eszközét, alapvető figyelmet
fordítva a szociális konfliktusok és az emberi kapcsolatokban rejlő erkölcsi
fordulatok kidolgozására.” (Arhiv Goszkino SZSZSZR, f.48, op.4/3, d.29,
l.30.) (Fomin 1996: )
Ehelyütt felmerül A szurámi vár legendája című filmben megjelenő vallásosság kérdése.
Úgy véljük, hogy a Paradzsanov filmjeiben megjelenő vallásosság merőben eltér például
Tarkovszkij filmjeiben megjelenő transzcendentális vallásosságtól. Paradzsanovnál a vallás
kérdése központi kérdés, ám az nagyon is evilági, és lényegét tekintve a kulturális
folytonosság megtartásának egyik alapvető pilléreként jelenik meg. Ezért nem véletlen, a
rítusok, a szokások megjelenítése a filmben, illetve a pogány és keresztény elemek szerves
összeolvadása, mindkettő létjogosultsága.
Peresztyianyi filmjével ellentétben Paradzsanov filmjében az intertextuálitás
gazdag rejtett rendszerét fedezhetünk fel. A rendező elképzelhetetlen érzékenységgel szövi
bele filmjébe a grúz történelem és kultúra elemeit. Többek között Sota Rusztaveli A
párducbőrös lovag című művét, például azzal, hogy a muszlim kereskedő városnak
Paradzsanov a Gulansáró nevet adja – amely, mint már említettük, Rusztaveli művében
szereplő elképzelt város neve -, míg Peresztyianyi filmjében egyáltalán nem szerepel ez a
város. Peresztyianyi filmje realista, Paradzsanov filmje emelkedett, elvonatkoztatott,
példázatszerű. Természetesen egészen más filmes kifejezőeszközöket alkalmaz a két
rendező. Peresztyianyi az addigra kidolgozott hagyományos filmes kifejezőeszközökkel él,
míg Paradzsanov a maga sajátos, a klasszikus filmes eszközöktől eltérő filmes
kifejezőeszközeivel él. Paradzsanov filmjében nem az oksági láncolat alapján bontakozik
ki a film szüzséje, hanem egy sorsszerű logika alapján működik. A gondolat a vizualitás
ereje által jön létre, a képek erejéből áll össze a morális üzenet.
Mindkét film a szurámi vár képsoraival zárul, ám pont ellentétes mondanivalóval.
Peresztyianyi a vár romjait mutatja – valószínűleg itt nem a valódi szurámi várat látjuk,
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mert az sokkal épebb állapotban maradt ránk273 –, s a film végén a feliratban megjelenő
szentencia, miszerint a múltat elmossa az idő, a jelenben a múltra csak a romok
emlékeztetnek, s a romok bemutatása, azt sugallja, hogy értelmetlen volt egy ember
feláldozása. Paradzsanov filmjének végén ezzel ellentétben, a felépült várat látjuk –
Szurám ma is ilyen állapotban látható várát –, azaz a jelen a múlt folytatása, és a múltban
meghozott önfeláldozás a jelen békéjét hozta el.
Paradzsanov filmjében mindenki, az egész közösség áldozatot hoz, az egyéni
áldozat egyben közösségi áldozat is, és ebben a drámában mindenki osztozik, maga az
áldozat, aki azonban itt nem csupán elszenvedője az áldozatnak, hanem tevékeny részese,
és hőssé válik. Részese az áldozathozatalnak a vér szerinti anya fia elvesztésével.
Tevékeny részese az áldozathozatalnak Vardó, a jósnő, az áldozat lelki anyja is. Áldozatot
hoz a cár is, aki elvesztette leghívebb vitézét, és áldozatot hoz az egész közösség is. Zuráb
áldozata titokban önként történik, mégis közösségivé válik. Közös a szenvedés és az
áldozathozatal. Paradzsanov filmjében az áldozathozatal jelenetsora, mint az elemzés során
bemutattuk emelkedetté válik, és katartikus élményként éli át a néző.
III.2.4.2.

PARADZSANOV A SZURÁMI VÁR LEGENDÁJA CÍMŰ FILMJÉNEK
RÖVID ÖSSZEVETÉSE TENGIZ ABULADZE VEZEKLÉS ÉS ANDREJ TARKOVSZKIJ
ÁLDOZATHOZATAL CÍMŰ FILMJÉVEL, ILLETVE KŐMŰVES KELEMENNÉ
BALLADÁVAL, ÉS ANNAK XX. SZÁZADI FELDOLGOZÁSAIVAL
TENGIZ ABULADZE VEZEKLÉS
Tengiz Abuladze Vezeklés című filmje274 és Paradzsanov A szurámi vár legendája
című

filmje

ugyan

alapvetően

különbözik

egymástól,

tulajdonképpen

egymás

antipólusának tekinthetők, mégis, hasonló a két film kérdésfelvetése, hasonlóan alapvető
erkölcsi problémákat feszegetnek. A két film majdnem egy időben, 1984-ben forgott a
Grúziafilm Stúdióban, de Abuladze filmjét csak két évvel Paradzsanov filmjének 1985-ös
bemutatója után, 1987-ben engedték vetíteni.
Abuladze Vezeklés című filmjében azt sugallja, hogy minden népnek saját magának
kell számot adnia múltjáról a következő generációknak, a bűnnel való szembenézés nélkül
273

Elképzelhető, hogy Szurám vára Persztyianyi filmjének elkészítése idejében ilyen romos állapotban volt,
és egy későbbi időpontban történt az eredeti állapotot helyreállító restauráláskor nyerte el ma látható
formáját, ám a filmen látható képekből ítélve egy másik várat vehettek fel a film alkotói. Ezt sajnos a
dolgozat szerzője nem tudta kideríteni.
274
Tengiz Abuladze (1924-1994) grúz filmrendező. A Vezeklés című filmjét a 40. Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztiválon a zsűri különdíjával jutalmazták, valamint FIPRESCI Nagydíjban is részesült.
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nincs feloldozás és megbékélés. A filmben a zsarnok Varlam Aravidze bűnéért családja
vezekel: unokája, Tornike öngyilkos lesz, fia fájdalmában maga ássa ki apja holttestét a
sírból, s hajítja le a szikláról.
Az áldozathozatal, a bűnbocsánat motívuma mindkét filmben központi helyet foglal
el, amint arra Levon Grigorjan is rámutat Paradzsanov filmjének elemzése kapcsán:
„Zuráb áldozathozatala és Tornike halála mindenekelőtt önkéntes választás
jelent, a két ifjú tragikus tettét az a vágy vezérli, hogy saját tiszta vérükkel
lemossák az apák bűneit, azaz a megalkuvás és a hitszegés sötét vétkét.
Míg az egyik esetben a megtiport, eltorzított hit szimbólumaként a krémből
és csokoládéból elkészített templom jelenik meg, addig a másik filmben a
szurámi vár minduntalan leomlásának titka a nép hitehagyásban rejlik. Sem
Ável, sem Durmishán nem képes jóvátenni a vétkét. Azonban a nagyon is
modern ifjút, aki videó filmeken nőtt fel, és középkori kortársát, ugyanaz a
lelki szomjúság kínozza. Ebben a tragikus párhuzamban, az emberek
áldozathozatalra való képességében megtalálhatjuk a reményt.” (ГРИГОРЯН
1991: 179-180)275
A két film alapvető különbözősége mellett fontos hasonlóságokkal találkozhatunk. A már
említett bűn és annak megváltása, az áldozathozatal témája mellett, mindkét film esetében
nagyon fontos a kulturális hagyomány megszakadásának kérdése. Abuladze filmjében
Szandro Barateli festő és egy idős házaspár a Mária templom megvédése, mint a nép
kulturális örökségének megvédése érdekében a város urához, Varlam Aravidzéhez fordul,
ugyanis a templomban tudományos kísérletek folytatására egy generátor állomást
rendeztek be, amely veszélyezteti a templom épületét. A festő családjában központi
szerepet tölt be a hit őrzése, a hagyomány, a szabad emberi döntés létjogosultságának
védelme. A másik hasonlóságot bizonyos filmes kifejezőeszközök használatában
találhatjuk. Mind Paradzsanov, mind Abuladze filmjük stílusától eltérő, látszólag oda nem
illő elemeket emelnek be filmjükbe. Abuladze filmjében például a XX. században játszódó
a történet bemutatása közben páncélba öltözött középkori lovagok jelennek meg
minduntalan. Paradzsanov filmje esetében az elemzés során számos ilyen elemről esett szó,
mint például Tbiliszi kapuit őrző őrök csillogó ezüst-kék szakálla, vagy a középkori
275

A fenti idézet oroszul így hangzik: «И жертвоприношение Зураба и смерть Торнике – это прежде
всего добровольный выбор, и трагедия этих двух юношей обусловлена одним желанием – смыть
своей чистой кровью вину отцов, черный грех конформизма и ренегатства. Если в одном случае
символом попранной искаженной веры предстает храм, взбитый из крема и шоколада, то в другом
перед нами Сурамская крепость, загадка саморазрушения которой включена в отступничестве. Ни
Авель, ни Дурмишхан не способны искупить свой грех. Но зато и вполне современный юноша,
впитывающий информацию из видеомагнитофонов, и его средневековый сверстник томимы одной
духовной жаждой. В этой трагичной параллели, в способности людей на жертвоприношение –
глубокая надежда.»
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történet elbeszélése során aszfaltozott tengerparton sétál Oszman-aga és Durmishán, a
háttérben pedig modern tankereket látunk.
ANDREJ TARKOVSZKIJ ÁLDOZATHOZATAL
Az áldozathozatal témája kapcsán mindenképpen meg kell említenünk Andrej
Tarkovszkij Áldozathozatal /Жертвоприношение, Offret/276 című filmjét, amelynek már a
címében is megjelenik az áldozathozatal tematikája. A film ugyan nem a Szovjetúnióban
készült, és csak néhány apró motívum utal az orosz kultúrára, mégis Tarkovszkij
életművének utolsó darabja a szovjet-orosz filmművészet meghatározó alkotása.
Figyelemre méltó, hogy a film Paradzsanov és Abuladze filmjével szinte egy időben, 1985ben készült, ez is arról tanúskodik, hogy ebben a korszakban különösen fontossá vált az
orosz filmrendezők számára ez a téma. Az áldozathozatal Tarkovszkij életművének
vezérmotívuma, és az Áldozathozatal című film az életmű logikájának alapján tekinthető
egyfajta személyes szellemi végrendeletnek, mely áttételes formában önéletrajzi jellegű
(KOVÁCS – SZILÁGYI 1997: 294). Az áldozat motívuma már Tarkovszkij Andrej Rubljov
című filmjében megjelenik, a Solaris című filmtől kezdve ez az áldozat önfeláldozást
jelent, a rendező utolsó filmjében pedig az áldozathozatal központi motívummá válik.
Tarkovszkij filmjének részletes elemzése nélkül, most csak azt kívánunk kiemelni, hogy az
áldozathozatalt bemutató két film közti minden különbség ellenére abban mindenképpen
hasonló áldozathozatalról van szó, hogy Tarkovszkij filmjében Alexander, a főszereplő
sorsa és a válságtól az áldozathozatalig megtett útja szintén példázatszerűen van
bemutatva, szintén a hithez való visszatérés a film alapmotívuma.
KŐMŰVES KELEMENNÉ BALLADÁJA, ÉS ANNAK XX. SZÁZADI FELDOLGOZÁSAI
Érdemes

alaposabban

megvizsgálni

Paradzsanov

filmjében

megjelenő

áldozathozatal, illetve Kőműves Kelemenné balladában megjelenő áldozathozatal közötti
hasonlóságokat, illetve különbségeket.
A szurámi vár legendája című film elemzése előtt említettük, hogy a Kőműves
Kelemenné balladával összehasonlítva, annak mindegyik verziójában „elviselhetetlen lelki
teher nehezedik a feleségét egy jónak hitt ügyért feláldozó és gyermekét elvesztő főhősre,
Kelemenre. A balladákban mindenekelőtt Kelemen egyéni drámája fogalmazódik meg, s
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Tarkovszkij filmjének átfogó elemzését Kovács András Bálint és Szilágyi Ákos Tarkovszkij. Az orosz film
Sztalkere című könyvében olvashatjuk (KOVÁCS – SZILÁGYI 1997).
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csak a háttérben jelennek meg a többiek, akik anélkül élvezik a sikeres várépítés dicsőségét
és előnyeit, hogy személyes áldozatot kellene hozniuk” (NÁNAY 2009), Paradzsanov
filmjében amellett, hogy a vár felépítése az egész közösség, a nép közös érdeke, az
áldozathozatal is közösségi.
Ehelyütt érdemes megemlíteni a Kőműves Kelemenné balladájának egyik igen
érdekes XX. századi feldolgozásával, Sarkadi Imre 1947-es Kőműves Kelemen című műve.
„Sarkadi Imre a negyvenes évek közepén e balladából először novellát írt, később
színművet is tervezett belőle, de a drámai próbálkozás töredékben maradt” (NÁNAY 2009).
Sarkadi művének színpadi feldolgozásairól Nánay István Kemény-rock-ballada címen,
2009-ben a Színház című folyóiratban megjelent írásában olvashatunk olyan alapvetően
fontos megállapításokat, amelyek alapján érdekes párhuzamok fedezhetőek fel a hasonló
motívum felhasználása alapján létrejött előadások, illetve Paradzsanov filmje között. A 60as évektől napjainkig számos színpadi előadás készült Sarkadi művéből, amelyekre, mint
Nánay István rámutat, igen jellemző, hogy a kísérleti színház elemeit alkalmazták. Mind a
Sarkadi mű színrevitelének koncepciójában, mind Paradzsanov filmjének művészi
megformálásában sok közös vonást fedezhető fel. A Kőműves Kelemen előadásaira is,
ahogyan A szurámi vár legendája című filmre is jellemző, hogy a cselekmény test-, illetve
fizikai színházi eszközökkel elevenedik meg (NÁNAY 2009), továbbá keverednek benne
pantomim és mozgásművészeti elemek. A legenda bemutatása mindkét esetben rendkívül
erőteljesen példázat jellegű, és művészi üzenetükben nagyon erősen szólnak a jelenkor
számára.
III.2.5.

A SZURÁMI
ÖSSZEFOGLALÁSA.

VÁR

LEGENDÁJA

CÍMŰ

FILM

ELEMZÉSÉNEK

A néző a film folyamán számos nem szokványos filmes kifejezőeszközzel
találkozik, amelyeket nincs is módja a film nézése közben értelmezni, mégis a film végére
intuitív módon hozzájárulva a film értelmezéséhez összeáll ezeknek az eszközöknek a
jelentése.
„A kalejdoszkóp-szerű látásmód hozzájárul, hogy pontosabban
megérthessük az egészet. A film fő mozgatórugója, az árulás
tanulmányozása, a megalkuvás, a hithagyás mechanizmusának
megfejtése.”277 (ГРИГОРЯН 1991: 161)
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A fenti idézet oroszul így hangzik: «Калейдоскопическое видение помогает точней ухватить целое.
Ведь главная страсть картины – исследование отступничества. Механизм конформизма, причины
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A film minden apró egymásba fűződő mozaikdarabkája affelé vezeti a nézőt, hogy választ
kaphasson a fő kérdésre, mitől omlik le a vár, mit kell tenni ahhoz, hogy megálljon a
várfal, ahhoz, hogy az Grúzia védelmezője lehessen.
Logikailag nagyon pontos, ugyanakkor bonyolult szisztémájú a film. A film
struktúrája polifonikus (ГРИГОРЯН 1991: 164), a cselekmény, a mondanivaló több
egyenrangú szereplő sorsán keresztül bontakozik ki. Egyenrangú Durmishán és Vardó,
Oszman-aga és Zuráb sorsát bemutató cselekményszál. Mindannyiuk kiderül a film
folyamán, hogy sorsuk valamilyen módon összekapcsolódik a szurámi vár történetével.
Paradzsanov számára lényegtelenek a történet valósághűségét bemutató részletek,
nincs elsődlegessége fontossága a kronológiai hűségnek, nem ok-okozati folytonosság
láncolatában bomlanak ki az események. A rendező nem törődik azzal, hogy a reális
időben hogyan zajlanak az események, hogy párhuzamosan telik-e az idő Vardó életében
és Durmishán és a kis Zuráb életében. Az idő múlásával azonos szereplőket eljátszhatnak
különböző színészek. Filmjében a sorsfordulatok nem a valós idő szerint követik egymást,
az idő hol összezsugorodik, hol szétterül a saját belső törvényszerűségei szerint. Így, ebben
a kissé kaotikusnak, a klasszikus dramaturgiát mintegy nélkülöző szüzsének a belső
logikáját, amelyben a cselekmény olykor mintegy megszakadva az epizódok között,
amikor mintha megszakadna a kapcsolat a cselekményben, Miron Csernyenko egy
másfajta logikának nevezi, egy olyan logikához tartja hasonlatosnak, amely egységes
egésszé összeálló rendszert a freskók, az ikonosztáz, a középkori miniatúrák szüzsé
kibontásával rokonítja, ahol a tartalom sok eleme mintegy a kép ábrázolási határain kívülre
kerül, egy mindenki által ismert általános kulturális, vallási kontextusba, amely nem
igényel külön magyarázatot (ЧЕРНЕНКО 1987: 59; ЧЕРНЕНКО 1989: 24).
A film a többi Paradzsanov filmhez hasonlóan fejezetekből épül fel, összesen 21
fejezetből, amelyek a következők:
1. Prológus /Пролог/; 2. Tbiliszi. Déli kapu /Тбилиси. Южные ворота/; 3. Az út
kezdete /Начало пути/; 4. Karaván-szeráj /Караван-сарай/; 5. Gyónás /Исповедь/; 6. A
sors útjai /Дорога судьбы/; 7. Gulansáro /Гуланшаро/; 8. Lakodalom és a sötét
bódulat /Свадьба и черное опьянение/; 9. Ima /Молитва/; 10. Jósnő /Гадалка/; 11.
Mulattató tanító /Потешный волынщик/; 12. Bűnbocsánat /Отпущение грехов/; 13. Az
ренегатства.» Megjegyezzük, hogy a kalejdoszkóp, illetve pontosabban a kalejdograf jelzőt Miron
Csernyenko használta először Paradzsanov filmes kifejezésmódjának jellemzésére (ЧЕРНЕНКО 1989: 26-28).
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Úr színe előtt és a másodszori megkeresztelkedés /Святой отец и второе крещение/; 14.
Végrendelet /Завещание/; 15. Álom és a halál előérzete /Сон и предчувствие смерти/;
16. A szerelem kezdete /Начало любви/; 17. A cár és a népi mulatságok /Царь и народное
игрище/; 18. Zuráb látomása az ellenség betöréséről /Так представляет Зураб
нашествие/; 19. Az idő múlása /Бег времени/; 20. A bűn megismétlése /Повторение
греха/; 21. Epilógus /Эпилог/.
Ezekben a fejezetekben mutatja be Paradzsanov a különálló epizódokat, és noha
ezek a fejezetek látszólag nem kötődnek szorosan egymáshoz, mégis van egyfajta saját
rendszerük. Érdemes megvizsgálni a címadás logikáját, illetve azt, hogy mi alapján
változik a fejezetek elnevezése. Csernyenko a következő szempontok alapján csoportosítja
a fejezetcímeket: a) a cselekmény helyszíne alapján: Tbiliszi. Déli kapu; Karaván-szeráj;
Gulansáró; b) a cselekményt magyarázó fejezetek: Az út kezdete; Gyónás; Ima;
Bűnbocsánat; Végrendelet; Álom és a halál előérzete; A szerelem kezdete; A bűn
megismétlése; c) a szereplőket bemutató fejezetek: Jósnő; A kedves tanítómester; Az Úr
színe előtt és a másodszori megkeresztelkedés; A cár és a népi mulatságok; d) metaforikus,
a történések mélyebb értelmét feltáró fejezetcímek: A sors útjai; Lakodalom és a sötét
bódulat; Zuráb látomása az ellenség betöréséről; Az idő múlása. Az mindenképpen
megállapítható, hogy vannak konkrét helyeket, szereplőket, jeleneteket megnevező
fejezetcímek: Tbiliszi. Déli kapu; Karaván-szeráj; Gulansáró; Jósnő; A kedves
tanítómester; A szerelem kezdete; A cár és a népi mulatságok, illetve vannak kettős jellegű,
konkrét, ugyanakkor szimbólikus értelmet is hordozó fejezetcímek: Az út kezdete; Gyónás;
A sors útjai; Álom és a halál előérzete; Lakodalom és a sötét bódulat; Ima, Bűnbocsánat;
Az Úr színe előtt és a másodszori megkeresztelkedés; Végrendelet; Álom és a halál
előérzete; Zuráb látomása az ellenség betöréséről; Az idő múlása; A bűn megismétlése.
Természetesen, a fejezetcímek fenti csoportosítása némiképp önkényes, a fejezetcímeket
nem lehet tökéletesen besorolni.
Érdemes megjegyezni, hogy A gránátalma színe című filmmel ellentétben, amely
nyolc nagy, a költő életét tagoló fejezetből épül fel, A szurámi vár legendája nagyon sok
fejezetből épül fel, s a fejezetcímeknek jóval bonyolultabb rendszerével találkozunk, illetve
ez összefügg azzal is, hogy A gránátalma színevel szemben ez a film jóval dinamikusabb.
A fejezetcímekhez, mint az elemzés során bemutattuk, egy-egy „csendélet” társul,
amely mintegy „képben történő tömör elbeszélése” a fejezetcímnek, illetve az utána
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következő jelenet lényegének. A rendező a fejezeteken belül is tovább darabolja a
cselekményt, amelyek gyakran szintén egy-egy „csendélettel” különülnek el egymástól.
Mint már fentebb az elemzés során említettem, a XX. század elejének festőművészetében
előtérbe kerül a csendélet műfaja. Cézanne és az őt követő festők csendéletekben látták a
világot. A kétdimenziós képek, azaz a „csendéletek” beékelése a fejezetcímek után és
annak kibontása, Paradzsanov filmnyelvét, a népi grafika, az ún. lubok művészet és az
ikonfestészet azon típusaival rokonítja, amelyeken egységben szerepel az ábrázolás és a
hozzá tartozó felirat vagy szöveges magyarázat, vagyis a kép és a szöveg komplementer
jellegű kapcsolatot alkot a képen belül. Ehelyütt csak megemlíteni szeretném, hogy így a
rendező lebontja a kép és az írás közti határt, és ezzel a XX. század eleji művészet azon
törekvéseihez csatlakozik, amely a vizuális és a nyelvi szöveg szintézisére törekedett278.
Amint azt Szilágyi Ákos filmesztéta írja Paradszanov filmornamentikáját elemezve,
a „filmkamera mintegy rámája az ornamentális filmképnek […], bekeretezi, azaz kivágja a
valóság összefüggéseiből a látványelemeket. […] A tárgyi elemek egymástól elszigetelve
jelennek meg, hogy egy másik, képzeletbeli költői rend, a szépség rendje szerint
kapcsolódjanak össze” (Szilágyi 1987: 35). Kiragadja egy-egy kor, illetve kultúra
„tárgyait”, és azokat egy új környezetben használja egymás mellett 279. A jelentés a
metonimikus szerkesztési mód segítségével jön létre, amely hasonlóan a XX. század
elejének a trópus realizálására épülő költői eszközéhez. A rész kibomolhat az egésszé, és
az egész a részben koncentrálódhat. Paradzsanov filmjében ez a már említett feliratok és
„csendéletek” sajátos használatában nyilvánul meg többek között, illetve a film-szüzsé
kibontásának szervezőelve, amikor a rendező megszakítva a történet elbeszélését, egy rész
történetet kibont, majd mintegy újfent összezsugorodik az adott cselekményszál.
Mindezt az a bonyolult, következetes jelentésrendszer hordozza magában, amely az
egymást átszövő motívumokból, metaforákból, szimbólumokból, a film szerkezetéből,
vizuális megoldásaiból épül fel. Ez a bonyolult motívumrendszert általános, az emberiség
kultúrájában meggyökeresedett szimbólumokból, továbbá a grúz nép, és általában véve a
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A kép és a szöveg komplementer jellege fontos eleme volt az avant-garde könyvművészetnek, illetve
például Olga Rozanova és Natalia Goncsarova művészetének.
279
Az orosz posztszimbolizmus egyik irányzata, az akmeizmus, szintén „tárgyakon” keresztül szűrte át a
különböző korok kulturális örökségét. Számukra a tárgy a benne megtestesülő kulturális jelentés, emlékezet
hordozója volt. Paradzsanov filmjeiben felfedezhetjük a tárgyak ilyen módon való alkalmazását.
Szilárd Léna: A tárgyakban megtestesülő kulturális emlékezet szerepe (Mandelstam) pontosítani ez
alapján!
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Kaukázus népeinek szimbólumkincséből épül fel, amelybe a rendező az önmaga által
megalkotott szimbólumokat is beleszövi.
A film egészében keverednek az össze nem illő, esztétikai szinten mégis művészi
egységgé összeálló elemek, amelyekkel a rendező teljesen szabadon bánik. Így például
Tbiliszi. Déli kapu című fejezet elején a lopva kockával játszó őröknek csillogó kék
papírból van a szakálluk. Vagy az Álom és a halál előérzete című fejezetben a folyót, a
tengert kék selyemcsíkok jelzik.
Paradzsanov tehát nem a hagyományos filmes eszközökkel él, hanem olyan
heterogén filmnyelvet hoz létre, amelynek fő jellegzetessége a statikus jelleg, a
töredékekből, fragmentumokból összeálló elbeszélés, a fejezetcímek használata, a
különböző össze-nem illő elemek - mint a már említett csillogó kék papírszakáll -,
beékelése, különböző műfajú jelenetek egymásmellettisége, mint amilyen a természetes,
valósághű, hagyományos filmes kifejezőeszközökkel bemutatott képsorok, és a színpadi, a
pantomimes, butaforikus elemek, a színpadi díszletezést és jelmezeket idéző elemek
használata, a némafilmet idéző frontális, a díszletek változtatásával egy helyszínen
játszódó jelenetek vegyítése a filmes felvételekkel – ezek leginkább a lovas jelenlétekre
jellemzőek –, a különböző művészeti ágak alkotásainak egymás melletti használata, mint
például a képzőművészeti alkotások, azaz a kétdimenziós, síkszerű képek, szőnyegek,
„csendéletek” alkalmazása, vagy a film zenéjében keveredő különböző típusú zenék, a
keleti zene keveredése az elektronikus zenével és a nyugati klasszikus zenével. Nézetem
szerint mindez egy a kollázsra jellemző montázstechnikát feltételez. Mint erről
dolgozatunkban a korábbiakban már szóltunk, ez talán azért sem lehet véletlen, mivel
Paradzsanov képzőművészeti munkásságát leginkább a kollázs műfaja jellemzi.
A filmre jellemző burjánzó, barokkos képi világot számos kutató kiemeli. Mások
mellett Geréb Anna is úgy tartja tanulmányában, hogy ez egy öncélú, a szépség kedvéért
megalkotott képi világ. Vitatkozni szeretnénk a kutató ezen véleményével. Elemzésünkben
igyekeztünk bemutatni, hogy a rendező által megalkotott a képi világ csak látszólag
öncélú, minden mozzanatát, ha nem is szimbólumként, de jelentéssel bíró mikroegységként
kell értelmezni. A film képi nyelvezetének rekonstruálásakor, annak vizsgálatakor, hol,
miért szakad meg a történet, és hogyan, mikor tér ismét vissza az adott téma a filmen belül,
azzal van kapcsolatban többek között, hogy a rendező olyan részleteket emel fő képsorrá,
fő mozzanattá, amelyek az alaptörténet szempontjából járulékos elemek lennének. Ezek a
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mozzanatok dekoratív jellegűek, mintegy önálló életre kelnek, és mintegy el van fedve
velük a történet. Az irodalmi legenda bizonyos elemei a képi ábrázolás központjába
kerülnek.
A film szüzséjének kibontása szempontjából fontos kérdés a helyszín lokalizálása,
az, hogy a rendező milyen mértékben mutatja be ezeket a cselekményeket immaginárius
térben. Ezek a helyszínek abból a szempontból figyelemre méltóak, hogy nem cselekmény
magyarázóak, hanem a szereplők által megtett út stádiumait mutatják be. Ezért van az,
hogy több filmbeli cselekmény egy forgatási helyszínen, mintegy színpadi díszletben
játszódik, erősítve ezzel a feltételességet, a példázatszerűséget, az immaginárius jelleget.
Ilyen többek között a különböző események helyszínéül szolgáló templomrom színpadot
idéző tere.
Ahogy haladunk előre a film cselekményében, egyre inkább felerősödik a
példázatszerű tartalom, és háttérbe szorul az irodalmi jelleg. Egyre inkább látomásszerűvé
válik a film, Zuráb is egyre inkább krisztusi alakká növi ki magát.
Amennyire bonyolult, összetett, megkonstruált a film művészi megformáltsága,
képi világa, olyan egyszerű, letisztult, egyértelmű, alapvető igazságot megfogalmazó,
mindenki által érthető a film morális üzenete.
Míg A gránátalma színe című filmben hol összetalálkozva, hol szétválva az „Élet”
és a „Halál”, a „Földi” és az „Égi” motívuma, addig A szurámi vár legendájában az
„Egyéni” és a „Közérdek” párhuzama vonul végig. A művész állásfoglalása letisztult,
egyértelmű, és megelőző filmjeivel teljesen összhangban van. Paradzsanov ezúttal is
erkölcsi kérdést feszeget, a hazaszeretetről szól ebben a filmben. Arról, hogy a hazát
elárulni, a hitet elhagyni nem szabad, ha ez megtörténik, ha megszakad a kulturális
folytonosság, az egész népre baj vár, és a bajt sok apró árulási idézi elő. Az apák bűnéért
vezekelni kell, és az áldozathozatal közös, azt az egész nép közösen kell, hogy meghozza,
csak ez menthet meg egy népet.
Ebben a filmben is, ahogyan megelőző filmjeinek esetében is felfigyelhetünk arra a
Paradzsanov filmjeire jellemző kettősségre, hogy, amellett, hogy egy konkrét nép
kultúrájának anyagához nyúl a rendező, nézőpontja ugyanakkor univerzális, a
multikulturalitás jellemzi filmjeit. Paradzsanov számára egyszerre volt fontos az a
kettősség, hogy lehetséges a különböző kultúrák és hitvilágok közötti átjárás, ugyanakkor
egy adott kulturális hagyomány láncolatának megszakadása, a hitehagyás tragédiához
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vezet. A rendező életét is e kettősség jellemzi, miközben ő maga is „vándorolva a
Szovjetunió különböző tagköztársaságában több évtizedet töltött el, és egész életével és
életművével a kultúrák közti átjárhatóságot bizonyította, mégis ez csak úgy volt lehetséges,
hogy kulturálisan mélyen kötődött saját gyökereihez, és éppen hogy a kulturális
hagyomány megszakadásának az új szovjet rendszer mindent elmosó, egybemosó,
hagyományokat eltörölni kívánó eszméjének veszélyét élte át és ábrázolta filmjeiben.
Paradzsanovnál összefonódik a saját kultúrához való hűség, és a kultúrák közti átjárhatóság
eszmevilága, az univerzalitás eszményvilága, ez a kettős követelmény hatja át életét és
munkásságát. Kevés olyan rendezőt ismerünk rajta kívül, akinek a műveiben ennyire
erőteljesen, markánsan megjelenik a konkrétság és az univerzalisztikus jelleg.
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IV. NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS

Szergej Paradzsanov filmes formanyelvének kutatására A gránátalma színe című
film megtekintése inspirálta a dolgozat szerzőjét, amely nem csak a filmmel való első
találkozáskor volt lenyűgöző élmény, hanem azóta is, a film sokadik alkalommal történő
megtekintése után. Alekszej Grisenko, a XX. század elején az orosz modernizmus
képviselői közé tartozó orosz festőnek a Káró Bubi művészeti csoportosulásról szóló
írásában az igazi műalkotásról megfogalmazott gondolata úgy véljük, Paradzsanov
filmjeire is vonatkoztatható:
„Ilyenek El Greco, Cézanne, Picasso művei. Számtalanszor megnézhetjük
őket, órákat ülhetünk előttük, ettől mégsem válnak érdektelenné, és nem
fogjuk őket teljesen megfejteni. Éppen ellenkezőleg, minél többször merülünk
el a szemlélésükben, annál több, új meg új érték tárul fel előttünk. […] minden
részletük értelmet hordoz, mivel nincs bennük semmi véletlenszerű; egész
felépítésük szigorú festészeti törvényeken nyugszik.”280 (ГРИЩЕНКО 1913: 32)
Szakdolgozatunk elkészülésével ezért is maradt hiányérzetünk, úgy éreztük, hogy
noha eljutottunk a paradzsanovi filmnyelv bizonyos mélységű megfejtéséig, mégis a
kutatás során újabb és újabb értékek tárultak fel előttünk, s az életművel kapcsolatban még
számtalan kifejtésre váró mozzanat maradt.
Szergej Paradzsanov életműve számtalan lehetőséget kínál fel a kutatás számára,
csak néhányat említve közülük: Paradzsanov filmjeinek és a XX. század elejének színházi
törekvéseivel, illetve a némafilmmel való párhuzamai; az ismétlések és variációk témája; a
trópusok

megjelenési

formái

Paradzsanov

filmjeiben;

az

életmű

posztmodern

jellegzetességeinek feltárása; Paradzsanov életművének helye a szovjet és az egyetemes
filmművészetben;

Paradzsanov

filmes

formanyelvének

összehasonlító

elemzése

Tarkovszkij, Iljenko, Pasolini, Fellini filmes formanyelvével.
A fent említett hiányérzet miatt vállalkoztunk a további kutatásra, s jelen
dolgozatunkban Paradzsanov filmes formanyelvének további elemzésére tettünk kísérletet,
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A fenti idézet oroszul így hangzik: «Таковы произведения Греко, Сезанна, Пикассо. На них можно
смотреть бесконечное число раз, над ними можно просиживать часами – они от этого не сделаются
скучными и насквозь известными. Нет, чем больше вы всматриваетесь в них, тем больше вашему
глазу открываются все новые и новые ценности. […] они бывают полны как бы сгущенной эмоцией;
все в них полно смыслом, потому что нет ничего случайного; все построено на строгих живописных
законах.»
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mivel úgy éreztük, hogy ez a legizgalmasabb kérdéskör a rendező filmjeit illetően, s
egyben éppen ez – talán nehézsége miatt – a legkevésbé kutatott területe az életműnek.
Dolgozatunkban a különös életrajz, és a vele összefüggésben sajátosan alakuló
alkotói pálya tükrében a rendező filmjeinek elemzésével, – melyek közül két filmet, A
gránátalma színét és A szurámi vár legendáját részletesen vizsgáltunk –, megkíséreltük
bemutatni, milyen törvényszerűségek határozzák meg ezt a formanyelvet. Kutatási
eredményeink alapján azok közül a tiplógiai párhuzamok közül, amelyek véleményünk
szerint Paradzsanov művészete és a XX. század elejének orosz művészeti irányzatai között
felfedezhetők, ehelyütt két mozzanatot szeretnénk kiemelni. Egyrészt a XX. század
elejének különböző művészeti irányzatainak képviselői – különös tekintettel a neoprimitivizmus irányzatára – és Paradzsanov ugyan különböző irányokból, de hasonló
indíttatásból és hasonló módon fordultak a folklór, illetve a „saját Kelet” felé, s ez azt
eredményezte, hogy művészi gyakorlatukban hasonló művészi eljárásokkal, kifejezési
eszközökkel éltek. Ilyen közös tipológiai vonás többek között a magas és az alacsony
kultúra összekapcsolására való törekvésben, a kép síkszerű látványára való törekvésben, ez
utóbbi mind a századelő festészetében, mind Paradzsanov filmművészetében a képi világ, a
látvány újszerűségében nyilvánult meg. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezeket a
párhuzamokat vonásokat tipológiai rokonságnak tartjuk, ám kutatási eredményeink alapján
úgy véljük, hogy ezek nem egyedi, véletlenszerű hasonlóságok. Ehelyütt csak egy
hangsúlyos mozzanatot szeretnénk kiemelni. Alekszandr Sevcsenko 1913-ban írt Neoprimitivizmus. Elmélete. Lehetőségei. Vívmányai. című manifesztumában hasonlóképpen
nyilatkozik arról, hogy a festészet tárgyát illetően, mint Miron Csernyenko Paradzsanov
filmművészetének anyagáról:
„A festészet […] szabadon megválaszthatja az utánzás tárgyát, amely lehet a
természet, avagy egy már létező másik alkotás.” (ШЕВЧЕНКО 1989: 56)
„Paradzsanov művészetét nem a természet után alkotja meg, mint ahogyan
ezt a többség teszi, akik főként imitálják ezt a természetet, hanem a
kultúrából.”281 (ЧЕРНЕНКО 1989: 9)
A dolgozat megírásának kezdetekor éreztük, hogy kutatási eredményeink egységes
összefoglalása nehézségekbe fog ütközni, s erre bevezetőnkben utaltunk is. A kutatás
azonban a vártnál is több felismerést hozott számunkra, s így dolgozatunk különböző
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A fenti idézet oroszul így hangzik: «выстраивая свое искусство не с натуры, как делает это
большинство, главным образом эту натуру имитируущее, но с культуры.»
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műfajú és megközelítési módjaiban eltérő elemzésből, különböző stílusú, hosszabbrövidebb fejezetek,

– a paradzsanov-szakirodalomból

vett kifejezéssel élve

–

„miniatúrából” vagy „novella-freskóból” épült fel, akár egy Paradzsanov-film. Számunkra
máshogy nagyon nehéz, vagy tán lehetetlen lett volna Paradzsanov életművét elemezni. Ez
a

megközelítési

mód

talán

éppen

művészetének

sajátságából

fakad,

annak

törvényszerűségeit követi. Mint dolgozatunkban bemutattuk, Paradzsanov filmjei sok apró
– sokak szerint már-már végletesen is szép, öncélúan buja és eklektikus – töredékből,
mozaikdarabkából épülnek fel, hogy aztán a kollázs szerkesztési elvét követő
montázstechnika segítségével koherens egésszé, pontos szerkezetű és mondanivalójú,
befejezett alkotássá, s Paradzsanov esetében fontos kijelenteni, hogy filmekké álljanak
össze. Ez utóbbit azért kívántuk hangsúlyozni, mert a Paradzsanov szakirodalom egyik
alapkérdése éppen ez. Filmelemzéseink tükrében szándékunk szerint kirajzolódik, hogy a
rendező filmjei nem egymás mellé rakott festmények, illetve mozgó-képek láncolata,
hanem – noha nem az ok-okozati logika szerint működő – inkább a metonímikus elv,
illetve a kollázs szerkesztési elve alapján szerveződő, időben kibomló, motívumok és az
oda-vissza utalások bonyolult rendszerén alapuló, egy egyedi, koherens vizuális
kifejezésmóddal rendelkező, sajátos, a mimetikus ábrázolásmóddal ellentétes, stilizált,
megkonstruált filmes formanyelv segítségével morális üzenetet hordozó filmalkotásokról
van szó.
A filmek elemzése során egy részben váratlan felismerésre jutottunk – mivel e
kérdésnek a kutatását jelen dolgozatban szintén nem tűztük ki célul –, amiről viszont úgy
érezzük, Paradzsanov egyedi vizuális kifejezőeszközei mellett, de azzal szoros
összefüggésben lévő egyik legfontosabb kérdés a rendező filmjeivel kapcsolatban, s ez
Paradzsanov humanizmusa, s hite a kultúra folytonosságában és megtartóerejében:
Az volt váratlan számunkra ebben a felismerésben, hogy Paradzsanov egyedi
vizuális kifejezőeszközeivel létrehozott filmjei ilyen átfogó következetességgel tesznek
hitet az ember belső függetlenségéről, a szabad individuumról, a hazaszeretetről, az
önfeláldozásról, a hitért való kiállásról, s emellett az egymás mellett élő kultúrák iránti
toleranciáról, s arról a filmbe rejtett gesztusáról, hogy tiltakozik népek egymás ellen
irányuló erőszaka ellen.
Bizonyos értelemben Paradzsanov minden filmjében a művészetet hirdeti, szinte
minden filmjének főszereplője művész, illetve a művészet. Már vizsgafilmjének, a
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Moldovai mese főszereplője is a csodálatosan furulyázó pásztorfiú, s kibővített
változatában az Andriesben is. Első rövidfilmjei szintén a művészetről szólnak. Az Ukrán
rapszódia főhősnője operaénekes, Az Elfelejtett ősök árnyainak főszereplője, Iván, szintén
csodálatosan furulyázik, sőt, költő, A gránátalma színe című film főszereplője dalnokköltő, az Asik-Kerib főhőse szintén asug, a Hakop Hovnatanjan és az Arabeszkek
Piroszmani témájára főhősei festők. Kivételként csak Az első legény és az Egy virágszál a
kövön című filmeket említhetjük, de ezek még a rendező első korszakában készültek a
stúdió megrendelésére, s a művészet témája A szurámi vár legendája című filmben is
megjelenik, hiszen Durmishán és Vardó a tánc művészetének tudói.
Paradzsanov szinte minden filmjének végkicsengése az evilágból a túlvilágba való
átlépés. Így például az Elfelejtett ősök árnyaiban Iván számára a halál egyfajta megváltást
jelent, egyfajta feltámadást, és szerelmével való igazi találkozást. Ám a rendező
filmjeiben leggyakrabban ez a túlvilág valódi evilági továbbélést, evilági öröklétet jelent.
Paradzsanov esetében ily módon a hitnek, a vallásosságnak nem egy misztikus, vagy
transzcendens értelmezésével állunk szemben. Az ő világszemléletében az öröklét nagyon
is evilági, s a kultúrában való továbbélést jelenti. Így Szajat-Nova verseiben és dalaiban él
tovább, és örökléte a kultúrában valósul meg. Zuráb, A szurámi vár legendája című film
főhőse, aki áldozathozatalával a kultúra továbbvitelének lehetőségét teremti meg, egész
népe kulturális emlékezetében él tovább. Hasonló az üzenete a rendező Kijevi freskók
című töredékben fennmaradt filmjének is, ahol a hazáért életüket áldozók emlékezete
tovább él a tárgyakban, az emlékművekben, az emberek emlékezetében, része a
mindennapoknak, hozzátartozik Kijev arculatához. A Hakop Hovnatanjan, és még inkább
az Arabeszkek Piroszmani témájára című filmek úgy szólnak két festői életműről, hogy
végkicsengésük az, hogy noha az alkotó már eltávozott a földi életből, életművük mégsem
a múzeumok halott tárgyaivá váltak, hanem ott élnek városukban, mindennapjainkban,
alkotásaikkal az evilági öröklétet érdemelték ki. A kulturális emlékezetben való evilági
továbbélés, öröklét a XX. századi orosz posztszimbolizmus legfontosabb gondolatainak
egyike volt. S úgy véljük, ez Paradzsanov egész életművének is központi motívuma. Ezért
fontosak számára a tárgyak, és erről szólnak a filmjei.
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MELLÉKLETEK
VERSMELLÉKLET
Szajat-Nova A gránátalma színe című filmben előforduló versei
1.
„Hallgass rám, te bomlott szív:” kezdősorú vers, 1753. május 1. keltezésű, örmény nyelven írt verse
«Ты, безумное сердце! внемли:»
Ты, безумное сердце, внемли:
Скромность возлюби, совесть возлюби.
Мир на что тебе? Бога возлюби,
Душу возлюби, деву возлюби!
Божий глаc внемли и твори добро,
В житиях святых слово – серебро:
Святых целей три: возлюби перо, (1)
Возлюби письмо, книги возлюби.
Сердце, пусть тебя скорби не гнетут!
Знай, что хлеб и соль люди чести чтут,
Но не будь смешным: возлюби свой труд,
Мудрость возлюби, правду возлюби.
Там, где господин, будь не горд, но тих;
Скромным будь всегда у господ своих;
Но у всех – душа: возлюби чужих,
Бедных возлюби, гостя возлюби.
Так, Саят-Нова, мудрость жить велит.
Что нам эта жизнь? Страшный суд грозит!
Душу сберегай: возлюби и скит,
Келью возлюби, камни возлюби!
1 мая 1753
(Valerij Brjuszov fordítása)
(САЯТ-НОВА 1963: 29) (САЯТ-НОВА 1982: 56)
Tanács maga-magának
Hallgass reám, te bomlott szív, te bolond szív.
Tisztességet, szerénységet, szégyent szeress!
Legyen tiéd bár a világ, mit viszel el?
Istent szeress, lelket szeress, kedvest szeress!
Csak olyat tégy, ami jó az Úr szemében,
Mit tanácsként lelsz a Szentek Életében;
Három kell a léleknek s a testnek éppen: (1)
Tudást szeress, írást szeress, könyvet szeress!
Fel hát, szívem, csak az igaz utat járjad,
A vendéget kenyérrel és sóval várjad,
Úgy cselekedj, sose érje szó a házad,
Jótanácsot, béketűrést, törvényt szeress!
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Gőgöt kerülj, Isten úgy lesz irgalmatos,
Szerényebb légy, mint a nálad alábbvalók,
Isten előtt minden lélek hasonlatos,
Szegényt szeress, rokont szeress, vándort szeress!
Szajat-Nova, boldog lész, ha mindezt teszed,
Lelki üdvért tested éltét megfelezed,
Ha nem akarsz látni gyászos ítéleltet,
Pusztát szeress, csuhát szeress, böjtöt szeress!
(Tótfalusi István fordítása)
(SCHÜTZ 1995: 286)
2.
„Idegen föld – csalogány-gyötrelem: éve már, hogy a hazai kertre vár!” kezdősorú vers, 1758 keltezésű
örmény nyelven írt verse
«Чужбина – мука соловья: год – сада он родного ждет!»
Чужбина – мука соловья: год – сада он родного ждет!
Чтоб подала рука твоя вина мне, сердце снова ждет!
С другими – ты, и мучусь – я: так раб царя земного ждет!
Созрел грудей твоих шамам – сосуда золотого ждет!
Слова бессильны пред тобой! как алый лик твой описать? (5)
Как бровь изобразить сурьмой? и золота тут мало взять!
И только стан прекрасный твой овалу плеч твоих под стать!
А золото твоих волос давно луча дневного ждет!
Ты с детства слышишь голос хвал: но славить красоту я рад. (2)
Ковчег – твоих грудей овал, чтоб ставить амбру и мускат.
Не может, кто тебя встречал, представить лучший миг услад!
Рука – самшит, а пальцы – воск: хрустальных спиц он снова ждет.
Нет, я не полюблю другой! сдается: ты мне суждена!
Лишь я неделю не с тобой, как рвется каманчи струна!
Сам царь иль врач-Лохман со мной, а мне поется: «где она?»
Им раны не понять моей: она клинка стального ждет!
Красавица! в тоске души, один брожу, сожжен тобой!
Красавица! о не спеши! дай погляжу, пленен тобой!
Красавица! мир чей, реши: сужу, что отнят он – тобой!
Доколе жив Саят-Нова, тебе ль певца иного ждать!
1758
(Valerij Brjuszov fordítása)
(САЯТ-НОВА 1963: 17), (САЯТ-НОВА 1982: 67)
3.
„Én száműzött csalogányhoz, kalithoz vagy te hasonló” kezdősorú vers.
örmény nyelven írt verse
«Я – на чужбине соловей, а клетка золотая – ты!»
Я – на чужбине соловей, а клетка золотая – ты! (6)
Пройдешь, как по ковру царей, лицо мне попирая, ты!
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Твои ланиты – роз алей, как образ дивный рая – ты! (3)
Как шаха, я тебя молю; молчишь, не отвечая, ты!
О, милая! вошла ты в сад и взорами цветы палишь:
Твои глаза огонь струят, ты силой красоты палишь,
А я своим мученьям рад: сгораю я, а ты палишь...
Никто так стройно не ступал, как ходишь, всех сжигая, ты!
Причти меня к своим рабам! что я твой раб, не скрою я!
Поставь меня к своим вратам: страдать в темнице стою я!
Я жив иль мертв, не знаю сам, но болен лишь тобою я!
Как море, как Араз, мечусь: причина – дорогая, ты!
Ты, с пятнышком[1] лица, мила; кто видел, тот пленен тобой,
Хотя ты мной пренебрегла, но суд произнесен тобой.
Ты отвернулась, отошла, не выслушан мой стон тобой,
Хотя жизнь можешь даровать, как царь повелевая, ты.
Саят-Нова сказал в слезах: «Я слез не лью, пока могу,
Но буду выносить я страх и скорбь свою, пока могу.
Хочу быть славным на пирах, тебя пою, пока могу...
Когда б со мной, саз золотой, вошла на пир, сверкая, ты!»
(Valerij Brjuszov fordítása)
(САЯТ-НОВА 1963: 11), (САЯТ-НОВА 1982: 85)
[1]
Az arcon megjelenő anyajegyet a szépség jelének tartották,
számos alkalommal előfordul az örmény népdalokban.
Szerelmi ének
Én száműzött csalogányhoz, kalithoz vagy te hasonló, (6)
Orcám lábad elé teszem, tipord szőnyeghez hasonlóan.
Kedves, szólni vágyom veled, királyhoz esdnek hasonlón. (3)
Arcod bája csodálatos, virul rózsához hasonlón.
Kedves, utad kertbe viszen, sugárzón követ bűvköröd,
Ragyogásod mint a napé, aki lát, vakká bűvölöd;
Tüzet gyújtál kebelemben, pecsenye gyanánt megsülök.
Soha szép nő nem bánt vélem kacér szemedhez hasonlón.
Tud hát, kedves, szolgád vagyok, drágán vett rabod vagyok én.
Kapudba tégy, hogy aki lát, hadd higgye, foglyod vagyok én;
Szerelmedtől sorvadozom, sem-élő, sem-holt vagyok én,
Tenger gyanánt hánykolódom kábán, Arazhoz hasonlón.
Aki csak lát, eszét veszti; flastromot teszel orcádra,
Ha kívánod halálomat, magadnak lehet romlása;
Köszöntelek téged, kedves, te nem is nézel szolgádra –
Rideg szavad átjár engem királyi nyílhoz hasonlón.
Szajat-Nova mondja: sírok, amíg csak gyógyírt nem lelek.
Meddig sorvaszt még a bánat, sóhajtva meddig szenvedek?
Kedves, mikor leszek férjed, jogot rád mikor nyerhetek?
Mikor viszlek lakomára aranyos lanthoz hasonlón?
(Tótfalusi István fordítása)
(SCHÜTZ 1995: 290-291)
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4.
«Nekem, s kedvesemnek egyazon idő adott életet, tudd,” kezdősorú vers,
1759 keltezésű, örmény nyelven írt verse
«Меня и милую мою година та ж родила, знай,»
Меня и милую мою година та ж родила, знай,
И потому я вздох таю, а в сердце кровь застыла, знай,
Я днем и ночью слезы лью, а в грезах много пыла, знай.
Мой влажен глаз, язык сожжен, уста любовь спалила, знай!
Ах, сердце замерло в груди, утомлено борьбой оно,
И око тускло, погляди, томится по одной оно,
Тьма перед мыслью впереди, лишь пение – со мной оно, (4)
Но мне надежды в жизни нет, близка моя могила, знай.
Сожжен, изранен, я брожу, приюта нет родного мне, (8)
Я острых слов не нахожу, но для чего и слово мне!
Тысячекратно я тужу: дано так много злого мне,
И мысль и память как в цепях, меня пучина скрыла, знай.
Но сердца траурен наряд, и кровь из глаз струится вновь.
Как тучи на море лежат, так жаждет грудь упиться вновь.
Лечить я рану сердца рад, но можно ль исцелиться вновь?
Так истекаю кровью я, ах! Я отвергнут милой, знай!
Кто видит, говорит сейчас: «Ты гибнешь, ах! Саят-Нова!
Тебя встречать ли нам не раз, кровь на очах, Саят-Нова!
Иль лучшей девы, лучших глаз нет на пирах, Саят-Нова!»
Вся жизнь прошла как сон, плодов лоза не подарила, - знай!
1759
(Valerij Brjuszov fordítása)
(САЯТ-НОВА 1963: 15), (САЯТ-НОВА 1982: 76)
5.
„Szolgálj híven, tedd a dolgod, nép szolgája, Szajat-Nova;” kezdősorú vers,
1758 keltezésű, örmény nyelven írt verse
«Угодливо, народный раб! служить ступай, Саят-Нова!»
Угодливо, народный раб! Служить ступай, Саят-Нова!
Стяжать отличие царя не всяк мечтай, Саят-Нова!
И пусть подносят желчь тебе, ты сахар дай, Саят-Нова!
Но от камней свое стекло оберегай, Саят-Нова!
Тупицу в школу помести, – от розг не поумнет он,
Покуда из него злой дух покорно не отвеет вон;
Кто черен, будет век таким, от мыла не белеет он;
Безродный в знать не лезь, кривуль не выпрямляй, Саят-Нова!
Когда б ты звезды сосчитал и знал число очей ночных,
Погубит злое дело – все: чти жития людей святых!
Слова спасителя – жемчуг, прекраснее лилей лесных,
И свиньям лал и жемчуга ты не бросай Саят-Нова!
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Там – радость свадьбы, там – печаль, там – пир и песнопенье – там, (7)
Там – двое любящих в саду, в церквах богослуженье – там;
Коль волю духа ты творишь, не может быть и тленья – там: (7)
Водой шумящей унесен, не унывай, Саят-Нова!
1758
(Valerij Brjuszov fordítása)
(САЯТ-НОВА 1963: 27)
A versnek létezik egy másik orosz nyelvű fordítása is:
Служи народу, не жалей своей души, Саят-Нова;
И помни, роскошь ждет одних, и других гроши, Саят-Нова.
Желчь подносящим – сахар дай да поспеши, Саят-Нова,
Не бойся камня, что тебе грозит в тиши, Саят-Нова.
Хоть в школу ты отдашь глупца – не поумнеет от битья,
Покуда в нем злой дух сидит, он никому не даст житья.
Кто худороден, черен – тот не побелеет от мытья,
Не выровняешь кривизны, как не теши, Саят-Нова.
Пусть всемогущ ты и велик, все звезды сосчитал почти,
Зло все равно пребудет злом... Ты жития святых прочти,
Слова Завета – жемчуга, ты их вниманием почти,
Пред свиньями их не мечи, себя сдержи, Саят-Нова.
Коль здесь отринешь славы блеск, то там тебе алмаз дадут.
Коль здесь наденешь ты чуху – то там тебе атлас дадут.
Коль здесь раскаешься – то там бессмертие тотчас дадут, –
Покайся же в грехах и впредь ты не греши, Саят-Нова,
Где торжество, а где печаль, где пир у мира на виду,
Молебен, свадьба, траур, песнь и плач, венчающий беду... (7)
Ты волю выполнил души – душою тело не в ладу... (7)
Какую выдержишь ты боль и как – скажи, Саят-Нова.
1758
Je. Nyikolajevszkaja fordítása
(САЯТ-НОВА 1982: 71)
A nép szolgája
Szolgálj híven, tedd a dolgod, nép szolgája, Szajat-Nova;
Bárki fia nem tehet szert nagy fogásra, Szajat-Nova;
Ki epét nyújt, méz legyen a viszonzása, Szajat-Nova,
Hanem vigyázz, hogy a szíved meg ne bánja, Szajat-Nova!
Akárhogy is iskolázod, bottól nem lesz bölcs a dőre,
A győzelmes gonosz lélek amíg ki nem megy belőle,
Nemtelenből nem lesz nemes, nem lesz tüzes bor a lőre,
Gyalu, véső kicsorbulnak gacsos fában, Szajat-Nova.
Ismerjed bár mind a számát az égi szép csillagoknak,
A gonosz ügy mellé ne állj, szent könyveid inkább olvasd,
A Biblia szavai mind igazgyöngyök, üdvöt hoznak,
Disznók elé a gyémántot ne szórd, kába Szajat-Nova!
Tagadd meg e földi éltet, s a másikban gyémánt vár rád,
Üdvödért ölts durva posztót, s aranyhímes palást vár rád,

234

Sírva-ríva bánjad bűnöd, és az örök élet vár rád,
Valld meg bűnöd, és az Isten megbocsátja, Szajat-Nova.
Hol nász járja, hol temetés, hol meg vidám ének fakad, (7)
Hol vecsernye, hol mise van, hol szerelmes ének fakad;
Ha csak lelked kedvét töltöd, szíved attól még megszakad – (7)
Ily bánatot elbírnál-e, habok hányta Szajat-Nova?
(Tótfalusi István fordítása)
(SCHÜTZ 1995: 287-288)
6.
„Imént láttam kedvesem a kertben” kezdősorú vers,
örmény nyelven írt verse
«Нынче милую мою видел я в саду;»
Нынче милую мою видел я в саду;
След подковки золотой освятил гряду;
Словно розу соловей я воспел звезду,
Взор затмился мой слезой, разум был в бреду. (9)
Ах, пусть враг мой попадет, как и я в беду!
Яр моя! твой нежный вид душу тайно жжет,
Образ твой – шербет любви, губы – сладкий мед,
Словом, взглядом многих ты мучишь в свой черед,
Что ж, убей, но не скажи, что и я – не тот!
Пусть умру, вверяю жизнь – твоему суду.
Пряди кос твоих весь год туго сплетены,
Мед в устах, могли б им быть груди смочены,
Расцветает алый рот между роз весны...
Но садовника глаза влагою полны:
Посмотри, как соловей, я пою и жду.
Ты прекраснее стократ, чем и твой портрет;
Если в комнату войдешь, тьмы без лампы нет;
Как вином мускатным дом, дух тобой согрет;
И в садах перед тобой блекнет каждый цвет:
Ветер льнет к тебе, вокруг воздух как в меду!
Знай: другой не воспою, ты доколь жива!
Выслушай, матах[1] тебе: искренни слова!
Хлеб и соль не забывай, волю божества!
От любви к тебе – в тюрьме я, Саят-Нова!
Я теряю разум, я – вовсе пропаду!
(Valerij Brjuszov fordítása)
(САЯТ-НОВА 1963: 13), (САЯТ-НОВА 1982: 87)
[1]

Матах тебе – привет; собственно: я готов принести себя в жертву тебе

7.
„Elméd éles: így születtél, - a butához miért mérnéd magad?” kezdősorú vers,
1753 keltezésű, örmény nyelven írt verse
«Твой силен ум: таким рожден, – себя глупцу равнять зачем?»
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Твой силен ум: таким рожден, – себя глупцу равнять зачем?
Меня за свой вчерашний сон презрительно считать зачем?
Я издавна горю, сожжен! Опять меня сжигать зачем?
Устала ты, поверю я, меня же обвинять зачем?
Привет! Ведь ты сильна, как тот Ростом, сын Зала! – дочь царя!
Старинный твой прославлен род, красы зерцало, дочь царя!
Коль грешен я, пусть меч не ждет меня нимало, дочь царя!
Но господа побойся ты: напрасно враждовать зачем?
Кто ранен, позовет врача: не повредит, поможет он;
Раба ругают сгоряча, судиться все ж не может он.
Кто сердцем светел, как свеча, молву людей отложит он.
Я богом истинным клянусь: меня нещадно гнать зачем?
Не всем мой ключ гремучий пить: особый вкус ручьев моих!
Не всем мои писанья чтить: особый смысл у слов моих!
Не верь: меня легко свалить! гранитна твердь основ моих!
Так наводненьем без конца их тщетно подрывать зачем?
Бьет ветр морской, песок гоня: песка не меньше будет все ж!
Живу ль, не станет ли меня, толпу напев разбудит все ж! (10)
Уйду, но в мире с того дня и волос не убудет все ж!
В Габаш, к арабам, к индам прах Саят-Новы ссылать зачем?
(Valerij Brjuszov fordítása)
(САЯТ-НОВА 1963: 25), (САЯТ-НОВА 1982: 57)
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SZERGEJ PARADZSANOV FILMOGRÁFIÁJA
1952 MOLDOVAI MESE /МОЛДАВСКАЯ СКАЗКА/
Diplomafilm
1954 ANDRIES /АНДРИЕШ/
Egész estés játékfilm, (gyermekfilm); 63 perc; színes, Kijevi Filmstúdió
Diplomamunkájának kibővített változata Jakov Bazeljan társrendezésében.
Jemilian Bukov azonos című meséjének filmadaptációja.
Forgatókönyv: Je. Bukov, G. Koltunov, Sz. Ljalin
Rendező: Ja. Bazeljan, Sz. Paradzsanov
Operatőr: V. Verescsak, Sz. Sahbazjan
Szereplők: K. Russzu (Andries), N. Sasik (Vojnovan), L. Szokolova (Ljana), K.
Stirbu (Pekale), Je. Jereke (Sztrimbe-Lemne, az óriás), D. Darijenko (világtalan
lány), R. Vizirenko-Kljavin (Sötét Forgószél), T. Gruzin (Barba-Kot).
1957 UKRÁN DALLAMOK /ДУМКА/
Dokumentumfilm; Kijevi Filmstúdió
1959 NATALIJA UZSVIJ /НАТАЛИЯ УЖВИЙ/
Portréfilm; Kijevi Filmstúdió
1960 ARANYKEZEK /ЗОЛОТЫЕ РУКИ/
Néprajzi film; Kijevi Filmstúdió
1959 AZ ELSŐ LEGÉNY /ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ/
Egész estés játékfilm; 83 perc; fekete-fehér; Kijevi Filmstúdió
Forgatókönyv: P. Lubenszkij, V. Bezbugyko
Rendező: Sz. Paradzsanov
Operatőr: Sz. Revenko
Látványtervező: V. Novakov; Zeneszerző: Je. Zubcov
Szereplők: G. Karpov (Jefim Juska), L. Szoszjura (Odarka Kucserjavaja), Ju.
Szatarov (Danyila Kozsemjaka), V. Kovalenko (Katrja), A. Andrijenko-Zemszkov
(Zsurba), Ny. Sutyko (falusi ábécé igazgatója), T. Alekszejeva (Froszja), L. Orlova
(Javdoska), M. Kramar (Panasz), Ja. Szaszko (Makar), Ny. Jakovcsenko (Tyerjoska
apó), Ju. Cupko (a „Hajnal” csapat kapusa), V. Csajka (Odarka anyja), I. Matvejeva
(Karpo apó)
1961 UKRÁN RAPSZÓDIA /УКРАИНСКАЯ РАПСОДИЯ/
Egész estés játékfilm; 83 perc; színes; Kijevi Filmstúdió
Forgatókönyv: A. Levada
Rendező: Sz. Paradzsanov
Operatőr: I. Sekker
Zeneszerző: P. Majboroda
Szereplők: O. Petrenko, E. Kosman, Ju. Guljajev, N. Uzsvij
1962 EGY VIRÁGSZÁL A KÖVÖN /ЦВЕТОК НА КАМНЕ/
Egész estés játékfilm; 74 perc; fekete-fehér; Kijevi Filmstúdió
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Forgatókönyv: A. Levada
Rendező: Sz. Paradzsanov
Operatőr: Sz. Revenko, L. Styifanov
Szereplők: B. Dmohovszkij, G. Karpov, L. Cserepanova, I. Kiriljuk
1964 ELFELEJTETT ŐSÖK ÁRNYAI /ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ/
Egészestés játékfilm; 92 perc; színes, ukrán nyelvű (hucul nyelvjárás); Kijevi
Filmstúdió
A forgatóköny Mihajlo Kocjubinszkij (1864–1913) ukrán író azonos című
elbeszélése alapján készült, a szerző születésének 100. évfordulója alkalmából.
Forgatókönyv: Szergej Paradzsanov, Ivan Csengyej
Rendező: Szergej Paradzsanov
Operatőr: Jurij Iljenko
Látványtervező: Mihail Rakovszkij, Georgij Jakutovics; Zeneszerző: Miroszlav
Szkorik; Vágó: Marija Ponomarenko;
Szereplők: Ivan Mikolajcsuk (Ivan Palijcsuk), Larisza Kadocsnyikova (Maricska
Hutenyuk), Tatyjana Besztajeva (Palagna), Szpartak Bagasvili (Jurko Molfara),
Igor Dzjura (Ivan gyermekkorában), Valentyina Glinyko (Maricska
gyermekkorában), Leonyid Jengibarov (Miko), Nyikolaj Grinyko (Batag), Nyina
Aliszova (Palijcsuk, Ivan anyja), Alekszandr Gaj (Petro Palijcsuk, Ivan apja),
Nyeonila Gnyepovszkaja (Hutyenyuk, Maricska anyja), Alekszandr Rajdanov
(Onufrij Hutyenyuk, Maricska apja)
Külföldön Tüzes paripák /Огненные кони/ címen vált ismertté.
1966-ban I. díjat kapott a Mar del Plata-i Filmfesztiválon, és közel 23 díjat kapott
világszerte.
A magyar szinkron 1973-ban a Pannónia Filmstúdióban készült a Magyar Televízió
számára (http://iszdb.hu/?szinkron=6981, 2012.08.25.)
1965 HAKOP HOVNATANJAN /АКОП ОВНАТАНЯН/
Rövidfilm; 10 perc; színes; Örmény Filmstúdió
1966 KIJEVI FRESKÓK /КИЕВСКИЕ ФРЕСКИ/
Filmtöredék; 13 perc; Kijevi Filmstúdió
Egészestés játékfilm lett volna, de a próbafelvételeket néhány forgatási nap után
leállították, így csak egy töredék készült el.
1968 A GRÁNÁTALMA SZÍNE /ЦВЕТ ГРАНАТА/
Egészestés játékfilm, 79 perc, színes; örmény nyelvű, Örmény Filmstúdió
A film eredeti címe: SZAJAT-NOVA /САЯТ-НОВА/
Forgatókönyv: Szergej Paradzsanov (a rendező saját forgatókönyve alapján készült)
Rendező: Szergej Paradzsanov
Operatőr: Szuren Sahbazjan
Látványtervező: Sztyepan Andranyikjan; Díszlettervező: Mikael Arakeljan;282
Jelmeztervező: Jelena Ahvlediani, Joszip Karaljan; Zeneszerző: Tyigran
Manszurjan; Hangmérnök: Jurij Szajadjan; Vágó: Marija Ponomarenko;
282

A film stáblistáján nincs feltüntetve Minasz Avetiszjan és Martirosz Szárján neve, akik egyes források
szerint részt vettek a film elkészítésében díszlettervezőként. Amennyiben Martirosz Szárján, örmény festő
valóban részt vett díszlettervezőként a film elkészítésében, ez érdekes adalékokkal szolgálhatna a film képi
világának elemzéséhez. Ezt a kérdést a kutatás későbbi szakaszában igyekszünk körüljárni.

238

Szereplők: Szofiko Csiaureli (a fiatal költő, a költő szerelme, angyal a fehér
csipkével, a feltámadás angyala, pantomim-játékos); Melkon Alekjan (a gyermek
költő); Vilen Galsztjan (a költő a kolostorban); Georgij Gegecskori (az idős költő);
Oganesz Minaszjan (a fejedelem); Szpartak Bagasvili (a költő apja); Medea
Dzsaparidze (a költő anyja); Grigorij Markarjan (szerzetes a könyvekkel),
Alekszandr Dzsansijev (katholikosz)
1984 A SZURÁMI VÁR LEGENDÁJA /ЛЕГЕНДА О СУРАМСКОЙ КРЕПОСТИ/
Egészestés játékfilm; 88 perc; színes; Grúzia Filmstúdió;
Forgatókönyv: Vazsa Gigasvili
Rendező: Szergej Paradzsanov
Társrendező: Dodo Abasidze
Operatőr: Jurij Klimenko
Látványtervező: Alekszandr Dzsansijev; Jelmeztervező: Irina Mikatadze;
Zeneszerző: Dzsanszug Kahidze; Hangmérnök: Garri Kuncev; Szerkesztő: Kora
Cereteli; Vágó: Marija Ponomarenko;
Szereplők: Dodo Abasidze (Nodar – Oszman-aga, A kedves tanítómester
/Vándorkomédiás/), Veriko Andzsaparidze (idős jósnő), Szofiko Csiaureli (idős
Vardó), , Lejla Alibegasvili (fiatal Vardó), Zurab Kipsidze, Levan Ucsanyejsvili,
Deduhana Cerodze, Tamar Cicisvili
1985 ARABESZKEK PIROSZMANI TÉMÁJÁRA /АРАБЕСКИ НА ТЕМУ ПИРОСМАНИ/
Rövidfilm; 20 perc; színes; Grúzia Filmstúdió
Forgatókönyv: K. Cereteli
Rendező: Sz. Paradzsanov
Operatőr: N. Paliasvili
Látványtervező: A. Dzsasijev
1988 ASIK-KERIB /АШИК-КЕРИБ/
Egészestés játékfilm; 80 perc; színes; Grúzia Filmstúdió
Mihail azonos című Lermontov meséjének motívumai alapján készült.
Forgatókönyv: G. Badridze
Rendező: Sz. Paradzsanov
Operatőr: A. Javurjan
Látványtervező: G. Alekszi-Meszhisvili, N. Zandukeli, S. Gogolasvili, K. Davidov;
Jelmeztervező: E. Magelasvili
Szereplők: Ju. Mgojan, Sz. Csiaureli, R. Cshikvadze, V. Betonyeli
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