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ლიანა მენაბდიშვილი,
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის 
–  ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები –  კინომცოდნეობა 

(„მსოფლიო კინოს ისტორია“) დოქტორანტი,  
ხელმძღვანელი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

პროფესორი, ზვიად დოლიძე 

გონებისა და გრძნობის ბრძოლა და 
„სიკვდილი ვენეციაში“

საკვანძო სიტყვები: კინო, ლიტერატურა, გონება, გრძნობა, მანი, 

ვისკონტი 

რაც უნ და მშვი დი და მომ ხიბ ვ ლე ლი იყოს ცხოვ რე ბა, რაც უნ
და აუტა ნე ლი და გა უ საძ ლი სი იყოს არ სე ბო ბა, ორი ვე შემ თხ ვე ვა
ში დგე ბა დრო, რო დე საც გვი წევს და სას რუ ლის წი ნა შე წარ დ გო მა 
 სი ცოცხ ლე ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მი სათ ვის მუდ მი ვო ბა ში არ არ სე
ბობს, ყვე ლა სულ დ გ მუ ლი მოკ ვ და ვი ა. სწო რედ ეს გარ და უვ ლო ბა 
ხდის სი ცოცხ ლეს მიმ ზიდ ველ სა და სა სურ ველს, ეს გა ნა პი რო ბებს 
ყვე ლა ნა ირ გრძნო ბას, ბრძო ლას, ის ტო რი ას, სვლას, კარ გად თუ 
ცუ დად, სი კე თი თა თუ ბო რო ტე ბით, მარ ცხი თა თუ გა მარ ჯ ვე ბით, 
ლა მა ზად თუ გონ ჯად, სი მარ თ ლი თა თუ სიც რუ ით, მაგ რამ სვლას!

ადა მი ა ნი, ჰო მო სა პი ენ სი დან ჰო მო მო რა ლი სამ დე, სა კუ თარ 
თავ ში აღ მო ჩე ნილ მა მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის სურ
ვილ მა აღა მაღ ლა და ასე გაჩ ნ და სახ ვი თი, მუ სი კა ლუ რი, ლი ტე
რა ტუ რუ ლი, თე ატ რა ლუ რი შე დევ რე ბი, რო მელ თა სრულ ყო ფა მაც 
და ბა და ხე ლოვ ნე ბის ახა ლი დარ გი – კი ნო. და ი ბა და და ისე კეკ
ლუ ცად მო ახ დი ნა სიტყ ვის, პა ლიტ რის, ბგე რის დი ნა მი კის სინ თე ზი 
სა კუ თარ აზ როვ ნე ბა ში, გა ა ჩი ნა კი ნო ე ნა და სწრა ფი ტემ პით და იმ
კ ვიდ რა ღირ სე უ ლი ად გი ლი ხე ლოვ ნე ბის უძ ვე ლეს დარ გებს შო
რის.

რას გად მოს ცემ და და გად მოს ცემს ადა მი ა ნი ხე ლოვ ნე ბის ნე
ბის მი ე რი დარ გის ქმნი ლე ბა ში? იმას, რა საც აღიქ ვამს და რა შეგ
რ ძ ნე ბებ საც ეს აღ ქ მა გა ნა პი რო ბებს; ქმნი ლე ბას აძ ლევს სა კუ თა
რი თვალ სა წი ე რი სათ ვის მი სა ღებ ფერს, ტო ნა ლო ბას, მოძ რა ო ბის 
დი ნა მი კა სა და სუ ლი ე რე ბას.
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მსოფ ლიო ის ტო რი ის ბო ლო ორ მა წელ მა, იმ სა ში ნე ლე
ბამ, რო მელ მაც სრუ ლი ად დე და მი წა მო იც ვა, მწვა ნე პლა ნე ტა ზე 
მცხოვ რე ბი მო აზ როვ ნე გო ნი კი დევ ერ თხელ და ა ფიქ რა იმა ზე, 
თუ რა არის ადა მი ა ნის ამ ქ ვეყ ნად მოვ ლი ნე ბის და ნიშ ნუ ლე ბა და 
ცხოვ რე ბის არ სის რო გო რი და რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბაა სა ძი ე ბე
ლი, მო რა ლურ  რე ლი გი უ რი რო მე ლი სენ ტენ ცი ე ბია მი სა ღე ბი და 
გა სა ვი თა რე ბე ლი და რო მე ლი ფა სე უ ლო ბა შთან თ ქა ტექ ნი კურ მა 
და კულ ტუ რულ მა რე ვო ლუ ცი ებ მა.

თო მას მა ნის 1912 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბულ ნო ვე ლა ში, „სიკვდილი 
ვე ნე ცი ა ში“ ასა ხუ ლი დრო, მას ში გად მო ცე მუ ლი პრობ ლე მა ტი კა და 
1971 წელს ეკ რა ნებ ზე გა მო სუ ლი, ლუ კი ნო ვის კონ ტის aმავე სა ხელ
წო დე ბის ფილ მი, „ხელოვნების დი დე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბი, მა ლე
რის ერ თ ერთ კომ პო ზი ცი ას რომ ჰგავს“,1 გასაოცარი სიმძაფრით 
ეხმიანებიან დღევანდელობას. 

სი ცოცხ ლის წარ მავ ლო ბა ში ცხოვ რე ბის არ სის სიღ რ მი სე უ ლი 
გა აზ რე ბა; პი რა დი თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხის გან საზღ ვ რა გა რე
მომ ც ვე ლი რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით; გრძნო ბა თა სი შიშ ვ ლე 
თუ ჰო მო მო რა ლი სის ლა გა მა მო დე ბუ ლი შეზღუ დუ ლო ბა; ადა მი
ა ნის ამ ქ ვეყ ნად მოვ ლი ნე ბის და ნიშ ნუ ლე ბის მუდ მი ვო ბა ში გა და
სუ ლი ძი ე ბა და სწრაფ ვა ზნეს რუ ლო ბი სა კენ; კა ცობ რი ო ბის მი ერ
ვე ნა ფიქ რ  შე მუ შა ვე ბულ  მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბის უზე ნა ე სო ბა თუ ამ 
მარ წუ ხე ბი დან თა ვის დახ ს ნა აბ სო ლუ ტუ რი სი კე თით; ზნე ობ რი ვი 
სი სა და ვე თუ გრძნო ბა თა ქა რიშ ხალს გა უ აზ რებ ლად გა დევ ნე ბა და 
მან კი ე რე ბას თან ზი ა რე ბა; რე ლი გი ურ დოგ მა თა თვი ნი ერ არ სე ბო
ბა და ცხოვ რე ბი სე უ ლი სი ა მე ე ბით თრო ბა თუ მცნე ბა თა მორ ჩი ლე
ბა; მუდ მივ და პი რის პი რე ბებ ში, ომებ ში, პან დე მი ებ ში გა მოწ რ თო
ბი ლი ნე ბის ყო ფის მარ თ ვა თუ აბუ ლი უ რი აპა თი ა... ყვე ლა ამ და 
სხვა კითხ ვებ ზე აფიქ რე ბენ ავ ტო რე ბი თა ვი ანთ გმი რებს. პა სუხ თა 
ძი ე ბა ში კი მკითხ ვე ლის თუ მა ყუ რებ ლის გა აზ რე ბულ ჩარ თ ვა საც 
ითხო ვენ, რა თა ავ ტორ თა მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ მა მა გა ლი თებ მა 
სწორ პა სუ ხე ბამ დე მიგ ვიყ ვა ნოს, პა სუხ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა კი მა ინც 
ინ დი ვიდ ზე, მის სო ცი ა ლურ  მო რა ლურ  რე ლი გი ურ ღი რე ბუ ლე
ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბის შე ჯე რე ბამ იქ ნებ 
მოგ ვ ცეს რე ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბა: მა ნი სა და ვის კონ ტის შემ თხ ვე
ვა ში – რო გო რი უნ და იყოს XX სა უ კუ ნის, ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში – XXI 
სა უ კუ ნის, ადა მი ა ნი.

1 Hughes, Cinema Italiano, 2011, p. 141.
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XX სა უ კუ ნის ბო ლო ორ მოც მა და XXI სა უ კუ ნის პირ ველ მა ოც
მა წელ მა აჩ ვე ნა, რომ ადა მი ა ნის გო ნი რა საც გა ი ფიქ რებს, რა საც 
ყვე ლა ზე აბ სურ დულ ფან ტა ზი ა ში და უშ ვებს, ყვე ლა ფე რი გან ს ხე უ
ლე ბა დი და რე ა ლი ზე ბა დი ხდე ბა. უახ ლე სი დრო ის ადა მი ა ნი უაპე
ლა ცი ოდ ჩა ე რია ღმერ თის მი ერ და კა ნო ნე ბულ და ადა მი ა ნი სათ
ვის გა სის ხ ლ ხორ ცე ბულ დოგ მა ტი კა ში. უამ რა ვი რამ შექ მ ნა გო ნი
ერ მა ადა მი ან მა, მეც ნი ე რულ  ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი და უ ჯე რე ბელ 
ტექ ნო ლო გი ებ ზე გა იყ ვა ნა. 

ეპი დე მი ე ბი უცხო არ არის დე და მი წელ თათ ვის. არა ვინ იცის, 
სა ი დან გაჩ ნ და ჩვ. წ. აღ .  მ დე 1200 წელს პა ლეს ტი ნის ზღვის პი რა 
მო სახ ლე ფი ლის ტი ნე ლებ ში და ა ვა დე ბა – ჭი რი, რო მე ლიც ის რა
ელ ში გავ რ ცელ და სწო რედ ფი ლის ტი ნე ლე ბი სა გან და ეს მოვ ლე ნა 
აისა ხა ბიბ ლი ა ში. არა ვინ იცის, სა ი დან გაჩ ნ და „იუსტინიანეს ჭი
რი“, რომ ლი თაც და ფიქ სირ და კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში პირ ვე ლი 
ოფი ცი ა ლუ რი პან დე მია 541 წელს, რო მელ მაც მი ლი ო ნო ბით ადა
მი ა ნის სი ცოცხ ლე შე ი წი რა; არა ვინ იცის, რო გორ გაჩ ნ და ინ ფექ
ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი: ჩუტყ ვა ვი ლა, წი თე ლა წი თუ რა, გრი პი, შა ვი 
ჭი რი, ქო ლე რა, ბოტ კი ნი, ეს პან კა, კო ვიდ19...1. 

3D ფორ მა ტის „საშინელებათა ფილ მის“ შუ ა გულ ში აღ მოჩ
ნ და დე და მი წა. ორი წე ლი ა, სა მე დი ცი ნო სფე როს ტექ ნო ლო გი ა
თა უმაღ ლე სი გან ვი თა რე ბის სა ფე ხურ ზე ვერ (ან არ!) მი აგ ნეს იმ 
უებარ სა შუ ა ლე ბას, რო მე ლიც ადა მი ანს შე ეშ ვე ლე ბა, უმ ტ კივ ნე უ
ლოდ დაძ ლი ოს ეს ვე რა გი ვი რუ სი, რო მელ მაც მი ლი ო ნო ბით ადა
მი ა ნის სი ცოცხ ლე იმ ს ხ ვერ პ ლა.

„სიკვდილი ვე ნე ცი ა ში“ ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი და სრულ ყო ფი ლი 
ნო ვე ლაა გერ მა ნე ლი ნო ბე ლი ან ტი მწერ ლის, თო მას მა ნის, შე
მოქ მე დე ბა ში. ნო ვე ლის მთა ვა რი გმი რი, მწე რა ლი გუს ტავ ფონ 
აშენ ბა ხი ა. შვი ლი და მე უღ ლე ად რე გარ და ეც ვა ლა, ცხოვ რე ბი თა 
და მუ შა ო ბით გა დაღ ლი ლი მწე რა ლი და სას ვე ნებ ლად მი ემ გ ზავ
რე ბა და მი სი მოგ ზა უ რო ბის ბო ლო წერ ტი ლი ვე ნე ცია აღ მოჩ ნ დე
ბა. მას უკ ვირს, სა კუ რორ ტო სე ზო ნის შუ ა გულს თან და თან რო გორ 
მცირ დე ბა დამ ს ვე ნე ბელ თა რა ო დე ნო ბა, სას ტუმ რო ე ბი ცა რი ელ
დე ბა. აშენ ბა ხი შე იტყობს, რომ ვე ნე ცი ას უახ ლოვ დე ბა აზი უ რი 
ქო ლე რის ეპი დე მი ა. იტა ლი ე ლე ბი არ სა უბ რო ბენ ეპი დე მი ა ზე, არ 
უნ დათ, ტუ რის ტე ბი და აფ რ თხონ, გუს ტა ვი კი გერ მა ნულ გა ზეთ ში 

1 კონიფი, როგორ გვცვლის პანდემიები
https://nationalgeographic.ge/story/rogor-gvcvlis-pandemiebi/ (20/03/2022).
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ამო ი კითხავს უკა ნას კ ნელ ცნო ბებს და მიხ ვ დე ბა  ტუ რის ტე ბი დან 
პირ ვე ლებ მა რა ტომ და ტო ვეს ვე ნე ცია ავ ს ტ რი ე ლებ მა და გერ მა
ნე ლებ მა. ამ ეჭვს მწე რალს გა უმ ყა რებს ვე ნე ცი ის ქუ ჩე ბის დე ზინ
ფექ ცი ის ფაქ ტი. მე ო რე დღეს მოგ ზა უ რო ბა თა ინ გ ლი სურ ბი უ რო ში 
მი სულს, იქა უ რი მო ხე ლე უამ ბობს აზი უ რი ქო ლე რის შე სა ხებ, რო
მე ლიც უკ ვე მძვინ ვა რებ და ჰინ დუს ტან ში, ჩი ნეთ ში, ავ ღა ნეთ სა და 
სპარ სეთ ში, ას ტ რა ხა ნი დან მოს კო ვამ დეც კი მი აღ წი ა. ევ რო პა ში
შობ და, ეპი დე მია სახ მე ლე თო გზე ბით ევ რო პა საც შე უ ტევ და, თუმ
ცა სი რი ელ მა ვაჭ რებ მა ქო ლე რა ზღვით შე ი ტა ნეს ჯერ ტუ ლონ სა 
და მა ლა გა ში, შემ დ გომ პა ლერ მო სა და ნე ა პოლს და ატყ და თავს, 
მა ი სის შუა რიცხ ვებ ში კი ვე ნე ცი ა საც მის წ ვ და – ქო ლე რა აღ მოჩ
ნ და ერ თ ერ თი მე ნა ვი სა და მემ წ ვა ნი ლე დე და კა ცის გა მო ფი ტულ 
და გა შა ვე ბულ გვა მებ ში. პირ ველ მა ხმებ მა ლა გუ ნა ზე გა შე ნე ბუ ლი 
ქა ლა ქის ეპი დე მი ო ლო გი ურ ვი თა რე ბა ზე გერ მა ნულ გა ზე თებ ში 
გა მო ჟო ნა, რად გან ერ თ ერ თი ავ ს ტ რი ე ლი დამ ს ვე ნე ბე ლი სამ შობ
ლო ში დაბ რუ ნე ბის თა ნა ვე ქო ლე რით გარ და იც ვა ლა. ვე ნე ცი ის ვიწ
რო ქუ ჩებ ში სიკ ვ დილ მა და ი დო ბი ნა. ნო ვე ლა ში აღ წე რი ლია ადა
მი ა ნის ის სა ში ნე ლი მდგო მა რე ო ბა, რო მელ საც ქო ლე რა იწ ვევ და 
– „სნეულება უკი დუ რე სად მწვა ვედ მიმ დი ნა რე ობ და და ხში რად იმ 
უსა შინ ლეს ფორ მას იღებ და, რო მელ საც „მშრალს“ უწო დებ დ ნენ. 
ამ გ ვარ შემ თხ ვე ვებ ში სხე უ ლი ვე ღარ ახერ ხებ და სის ხ ლ ძარ ღ ვე
ბი დან წყლის დი დი რა ო დე ნო ბით გა მო ყო ფის ალაგ მ ვას. რამ დე
ნი მე სა ათ ში ავად მ ყო ფი ერ თი ა ნად გა მოშ რე ბო და და იხ რ ჩო ბო
და ფი სი ვით ბლან ტი სის ხ ლი სა გან, სა ში ნე ლი კრუნ ჩხ ვე ბი თა და 
ხრინ წი ა ნი გმინ ვით“.1  

ეს ამო ნა რი დი მტკივ ნე უ ლად ნაც ნო ბია ჩვე ნი დღე ვან დე ლო
ბი სათ ვის. ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 15000 ადა მი ა ნი შე ი წი რა 
კო ვიდ  1 9  მა სა ქარ თ ვე ლო ში. აქაც უკ ვე სა უბ რო ბენ იმ სა ში ნელ 
მდგო მა რე ო ბა ზე, რო მელ შიც აღ მოჩ ნ დ ნენ ამ ვი რუ სის გარ თუ ლე
ბით რე ა ნი მა ცი ა ში მყო ფი ავად მ ყო ფე ბი.

ნო ვე ლა ში მოთხ რო ბი ლი ა, თუ სა გულ და გუ ლოდ რო გორ მა
ლავ და ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბა ქო ლე რის ეპი დე მი ის ფაქ ტებს. 
ხე ლი სუ ფალ ნი, ეში ნო დათ რა ფი ნან სუ რი ზა რა ლი სა, რო მე ლიც 
მოჰ ყ ვე ბო და სა კუ რორ ტო სე ზო ნის და ხურ ვა სა და კა რან ტი ნის გა
მოცხა დე ბას, ცდი ლობ დ ნენ, არ გა ეხ მა უ რე ბი ნათ ვე ნე ცი ის ქუ ჩებ ში 
დატ რი ა ლე ბუ ლი პი როვ ნუ ლი ტრა გე დი ე ბი. მათ სა კუ თა რი ვიწ რო 

1 მანი, სიკვდილი ვენეციაში, 1974, გვ. 162.
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მერ კან ტი ლუ რი სურ ვი ლე ბი გა ცი ლე ბით აღელ ვებ დათ, ვიდ რე სი
მარ თ ლის აღი ა რე ბა და სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბა თა პა ტი
ვის ცე მა. რო ცა ვე ნე ცი ის სა მე დი ცი ნო სამ სა ხუ რის უფ რო სი, ღვაწ
ლ მო სი ლი და გან ს წავ ლუ ლი პი როვ ნე ბა, აღ შ ფო თე ბუ ლი ქა ლა ქის 
ეპი დე მი ო ლო გი უ რი ვი თა რე ბით, გა დად გა, ქა ლა ქის მეს ვე უ რებ მა 
იგი უხ მა უ როდ შეც ვა ლეს ხე ლი სუფ ლე ბის დი რექ ტი ვა თა გამ გო ნე 
და უსიტყ ვოდ აღ მას რუ ლე ბე ლი პი როვ ნე ბით.

„მაღალი წრე ე ბის კო რუფ ცი ამ, ირ გ ვ ლივ გა მე ფე ბულ გა ურ კ
ვევ ლო ბა სა და სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბას თან ერ თად, რო მელ ში აც 
ქა ლა ქი მო თა რე შე სიკ ვ დილ მა ჩა აგ დო, და ბა ლი ფე ნე ბის გარ კ ვე
უ ლი მო რა ლუ რი აღ ვი რახ ს ნი ლო ბა გა მო იწ ვი ა, ბნე ლი, ან ტი სო ცი
ა ლუ რი მიდ რე კი ლე ბე ბი წა ა ხა ლი სა...“1 – ამ სტრი ქო ნე ბის წა კითხ
ვი სას ივ ლე ბა პა რა ლე ლე ბი იმ ყო ფას თან, რო მელ შიც დღეს იმ ყო
ფე ბა დე და მი წა და, მათ შო რის, სა ქარ თ ვე ლოც. ვა ცა დოთ დროს, 
რო მე ლიც პი რუთ ვ ნე ლად იტყ ვის სათ ქ მელს მა შინ, რო დე საც ეს 
პან დე მია გა და ივ ლის. იტყ ვის, რა იყო სწო რი იმ ღო ნის ძი ე ბებ ში, 
რაც გან ხორ ცი ელ და და რა უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ, რომ პან
დე მი ას თან ბრძო ლა ყო ფი ლი ყო გა ცი ლე ბით ქმე დი თი და შე დე გის 
მომ ტა ნი.

ლუ კი ნო ვის კონ ტი ფილ მ ში „სიკვდილი ვე ნე ცი ა ში“, რო მე ლიც 
ეკ რა ნი ზა ცი ის სა უ კე თე სო ნი მუ ში ა, გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ ა ლე
ბე ბით მიჰ ყ ვე ბა ნო ვე ლა ში აღ წე რილ ხაზს ქო ლე რის ეპი დე მი ას
თან და კავ ში რე ბით: ვე ნე ცი ის ტა ლა ნურ ქუ ჩებ ში ტა ძი ოს ადევ ნე
ბუ ლი გუს ტავ აშენ ბა ხი შეძ რ წუ ნე ბუ ლია იმ ვი თა რე ბით, რო მე ლიც 
ქა ლაქ ში სუ ფევს, ში ში სა და ძრწო ლის ნი შა ნი ადევს აშენ ბა ხის 
სა ხის გა მო მეტყ ვე ლე ბას. სა ო ცა რი სამ სა ხი ო ბო ოს ტა ტო ბი თაა გა
მო ხა ტუ ლი სა სო წარ კ ვე თი ლე ბა, რო დე საც აშენ ბა ხი, გა დაღ ლი ლი, 
უარ ყო ფი თი ემო ცი უ რი დატ ვირ თ ვით, ჩა მოჯ დე ბა ვე ნე ცი ის ქუ ჩა
ში თეთ რი კოს ტი უ მით, მის სა ხე ზე ერ თ დ რო უ ლა დაა ში შის, ეჭ ვის, 
უსა სო ო ბის, სიკ ვ დილ თან პი რის პირ შე ჯა ხე ბის ემო ცი ა, რაც სამ სა
ხი ო ბო ხე ლოვ ნე ბის აპო გე ა ა.

სას ტუმ რო ში და ბი ნა ვე ბუ ლი აშენ ბა ხი სა სა დი ლოდ ჩა დის ფო ი
ე ში. მო ავ ლებს რა მზე რას სა დი ლის მომ ლო დი ნე დამ ს ვე ნებ ლებს, 
მი სი ყუ რადღე ბა შე ჩერ დე ბა ერთ მა გი დას თან შეკ რე ბი ლი ოჯა ხის 
წევ რებ ზე: მკაც რი, პუ რი ტა ნუ ლი სა მო სით აღ კაზ მუ ლი გო გო ნე ბი 
და ვა ჟი, რო მელ თაც ახ ლავთ დე და და გუ ვერ ნან ტი ქა ლი. ნო ვე ლის 

1 მანი, დასახელებული ნაშრომი, გვ. 163.
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ეს ეპი ზო დი ძა ლი ან ლა მა ზა დაა ასა ხუ ლი ფილ მ ში კოს ტი უ მე ბის 
მხატ ვარ პი ე რო ტო სი სა და ოპე რა ტორ პას კუ ა ლი ნო დე სან ტი სის 
უზა დო ნა მუ შევ რის წყა ლო ბით. პირ ვე ლი შე ხედ ვა, თით ქოს, ჩვე
უ ლებ რი ვი ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ა. მე ო რე მზე რა, 
უშუ ა ლოდ, ამ ოჯა ხის ერთ წევ რ ზე ჩერ დე ბა – ესაა 14 წლის მო ზარ
დი, ულა მა ზე სი ყმაწ ვი ლი, ტა ძი ო. ამ ეპი ზო დით იწყე ბა ნო ვე ლი სა 
და ფილ მის ღი რე ბუ ლე ბა ში წვდო მა და იმ სათ ქ მე ლის მი დევ ნე ბა, 
რო მე ლიც უნ დო და ეთ ქ ვა მწე რალ საც და რე ჟი სორ საც: ორი ადა
მი ა ნის შეხ ვედ რა იყო იმ ამო უხ ს ნე ლი, სა ბე დის წე რო სურ ვი ლის 
მი ზეზ  სა ბა ბი, რო მელ მაც ფონ აშენ ბა ხი გა ნაწყო მოგ ზა უ რო ბის 
სურ ვი ლი თა და ბე დის წე რის ფან ტო მის გა მო ი სო ბით მოხ ვ და გუს
ტა ვი სწო რედ იქ, სა დაც ეს ორი მზე რა ერ თ მა ნეთს უნ და შეხ ვედ
რო და. იტა ლი უ რი კი ნოს ცნო ბი ლი მკვლე ვა რი, პი ტერ ბონ და ნე ლა 
ამას თან და კავ ში რე ბით მი უ თი თებს, რომ „კინოსურათში ხაზ გას
მუ ლი ა, ჰო მო სექ სუ ა ლიზ მის, ალ ბათ, ძა ლი ან მკა ფი ო, გა ცი ლე ბით 
დახ ვე წი ლი ქვე დი ნე ბა“.1 

ფილ მის ერ თ ერ თი პერ სო ნა ჟი, ალ ფ რე დი ეუბ ნე ბა გუს ტავს: 
„...სირცხვილი კი არა ში ში ა! სირ ცხ ვი ლი სუ ლი ე რი ტან ჯ ვა ა, რომ
ლის მი მარ თაც იმუ ნი ტე ტი გაქვს. გრძნო ბე ბის მი მართ ხარ გულ
გ რი ლი! ურ თი ერ თო ბე ბის გე ში ნი ა!..“ და ურ თი ერ თო ბე ბის მო შიშ 
და გრძნო ბე ბის მი მართ გულ გ რილ აშენ ბახ ში იწყე ბა ჯერ გა ურ კ
ვევ ლო ბა – იგი ვერ იგებს, რაა ის მომ ნუს ხ ვე ლი ძა ლა, რო მე ლიც 
ასე ეწე ვა მო ზარ დი სა კენ, რაა ის და მან გ რე ვე ლი ფიქ რი, რო მე ლიც 
ასე თრგუ ნავს და ყოვ ლის მომ ც ვე ლად ეუფ ლე ბა მის გო ნე ბას, რაა 
ის გრძნო ბა, რო მელ შიც ვერ გარ კ ვე უ ლა. მთე ლი მი სი მსოფ ლ მ
ხედ ვე ლო ბა, ყვე ლა ფე რი ის, რის თ ვი საც იცხოვ რა ორ მოც და ა თი 
წე ლი, გა უ გე ბა რი ხდე ბა გუს ტა ვი სათ ვის და ეძებს პა სუხს ერ თა
დერთ კითხ ვა ზე – რა არის ის ლტოლ ვა, რო მე ლიც მას ში ჩა ა სახ ლა 
ულა მა ზე სი ყმაწ ვი ლის ხილ ვამ. არა და „დროც აღარ არის ფიქ რი
სათ ვის“, იმ დე ნა დაა იგი ცა იტ ნოტ ში, ფიქრს ვე ღარ ახერ ხებს და ის 
ღა მე უ ლი კოშ მა რუ ლი სიზ მა რი ამოხ ს ნის ამ ფო რი აქს, ახ ს ნის ტა
ძი ო სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას სა მი სიტყ ვით: „მე შენ მიყ ვარ ხარ!“. 
ასე აღ მო ა ჩი ნა გუს ტავ აშენ ბახ მა სა კუ თარ თავ ში მიდ რე კი ლე ბა 
ჰო მო სექ სუ ა ლიზ მი სა კენ, რაც მის თ ვის, მი სი სუ ლი ე რე ბი სა და მი სი 
ფი ზი კუ რი არ სე ბო ბი სათ ვის და მან გ რე ვე ლი და სა ბე დის წე რო აღ
მოჩ ნ და. 

1 Bondanella, Italian Cinema,1998, p. 207.
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ამ გრძნო ბას აშენ ბა ხი მთე ლი თა ვი სი ში ნა გა ნი სამ ყა რო თი ელ
ტ ვის და თან ებ რ ძ ვის. სა კუ თა რი დახ ვე წი ლი აღ ზ რ და, სო ცი ა ლუ რი 
და სუ ლი ე რი მდგო მა რე ო ბა ეუბ ნე ბა, რომ ეს გრძნო ბა სირ ცხ ვი
ლი ა, დამ თ რ გუნ ვე ლი ა, მაგ რამ ისე თი სა სურ ვე ლი და ყოვ ლის მომ
ც ვე ლი, რომ აშენ ბა ხი აგებს სა კუ თარ თავ თან წა მოწყე ბულ ომს და 
კვდე ბა. ბევრს კა მა თო ბენ, რა არის აშენ ბა ხის სიკ ვ დი ლის მი ზე ზი 
– ქო ლე რა, თუ ის გრძნო ბა, რო მე ლიც სა კუ თარ თავ ში აღ მო ა ჩი
ნა? რომ არა ტა ძი ო სად მი გა ჩე ნი ლი შმა გი ლტოლ ვა, გუს ტა ვი გა
ეც ლე ბო და ვე ნე ცი ას ქო ლე რის ეპი დე მი ა ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის 
დღეს ვე და სიკ ვ დი ლი ვე ნე ცი ა ში არ შედ გე ბო და. 
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It doesn’t matter how quiet and attractive life is or how unbearable 
existence is, for both come the time when we face the end. Life is not 
permanent for human beings; they are all mortal. Even this inevitable 
matter makes life attractive and desirable. It determines all kinds of 
feelings, including fighting, history, and advancement. are different: 
good, bad, kind, vice, nice, ugly, true and false, though the world 
advances.

The history of art is created by humans, so because of its 
leitmotif, this history is living and life. Man has developed from 
Homo Sapiens to Homo Moralis. The desire of humans to satisfy 
their needs became the reason for it, and fine art, music, literature, 
and theatrical masterpieces were born. The latter, in their turn, gave 
birth to cinema. Cinema achieved a brilliant synthesis of word, sound, 
palette, and dynamics in its mind, gave birth to the cinema language, 
and quickly established itself as a legitimate field of art.

What do humans show in any field of art? They do show what 
they perceive and what feelings their perception determines.

The last two years of world history, the disaster that spread 
all over the world, made humans think about why they exist and 
which ways they should be searched for, which religious ways are 
acceptable and should be developed, and how it happened that 
cultural and technical revolutions devoured many values previously 
created.
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Thomas Mann’s novel, “Death in Venice” (published in 1912) by 
depicting time and its problems, and the Luchino Visconti film of the 
same name (made in 1971), both echo the present with astonishing 
intensity.


