
tatosság, a jellembeli szilárdság és egyéb, nem trendi tulajdonsá-
gok. Nino Kasradze játékában egy színeváltó, sziporkázó jelenség
kel életre, akit csak saját megjelenése és szereplése érdekel. Ki
mondaná, hogy ez az értelmezés idegen Gertrudtól?

Claudius (Beso Zanguri) pedig az ô méltó párja. Vezérhím, aki
nem valami nagy cél, például a hatalom érdekében öl, hanem
mert így lehet elsô a sorban. Élvezi az uralkodás díszletét, látvá-
nyos közegét, és nincsenek erkölcsi skrupulusai. Imája leginkább
leltár: lássuk, mit is tettem, hogy idáig jussak?

Hamlet (Zaza Papuashvili) sem lánglelkû suhanc. Nem is su-
hanc – joviális külsejû, kissé zömök és kissé már nem nagyon

fiatal ember, aki valóban nincsen jól ebben a királyi udvarban,
noha számtalan formát öltve próbálja a helyét megtalálni benne.
A nagymonológnak például többször is nekifut – aztán vagy har-
madjára inkább meggyújtja a szöveget, hiszen elmondani nin-
csen értelme (ezt a jelenetet persze azok értik igazán, akik tudják,
mit nem mond el Hamlet).

Olyan az elôadás, mintha az egészet a vándorszínészek trupp-
ja adná elô. Nyilván ezért van, hogy az ô színjátékukat a szerepek
igazi mintái is játsszák – azaz Gertrud és Claudius –, így aztán a
színészek mintegy árnyjátékként kísérik ôket. Nincs megrendü-
lés és kataklizma: még Hamlet sem játssza el, hogy tétje lett volna
itt a fel- vagy ráismerésnek. Profi nekibuzdulással és játékos vi-
gyorral eljátssza gaztettét a királyi pár. Majd Claudius rögvest
nekifog az imádkozásnak.

Ophelia (Iamze Sukhitashvili) légies prímabalerina – szökken
és lebben; nemigen érti, mit akarnak tôle a cselvetôk, de azért já-
tékosan engedelmeskedik. Hamlet iránti szerelmébôl viszont hi-
ányzik a tréfa, de még a vicces könnyedség is – a hirtelen támadt
komorság megüli a játék terét. Ophelia meghal és föltámad –
vagy nem is hal meg igazán, csak bele... Ahogy Polonius sem, hi-
szen késôbb ô a sírásó, és nem úgy néz ki, mintha színésztakaré-
kosság esete forogna fönn: Polonius filozofál a sírgödörben.

Polonius leginkább Shylockra emlékeztet: görnyedt figurája,
sapkája és mentalitása szerintem nem véletlen idézet. Ahogy a
pontosan – és nem csak a mozgás tekintetében – koreografált
elôadásban semmi véletlen nincsen: a váltások arra valók, hogy
máshová fordítsuk a tekintetünket.

És közben nyilván gyakran nézzük az enervált bábut a játéktér
hátuljában. Ki-ki a maga tempójában fogja föl, hogy Fortinbras
olvas unottan újságot itt. De az alighanem a leggyakorlottabb
színházi „habitüéket” is meglepi, amikor – a szépen kimun-
kált, kellemetlenül elnyújtott csoportos halálok után – Hamlet
jön vissza ruganyos léptekkel a bábu-Fortinbras jelmezében, és
az érzelmi megrendülés legcsekélyebb jele nélkül véget vet az
elôadásnak. Szturua szemtelenül könnyed, nagy színházi va-
rázsló – és pazar színészei vannak.

Jut eszembe: ez a Hamlet is állva (nem) hal meg.
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Zaza Papuashvili (Hamlet) és Iamze Sukhitashvili (Ophelia) 
a Rusztaveli Színház Hamletjében 

K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e i

– Mindössze egyszer járt Magyarországon, 1986-ban. Akkor még
szovjet mûvészként a III. Richárddal, A kaukázusi krétakörrel. Húsz
év múlva most grúz rendezôként látogat Gyulára. Mi változott az ön
mûvészi pályáján a Szovjetunió szétesésével?

– Sem számomra, sem a színházunk számára nem történt
semmilyen lényegi változás. Korábban is szabadok voltunk, azok

is maradtunk. Az ember, a színház tulajdonképpen nem függ az
aktuális politikai berendezkedéstôl, a „normális” ember képes
szabad maradni a legkegyetlenebb körülmények között is. Meg-
változott azonban az idô és az élet körülöttünk, s mi egyszerûen
csak ezt próbáljuk visszatükrözni, bár ezek a folyamatok a tudat-
alattinkban mennek végbe, nem tervezzük ôket. És természete-

A grúz színész nem teázik
■ B E S Z É L G E T É S  R O B E R T  S Z T U R U Á V A L  ■

obert Szturua (1938) grúz rendezô a tbiliszi Rusztaveli Színház mûvészeti vezetôje majd harminc éve. Elsô jelentôs sikerét 1965-ben
aratta A salemi boszorkányokkal. Az 1975-ös A kaukázusi krétakör európai hírnevet hozott számára, az elôadás színházi legendává

vált, ma is játsszák. Szturua színházi nyelvét a játékosság, a színházi konvenciók tudatos alkalmazása, a szóval szemben a gesztusnyelv hang-
súlyozása, a világ karneváli szemlélete és a létkérdésekrôl való játékos filozofálás határozza meg.

R



sen megtörtént egy nemzedékváltás, én mára egy kiöregedett di-
noszaurusz lettem, megjelentek más állatfajták, amelyek a törzs-
fejlôdésben közelebb állnak az emberhez. 

– Változott-e a színház szerepe az ön pályáján?
– Nem az én életemben változott a színház szerepe, hiszen ne-

kem mindig fontos volt és maradt, hanem az emberek viszonya
változott meg a színházhoz. Amikor 1989-ben elkezdôdött a grúz
függetlenségi mozgalom, amikor szétesôben volt a Szovjetunió,
az emberek sokkal többet jártak színházba, mint most. De az is
érzékelhetô, hogy az emberek ma mûveletlenebbek, az oktatás
gyengébb és felületesebb, mint a szovjet idôkben. 

– Ön szerint ezekben az új, független államokban, a Szovjetunióról
levált országokban a színháznak fontos, nemzeti szerep jut, olyan, ami-
lyet korábban nem játszhatott? 

– A grúzok esetében nem. Mi nagyobb függetlenséget élvez-
tünk, a színházunknak megengedték, hogy, úgymond, „nemzeti”
lehessen. Grúz volt a kép-
zés, grúz volt a társulat, a
nyelv, a repertoár. Mintha
a hatalom kissé szemet
hunyt volna a grúz kultúra
felett. Az ukránok például
rosszabbul jártak, szigo-
rúbbak voltak a tiltások és
az elnyomás, nem véletlen,
hogy ezért a színházuk
most is inkább a nemzeti
önkifejezés eszköze. Grú-
ziában ez nem játszik sze-
repet. Inkább azt lehet lát-
ni, hogy az embereknek
nem nagyon van szüksé-
gük színházra.

– Az elmúlt két évtizedben
mindenütt ez történt a világon.

– Ezt nem tudom, de a
grúzok szerették a színhá-
zat, és fontos volt nekik, most viszont furcsa módon eljelentékte-
lenedett számukra. Ha van színház, jó, ha nincs, hát az sem baj,
mondják. 

– Szokott politizálni a színpadon?
– Nem lehet a színpadon nem politizálni, mert az egész élet át

van itatva politikával. A grúzok egyébként szenvedélyesen szeret-
nek politizálni, számukra ez vesszôparipa, a mindennapi betevô.
És bár csodás a költészetünk, gyönyörûek az asszonyaink, és re-
mek a borunk, mégis mindenki csak politikával foglalkozik. Leg-
utóbb a színház fiatal mûvészeivel dolgoztam egy kortárs szerzô
darabján, egy, a jelenlegi politikai hatalomról szóló példázaton –
nagyon dühösek is lettek ránk miatta. Persze ez a darab sem fo-
galmaz közvetlenül, mint egy újságcikk, hanem arról beszél, mi-
lyen a hatalom és az egyszerû ember viszonya, milyen hallgatóla-
gos kompromisszumokat kötnek, és hogy ez hova vezet. Errôl
mindig Ahmatova jut eszembe…

– …aki egyébként szintén élt Tbilisziben…
– …aki azt írja, hogy a költészet a szemétbôl nô ki. Hogy valami

nagyon taszító, ocsmány dologból csodás költészet születhet. Ha
fennhangon kimondanánk azokat a szörnyû gondolatokat, ame-
lyek a fejünkben járnak, mindenki elszörnyedne. Hát persze: az
még költészet lenne. De mi az elmúlt tíz-tizenkét évben nem tud-
hattunk közvetlenül politizálni a színpadon. 

– Miért? Mi történt ez idô alatt az országban? 
– A világ körülöttünk olyan káosszá vált, hogy muszáj volt me-

gint felmutatni azokat az egyetemes irányadó emberi értékeket,
amelyek segítenek eligazodni egy irányvesztett korban. Ez nem
volt tudatos: ösztönösen egyetemesebb témák felé fordultunk,
mert az emberek teljesen összezavarodtak, a rosszat nem lehetett

többé megkülönböztetni a jótól. Ezért klasszikus mûveket mutat-
tunk be, amelyekben azt akartuk megfogalmazni, hogy történjék
bármi a világban, legyünk nyugodtak, a rossz rossz marad, a jó
pedig jó. Ekkoriban nagyon nehéz volt színházban dolgozni. Be-
mutattuk a Macbethet, A szecsuáni jólelket, a Vízkeresztet, Az élet ál-
mot. A politikum persze ezekben a darabokban is jelen van, enél-
kül a drámaírók nem tudnak a rosszról, a bûnrôl, az igazságta-
lanságról írni. Még az ócska amerikai filmekben is van mindig
némi politika. 

– Ekkoriban rendezte a Hamletet is – négyszer. 
– Sôt, még ennél is többször, de valóban, négy fôvárosban:

Londonban, Moszkvában, Ankarában és Tbilisziben. Otthon is
több verziót készítettem. 1991-ben rendeztem meg elôször Lon-
donban, és legnagyobb meglepetésemre ez az elôadás bekerült a
világ tíz legjobb Shakespeare-rendezése közé, amelynek listáját
az angolok állítják össze. A sajtóvisszhang azonban nem volt va-

lami jó, mert az angolok a
szövegcentrikus játékot
szeretik a színpadon, a cse-
lekmény, az „akció” nem
fontos számukra. Honnan
jöhet ez, amikor annyi „ak-
ciózó” drámaírójuk van, fel
nem foghatom. Persze Ber-
nard Shaw, Oscar Wilde
darabjaiban csak beszél-
nek.

– Az ön Hamletje, leg-
alábbis az orosz, amelyet a
moszkvai Szatirikonban ren-
dezett Konsztantyin Rajkin-
nal a fôszerepben, nem sokat
beszél.

– A londoni Hamlet sem
volt szövegcentrikus elô-
adás, ezzel együtt megle-
hetôsen hosszú, a kelleté-

nél hosszabb volt. Magunkban Hamlet-balettnek neveztük. Ez
persze nem azt jelenti, hogy ott táncikálnak. De valóban sok
benne a mozgás. A legutóbbi elôadásban, amit otthon rendeztem
Gia Kancseli zenéjére, már egyetlen szó sem hangzik el. 

– Eszerint sokat húz.
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon körültekintôen bá-

nok a drámai anyaggal. Megpróbálok analógiát teremteni a szö-
veg és a gesztus között. Például amikor Ophelia azt mondja
Hamletnek, hogy „Uram, nehány emléke itt maradt, / Már rég
óhajtám visszaküldeni”, nem mondja meg pontosan, hogy mi-
lyen ajándékokról van szó, de nyilvánvaló, hogy ékszerekrôl: a mi
elôadásunkban ezeket a sorokat nem mondja el, csak leveszi a
gyûrûjét és átnyújtja. Ez a gesztus erôsebb, mint a szavak. 

– Megváltozott az idôk során a szavakhoz való viszonya? Korábban
is rendezett olyan darabokat, amelyekben nem beszéltek? 

– Egyetlenegyszer: a mi 5́6-unkkor – ez a forradalom nálunk
1989. április 9., amikor a szovjet csapatok megöltek egy csomó
embert. Szintén egy Gia Kancseli zenéjére komponált politikai
elôadás volt. Bár ez a produkció meglehetôsen absztrakt nyelven
fogalmazott, Grúzia történetérôl mesélt, arról a gyilkosságról,
amelyet feltehetôen a bolsevikok követtek el a nagy grúz költô-
író, Ilja Csacsavadze ellen. Persze nem tudjuk pontosan, tényleg
a bolsevikok ölték-e meg. 

– Amikor úgy fogalmaz, hogy valamit nehéz kimondani, ez tulajdon-
képpen azt jelenti, hogy azért kell a szavak helyett gesztusokkal, képek-
kel, zenével fogalmazni, mert nincsenek szavak, vagy mert nem lehet
ôket kimondani?

– Igen, mert a költészet így megôrizhetô, ez nagyon fontos
számomra, miközben mégsem fogalmazunk direkten és konkré-
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tan. Mi politikai elôadást hoztunk létre Grúzia történetérôl és je-
lenérôl, az aktuális világrendrôl beszéltünk a költészet nyelvén.
De a poézis erôsebb egy ilyen elôadásban, mint a politika. És
meglepô összefüggések tárulhattak így fel: amirôl mi a színpadon
beszéltünk, rövidesen az utcán is megtörtént. Az emberek azt ál-
lították a produkciónkról, hogy megjósolta a jövôt. 

– Mi történt ezután a külvilágban, és milyen hatással volt a színházra?
– Megnyugodtak a kedélyek, és az élet is könnyebbé vált. Most

viszont kezd visszaállni egy olyan struktúra, amely a szovjet idôk-
bôl ismerôs: mindenki azt mondja, hogy rendben vagyunk, hala-
dunk elôre, fejlôdünk – régi idôk ismerôs szelei fújdogálnak.
Színházunkban a harmincas években dolgozott Sandro Ahme-
teli, az egyetlen igazán jelentôs, mondjuk így: nemzeti rendezô –
ô alakította ki a grúz színház arculatát. Ahmetelit a társulattal
együtt kivégezték a harmincas évek legsötétebb korában, amikor
Berija volt hatalmon. 1934-ben, a sztálini terror kellôs közepén
színre vitte Schiller Haramiák címû darabját, amelynek latin
nyelvû alcíme azt jelentette: „A zsarnok ellen.” Tulajdonképpen
már csak ezért is fôbe lôhették volna. Saját hagyományainkat te-
hát muszáj figyelembe vennünk és folytatnunk. 

– Ahhoz, hogy közvetlenül beszéljen a valóságról, milyen darabra
lenne szüksége?

– Elsôsorban íratni szoktam darabokat. Legutóbb egyfajta po-
litikai kabarét, amely huszonhét kis, két-három oldalas jelenetbôl
áll. Tehetséges fiatal szerzônk, Lasa Bugadze írta meg. 

– Akit Moszkvában is játszanak, és már Nyugatra is eljutott. 
– Igen, a Mûvész Színház négy darabját bemutatta. A mi

elôadásunk arról szól, hogy mi történt Grúziában az elmúlt tizen-
öt évben: mivé lettek az emberek, mivé az erkölcs, hogyan válto-
zott a grúzok gondolkodása, milyen visszafordíthatatlan folya-
matok játszódtak le. Elég ijesztô színdarab…

– Sokfelé rendezett a világban Mexikótól Izraelig. Mit tapasztalt,
miben különböznek a grúz színészek?

– Ismereteim szerint a grúz az egyetlen olyan emberfajta,
amely tudatában van annak, hogy halandó. Gyerekkora óta tudja,
hogy meg kell halnia. Ezért a grúz ember úgy él, hogy mindent ki
akar próbálni, hogy legyen ideje mindent megtapasztalni. Ami-
kor a grúz színészek jól játszanak, akkor az embernek az az ér-
zése: tudják, hogy holnap meghalnak. Ezért mintha mindig utoljára
játszanának. Például nagyon könnyû dolgom volt Finnország-
ban. Ez az egyik legkedvesebb helyem, ahol sokat dolgoztam. Ott
csináltam az egyik legjobb elôadásomat, egy Shakespeare-t, a
Tévedések vígjátékát. A külföldiek közül a finnek értették meg

leginkább, hogy mit akarok. A finn ember különleges, finom és
jól nevelt. Nem vetkôzik le lelkileg úgy, mint egy orosz, aki az elsô
perc után elmondja, hogy a felesége megcsalja, satöbbi, amit
gyakran elég kínos végighallgatnia egy idegennek. De a finn szí-
nész a színpadon levetkôzi a zárkózottságát, mivel szerepet ját-
szik, tehát maszkot ölt, és ezért le tud meztelenedni, meg tud
szabadulni a civil jellemvonásaitól. 

– Milyen a grúz színész? Mi az, amit tud, és mi az, amit nem?
– A grúz színész képtelen eljátszani egy realista darabot. Bár

belülrôl meg tudja érteni a figurákat, a pszichológiájukat, de nem
akarja és nem is tudja eljátszani ôket. Ezért nem lehet Grúziában
Csehovot rendezni. A mi színházunkból tulajdonképpen teljes-
séggel hiányzik a Csehov-játszás képessége. Mert ez a mûvész
színházi hagyomány, a végtelen teázásokkal, madárcsicsergéssel,
békakuruttyolással, tücsökciripeléssel képtelen volt meggyöke-
rezni a grúz színházban. Amikor én kétszer Csehovot rendeztem
– igaz, hogy Angliában –, rá kellett jönnöm, hogy ezt a dráma-
írót nem fejtettük még meg. A darabok szövege, a dialógusok azt
a látszatot keltik, hogy prózában íródott, míg ha felolvasod, rá-
jössz, hogy vers: a ritmus, az ütem, a szünetek – tiszta költészet.
És valamennyi darabjában ott szunnyad egy Shakespeare: a Si-
rályban a Hamlet – ott van benne az egérfogó-jelenet, Trepljov
maga Hamlet, Trigorin Claudius, Nyina Ophelia, Arkagyina pe-
dig Gertud. Mintha egy Hamlet-adaptáció lenne. A Három nôvér
pedig a Lear király, amely Lear halála után játszódik. 

– Ezek szerint a Sirályt és a Három nôvért rendezte…
– Igen, otthon a Cseresznyéskertet rendeztem volna meg, ez áll

a legközelebb a grúz lelkülethez, színházszerûsége és egyetemes-
sége miatt is. 

– Az, hogy a grúz színész nem érzi sajátjának a realista játéknyelvet,
a grúz iskola következménye vagy a temperamentumé?

– Nem arról van szó, hogy nem tud úgy játszani, hiszen a grú-
zok remek filmszínészek, hanem hogy ez számára nem színház.
Amikor Tovsztonogov Tbilisziben Gorkij Kispolgárokját rendezte,
én a szomszéd teremben próbáltam. A szünetben egyszer csak ki-
fakadt: „Nem bírom tovább! Ezek a színészek képtelenek teázni!”
Mire én azt kérdezem: „Hogyhogy? Hogy érti ezt?” „Nem érzik a
csésze melegét, nem tudják felkavarni a cukrot a csészében, nem
tudják ízlelgetni, élvezni a teát!” Aztán megnyugtattam, hogy
majd megtanulják.

– Egyébként milyen a grúz színházi iskola? 
– Valamikor remek volt, Mihail Tumanisvili például nagyszerû

iskolát hozott létre. De a nagy tanáregyéniségek kihaltak. Nem-
rég az jutott eszembe, hogy a húszas években egyáltalán nem ké-
peztek színészeket, Ahmeteli sem képzett színészekkel dolgozott,
hanem az utcáról hozta be ôket. Én is úgy gondolom, hogy egy te-
hetséges mûvésznek, aki ráteszi az életét a színészetre, valójában
nincs szüksége iskolára. Amikor bekerül hozzánk egy frissen vég-
zett színész, inkább arra törekszem, hogy elfeledtessem vele, amit
az iskolában tanult. Ha sikerül lehántanom róla, gyakran kiderül,
hogy nagyszerû színész. Persze nem tagadom, tanulni kell. De
ahogy a latinok mondták: aki tudja, csinálja, aki nem, tanítja. 

– Ön tanít?
– Á, dehogy. 
– Soha nem próbálta? 
– Egyszer kíséreltem meg, szörnyû volt. Bár nagyon szeretek

fiatalokkal dolgozni, de a szavak olyanok, mint a vírusok: elkez-
ded magyarázni, hogy így vagy úgy kell a dolgokat csinálni, aztán
szép lassan magad is elhiszed, hogy tényleg az a helyes, aztán el-
kezded magad tisztelni és szeretni emiatt, mert tényleg elhitted,
hogy mindent tudsz, s akkor vége – minden kihûl és meghal. 

– Arra gondol, hogy ha valaki kidolgozza, netán le is írja a saját esz-
tétikai rendszerét, akkor…

– Igen, akkor eljött a vég. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: TOMPA ANDREA
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