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ტექსტის ფენომენისა და მისი დისკურსული მეთოდების კვლევა ამოუწურავია თემაა და 
შესაბამისად, დღესაც დიდი აქტუალობით სარგებლობს. არაერთი მკვლევარი ცდილობს 
ახალი გზების ძიებას განსაკუთრებით ამ ეპოქაში, როდესაც ტექსტი, ენა, საზრისი, 
ილუზორულ ჭრილშია წარმოჩენილი და ხშირად უტოპიურ პერსპექტივასაც იძლევა. 
მართალია, ტექსტის კვლევისათვის ძირითადად სემიოტიკური მეთოდები გამოიყენება, 
მაგრამ გაჩნდა ახალი მიდგომებიც, რომელიც ინტერდისციპლინარულ ხასიათს ატარებს 
და სხვა მეცნიერულ სფეროებსაც კვეთს. ეს მიდგომები უფრო და უფრო აქტუალურია, 
როდესაც აქცენტი კეთდება გამონათქვამის თეორიასა და ტექსტში სუბიექტურობის 
პრობლემატიკაზე.  
ალბათ ამაში უცნაური არაფერია, ვინაიდან თვით ნიშანთა თეორიის საფუძვლის 
ჩამყრელებიც არ საუბრობდნენ სემიოტიკური მიდგომის უნივერსალურობის შესახებ. 
თავად ფ. დე სოსიურს ეკუთვნის ის სიტყვები, რომ: „სემიოლოგიას ბევრი აქვს 
გასაკეთებელი უკვე იმისთვის, რომ დაადგინოს, თუ სად გადის მისი შესაძლებლობების 
ზღვარი“ 1.  
                                                           
1 Ferdinand de Saussure. Cahier Ferdinand de Saussure, 15, 1857 p.19 
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იულია კრისტევაც თავის ერთერთ ნაშრომში „სემიოტიკა“ (1969) გამოთქვამს იმის 
საჭიროებას, რომ ნიშნის პრობლემატიკა ხელახალა იქნას შესწავლილი იმისათვის, რომ 
საფუძვლიანად მოხდეს ისეთი სფეროების გამოკვლევა, როგორიცაა მაგია, პოეზია, 
რიტუალები, მუსიკა და ფერწერა. სფეროები, რომელნიც, მისი აზრით, ვერ იქნებიან 
შესწავლილი, თუ არ  გადაილახა ნიშნის საზღვრები2. ყოველივე ეს განაპირობებს იმას, 
რომ ტექსტის თუ დისკურსის კვლევა უფრო და უფრო ინტერდისციპლინარულ ხასიათს 
ატარებს. 
ამ კუთხით, განსაკუთრებით საინტერესოა ტექსტის ანალიზის ის მეთოდი, რომელსაც 
გვთავაზობს დღესდღეობით ესპანეთში საკმაოდ განთქმული მეცნიერი, ესეისტი და 
კინოთეორეტიკოსი, ხესუს გონსალეს რეკენა. იგი მადრიდის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ინფორმაციულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აუდიო-ვიზუალური 
დეპარტამენტის კათედრის გამგეა და კინოთეორიის სადოქტორო პროგრამის 
ხელმძღვანელი. ასევე არის სამეცნიერო ასოციაცია „Trama &Fondo“ -ს დამაარასებელი, 
რომელიც თითქმის ოცი წელია გამოსცემს სამეცნიერო ჟურნალს ამავე სახელწოდებით 
და პერიოდულად ატარებს საერთაშორისო კონგრესებს „ტექსტის თეორიის“ სფეროში.  
ხ. გონსალეს რეკენას მიერ შემუშავებული ე.წ. „ტექსტუალური ანალიზის“ ნოვატორულ 
მეთოდოლოგიაში, რომელიც ძირითადად კინემატოგრაფიულ კვლევებს უკავშირდება, 
ურთიერთშერწყმულია სემიოტიკის, ნარატოლოგიის, ფსიქოანალიზისა და 
ანთროპოლოგიის სამეცნიერო დებულებები, რითაც ესპანელმა მეცნიერმა გააფართოვა 
კვლევის სემიოტიკური საზღვრები. მისი  ანალიზის თეორიულ პარადიგმაში ინტერესის 
მთავარ სფეროს წარმოდგენს ის, თუ როგორ არის აგებული ადამიანის სუბიექტური 
სამყარო და როგორ ახდენენ მისი სუბიექტურობის ფორმირებას თხზულებები და 
მითები. მაგრამ ესპანელი თეორეტიკოსის კვლევის ობიექტს ასევე წარმოადგენენ ის 
მხატვრული (კინო)ტექსტები, რომელნიც ადამიანში სუბიექტურობის რღვევას 
განაპირობებენ. შესაბამისად, „ტექსტუალურ ანალიზში“ უპირატესობა სუბიექტის 
იდენტიფიკაციასა და გამონათქვამის თეორიის პრობლემატიკას ენიჭება, სადაც 
                                                           
2 Kristeva, J.: Semiotica I (1969), op. cit., p. 70. 
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ძირითადი ყურადღება ეთმობა კინოტექსტში არა ნათქვამის (enunciado), არამედ თქმის 
პროცესის (enunciación) განხილვას.  
ტექსტი: სამი რეგისტრი და ერთი განზომილება: (Texto: tres registros, una dimensión) 
გონსალეს რეკენას თეორიული კონცეფციები, რომელმაც რადიკალური ცვლილება 
გამოიწვია ტექსტის განსაზღვრებაში და საფუძველი ჩაუყარა ტექსტის ანალიზის ახალ 
მეთოდოლოგიას, წარმოდგენილი იყო სტატიაში „ტექსტი: სამი რეგისტრი და ერთი 
განზომილება“, რომელიც 1997 წელს  სამეცნიერო ჟურნალ “Trama y Fondo“ -ს პირველ 
ნომერში გამოიცა და ეხებოდა ჟ. ლაკანის ცნობილი ტრიადული სქემის კრიტიკას 
„წარმოსახვითის“  „სიმბოლურის“და „რეალურის“, შესახებ.  
ცნობილია, რომ ლაკანისთვის ენა კომუნიკაციის საშუალებაა, რომელიც 
სიგნიფიკანტების „სიმბოლურ“ წესრიგს წარმოადგენს. გონსალეს რეკენა, 
უპირისპირდება რა აღნიშნულ მოსაზრებას, ტრიადულ სქემაშიც ცვლილება შეაქვს. სამ 
რეგისტრში იგი ათავსებს სემიოტიკურს, წარმოსახვითს და რეალურს. სიმბოლური  კი 
გამოყოფილი აქვს ცალკე განზომილებად, რომელიც, მისი აზრით, სიგნიფიკაციას არ 
ექვემდებარება და სემიოტიკის მიერ შემოთავაზებული მეთოდებით ვერ იქნება 
გამოკვლეული3. მართალია, ტექსტის თეორია ითავსებს სემიოტიკას, და დისკურსულ 
ანალიზს, როგორც კვლევის ერთერთ  სფეროს, მაგრამ გონსალეს რეკენა მიიჩნევს, რომ მას 
ვერ მივმართავთ მთლიანი ტექსტუალური ანალიზის წარმოებისას. შესაბამისად, 
გამოაქვს დასკვნა, რომ “ტექსტის ორგანიზება ხდება სემიოტიკურ, წარმოსახვით და 
რეალურ პლანზე. ამ პლანების არტიკულაცია კი ახდენს სუბიექტის გამოცდილების 
ლოკალიზებას სიმბოლურ განზომილებაში“ .4  
 
 

                                                           
3 El Texto Tres Registros y una Dimensión, Trama & Fondo nº 1, 1996. 
4 Maite Gobantes Bilbao. El texto y el abismo. Diálogos con González Requena. Sans Soleil Ediciones. Barcelona 2014. p. 209 
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„ტექსტის თეორია“ და  მეთოდოლოგია (Teoría de Texto y metodología de Análisis) 
ხ. გონსალეს რეკენას თეორიაში კინოტექსტზე მუშაობის მეთოდი გამოსახულებების 
მუდმივი თანხლებით ხდება. მისი აზრით, გამოსახულებაზე უკეთ გამოსახულების 
შესახებ არავინ მეტყველებს. შესაბამისად, ტექსტის წაკითხვაზე მუშაობის სხვა ფორმა 
უბრალოდ შეუძლებელია, რომ არსებობდეს. თუმცა იგი შორსაა მათი უბრალო 
ილუსტრირებისგან. ხშირად აწარმოებს მათ მანიპულირებას,  დეკონტექსტუალიზაციას, 
რადგან თვლის, რომ სწორი კავშირების დამყარებით გამოსახულებები კონოტაციურ 
დატვირთვას იძენენ და თავად იწყებენ ამეტყველებას. ეს  მეთოდოლოგია, რომელიც 
კინოტექსტის ერთეულების სეგმენტაციაში მდგომარეობს, გარკვეულწილად ეხმიანება 
როლან ბარტის უკანასკნელ ეტაპზე განვითარებულ მეთოდს, რომელიც გამოიხატება  
მხატვრული ტექსტის სეგმენტებად  ე.წ. ლექსიებად დაყოფაში კონოტაციური საზრისის 
გამოსავლენად, თუმცა ტექსტის გაგების გლობალურ საკითხებში ხ. გონსალეს რეკენა 
სცილდება ბარტის თეორიულ პარადიგმას.  
მისთვის მთავარია, რომ მკვლევარმა შესძლოს ამ გამოსახულებათა ისეთი 
თანმიმდევრობით განთავსება, რომელიც ხელს შეუწყობს იმ საგანთა თუ 
გამოსახულებათა გამოაშკარავებას, რომელთაც გაააქტიურეს ფილმის ნახვის 
არაცნობიერი გამოცდილება.  ტექსტუალური ანალიზის დართვით შესაძლებელი ხდება, 
რომ  რეჟისორის არაცნობიერი მუშაობა ფორმაზე გახდეს ხედვითი, ცხადი, და 
შესაძლებელი ხდება ამ არაცნობიერი გამოცდილების სუბიექტის ფორმირება და 
ლოკალიზება  არა გამონათქვამში, არამედ თქმის აქტში, ტექსტის წერის/კითხვის 
პროცესში. 
ხ. გონსალეს რეკენას თეორიულ პარადიგმაში მნიშვნელოვანია მხატვრული ტექსტის 
გამიჯვნა სხვა ტიპის ნარატიული ტექსტებისგან, ვინაიდან მხატვრული ტექსტის 
სპეციფიკა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ მასში ყველაზე მკაფიოდ გამოიკვეთება 
სუბიექტის არაცნობიერი მხარე. მართალია, თანამედროვე ნარატივი ძირითადად 
მეტატექსტუალურ ხასიათს ატარებს და ტექსტშივე განიხილავს საზრისის 
პრობლემატიკის თუ სიმართლის პოვნის შეუძლებლობას. მაგრამ მისი აზრით, 
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შეუძლებელია, რომ მხატვრული ტექსტები ცრუობდნენ ადამიანის სუბიექტურობის 
შესახებ, ვინაიდან მათი აგება არაცნობიერ დონეზე ხდება. შესაბამისად, ტექსტს  
განიხილავს არა საზრისის პრობლემატიკის ჭრილში, ან სიმართლის პოვნის 
შეუძლებლობის გამოაშკარავებაში, არამედ იმ თვალსაზრისით, რომ სიმართლე 
სწორედაც იქ, ტექსტში იმყოფება, მის სუბიექტურ დონეზე. ტექსტუალური ანალიზის 
მიზანიც ისაა, რომ დადგიდნეს თუ რა სუბიექტური გამოცდილების კრისტალიზება 
მოხდა ამა თუ იმ მხატვრულ ტექსტში.   
„ტექსტის თეორიის“ განვითარების თვალსაზრისით  
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი ნაშრომი: 
„კლასიკური, მანიერისტული და პოსტკლასიკური თხრობის 
ფორმები ჰოლივუდის კინემატოგრაფში“ (2006)5, რომელმაც 
დიდი ინოვაციები შეიტანა  კინოთხრობის  თანამედროვე 
კვლევებში. წიგნის პირველი ნაწილი ხ. გონსალეს რეკენამ  
დაუთმო  სამი სხვადასხვა კინოფილმის „დილიჟანსის“ (ჯ. 
ფორდი), „თავბრუსხვევის“ (ა. ჰიჩკოკი)  და „კრავთა 
დუმილის“ (ჯ. დემე) „ტექსტუალურ ანალიზს“, რომელნიც 
თითოეულ ამ პერიოდთაგანს მიაკუთვნა.  
მეორე ნაწილი კი მიუძღვნა მის მიერ შემუშავებული ტექსტის ნოვატორული თეორიის 
დასაბუთებას, რომელსაც ეყრდნობა განხილული კინოტექსტები. აღნიშნულ ნაწილში, 
ასევე აწარმოა საკმაოდ მნიშვნელოვანი კრიტიკული ანალიზი  რამდენიმე დებულებისა, 
რასაც ეყრდნობა თანამედროვე ლინგვისტიკა, სემიოტიკა და ნარატოლოგია. 
 
 

                                                           
5 Jesús, González Requena. Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood.  Castilla Ediciones. 2006 
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აალების წერტილი  (Punto de Ignición) 
ხესუს გონსალეს რეკენა მიიჩნევს, რომ ნებისმიერ ტექსტს გააჩნია ცენტრალური 
წერტილი, რომელიც დისკურსული თვალსაზრისით განსაკუთრებულად 
დატვირთულია, ამიტომ ტექსტის სუბიექტის კვალიც იქ უნდა ვეძიოთ. არსებობენ 
გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ტექსტის ცენტრალური წერტილი ცარიელი რჩება, 
მაგრამ ესეც,  მისი აზრით, ტიპიური მანიერისტული ჟესტია, რაც გარკვეულწილად მათ 
მხატვრულ მიმდინარეობასაც განსაზღვრავს. 
„თუ  ჩვენ  არაერთხელ ვუბრუნდებით ერთი და იმავე მხატვრულ ტექსტს,  ეს არ ხდება 
მისი სიგნიფიკაციიდან, მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რომლის მატარებელიც არის ის: 
მნიშვნელობა ტექსტისგან ცალკე ჩვენს დისკურსულ მეხსიერებაში უკვე დევს. იქ სადაც 
ვბრუნდებით არის ის წერტილი, რაც შეუმეცნებელი, გაუგებარი დარჩა. ვბრუნდებით იქ, 
სადაც კვლავ დაინტერესებულნი ვართ ტექსტით და ტექსტში. […] ვუბრუნდებით იმას 
რაც გვწვავს.6 
ამ წერტილს გონსალეს რეკენამ აალების წერტილი  (Punto de ignición) უწოდა.  
აალების წერტილი მართალია სიგნიფიკაციას არ ექვემდებარება, მაგრამ 
განსაკუთრებული მიზიდულობის ძალა გააჩნია, სადაც სუბიექტის არაცნობიერი 
წადილები ამოიცნობა.  
გონსალეს რეკენას თეორიის მიხედვით, სწორედ  წერასა თუ წაკითხვაში იკვეთება 
სუბიექტის კონტური, რომელიც მდებარეობს აალების ადგილის ღერძზე, ანუ იქ, სადაც  
ხდება სუბიექტური სიმართლის ფორმირება და ამ გამოუთქმელი გამოცდილების 
გარშემო ხდება მთელი სიმბოლური წესრიგის დამყარება. აალების წერტილი 
განსაზღვრავს სუბიექტური ტექსტის სპეციფიკასაც, რომელიც უკავშირდება  ამა თუ იმ 
ტექსტთან მკითხველის დაინტერესებას და მისი როგორც სუბიექტის ლოკალიზებას. 
შესაბამისად, მხატვრული ტექსტი მის მიერ განისაზღვრება, როგორც სივრცე, სადაც 
სუბიექტი ტოვებს საკუთარ კვალს. ხოლო მხატვრული ტექსტის გამოცდილება 
წარმოადგენს ენის საზღვრების გამოცდილებას.  
                                                           
6  Jesús, González Requena. Analisis cinematográfico: teoría y practica del análisis de la secuencia. Editorial Complutense,  Madrid. 1995 p.16 
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გონსალეს რეკენას კონცეფციის დედააზრი ის არის, რომ უნდა დავივიწყოთ 
ვიტგენშტეინისა და ლაკანის მიერ დადებული ვეტო, რომ „უთქმელზე ვერაფერს 
ვიტყვით“. თუ ეს გამონათქვამი ობიექტურ მეცნიერებებში მნიშვნელოვანია და 
ყურადსაღები,  სუბიექტურობის შემთხვევაში ესე არ არის. „საერთოდ, ის რაც არ ითქმის, 
მასზე ბევრი რამის თქმაა შესაძლებელი, იქიდან გამომდინარე რომ ეს „უთქმელობა“ 
რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ენასთან და ენობრივ ფენომენთან პირდაპირ 
კავშირშია, ჩვენ ხომ მეტყველი სუბიექტები ვართ.  ენით შეგვიძლია ამ უთქმელობის 
საზღვრების გავლება, განსაზღვრა, შეგვიძლია ამ სემიოტიკურ ქსელებში მისი  
აღმოცენების  დისკურსიული ფორმების აღწერა“. 7  
ამიტომ შეუძლებელია მხატვრული ტექსტის განხილვა კომუნიკაციურ მოდელზე 
დაყრდნობით, თუ ის გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ ის „ცუდ“ კომუნიკაციას 
აწარმოებს, თუ მხატვრული ტექსტი  გაგების (კოგნიტიურ) ფარგლებს სცილდება, იქ 
სადად რეალური „წვავს“. 
ასე რომ, „ტექსტუალური ანალიზის“ მიზანია არა საზრისთა მრავლობითობის დადგენა, 
არამედ კონცენტრაცია ცენტრალურ ნაწილზე, სადაც ხდება სუბიექტის ამოცნობა და 
თქმის აქტის  რეკონსტრუქცია, რომელიც  უთქმელს სიტყვით ანიჭებს საზრისს, ანუ 
ავლებს ზღვარს სიმბოლურ განზომილებასა და  რეალურს  შორის, ამ სიტყვის 
ლაკანისეული გაგებით.  
 
 ქალღმერთი  (La Diosa) 
 
როგორც ცნობილია, XX საუკუნის მეორე ნახევარში კაცობრიობის მხატვრული ცნობიერების 
განვითარებაში კულტურული თვითშემეცნების ახალმა ფორმებმა და ხელოვნების წინა 
პერიოდების ტენდენციებთან გლობალურმა განხეთქილებამ გამოიწვია სამყაროს მხატვრული 
ხედვის  რადიკალური ცვლილება. ეს გარდატეხა ძირითადად მდგომარეობდა არა ახალი 
გამომხატველობითი ხერხების ფორმირებაში, არამედ მხატვრულ ძიებათა მრავალფეროვნებაში, 
რომელნიც ერთმანეთის პარალელურად ვითარდებოდნენ. სწორედ ამ მრავალფეროვნებამ  

                                                           
7 იქვე, 1995:16-17 
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წარმოშო  XX საუკუნის ბოლოს პოსტმოდერნიზმის მიმდინარეობა და მისთვის შესაბამისი 
მხატვრული ხედვა, რომელიც მეტატექსტუალური ატარებს. ტექსტში ასახული ტექსტთაშორისი, 
ინტერტექსტუალური ურთიერთობები კი გახდა პოსტმოდერნიზმის განსაკუთრებული 
ინტერესის საგანი. ხ. გონსალეს რეკენას სიტყვებით თუ ვიტყვით, „თქმის აქტი ერთგვარ 
დისტანციას იკავებს ნარატიულ გამონათქვამებთან მიმართებაში და თხრობისა და საზრისის 
მიმართ გარკვეულ უნდობლობას გამოხატავს. თანდათან აღინიშნება ნარატიული ინსტანციის 
შესუსტება და შედის რა კრიზისში მხატვრული გმირის ფუნქციური მახასიათებლები, სუსტდება 
რა ნარატიული აქტის სიმბოლური ღირებულება, წერის აქტი და მასთან ერთად ავტორის ფიგურა 
იმკვიდრებს პროტაგონისტულ ადგილს ნარატიულ ტექსტში“ [გონსალეს რეკენა, 2007:5]. 
ინტერტექსტუალობისა და ავტორისეული ფიგურის ტექსტუალიზაციის გარდა გონსალეს რეკენა 
პოსტმოდერნული დისკურსისთვის დამახასიათებელ კიდევ ერთ ნიშანზე ამახვილებს 
ყურადღებას. მისი დაკვირვების თანახმად, ნარატიულ ტექსტში თხრობითი აქტის კრიზისის 
შესვლისას, ირღვევა კლასიკური აქტანტური სტრუქტურა (გრეიმასი), ხოლო იქ სადაც გამგზავნი 
აღარ არსებობს, ჩნდება ქაოსი,  ქაოსის ცენტრში  კი  ისადგურებს ფანტაზმური ფიგურა, რომელიც 
არქაული ქალი ღვთაების, ქალღმერთის სახით (la Diosa) არის წარმოდგენილი და თან სდევს 
ევროპული პოსტმოდერნული კინოხელოვნების ძირითად ნაწილს.   [იხ. სურ.] 
 
 

              
                                                        მეტროპოლისი, ფრიც ლანგი (1927) 

(ფრაგმენტი გონსალეს რეკენას „მეტროპოლისის ტექსტუალური ანალიზიდან“ 
http://gonzalezrequena.com/de-la-muerte-de-dios-al-retorno-de-la-diosa/) 
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ამ კუთხით ესპანელი კინოანალიტიკოსი გვთავაზობს 
უაღრესად საინტერესო ორენოვან ნაშრომს „ფანტაზმური 
სცენები: ფარული დიალოგი ალფრედ ჰიჩკოკსა და ლუის 
ბუნუელს შორის“  (2011) რომლის ტექსტუალურ 
ანალიზში ამ ფანტაზმური ფიგურის კვლევასთან ერთად 
გამოვლინდა აქამდე უცნობი ინტერტექსტუალური 
ურთიერთკავშირი, რომელიც ამ ორი  დიდი რეჟისორის 
ფარულ დიალოგზე მიუთითებს. 
 
 

[http://blogcentroguerrero.org/2011/05/escenas-fantasmaticas-la-publicacion/ ] 
 

 
უკანასკნელ პერიოდში მხატვრულ ტექსტებში ქალღმერთის 
ლოკალიზება და მისი როლის განხილვა ტექსტის ანალიზის 
კვლევის ერთერთ მნიშვნელოვან საგანს წარმოადგენს,  
ხოლო  2015 წლის მარტში მადრიდში  ჩატარებული 
საერთაშორისო კონგრესი „ტექსტის ანალიზის“ სფეროში 
მთლიანად ქალღმერთის თემატიკას დაეთმო. 
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დღესდღეობით, ხესუს გონსალეს რეკენას მიერ შემუშავეული „ტექსტის თეორია“ და 
„ტექსტუალური ანალიზის“ მეთოდოლოგია ესპანელ თეორეტიკოსთა შორის დიდი 
პოპულაულობით სარგებლობს, რომელთა უმრავლესობა გაერთიანებულია მის მიერ 
დაარსებულ ასოციაციაში “Trama&fondo”, სადაც მიმდინარეობს აქტიური სამეცნიერო 
მოღვაწეობა, ტარდება საერთაშორისო კონგრესები და კონფერენციები 
კინემატოგრაფიული კვლევებისა და „ტექსტის თეორიის“ განვითარების  კუთხით. 
გამოყენებული ლიტერატურა 
გობანტეს ბილბაო, 2015: Gobantes Bilbao, M. El texto y el abismo. Diálogos con González Requena. Sans Soleil 
Ediciones. Barcelona 2014. p. 209 
გონსალეს რეკენა 1995: González Requena, J. El Texto Tres Registros y una Dimensión, Trama & Fondo nº 1, 1996. 
------- (1995) Analisis cinematográfico: teoría y práctica del análisis de la secuencia. Edit.Complut.Madrid.1995 p.16 
------ (2006) Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood. Castilla Ediciones. 2006 
კრისტევა, 1969: Kristeva, J. 1969: Semiótica I Fundamentos, Madrid, 2001. p. 70. 
სოსიური, ფ.  1957: Saussure, F.  Cahier Ferdinand de Saussure, 15, 1957 p.19 
 
 

 
პროფ. ხესუს გონსალეს რეკენა 

ხესუს გონსალეს რეკენას თეორიული შრომების, სტატიებისა და წიგნების არასრული 
ჩამონათვალი: 

წიგნები: 
„ფანტაზმატიკური სცენები: ფარული დიალოგი ალფრედ ჰიჩკოკსა და ლუის ბუნუელს 
შორის“  (2011) 
„სამი მოგვი მეფე. სიმბოლური ენერგია“ (2002) 



11  

 „კლასიკური, მანერისტული და პოსტკლასიკური თხრობის ფორმები ჰოლივუდის 
კინემატოგრაფში“  (2006) 
 „გიჟური სიყვარული ბაღში. ლუის ბუნუელის ფილმებში მკვიდრი ქალღმერთი. (2008) 
„ლეოლო. კინემატოგრაფიული წერილობა ფსიქოზის ჩრდილში“ (2000) 
„სარეკლამო კლიპი. ლტოლვის მეტამორფოზა“  (1995) 
„ეიზენშტეინი,. ანუ ის რაც უნდა დაწერილ იქნას“ (1992) 
„სატელევიზიო დისკურსი: პოსმოდერნული სანახაობა“ (1988) 
 „სარკის მეტაფორა: დუგლას სირკის კინო“. (1986) 
 
სტატიები: 
„ლაკანის დისკურსის რღვევის საკითხისათვის (დისკურსის გარდატეხის წერტილი)“ 
(2012)  
„სიმბოლური ენერგია“ (2009);  
„სახლი ტექსტია“ (2004);   
„სიმართლის თეორია“ (2003);  
„კოშმარი და ფსიქოზი ტექსტის თეორიაში“ (2002) 
„კასაბლანკა: ოიდიპოსის ნიშანი“ (1999) 
„პირველითგან იყო სიტყვა. სიტყვა vs.ნიშანი (1998); 
 „სუბიექტის ადგილი“ (1996) 
„ტექსტი: სამი რეგისტრი, ერთი განზომილება“(1996)“ 
„პეიზაჟი: ფიგურასა და ფონს შორის“ (1995) 
„თქმის აქტი, თვალსაზრისი, სუბიექტი“ (1987) 
 „ფილმი, დისკურსი, ტექსტი. მხატვრული დისკურსის განსაზღვრებისთვის“ (1985) 
„ონირიკული ტექსტი, მხატვრული ტექსტი“ (1985)  


