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თომას ტოდე (ჰამბურგი) – კინორეჟისორი, 
კურატორი და პუბლიცისტი. იკვლევს და ას-
წავლის – ესეი ფილმს, საბჭოთა ავანგარდს და 
პოლიტიკურ დოკუმენტალურ ფილმს, აგრეთვე, 
კინოარქიტექტურასა და ანტიკაფილმს. კურა-
ტორია კინო რეტროსპექტივების, გამოფენებისა 
და DVD-გამოცემების. მისი ბოლო პროექტებია 
– `მოსალოდნელი კატასტროფა. საჰაერო ომი   
და ქალაქგანაშენიანობა 1940-45 წლე ბი~ (თა-
ვისუფალი ხელოვნების აკადემია, ჰამბურგი 2013); 
`ფოტოფილმი!~ (ვაშინგტონი, ნაციონალური 
ხელოვნების გალერეა 2012); ̀ ბაუჰაუზე და ფილმი~ 
(ლონდონი, Barbican Centre 2012, ვაიმარი, დესაუ, 
ბერლინი, ჰამბურგი 2009). მისი წიგნებია – `იოჰან 
ვან დერ კოიკენი: თვალის თავგადასავალი~ (1987 
და 1992); `კრის მარკერი – კინოესეისტი~ (1997); 
`ძიგა ვერტოვი, დღიურები / სამუშაო რვეულები~ 
(2000); `ძიგა ვერტოვი: ავსტრიის კინომუზეუმის 
კოლექცია~ (2006); `Viva ფოტოფილმი – მოძრავი 
/ უმოძრაო~ (2010); `ესეი ფილმი – ესთეტიკა და 
აქტუალობა~ (2011). თომას ტოდეს ფილმებია – 
`კინოვეტერანების ქვეყანაში – კინოექსპედიცია 
მიძღვნილი ძიგა ვერტოვისადმი~ (1996); `დიდი 
თამაში: არქეოლოგია და პოლიტიკა~ (2011); 
`რევოლუცია ხმაში~ და სხვა.
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`რაც კავკასიის აქეთ ჭეშმარიტებაა, ცდომილებაა 
მის იქით~. ეს მხოლოდ ოდნავ შეცვლილი ირო-
ნიული გამოთქმა ბლეზ პასკალის1 `ფიქრებიდან~ 
(`Pensées~) აღწერს ამ ესეის ძირითად იდეას. არ 
არსებობს ̀ ეჭვგარეშე ჭეშმარიტებები~, რადგანაც 
ისინი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სივრცეში (სხვა 
ქვეყანაში) ან დროში (წარსულში ან მომავალში). 
ჩვენი კულტურა და ჩვენი აზროვნება მუდმივ 
მოძრაობაშია და მუდმივ გადამუშავებას ექვემ-
დებარება. ფრანგულ სიტყვაში Essai `ცდა – 
მცდელობა~ ჩადებული მკრეხელური შინაარსი გუ-
ლისხმობს, რომ მომდევნო მცდელობამ – დროის 
რაიმე სხვა მომენტში – შეიძლება ცდის სრულიად 
განსხვავებულ შედეგამდე მიგვიყვანოს. თუ 
ავტორიც კი ვერ უზრუნველყოფს თავისი კვლევის 
შედეგების მდგრადობას, თუ ეს უკანასკნელნი 
მხოლოდ `დროებით~ არის ძალაში, მაშინ ვერ 
იარსებებს ვერავითარი წმინდა, მარადიული 
ჭეშმარიტება და ყველაფერი ყოველთვის მოძ-
რაობაში დარჩება. ესეი ცდილობს მერყევი 
აზროვნების სისტემების კრიტიკიდან დასკვნების 
გამოტანას და საკუთარ ფორმაში ანტიიერარქიულ 
და ანტისისტემურ იმპულსებს ითვისებს. 

ესეი ფუნქციონირებს სხვა მომცრო ლიტერატუ-
რული ჟანრების მსგავსად – დაახლოებით რო-
გორც აფორიზმი, სხვადასხვა დარგის ნაშრომთა 

1 პასკალის ციტატის `პირენეები~ აქ ჩანაცვლებულია 
`კავკასიით~. 
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ლიტერატურული კრებული, განსაკუთრებული 
შემთხვევისთვის დაწერილი ლექსი – ნარატივის 
სუბვერსიული მიჩუმათებით. ტერმინი `ცდა-
მცდე ლობა~ მიგვანიშნებს, რომ საქმე გვაქვს 
ოს ტატურად ან რიტორიკულად განვითარებად 
მატერიასთან, იმპროვიზაციულ ნაწილებთან, შე-
რე ული შინაარსის ნაშრომებთან. ისეთი ქვეყ ნის-
თვის, როგორიც საქართველოა, რომელიც სა-
უკუნეების მანძილზე ძლიერი სახელმწიფოების, 
კულტურებსა და სხვადასხვა ინტეპრეტაციების 
გასაყარზე ქმედებდა, შესაძლოა უაღრესად ღირე-
ბული აღმოჩნდეს ისეთი სუბვერსული ესთეტი კუ რი 
ფორმებით დაინტერესება, რომლებიც შერეულის 
და ჰიბრიდულის გამოთქმის საშუა ლებას იძლევა.

კრის მარკერის ფილმში Lettre de Siberie (`წერილი 
ციმბირიდან~, საფ. 1958) ანდრე ბაზენმა ახალი 
ტიპის მეთოდს მიაგნო, რომელსაც `ფილმით 
დოკუმენტირებული ესეი~ (essai documente par 
le film) უწოდა.2 ამავე პერიოდში მარკერის 
კოლეგებმა – ალან რენემ, ანიეს ვარდამ და 
მარგერიტ დიურასმა – განავითარეს მსგავსი, 
უკიდურესად ინდივიდუალური და სუბიექტური 
თხრობის ფორმა. არა უგვიანეს ამ პერიოდიდან 
ცდილობდნენ კინოკრიტიკოსები და პრაქტიკოსები 

2 André Bazin: `Lettre de Sibérie~, in: France Observateur 
443 (30.10.1958). Auch in: André Bazin: Le cinéma 
français de la Libération à la Nouvelle Vague, Paris: Cahiers 
du cinéma/Editions de l’Etoile 1983, S. 179-181.
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ტერმინით `ესეისტური ფილმი~ ისეთი ფენომენის 
აღნიშვნას, რომლის მოხელთებაც ტრადიციული 
მიმდინარეობებისა და ჟანრების ფარგლებში 
რთულია: ესეისტური ფილმები ისეთი ფილმებია, 
რომლებიც თავიანთ საკუთარ გამოსახულებას 
აირეკლავენ, რომლებიც სიუჟეტის უბრალო 
თხრობაზე მეტად იდეას ავითარებენ. ისინი 
ზოგჯერ ინტელექტუალური და ფილოსოფიური 
ფორმის ნაშრომებია, რომლებიც ̀ აზროვნებენ~ და 
ახდენენ აზროვნების სტიმულირებას. ესეისტური 
ფილმებისთვის დამახასიათებელია მკრეხელური 
დამოკიდებულება, რომელიც ეჭვს ბადებს და 
სიუჟეტის გამოსახვის შესაძლებლობას კითხვის 
ნიშნის ქვეშ აყენებს. ესეისტური ფილმი ნაკლებად 
არის თვითმყოფადი, კარგად განსაზღვრული 
კინოჟანრი, ის უფრო მეტად შემეცნების ჩა მო-
ყალიბების კრიტიკული მეთოდია.

ეს გამოცემა ინტენსიურად იმსჯელებს კითხვაზე 
`რა არის ესეი ფილმი?~ – თუმცა მას საბოლოო 
პასუხის გარეშე დატოვებს. ესეისტურობა ფილ-
მში, ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პირ ველ 
ყოვლისა, პირობითი აღნიშვნაა არტ-რეფლექ-
სური პრაქტიკის, რომელიც თავს არიდებს ცნე-
ბებით სახელდებას და, ამავე დროს, იძლევა 
მასალას განსჯისათვის. ზოგიერთ ყველაზე 
საინტერესო რეჟისორს სჯეროდა ფილმის ამ 
ფორმის დაფუძნებისა, მათ შორის იყვნენ სერგეი 
ეიზენშტეინი, ჰანს რიხტერი, პიერ პაოლო პა-
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ზოლინი და ორსონ უელსი. გერმანიაშიც, პირველ 
რიგში, არა კინოკრიტიკოსები, არამედ თავად 
კინორეჟისორები იყენებენ და ავრცელებენ ამ 
ცნებას. მაგალითად, ჰარუნ ფაროკი, ჰარტმუტ 
ბიტომსკი, პეტერ კრიგი და ალექსანდრ კლუგე. 
ასევე, ქალი რეჟისორებიც ინტენსიურად იყენებენ 
ამ არაიერარქიულ ფორმას, მათ შორის არიან 
ტრინ ტ. მინჰ-ჰა, რეა ტაჯირი, სუზან კორდა, 
ანგელა მელიტოპოლოსი და ჰიტო შტეიერლი. მათ, 
ყველას, სურდათ ყურადღების გამახვილება იმაზე, 
რომ მათი ფილმები განსხვავდება ტრადიციული 
დოკუმენტური ფილმებისგან. მათ ისიც აერ-
თიანებს, რომ ყველანი დაინტერესებულნი არიან 
კინოთეორიის საკითხებით, მეტწილად თავად წე-
რენ რეგულარულად კინოზე და აქტიურად არიან 
ჩართულნი სოციალურ მოძრაობებში. 

წინამდებარე გამოცემა, შერჩეული ტექსტების 
საფუძველზე, რომლებიც ამ საკითხისადმი ნამ-
დვილად განსხვავებულ მიდგომას გვთავაზობს, 
პირველად წარადგენს ესეისტური ფილმის ფორ-
მების შესახებ ტექსტების კრებულს ქართულ 
ენაზე. ის იწყება ჩემი სტატიით `თავგადასავალი: 
ესეი ფილმი – 60 წელი ციებ-ცხელება და ოცნებე-
ბი~, რომელიც შესავალს და ზოგად მიმოხილვას 
წარმოადგენს. ეს არის ესეისტური ფილმის ფე-
ნომენის დროში განთავსების მცდელობა, მისი 
ისტორიული კონტექსტის ჩვენებით. სტატია 
გა ნიხილავს ესეისტური კინოპრაქტიკის ისტო-
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რიულად მდგრად კონიუნქტურას, მას, პირველ 
რიგში, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდს 
მიაკუთვნებს და ახასიათებს როგორც უუნაროს 
სათანადოდ ასახოს ებრაელთა გენოციდის 
ტრავ მული გამოცდილება. ამის შედეგია ახალი 
ტიპის ესეი ფილმი, რომელიც უფრო მეტად 
თავისი თემატიკით შემოიფარგლება, ვიდრე მი-
სი განსაზღვრებითი გამოხატვით. ის ყოველ 
ჯერზე ხელახლა უახლოვდება საკუთარ თავს 
და მიახლოებისას წარმოშობილ გადაფარვებსა 
და ნაპრალებს უბრალოდ თვალსაჩინოს ხდის.   
ამასთანავე, ახალი ტიპის ესეი ფილმი გამო-
უხატველს და გამოუთქმელსაც უტოვებს სივ-
რცეს. ჯგუფ `მარცხენა სანაპიროს~ (Rive 
Gauche მარკერი, რენე, ვარდა და სხვები) საავ-
ტორო ფილმები 1950-იან წლებში მათთვის 
დამახასიათებელი, განსაკუთრებული სოციალუ-
რი ჩართულობის, სუბიექტურობის და არტ-
ფორმალური ინოვაციების ერთიანობის წყალო-
ბით წინა პლანზე ინაცვლებენ. ყველაფერ ამას 
ერთად ჰქვია ესეი ფილმი.

შემდეგ ჩვენ ვთარგმნეთ და ამ გამოცემაში 
წარმოგიდგენთ კომენტარებს ორი კარგად ცნო-
ბილი ესეი ფილმის შესახებ – ამდენად, ესეი 
ფილმის ენობრივი სპეციფიკა, განსაკუთრებით 
კი მისი აღნიშნული სუბიექტურობა, გასაგებია 
და მისი შემოწმება შესაძლებელია. კრის მარ-
კერის ფილმი `უმზეოდ~ (Sans Soleil) (საფ. 
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1982), `გლობალიზაციას~ ეხება. ეს ტერმინი 
დაახლოებით 30 წლის წინ სულაც არ იყო ყვე-
ლასთვის ცნობილი. მარკერი ამ ფილმში ვირ-
ტუოზულად განავრცობს გლობალიზაციის თემას 
კონტინენტებს შორის `მოგზაურობით~ – წინ 
და უკან, იაპონიასა და გვინეა-ბისაუს შორის, 
სან-ფრანცისკოდან ისლანდიამდე. როგორც 
ოპერატორის საექსპედიციო მოხსენება, ის ფაქ-
ტობრივად არის ბედნიერების მომტანი `მე-ს 
ატომიზაცია-გაშლა~, მე-ს უწყვეტი გარდაქმნა 
მოგზაურობაში მუდმივი კურსიდან გადახვევებით. 
იქ, სადაც ნაცნობი კოორდინატები აღარ არსებობს, 
მისთვის შესაძლებელი ხდება იმ `საგნების~ ძებ-
ნის დაწყება, `რომლებიც გულს გვიჩქარებენ~. 
მარკერი ქმნის მეხსიერების ნაკადს, რომელსაც 
მხოლოდ საკუთარი უპირატეს ინტერესებს და 
მიდრეკილებებს უქვემდებარებს და რომელიც 
მისი გაბნეული მეხსიერებების შედეგია. მუდმი-
ვად არსებული ანტითეზა, რომელსაც, სამყაროს 
ძლიერ სუბიექტური მიკერძოების გამო, მისი 
თავის მართლება ეფუძნება, ქმნის სატელევიზიო 
მაუწყებლობის ნორმატიულ სისტემას. ეს იძ-
ლევა სურათ-ხატების უწყვეტ დინებას, მაგრამ 
ახლახანს წარმოშობილი აშკარა ტოტალური 
მეხსიერება საბოლოოდ ანესთეზირებულია და ის 
ტკივილს ვეღარ გრძნობს. 

ასევე აქტუალურია კომენტარები, რომელიც ახ-
ლავს ჰარუნ ფაროკის ფილმს `სამყაროს ხატები 
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და ომის წარწერა~ (გერმ. 1988), რამდენადაც ეს 
ფილმი თანმიმდევრულად აყენებს კითხვის ნიშნის 
ქვეშ სურათ-ხატებს და, ამასთანავე, გვთავაზობს 
ფართო არსენალს მათი კრიტიკისათვის. ფილმი 
ასახავს იმ რეალობას, რომელსაც ადეკვატური 
სურათი არ გააჩნია: აუშვიცის გენოციდს. ამ 
ფაქტობრივი სიცარიელის ნაცვლად, ფაროკი 
აჯგუფებს აუშვიცის `სხვა~, არაკანონიკურ სუ-
რათ-ხატებს. ფილმი, ასევე, მოგვითხრობს იმ 
დამაბნეველი ფოტოგრაფიული ჩანაწერების 
ტექ ნიკურ საშუალებების შესახებ, რომლებიც 
ომისას იყო გამოყენებული, და აჩვენებს ომის 
მნიშვნელოვანი საიერიშე მიზნების შენიღბვას, 
ანუ თავად რეალობის ილუზორულობას. მარ-
კერისა და ფაროკის ფილმები კვლავ და კვლავ 
აჩვენებენ, თუ როგორ ხდება კოლექტიური 
მეხსიერების და ძირითადი ისტორიული ხატე-
ბის პოლიტიკური მიზნებით გაყალბება და მა-
თი ინსტრუმენტალიზაცია. ისინი, აგრეთვე, აჩ-
ვენებენ, თუ როგორ შეიძლება იქცნენ სურათები, 
არსებითი რედაქტირების შედეგად (ენა, მონ-
ტაჟი, სურათის სინთეზატორი, კომპიუტერი), 
სუბვერსიულად და მიაღწიონ `სურათის ჰიპო-
თეტურ წარმოდგენას~. ეს განსაკუთრებით აშ-
კარად აისახება ისტორიული შემთხვევების ისეთ 
ცნობილ, მოძველებულ, ინფლაციურად ნაჩვენებ 
სურათებში, როგორებიცაა კამიკაძე-პილოტები, 
საპროტესტო აქციებზე დემოსტრანტების მუშ-
ტები და აუშვიცის კადრები. 
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სამართლიანია აღვნიშნოთ, რომ სახელმწიფოს 
მიერ გამოყენებულმა დეზინფორმაციამ შეარ-
ბილა დოკუმენტური ფილმის, პროპაგანდისა 
და რეკლამის განსაზღვრული საზღვრები. 
`გერ  მანული შემოდგომის~ შემდეგ, 1980-იან  
წლებ ში, ესეისტურმა ფილმებმა მცირე კონი-
უნქტურა შექმნეს, რომლის ერთ-ერთ მთავარ 
პროტაგონისტად ალექსანდრ კლუგე ითვლება. 
ა. კლუგემ ფილმებით გერმანია შემოდგომაზე 
(გერმ. 1977/1978) და კანდიდატი (გერმ. 1980) 
თავისი წვლილი შეიტანა კოლექტიური ფილმის 
განვითარებაში. ამ ფილმებში იგი განმეორებით 
შეეხო იმ მცდარ და შეცდომაში შემყვან გან-
ცხადებებს, რომლებიც ვრცელდებოდა სახელ-
მწიფოსა და იმდროინდელი პოლიტიკული ლი-
დერების, მაგ., კანცლერობის კანდიდატ ფრანც 
იოზეფ შტრაუსის, მხრიდან. შლაიერისა და 
წითელი არმიის ფრაქციის ტერორისტების და-
საფლავებას შორის პარალელებით ფილმი ასა-
ხავს საზოგადოების შინაგან კონფლიქტს და 
წინააღმდეგობებს, ამავე დროს, დაჟინებით მო-
ითხოვს მათ შორის რაღაც საერთოს წარ მოჩენას: 
სახემწიფოც კი შეიძლება ხანდახან გახდეს 
ტერორისტი, მაგალითად, მარსელში 1934 წელს 
სერბეთის მეფის მკვლელობისას, რომელიც 
ნაცისტური საიდუმლო სამსახურების დახმარებით 
განხორციელდა; ან საველე მარ შალ ერვინ რომელსის 
თვითმკვლელობამდე მიყვანისას ნაციონალ-სო-
ციალისტური პარტიის მმართველთა მიერ, რაც 
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შემდგომ საპატიო დაკ რძალვით მიიჩქმალა. კლუგე 
გვიჩვენებს სამყაროს, რომელიც სულაც არ არის ის, 
რაც ერთი შეხედვით ჩანს. 

ესეისტების წარმოდგენით სამყარო არის ერთი 
მთლიანობა, რომელიც შედგება ერთმანეთში გა-
დაჯაჭვული ნაწილებისაგან. სამყაროს ბალანსი 
დამოკიდებულია ყოველ მის ნაწილზე. ყველაფე რი 
ყველაფერთან არის დაკავშირებული. შესაბამი-
სად, ესეი ფილმი სიამოვნებით გადაუხვევს 
აღებული გეზიდან და იწყებს ახალ თვალსაჩინო 
ექსკურსს. თუმცა, ესეისტებისთვის გადახვევა 
არის ონტოლოგიური პრინციპი, უფრო ზუსტად 
რომ ვთქვათ, ის მათთვის საერთოდაც არ არ-
სებობს. როგორც დენის დიდრო აღნიშნავს: 
`არაფერი არ არსებობს კავშირის გარეშე, არც 
მეოცნებეს და არც სულელის თავში, და საუბარ-
შიც ყველაფერი ერთმანეთზეა დამოკიდებული~.

გოეთეს ინსტიტუტთან და თბილისის ფრანგულ 
ინსტიტუტთან ერთად ინიცირებული სემინარის 
`პოლიტიკური ესეი ფილმი~ კონტექსტში სხვა-
დასხვაგვარი ტექსტებისგან შედგენილი წი ნა -
მდებარე კრებულის მიზანია ცოდნის გა საღ-
რმავებლად დანერგოს ესეისტური ფილმის მე-
თოდები იმ იმედით, რომ ეს დიალოგი ოდესმე 
გაგრძელდება ფილმით წერილი საქართველოდან, 
რომელიც იქნება ექო ფილმისა წერილი ციმ
ბირიდან. ვინ იკისრებს ამ სამუშაოს?
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კრის მარკერი (1921-2012) – ფრანგი კინოესეისტი, 
უახლესი დოკუმენტური ფილმის ერთ-ერთი 
ცენ ტრალური წარმომადგენელი. მარკერი თა-
ვისი კრიტიკულ-პოეტური ნარატივითა და პო-
ლიტიკური ფილმის ფორმატით არის ცნო ბი-
ლი. მისი შემოქმედება ინსპირირებული იყო 
კინოავანგარდით. იგი იყო საბჭოთა კინო რე-
ჟისორის, ალექსანდრე მედვედკინის, მეგობარი 
და ხელახლა აღმომჩენი, რომელსაც მიუძღვნა 
ფილმი `უკანასკნელი ბოლშევიკი~ (`The Last 
Bolshevik~, საფრანგეთი, 1992). კრის მარკერის 
ფოტოფილმმა `La Jetée~ (`ასაფრენი ბილიკი~, 
საფრანგეთი, 1962) მას სახელი გაუთქვა ჩრდილო 
ამერიკაში და ადგილი დაუმკვიდრა Underground 
კინემატოგრაფიაში. ამ ფილმის რემეიკი გა-
დაღებული იყო ჰოლივუდში (`12 მაიმუნი~), ხოლო 
ფილმი `Sans Soleil~ (`უმზეოდ~, საფრანგეთი, 
1983) დღესაც კინორეფლექსიის საგნად რჩე-
ბა. 1988 წელს კინოგადაღებები ჰქონდა საქარ-
თველოშიც. 1980-იანი წლებიდან ფილმებთან ერ-
თად ქმნი და მულტიმედია პროექტებსაც. ავტორია  
60-მდე ფილმისა.
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`ქვეყანათა1 სიშორე ერთგვარად ანაზ
ღაურებს დროთა მეტისმეტად დიდ სი
ახლოვეს~.

რასინი, `ბაიაზიდის~ მეორე 
წინასიტყვა ობა.

წინასიტყვაობა

1965 წელს ისლანდიაში გადაღებული გზაზე 
მიმავალი სამი ბავშვის გამოსახულება იყო 
პირველი კადრი, რომელზეც ის მესაუბრა. ეს 
კადრი მისთვის ბედნიერების ამსახველი იყო. 
მითხრა, რომ ბევრჯერ ცადა ამ კადრის სხვა 
კადრებთან დაკავშირება, მაგრამ ყოველთვის 
– წარუმატებლად. ის მწერდა: `... ერთ დღეს 
მას ფილმის დასაწყისში განცალკევებულად 
ჩავსვამ, გრძელ შავ ფირთან ერთად. თუ კადრში 
ბედნიერება ვერ დაინახეს, სიშავეს ხომ მაინც 
დაინახავენ~.

მოქმედება 1

ის მწერდა: `ჰოკაიდოდან, ჩრდილოეთის კუნ-
ძულიდან ვბრუნდები. მდიდარი და მოჩქარე 

1 ტექსტი წარმოადგენს ამავე სახელწოდების ფილმის 
კომენტარტექსტს (გამომც. შენიშვნა).
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ჰარუნ ფაროკი (დაიბ. ნოვი იჩინში, ჩეხ., 1944  
წელს – გარდ. ბერლინში 2014 წელს) – კინო-
დოკუმენტალისტი, კინოესეისტი და ლიტე რა-
ტურული ავტორი. ამუშავებს მომხ მარებლური 
საზოგადოების, ომისა და სხვადასხვა სახის გა-
მოსახულების პოლიტიკური გამოყენების თე-
მებს. ხშირად იყენებს მონტაჟის სპეციალურ 
ტექნიკას. კონცეფციური თვალსაზრისით მკაც-
რად ორგანიზებულ მის ნაშრომებს წარმოადგენს 
ადრინდელი პოლიტიკური სააგიტაციო და ბრეხ  -
ტიანული ე. წ. `სასწავლო ფილმები~ (Lehrfilme),  
კინოესეები და სატელევიზიო დო კუმენტური 
ფილ მები. 1974-1984 წლებში იყო ჟურნალ `ფილმ-
კრიტიკის~ (Filmkritik) რედაქ ტორი. 1990-იანების 
შუა წლებიდან მის ფილმებს ემატება გა მო-
ფე ნებისა და მუ ზეუმის კონტექსტში გან ხორ-
ციელებული ვიდე ოინსტალაციები პოლი ტი კურ  
და კინოს თეორიის საკითხებზე. მრავალი წლის 
განმავლობაში იყო კრისტიან პეტცოლდის ფილ-
მების დრა მატურგიული მრჩეველი. არის  78-მდე 
ფილმის ავტორი.
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talRa1 miwas exeTqeba _ uwesrigod, ara 
uwesod. es moZraoba Tvals waritacebs, Tum
ca ar atyvevebs, da azrebs aRZravs.

azrTa aRmZvrel zvirTcemas, misTvis dama
xasiaTebel moZraobas ki aq, hanoveris tal
Rebis did arxSi, mecnierulad ikvleven.
wylis moZraoba, sinaTlesTan SedarebiT, jer 
kidev naklebad aris Seswavlili.

mdinare elbes locmanis radiodialogi:
_ … hamburgi! esesaa kursi… CrdiloeTiT 
SevicvaleT.
_ ah, germanuli katarRa xarT, gasagebia. ki 
magram, erTi miTxariT, germanelebi xarT da 
wesiT unda icodeT, rom elbe pirvels unda 
daukavSirdeT; mainc, saiT gagiweviaT, over2.
_ zemoT, helgolandze vapirebT da, rac Se
exeba dakavSirebas, erTi orjer Tu samjer 
davreke da aravin mipasuxa, esesaa vapirebdi 
kidev erTxel mecada.
_ kargi. magram romeli arxiT rekavdiT, over.
_ me16Ti…
_ SeuZlebelia, am SemTxvevaSi gagigonebdiT.  
ho, kargi, ara uSavs, axla gavige. Tqveni sanaos
no informacia xelT maqvs: ukve gamovacxadeT, 

1 ტექსტი წარმოადგენს ამავე სახელწოდების ფილმის 
კომენტარტექსტს (გამომც. შენიშვნა). 

2 kavSiris dasasruli (aq da SemdgomSi redaqt. Sen.).
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sergei eizenSteini _ inteleqtuluri montaJi

sabWoTa kinematografistisa da xelovnebis mkv
levris sergei eizenSteinis kinomontaJis Teoriis 
fundamenturi teqstebis winamdebare krebuli 
aerTianebs mis adreul manifests »atraqcionebis 
montaJi« (1923) da eizenSteinis kinoTeoriis »in
teleqtualuri montaJis« centralur naSromebs 
_ »kadrs miRma« (1929), »meoTxe ganzomileba kino
Si« (1929) da »kinoformis dramaturgia« (1929). 
eizenSteinis revoluciuri kinotrilogia da misi 
mTavari filmi »javSnosani potiomkini« (1925) 
aris mcdeloba »inteleqtualuri montaJis« praq
tikuli realizaciisa da dResac kinorefleqsiis 
erTerT mniSvnelovan magaliTad  rCeba.

gamocemis winasit yva
obis avtoria sergei 
eizenSteinis Semoqme
debis mkvlevari, ger
maneli profesori oq
sana bulgakova.
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sabWoTa kinematografistisa da xelovne-
bis mkvlevris sergei eizenSteinis kino-
montaJis Teoriis fundamenturi teqste-
bis winamdebare krebuli aerTianebs mis 
adreul manifests »atraqcionebis monta-
Ji« (1923) da eizenSteinis kinoTeoriis 
»inteleqtualuri montaJis« centralur 
naSromebs _ »kadrs miRma« (1929), »meoTxe 
ganzomileba kinoSi« (1929) da »kinofor-
mis dramaturgia« (1929). eizenSteinis re-
voluciuri kinotrilogia da misi mTavari 
filmi »javSnosani potiomkini« (1925) 
aris mcdeloba »inteleqtualuri mon-
taJis« praqtikuli realizaciisa da dRe-
sac kinorefleqsiis erT-erT mniSvnelo-
van magaliTad  rCeba.

gamocemis winasityvaobis avtoria sergei 
eizenSteinis Semoqmedebis mkvlevari, ger-
maneli  profesori  oqsana  bulgakova.



Ziga vertovi _ adamiani kinoaparatiT

sabWoTa avangardistis, kinodokumentalistisa 
da dokumenturi kinos Teoretikosis, Ziga verto
vis (18961954) teqstebis krebuli »adamiani kino
aparatiT« aerTianebs vertovis mier daarsebuli 
SemoqmedebiTi jgufis »kinokebis« manifests _ 
»Cven. manifestis varianti« (1922), kinoTeori
ul statiebs _ »kinokebi. gadatrialeba« (1923), 
»»kinoTvalidan« »radioTvalamde«« (1929) da 
sascenaro variants filmisaTvis »adamiani kino
aparatiT« (1929). vertovis filmi »adamini kino
aparatiT« Tavisi novatoruli koncefciiT dRe
sac dokumenturi kinos praqtikul  nimuSad  rCeba.

wigns darTuli aqvs 
ger maneli profeso
ris, sabWoTa kinoavan
gardis specialistis, 
oqsana  bulgakovas  wi
na sityvaoba.



valter beniamini _ xelovnebis nawarmoebi 
misi teqnikuri reproducirebadobis epo-
qaSi | istoriis cnebis Sesaxeb

mkiTxvels pirvelad eZleva saSualeba gaecnos qar-
Tul enaze cnobili ebrauli warmoSobis germaneli 
filosofosisa da kulturis mkvlevris, valter 
beniaminis (1892-1940), or umniSvnelovanes naSroms: 
»xelovnebis nawarmoebi misi teqnikuri repro-
ducirebadobis epoqaSi« (1935-1936) da »istoriis 
cnebis Sesaxeb« (1940). 

pirveli werili xelovnebis nimuSis »auris« da-
kargvis axsnas gvTavazobs da am movlenas teqni-
kuri reproducirebis pirobebiT gansazRvravs. 
am teqstma gansakuTrebuli aqtualuroba SeiZina 

1960-ian wlebSi da is  
faqtobrivad iqca mo -
wodebad xelovneba 
ga    moeyenebinaT ara 
fa  Sisturi, aramed so-
cialur-politikuri 
eman sipaciis mizniT.

Tezisebi »istoriis 
cnebis Sesaxeb« Tavi-
seburad ajamebs msje-
lobas istoriuli 
ma terializmis daniS-
nulebaze imdroinde-
li araorTodoqsuli 
marqsizmis farglebSi.



maqs horkhaimeri  da  Teodor v. adorno _ 
ganmanaTleblobis dialeqtika. filosofi-
uri fragmentebi

„ganmanaTleblobis dialeqtika“ (1944/471969) 
„frank furtis skolis“ kritikuli Teoriis yve
laze didi gavlenis mqone naSromia. wignSi mocemu
lia Tanamedrove sazogadoebis Zireuli kritika.  
civilizaciis ganviTarebis fundamenturi ana
li zis safuZvelze gamokvleulia miTosidan gan
manaTleblobis warmoSoba da ganmanaTleblobis 
miTosiskenve Semobruneba. naSromi warmoadgens 
Tanamedrove subieqtis, misi „TviTis“, formirebis 
filosofiur Tavdapirvel istorias da ganixilavs 
zneobriobisa da uzneobis Tanxvedras Taname
drove sazogadoebaSi. am wignSi ganxilulia kul
turis industriis meSveobiT ada mianTa masobrivi 

mot yuebis meqanizmebi. 
aseve, gaanalizebulia 
ganmanaTleblobis saz
Rvrebi, romlebsac, na
cionalsocializmSi 
gan xorcielebuli ka
tas trofis Sedegad, 
an tisemitizmis ele
mentebi warmoadgenen. 

pirvel qarTul Targ
mans Tan axlavs devi 
dumbaZis narkvevi imis 
axsnis mcdelobiT, Tu 
ratom rCeba „ganmanaT
leblobis dialeqtika“ 
dResac aqtualuri.



hans beleri _ kinomontaJis aspeqtebi

dasavleTSi farTod gavrcelebuli, Sesavali  
xasiaTis mqone kinosamontaJo saxelmZRvanelo  
teqsti, sadac gaanalizebulia aq     tua luri samo n  
taJo modelebi, cnebebi da reJisorTa spe ci
fikuri stilebi: eizenSteini, bunueli, hiC ko
ki, godari, tarkovski, kubriki, jarmuSi da sxva.

gamocemas axlavs kino samonta Jo cn e   be  bis gan  
  ma r   te bi Ti    le q si koni; ka  dris sidideTa ma C ve  

 ne beli da 180 gra dusis 
principis amsaxveli sqe  
mebi.



germane gogitiZe _ qarTuli kinos warsulidan

pirveli qarTveli kinomewarme germane gogitiZe 
(18861960) 1925 wels berlinSi vizitisas kiTxviT 
mimarTavs germanel kinoklasikos fric langs _ ga
daiRebs Tu ara  igi  `vefxistyaosans~?

es gamocema aerTianebs gogitiZis gamouqveynebeli 
kinomemuarebis Targmans, kritikul werilebs da 
saarqivo masalebs 19 ilustraciiT.

gamocemas darTuli aqvs gogitiZis sruli biogra
fia, romelic aRwers misi cxovrebisa da moRvaweo
bis aqamde ucnob faqtebs.

es wigni aris pirveli 
monografia qarTuli 
kinowarmoebis pionerze 
da igi ufro axlos gag
vacnobs qarTuli kinos 
istoriis sawyis  etapebs.



sa.ga.s wignis qurdi _ qurdi ar ariso!


