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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις αισθητικές, χορογραφικές και δραματουργικές 

τάσεις στο σοβιετικό μπαλέτο, αναφορικά με τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές 

εξελίξεις και κυβερνητικές πολιτιστικές πρακτικές. Ήδη πριν την υπό εξέταση περίοδο, 

τα  Ballets Russes του Sergei Diaghilev, αγκαλιάζοντας τις πρωτοπορίες της εποχής, 

είχαν εισαγάγει επαναστατικές καινοτομίες στο χώρο του μπαλέτου που όμως 

παρουσιάστηκαν κυρίως εκτός ρωσικών  συνόρων. Ο μοντερνιστικός χαρακτήρας των 

μπαλέτων του Diaghilev μεταλαμπαδεύτηκε στην Ευρώπη και την Αμερική από  

χορευτές/τριες και  χορογράφους όπως ο Michel Fokine και ο George Balanchine οι 

οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη στελέχωση και διαμόρφωση των μπαλέτων 

πολλών χωρών. Επιπλέον, την εποχή αυτή αλλά και μετέπειτα, αυτοεξόριστοι 

χορευτές/τριες και χορογράφοι (émigrés) προσπάθησαν να συνδυάσουν την ρωσική 

παράδοση στο μπαλέτο με στοιχεία πρωτοπορίας. 

    Παράλληλα με τις ευρωπαϊκές περιοδείες των  Ballets Russes και την ανάπτυξη του 

‘Νέου’ εκφραστικού χορού υπό την επίδραση της  Isadora Duncan, διαμορφώνεται 

μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση το Σοβιετικό Μπαλέτο που κατά την δεκαετία του 

’20 διακρίνεται από μια έντονη τάση για πειραματισμό, με εκπροσώπους τους Κasyan 

Goleizovsky και Fyodor Lopukhov. Κατά τη σταλινική περίοδο,  εντείνεται η κρατική 

παρέμβαση σε ό,τι αφορά τις τέχνες και συγκεκριμένα το μπαλέτο, που καλείται να 

ακολουθήσει τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Υπό αυτές τις συνθήκες 

αναδεικνύεται το drambalet (δραματοποιημένο μπαλέτο) που χαρακτηρίζεται από 

έντονη θεατρικότητα και στοχεύει στη μετάδοση των κομμουνιστικών ιδανικών.  

  Κατά τη μετασταλινική περίοδο οι καλλιτέχνες αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία 

έκφρασης και κάποιοι χορογράφοι με κύριο εκπρόσωπο τον Yuri Grigorovich, 

εστιάζουν ξανά στην φόρμα και την τεχνική του χορού, υιοθετώντας ένα στυλ 

αθλητικό/ακροβατικό αλλά και με έμφαση στην σκηνική απόδοση του ψυχολογικού 

προφίλ των χαρακτήρων. Παράλληλα το μπαλέτο  Bolshoi διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο 

χορευτικό στυλ, που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στο μνημειώδες μπαλέτο 

Σπάρτακος. Μια μελέτη περίπτωσης (case study) του συγκεκριμένου μπαλέτου στις 

διαφορετικές εκδοχές του, καταδεικνύει τις πολιτικές του προεκτάσεις.  

  Κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το μπαλέτο γίνεται όργανο της εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΣΣΔ. Σοβιετικοί θίασοι παρουσιάζουν με επιτυχία μπαλέτα στην 
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Αμερική, τη Γαλλία και την Αγγλία στα πλαίσια πολιτιστικών ανταλλαγών, με τίμημα 

όμως την αυτομόληση κάποιων σημαντικών χορευτών/τριών. Εντός της ΕΣΣΔ ο 

καινοτόμος χορογράφος  Leonid Yakobson συνεχίζει τη δράση του  - όχι χωρίς εμπόδια 

- προσπαθώντας να εισαγάγει νέες φόρμες στο μπαλέτο, ενώ η  Maya Plisetskaya 

αναδεικνύεται σε εμβληματική σοβιετική αλλά και αντικομφορμίστρια χορεύτρια. Η 

εργασία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Σοβιετικό Μπαλέτο έως τις  δύο τελευταίες 

δεκαετίες της σοβιετικής περιόδου οπότε και παρατηρείται καλλιτεχνική  στασιμότητα  

με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενώ εμφανίζονται και οι πρώτες συνεργασίες σοβιετικών 

θιάσων με σύγχρονους Ευρωπαίους χορογράφους.    
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ABSTRACT 

The current study deals with aesthetic, choreographic and dramatic trends in the Soviet 

ballet, with regard to the socio-political developments and governmental cultural 

practices of the time. Even before the period under consideration, Sergei Diaghilev's 

Ballets, embracing the avant-garde attempts of the time, had already introduced 

revolutionary innovations in the ballet domain, which were presented though mainly 

outside the Russian - Soviet borders. The modernist character of Diaghilev Ballets was 

transferred to Europe and America by dancers and choreographers such as Michel 

Fokine and George Balanchine who played an important role in staffing and shaping 

the ballet in many countries. In addition, during this time and later on, self-exiled 

dancers and choreographers (émigrés) tried to combine the Russian tradition to ballet 

with pioneering elements. 

 In parallel with the European tours of Ballets Russes and the development of the "Νew" 

expressive dance under the influence of Isadora Duncan, following the Great October 

Socialist Revolution, the Soviet Ballet is formed, which, in the 1920s, is distinguished 

by a strong tendency for experimentation, with Kasyan Goleizovsky and Fyodor 

Lopukhov as its main representatives. During the Stalinist era, state intervention is 

intensified in the field of arts, namely ballet, which is invited to follow the requirements 

of socialist realism. Under these circumstances, Drambalet (dramatized ballet) is 

brought to the fore, which is highlighted by intense theatricality and aims to transmit 

the communist ideals. 

 During the Post-Stalinist era, artists acquire more freedom of expression and some 

choreographers, with Yuri Grigorovich as their main representative, focus on the form 

and the technique of dancing, adopting an athletic / acrobatic style, but also emphasize 

on introducing the psychological profile of the characters on stage. At the same time, 

the Bolshoi Ballet shapes a special dancing style, which is reflected in the performance 

of the famous ballet Spartacus. A case study of this ballet and its variations 

demonstrates the political extensions of this particular performance. 

 During the Cold War, ballet becomes an instrument of the Soviet Union's foreign 

policy. Soviet dance troupes successfully present ballet performances in America, 

France and England as means of cultural exchanges, leading to the defect of some 

important dancers. Within the USSR, the innovative choreographer Leonid Yakobson 
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continues his action - not without obstacles - trying to introduce new forms on ballet, 

while Maya Plisetskaya emerges as an iconic Soviet, but also anti-conformist dancer. 

This study monitors developments in the Soviet ballet until the last two decades of the 

Soviet period, when a point of artistic stagnation is reached, with limited exceptions, 

and the first collaborations of Soviet troupes with modern European choreographers are 

introduced. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το μπαλέτο έχει μια πλούσια ιστορία που ξεκινά από την Ιταλική Αναγέννηση. Από 

θέαμα ψυχαγωγίας και επίδειξης δύναμης της Αυλής σε ένα πρώτο στάδιο, 

μεταμορφώθηκε σιγά σιγά σε ένα είδος υψηλής τέχνης που απολάμβαναν οι πλούσιοι. 

Στην τσαρική Ρωσία, όπου το καθεστώς χρηματοδοτούσε τις κρατικές σχολές χορού, 

η τέχνη του μπαλέτου γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση τον 19ο αιώνα. Συνδέθηκε με την 

εξουσία και όταν εκείνη κατέρρευσε με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του, ρόλος που τελικά 

κατέστη ιδιαίτερα σημαντικός  για την οικοδόμηση της νέας σοβιετικής ταυτότητας και 

που η σημασία του διατηρείται ως και σήμερα. Ως προϊόν υψηλής τέχνης με παγκόσμια 

αναγνώριση, το μπαλέτο στη σοβιετική Ρωσία, όπως και στη σύγχρονη αποτελεί 

καύχημα του κράτους και των πολιτών. 

   Κατά τη διάρκεια της σοβιετικής εποχής, ηγέτες της ΕΣΣΔ αλλά και επισκέπτες 

αρχηγοί κρατών γίνονταν τακτικοί θεατές παραστάσεων μπαλέτου στο θέατρο Bolshoi. 

Η έμφαση που δόθηκε την περίοδο αυτή στην τέχνη του μπαλέτου είναι αξιοσημείωτη.  

Όπως αναφέρεται στη Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια (Σούριτς, 1981, σ. 698), είναι 

χαρακτηριστικό ότι πριν την Επανάσταση υπήρχαν στη Ρωσία 2 θέατρα και άλλες 

τόσες σχολές μπαλέτου. Το 1975, σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπήρχαν 42 θέατρα 

όπερας και μπαλέτου και 17 χορογραφικές σχολές στην ευρύτερη επικράτεια της 

ΕΣΣΔ.  

   Η Οκτωβριανή Επανάσταση αναπόφευκτα επηρέασε και τις καλλιτεχνικές εξελίξεις. 

Παρά το γεγονός ότι το μπαλέτο ήταν ένας αυτοκρατορικός θεσμός, αποφασίστηκε η 

διατήρησή του αλλά και η χρησιμοποίησή του ως παιδευτικού μέσου για το λαό. Από 

αποκλειστικό προνόμιο της αστικής τάξης μετατράπηκε σε προνόμιο του λαού. Το 

γεγονός της επιβίωσης ενός τσαρικού θεσμού μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων 

προκαλεί εντύπωση και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους λόγους που συνέβαλαν 

στην επιβίωση αλλά και εξύψωση της τέχνης του μπαλέτου κατά τη σοβιετική περίοδο, 

καθώς και για το ποιες διεργασίες είχαν προηγηθεί στο μπαλέτο. Πολύ σημαντικό είναι 

επίσης και το δεδομένο ότι κάτω από το νέο καθεστώς, η ελευθερία στην καλλιτεχνική 

δημιουργία σταδιακά περιοριζόταν και η τέχνη αποτελούσε πολιτικό εργαλείο, υπό την 

πίεση μάλιστα και του Ψυχρού Πολέμου. Παρόλα αυτά, κατάφερνε να διατηρεί πάντα 

ένα τεχνικό και αισθητικό επίπεδο και να αναδεικνύει καλλιτέχνες που άφησαν τη 

σφραγίδα τους στην τέχνη του μπαλέτου, ακόμα και σε περιόδους που η καταπίεση 
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εντεινόταν. Η πορεία του  μπαλέτου στη σοβιετική περίοδο παρουσιάζει διακυμάνσεις. 

Μαζί με τις πολιτικές εξελίξεις συμβαδίζουν και οι πολιτιστικές.  

   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της εξέλιξης της τέχνης του 

μπαλέτου κατά τη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου, από την Οκτωβριανή 

Επανάσταση έως την  Περεστρόικα και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. 

Αναλυτικότερα, θα διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ αισθητικών και πολιτικών 

εξελίξεων - αλλαγών. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι εξελίξεις στη χορογραφία, 

μελετώνται ζητήματα τεχνικής, αισθητικής και θεματολογίας αναφορικά και με τις 

αλλαγές στη διακυβέρνηση της ΕΣΣΔ και ειδικότερα την πολιτιστική πολιτική και τον 

τρόπο αντιμετώπισης του μπαλέτου. Οι ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές εξελίξεις είναι αλληλένδετες και συχνά σηματοδοτούν τη γέννηση ενός 

χορογραφικού στυλ, την άνοδο αλλά και την παρακμή του. Παράλληλα, εφόσον η 

περίοδος που εξετάζεται σχετίζεται με  ένα ολοκληρωτικό στην εξέλιξή του καθεστώς, 

εξετάζονται και οι σχετικές κρατικές πολιτικές και παρεμβάσεις, το σκεπτικό τους 

καθώς και τα περιθώρια καλλιτεχνικής αυτονομίας μαζί με τους τρόπους που αυτά 

εκδηλώθηκαν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι αισθητικές εξελίξεις 

μελετώνται παράλληλα με τις πολιτικές.  

  Εξάλλου, η σχέση τέχνης - κοινωνίας - πολιτικής θεωρείται πλέον αυταπόδεικτη και 

έχει γίνει αντικείμενο μελέτης. Για τη σχέση χορού και πολιτικής υπάρχουν σημαντικές 

μελέτες, ενδεικτικά αναφέρω τις μονογραφίες: Hitler’s Dancers: German Modern 

Dance and the Third Reich (2003) των Marion Kant και Lilian Karina, Ecstacy and the 

Demon: The Dances of Mary Wigman (2006) της Susan Manning, The Body of the 

People (2013) του Jens Richard Giersdorf,  Engaging Bodies: The Politics and Poetics 

of Corporeality (2013) της Αnn Cooper Albright κ.α. Πολλές είναι και οι μελέτες που 

προέρχονται από τον χώρο των σπουδών χορού και των μετααποικιακών σπουδών, 

όπως για παράδειγμα η μονογραφία της Janet O’Shea At Home in the Word: Bharata 

Natyam on the Global Stage (2007) που ερευνά ζητήματα ταυτότητας στον Ινδικό 

κλασσικό χορό. Σημαντική, για τον τρόπο με τον οποίο κατανοείται και αποτυπώνεται 

η κοινωνικοπολιτική διάσταση του χορού και της τέχνης εν γένει, ήταν η συμβολή 

ευρύτερων μελετών για την λογοτεχνία και την τέχνη, όπως η δημοσίευση του 

κλασικού πλέον έργου του Edward W. Said, Orientalism: Western Conceptions of the 

Orient (1979) και  η μονογραφία The social Production of Art (1981) της Janet Wolff. 
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  Αρκετοί μελετητές όπως η Christina Ezrahi, η  Jennifer Homans, η Elisabeth Souritz, 

ο Simon Morrison και ο Tim Scholl έχουν ασχοληθεί με διαφορετικές πτυχές και 

περιόδους του σοβιετικού μπαλέτου, δηλαδή εκείνου που άκμασε κατά την σοβιετική 

περίοδο και ως επί το πλείστον προσαρμόστηκε άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο 

στις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

ενασχόληση των ερευνητών με το σοβιετικό μπαλέτο και προσπάθειες 

επαναξιολόγησής του, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό της σχετικής βιβλιογραφίας.  

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν βιβλία όπως τα Swans of the Kremlin: Ballet and 

Power in Soviet Russia (2015) της Christina Ezrahi, Bolshoi Confidential (2016) του 

Simon Morrison και American - Soviet Cultural Diplomacy (2015) της Cadra Peterson 

McDaniel. Ενδεχομένως να έχει συμβάλει σε αυτό και η πρόσβαση που μπορούν τώρα 

να έχουν οι επιστήμονες στα αρχεία του ρωσικού πλέον κράτους. 

  Ωστόσο, οι υπάρχουσες μελέτες εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες περιόδους της 

σοβιετικής ιστορίας  όπως το The Soviet Ballet (1947)  του Yuri Slonimsky ή εξετάζουν 

πιο ειδικά ζητήματα, όπως το American - Soviet Cultural Diplomacy της Cadra 

Peterson McDaniel. Έτσι, στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί 

κάτω από ένα συνολικό πρίσμα η πορεία του σοβιετικού μπαλέτου και να ερευνηθούν 

όλες οι διακυμάνσεις που παρουσίασε. Συνεπώς στόχος της εργασίας είναι να εξαχθεί 

ένα συνολικό συμπέρασμα για την πορεία της τέχνης του μπαλέτου κατά τη σοβιετική 

περίοδο, και αυτό να καταστεί και η πρωτοτυπία της. Επιπρόσθετα, επιθυμητός στόχος  

είναι και να συνδράμει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αλληλεπίδραση 

μεταξύ  χορευτικής τέχνης και εξουσίας - πολιτικής γενικότερα.  

    Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική 

έρευνα. Η συλλογή υλικού έγινε με κριτήριο την πολυφωνία ώστε να δημιουργηθούν 

όσο καθίσταται δυνατόν, αντικειμενικά συμπεράσματα αφού το θέμα της εργασίας έχει 

και πολιτικές προεκτάσεις. Είναι γεγονός ότι η σοβιετική ιστορία, είτε πολιτική, είτε 

κοινωνική ή πολιτιστική, αντιμετωπίζεται συχνά από δυτικούς μελετητές με καχυποψία 

ή προκατάληψη και αντίστροφα. Για παράδειγμα το βιβλίο Η Μαύρη Βίβλος του 

κομμουνισμού (2001) που είναι ένα συλλογικό έργο Γάλλων ιστορικών, με επιμέλεια 

του Stéphane Courtois και περιλαμβάνει αξιόλογα δοκίμια έγκυρων μελετητών, 

καθίσταται όμως προβληματικό  κυρίως λόγω της  εισαγωγής του Courtois, που 
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χαρακτηρίζει τον κομμουνισμό «εγκληματογόνα ιδεολογία» και διαπνέεται από ισχυρή 

αντισοβιετική προκατάληψη. Αντίστοιχη προκατάληψη διαπιστώνεται στο βιβλίο του  

Victor Cheprakov Ο κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός (1975), όπου ο συγγραφέας 

παρουσιάζει με μελανά χρώματα το δυτικό οικονομικό σύστημα ως ένα ιμπεριαλιστικό 

σύστημα που οδηγείται σε καταστροφικές εκβάσεις εξαιτίας των εσωτερικών του 

αντιφάσεων. 

  Από δυτικούς μελετητές το σοβιετικό μπαλέτο κάποιες φορές θεωρείται  συντηρητικό 

και σχηματίζεται η αντίληψη ότι δεν προσέφερε ευκαιρίες για καλλιτεχνική δημιουργία 

και πρωτοτυπία (πχ σε ορισμένα σημεία η θεώρηση της J. Homans). Ίδιες απόψεις 

διατυπώνονται και από αντισοβιετικούς καλλιτέχνες όπως ο S. Lifar. Αντίστοιχα το 

σοβιετικό μπαλέτο ωραιοποιείται ή δημιουργείται η τάση να αποκρύπτονται σημαντικά 

στοιχεία του  από σοβιετικούς μελετητές της εποχής (πχ Y. Slonimsky, V. Vanslov) 

αλλά ενίοτε και από σύγχρονους μελετητές (πχ C. Kostoula) λόγω ιδεολογίας. 

Διαπιστώνεται έτσι κάποιες φορές η συνέχιση ενός είδους ψυχροπολεμικού κλίματος. 

Για αυτό το λόγο  κρίθηκε απαραίτητο να μελετηθούν βιβλία και άρθρα ακαδημαϊκών, 

ερευνητών, ιστορικών αλλά και έγκριτων κριτικών χορού προερχόμενων όχι μόνο από 

τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αλλά και από τη Ρωσία ή τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, εφόσον αυτά υπήρχαν μεταφρασμένα στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα.  

   Αρκετά από τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές, βασίζονται σε ενδελεχή 

έρευνα ρωσικών αρχείων, γεγονός που τα καθιστά επιστημονικά έγκυρα. Άλλα 

γράφτηκαν κατά τη σοβιετική περίοδο, πρώιμη ή ύστερη ενώ άλλα εκδόθηκαν τα 

τελευταία χρόνια.  Έχει ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς πώς αντιμετωπιζόταν το 

σοβιετικό μπαλέτο από τους σύγχρονους και πώς από τους μεταγενέστερους μελετητές. 

Επιπλέον, μελετήθηκε αρθρογραφία από διεθνή επιστημονικά περιοδικά χορού όπως 

το Dance Chronicle ή το Dance Research Journal, ώστε να συμπεριληφθούν στην 

εργασία  συμπεράσματα από  παλαιότερες και νεότερες επιστημονικές έρευνες.  Αυτή 

η ποικιλομορφία των πηγών στοχεύει στο να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη, 

πολυπρισματική και σαφή εικόνα για το σοβιετικό μπαλέτο.   
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1. Η Ρωσική Πρωτοπορία στο χορό πριν και μετά την Οκτωβριανή 

Επανάσταση 

1.1 Τα Ballets Russes του Sergei Diaghilev 

Ήδη από το έτος 1905 συμβαίνουν στη Ρωσία επαναστατικές διεργασίες που 

σχετίζονται με την πολιτική αλλά και με την τέχνη. Ειδικά στο πεδίο του χορού, 

κορυφαίος εκπρόσωπος αυτής της διάθεσης για επαναστατικές αλλαγές είναι ο  Sergei 

Diaghilev, άνθρωπος των τεχνών και ιμπρεσάριος. Οι καινοτομίες του και η νέα 

αισθητική του, επηρέασαν την εξέλιξη του χορού αλλά και γενικά των τεχνών στην 

Ευρώπη, την Αμερική  και λιγότερο στη Ρωσία, λόγω των πολιτικών συνθηκών. Ο 

Diaghilev μεταλαμπάδευσε τη ρωσική κουλτούρα στην Ευρώπη και δημιούργησε μια 

γέφυρα προς τη Δύση, χωρίς ποτέ να δώσει παράσταση στη Ρωσία. Αποκόπηκε από 

την πατρίδα του εξαιτίας του πολέμου του 1914 και της Οκτωβριανής Επανάστασης 

του 1917, και παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ύπαρξη καλλιτεχνικών εξελίξεων, 

επέλεξε να μείνει μακριά (Pritchard, 2016, σ. 219).   

   Όσο βρισκόταν στη Ρωσία καταγινόταν με την κριτική, τις εκδόσεις, την ιστορία της 

τέχνης και τη διοργάνωση εκθέσεων. Εκτός Ρωσίας,  ίδρυσε έναν περιοδεύοντα σε 

Ευρώπη και Αμερική θίασο μπαλέτου, τα περίφημα  Ballets Russes, που σταδιακά 

μεταμορφώθηκαν σε avant-garde εργαστήριο που καλλιεργούσε συνεργασίες με 

πρωτοπόρους καλλιτέχνες της εποχής όπως οι Pablo Picasso, Jean Cocteau, André 

Derain, Georges Braque,  Henri Matisse αλλά και Ρώσους μοντερνιστές και 

φουτουριστές όπως οι Leon Bakst, Natalia Goncharova, Michel Larionov  (Scheijen, 

2009, σ. 1). Τα Ballets Russes αποτελούσαν κατά τον καθηγητή ιστορικό Orlando Figes 

«μια απόπειρα σύνθεσης του χορού, της μιμητικής, της μουσικής και των εικαστικών 

τεχνών» (Figes, 2006, σ. 361).  

  Έχοντας ως συνεργάτη τον καινοτόμο χορογράφο Michel Fokine, το συγκρότημα των 

Ballets Russes αντιλήφθηκε από το 1909 ότι θα είχε μεγαλύτερη απήχηση αν 

εκσυγχρόνιζε τη μπαλετική σκηνή της Δύσης, όπου οι παραγωγές είχαν γίνει πλέον 

στερεοτυπικές (Pritchard, 2016, σ. 221).  

   Οι πρώτες παραγωγές του με τις χορογραφίες του Fokine, χαρακτηρίζονται από έναν 

σλαβικό και ανατολίτικο εξωτισμό (Scheijen, 2009, σ. 1). Ήταν εντυπωσιακές και το 

κοινό της Δυτικής Ευρώπης θαύμαζε την αρμονία τους, καθώς η μουσική, τα σκηνικά 

και οι χορογραφίες - εκτελεσμένες από εξαιρετικά εκπαιδευμένους χορευτές και 
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χορεύτριες στη σχολή του αυτοκρατορικού θεάτρου υπό την καθοδήγηση του Ιταλού 

μετρ  Enrico Cecchetti -  ήταν εξίσου σημαντικές (Pritchard, 2016, σ. 222). 

     Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι η περιγραφή που δίνει ο Valerien Svetlov  για το 

πώς δημιουργούνταν τα μπαλέτα του Diaghilev, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει 

πως ζωγράφοι, συνθέτες, χορογράφοι, συγγραφείς και άνθρωποι που ανήκαν γενικά 

στον κόσμο των τεχνών, συναντιόνταν και συζητούσαν τα μελλοντικά σχέδιά τους. 

Κάποιος πρότεινε ένα θέμα το οποίο εξεταζόταν από όλους με λεπτομέρεια, 

υποστηριζόταν ή απορριπτόταν και έτσι δημιουργούνταν από κοινού ένα λιμπρέτο. 

Ύστερα συζητούσαν όλοι μαζί το στυλ της μουσικής και του χορού, ο ζωγράφος 

δημιουργούσε το ντεκόρ, τα κουστούμια και τα αξεσουάρ ως την τελευταία 

λεπτομέρεια. Ο στόχος όλων ήταν κοινός για αυτό και υπήρχε ενότητα στην ιδέα και 

στην παραγωγή του μπαλέτου. Τα σκηνικά και ό,τι δημιουργούσε ο ζωγράφος, 

αποτελούσαν το υπόβαθρο για τη χορογραφία (Lifar, 1954, σ. 226).   

   To Πουλί της Φωτιάς (1910) ήταν το πρώτο συνειδητά «ρωσικό» μπαλέτο που 

αποτύπωνε ένα φανταστικό καλλιτεχνικό κόσμο εμπνευσμένο από τις ρωσικές λαϊκές 

παραδόσεις (Homans, 2010, σ. 301). Ένα από τα στοιχεία πρωτοτυπίας ήταν ότι ενώ 

ως τότε οι μπαλαρίνες τυπικά ενσάρκωναν πριγκίπισσες και χωριατοπούλες, πνεύματα 

ή κύκνους, το Πουλί της Φωτιάς, το οποίο υποδυόταν χορευτικά η Tamara Karsavina, 

ήταν εντελώς ξεχωριστό. Ενσάρκωνε ένα πουλί. Ήταν κάτι πιο αφηρημένο, 

αναφερόταν περισσότερο σε μια ιδέα ή δύναμη παρά σε ένα πρόσωπο, ήταν η Ρωσία, 

όπως θεωρούσε ο Diaghilev ότι την αντιλαμβάνονταν οι Δυτικοί. Μάλιστα, η 

Karsavina δεν φορούσε απλώς κουστούμι μπαλαρίνας (tutu), αλλά αντί γι’ αυτό 

φορούσε ανατολίτικο παντελόνι, διακοσμημένο με φύλλα και κοσμήματα, και στο 

κεφάλι της φορούσε ένα περίτεχνο στέμμα. Χωρίς η συνηθισμένη φούστα από τούλι 

να χωρίζει το σώμα της στη μέση της, ο χορός της έφερε μια καινούργια αισθητική. 

Μαζί με τα κλασσικά βήματα, οι εικόνες τη δείχνουν να σκύβει βαθιά και άνετα στη 

μέση, μαζί με τον Fokine ο οποίος τυλίγει τα χέρια του αισθησιακά γύρω από το 

πρόσωπό της και το σώμα της. Η εκτέλεσή της ήταν μια τεράστια αλλαγή στην τέχνη 

του χορού (Homans, 2010, σ. 302).  

    Το 1910 ο Fokine δημιούργησε επίσης το Σεχραζάντ, μια προσαρμογή του Αραβικές 

Νύχτες πάνω σε προϋπάρχουσα μουσική από τον Nikolai Rimsky-Korsakov. Στο 

μπαλέτο κυριαρχεί ο εξωτισμός, το εξαιρετικά πολύχρωμο ντεκόρ και τα εντυπωσιακά 

ανατολίτικα κουστούμια που δημιούργησε ο Leon Bakst (Homans, 2010, σ. 302).  
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   Το μπαλέτο Πετρούσκα (1911), στο οποίο ο Vaslav Nijinsky ενσαρκώνει την 

ομώνυμη κούκλα με την ανθρώπινη ψυχή, ενσωματώνει θεωρίες και μεθόδους του 

Konstantin Stanislavsky αλλά και μοντερνιστικές ιδέες του  Vsevolod Meyerhold, δύο 

αντίθετων δυνάμεων στον κόσμο του θεάτρου (Shaber, 1999, σ. 431). Στο μπαλέτο 

συνδυάζονται με επιτυχία τα φολκλορικά στοιχεία με το μοντερνισμό και καθιστούν 

το έργο πρωτοποριακό (Shaber, 1999, σ. 433). Ο Nijinsky ήταν ο αδιαπραγμάτευτος 

πρωταγωνιστής του μπαλέτου και η τεχνική του δεξιοτεχνία ήταν αξεπέραστη. «Σε 

αυτό το άγαρμπο αλλά συνάμα εκφραστικό πνεύμα της κούκλας βρήκε τον εαυτό του. 

Στην παράσταση του  Nijinsky το μπαλέτο έγινε πιο ριζοσπαστικό - πιο κομματιασμένο 

και φυσικά αποκλίνον - από τον αρχικό σκοπό του Fokine» (Homans, 2010, σ. 304).  

Δικαιολογημένα ο καθηγητής Jeffrey Brooks θεωρεί το Πουλί της Φωτιάς και το 

Πετρούσκα  ως τα δύο έργα που «άλλαξαν το μπαλέτο για πάντα» (Curpan, 2021, σ. 

99).  

   Από το 1912 και μετά αρχίζει μία νέα, δεύτερη περίοδος των  Ballets Russes τα οποία 

σταδιακά διεθνοποιήθηκαν και έχασαν το δεσμό τους με τη Ρωσία (Lifar, 1954, σ. 240). 

Κατά την περίοδο αυτή o Nijinsky ανάγεται σε βασικό χορογράφο των Ballets Russes 

(Homans, 2010, σ. 304) και αρχικά αντλεί έμπνευση από την αρχαιότητα (Πρελούδιο 

στο Απομεσήμερο ενός Φαύνου, Δάφνις και Χλόη), όπως άλλωστε είναι και η μόδα της 

εποχής. Οι χορευτές κινούνταν κατά μήκος της σκηνής με κίνηση  σε προφίλ όπως στα 

ανάγλυφα. Ο χορευτής των Ballets Russes, Serge Lifar, αναφέρει: «ο Diaghilev δίδαξε 

τον  Nijinsky πώς να δημιουργήσει τις γωνιώδεις κινήσεις του,  αφού μελέτησε γλυπτά, 

ανάγλυφα και αγγεία προσπαθώντας να βρει το μυστικό των κινήσεων του Φαύνου»  

(Lifar, 1954, σ. 243).  

  Και σε αυτό το μπαλέτο υπάρχει καινοτομία, εξ άλλου, οι διάδοχοι του Fokine στη 

χορογραφία ήταν πιο απομακρυσμένοι από την παράδοση του κλασικού μπαλέτου 

(Lifar, 1954, σ. 240). Εγκατέλειψαν σταδιακά τις πέντε positions1 του κλασικού 

μπαλέτου και την έξω στροφή των ισχύων. Ο Lifar (1954, σ. 241) αναφέρει ότι 

επηρεάστηκαν από το  music hall, τα αθλήματα και τις νέες τάσεις στη ζωγραφική 

(κυβισμό, κονστρουκτιβισμό) καθώς και ότι η δεύτερη περίοδος των Ballets Russes, 

ήταν περίοδος πειραματισμού. Στις επιρροές αυτές πρέπει να προστεθεί και ο χορός 

της I. Duncan την οποία όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Susan Stamberg (2013) είχε 

 
1 Εδώ: θέσεις των πελμάτων. Γενικά θέσεις των πελμάτων και των χεριών. 
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δει ο ίδιος ο Diaghilev στη Ρωσία και είχε εντυπωσιαστεί από την φυσικότητα, την 

ελευθερία και τη νεωτερικότητα των κινήσεών της. 

  Το 1912  και  το 1913  αντίστοιχα, τα μπαλέτα Πρελούδιο στο Απομεσήμερο ενός 

Φαύνου, Αγώνες, και Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, ήταν εκείνα που έφεραν το 

μοντερνισμό στο μπαλέτο (Garafola, 2011, σ. 111). Πρώτο παρουσιάστηκε το Αγώνες, 

ένα μπαλέτο με αθλητικό θέμα που εκτυλίσσεται στο κοντινό μέλλον και περιλάμβανε 

νέες εφευρέσεις. 

   Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης  ήταν ακόμα πιο προκλητικό μπαλέτο για το κοινό του. Η 

μουσική του Igor Stravinsky είχε ξεφύγει πολύ από το Πουλί της Φωτιάς και το 

Πετρούσκα, καθώς  έσπασε την παραδοσιακή μελωδική γραμμή και την αρμονία της 

μουσικής και εισήγαγε καινοτομίες στο ρυθμό και την ενορχήστρωση. Έτσι τράβηξε 

την προσοχή του κοινού. Οι χορευτές του Nijinsky παρουσίασαν βαριές κινήσεις, 

κάρφωναν με τα πόδια τους και έγερναν προς το έδαφος φορώντας πολύχρωμα 

«πρωτόγονα» κουστούμια μπροστά από ένα ζωηρά ζωγραφισμένο τοπίο. Όλα 

έρχονταν σε ρήξη με τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις του κοινού σχετικά με το τι ήταν 

το μπαλέτο (Pritchard, 2016, σ. 222). Για παράδειγμα γινόταν εκτεταμένη χρήση της 

παράλληλης θέσης των ποδιών (Garafola, 2011, σ. 124). Η Iεροτελεστία της Άνοιξης 

δεν ήταν μπαλέτο με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Δεν υπήρχε σαφής 

αφηγηματική ανάπτυξη ούτε χώρος για ατομική έκφραση, και κανένα θεατρικό 

ορόσημο μέσω του οποίου να είναι δυνατή η εκτίμηση της δράσης. Tο μπαλέτο 

λειτουργούσε με επαναλήψεις, προσαρμογές και ένα σχεδόν κινηματογραφικό μοντάζ: 

στατικές σκηνές και εικόνες παραθέτονταν η μία δίπλα στην άλλη και αναπτύσσονταν 

από τελετουργικά και μουσικές παρά από αυστηρή αφηγηματική λογική (Homans, 

2010, σ. 311). Αποτέλεσε καθοριστική στιγμή για την ιστορία του μπαλέτου. Tο 

μπαλέτο του 19ου αι. ήταν μια αριστοκρατική τέχνη που πάντα αποτύπωνε ένα στυλ 

που το χαρακτήριζε η λεπτότητα και η χάρη. Δεν ισχύει το ίδιο όμως με την 

Ιεροτελεστία της Άνοιξης. Ήταν  δυσνόητο και εντελώς καινοτόμο. Ο Nijinsky ήρθε σε 

ρήξη με το παρελθόν και  πραγματοποίησε τη φιλοδοξία του να εφεύρει μια εντελώς 

νέα χορευτική γλώσσα. Αυτό ήταν που τον οδήγησε να δημιουργήσει  αυτό το πρώτο 

αληθινά σύγχρονο μπαλέτο (Homans, 2010, σ. 312).  

    Το 1917 λίγο πριν την Επανάσταση, ο  Diaghilev ανέβασε στο Παρίσι το μπαλέτο  

Παρέλαση (Parade), σε μουσική του Erik Satie, το πρώτο κυβιστικό μπαλέτο 

παγκοσμίως σε σχέδια του Picasso (Mackrell, 2017). Σε αυτό το μπαλέτο ο 

μοντερνισμός είναι στο επίκεντρο. Ωστόσο, ο Diaghilev στρεφόταν όλο και 
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περισσότερο προς την τέχνη και το ντεκόρ,  με αποτέλεσμα ο χορός να μπει σε δεύτερη 

μοίρα και να γίνει προέκταση της ζωγραφικής. Παράλληλα, είναι και το λιγότερο 

‘ρωσικό’ μπαλέτο των  Ballets Russes μέχρι εκείνη τη στιγμή - μόνο η χορογραφία του 

Leonide Massine ήταν ρωσικής προέλευσης, καθώς τα Ballets Russes μεταβάλλονταν 

σε ένα διεθνή θίασο, διαφορετικό πια, συνδεδεμένο με τα προπολεμικά Ballets Russes 

μόνο με ιστορικούς δεσμούς (Scheijen, 2009, σ. 31).  

   Το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης δεν άφησε τον Diaghilev 

ανεπηρέαστο. Φρόντισε να τοποθετήσει μια κόκκινη σημαία στην τελική σκηνή του 

Πουλιού της Φωτιάς  δείχνοντας έτσι την υποστήριξή του στην Επανάσταση. Η 

υποστήριξή του αυτή δεν συνεχίστηκε λόγω των βιαιοτήτων του καθεστώτος 

(Mackrell, 2017). Αλλά και από το ίδιο το καθεστώς  αργότερα θα αποκαλούνταν 

εκπρόσωπος της «μεταναστευτικής τέχνης» που είχε χάσει τους δεσμούς με τη μητέρα 

πατρίδα, απαρνήθηκε τις εθνικές παραδόσεις και ενθάρρυνε έναν μοντερνισμό ξένο  

προς το πνεύμα της ρωσικής κουλτούρας (Souritz, 1998, σ. 144). 

  Παρόλα αυτά, το 1927 αποφάσισε να ανεβάσει ένα μπαλέτο που πραγματευόταν 

σοβιετικά θέματα. Έτσι, ανέθεσε στον Sergei Prokofiev να συνθέσει μουσική για ένα  

μπαλέτο  «για τη Ρωσία του σήμερα, ένα  μπολσεβικικό μπαλέτο» (Scheijen, 2009, σ. 

401).  Στο μπαλέτο Το Ατσάλινο Βήμα παρουσιάζονται μια σειρά από σκηνές με τις δυο 

όψεις της ζωής στη Ρωσία: οι ιστορίες, οι θρύλοι της εξοχής και οι μηχανικοί 

εξοπλισμοί και τα εργοστάσια  (Pritchard, 2016, σ. 226). To Ατσάλινο Βήμα ήταν 

επιπλέον μια συνειδητή προσπάθεια από τα Ballets Russes να δημιουργήσουν ένα 

ρωσικό κονστρουκτιβιστικό έργο (Pritchard, 2016, σ. 225). Ο Prokofiev περιέγραψε τη 

δημιουργία του ως εξής: 

«Θα ήταν ένα μπαλέτο με πολλά κατασκευαστικά στοιχεία, όπως μεγάλα και 

μικρά σφυριά, ιμάντες μετάδοσης κίνησης και τιμόνια να στριφογυρίζουν, όλα αυτά θα 

δημιουργούσαν μια δημιουργική έξαρση, με τους σχηματισμούς των χορευτών να 

χειρίζονται μηχανήματα και ταυτόχρονα να αποτυπώνουν τις κινήσεις των 

μηχανημάτων στη χορογραφία τους» (Pritchard, 2016, σ. 226).  

    Για το μπαλέτο οι Dancing Times έγραψαν: «Η δουλειά του συνόλου και των 

πρώτων χορευτών, οι οποίοι κινούνταν τόσο γρήγορα πάνω στη σκηνή που ήταν 

δύσκολο να τους ξεχωρίσεις, είναι πανέξυπνη και η αίσθηση των μηχανημάτων που 

βουίζουν και ο συνεχής θόρυβος από τα εργαλεία είναι τόσο ρεαλιστικός που, όταν 
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πέφτει η αυλαία, ορισμένοι ενστικτωδώς σπεύδουν να βγουν στην ηρεμία της νύχτας 

έξω από το θέατρο» (Pritchard, 2016, σ. 226).  

      Το 1923 είχε ήδη αρχίσει η Τρίτη περίοδος των  Ballets Russes κατά την οποία 

συνεργάζονται  με τον George Balanchine ο οποίος αργότερα αποχώρησε, αλλά και με 

τη Bronislava Nijinska. Ήδη από το 1917 οι παραγωγές χαρακτηρίζονται από έντονα 

στοιχεία avant-garde (Pritchard, 2016, σ. 228). Τα Ballets Russes  έδωσαν την 

τελευταία τους παράσταση τον Αύγουστο του 1929  στο  Vichy. Λίγο αργότερα ο  

Diaghilev απεβίωσε και έτσι έπαψαν να υπάρχουν. Άφησαν όμως μια παρακαταθήκη 

στον κόσμο του μπαλέτου, καθώς πολλοί χορευτές τους δίδαξαν και αναμόρφωσαν το 

μπαλέτο σε Ευρώπη και Αμερική. 
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1.2 Οι καινοτομίες του Μichel Fokine 

Γεννημένος και εκπαιδευμένος στην Αγία Πετρούπολη, ο Michel Fokine 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεταρρυθμιστές του μπαλέτου. Τα δεκαεπτά έργα του 

για τα Ballets Russes του Diaghilev έδωσαν νέα πνοή στο μπαλέτο των αρχών του 20ου 

αιώνα.  

  Στον απόηχο της σφαγής κατά τη διάρκεια της απεργίας εργατών της Αγίας 

Πετρούπολης το 1905, ο  Fokine  ριζοσπαστικοποιήθηκε. Συμμετέχοντας στις 

καλλιτεχνικές εξελίξεις  συνεργάστηκε με τον Vsevolod Meyerhold σε κάποιες 

παραγωγές μεταξύ 1908 και 1913. Και οι δύο πίστευαν ότι η κίνηση του σώματος 

εξέφραζε τη συναισθηματική αλήθεια. Ο Fokine επέκτεινε το λεξιλόγιο μπαλέτου, 

καταδίκασε την επίδειξη δεξιοτεχνίας  και συγχώνευσε τον καθαρό χορό με την 

παντομίμα για να αυξήσει τη δραματική συνοχή. Στις πιο επιτυχημένες χορογραφίες 

του Fokine, το σώμα έγινε η πηγή σύνθετων συναισθημάτων και ενσάρκωνε ένα 

δημοκρατικό ιδεώδες. Επαναπροσδιόρισε επίσης, το ρόλο του σύγχρονου χορογράφου 

ο οποίος δημιουργεί ένα χορευτικό έργο αντί να οργανώνει κωδικοποιημένα βήματα 

και  με τη δημιουργία του εκφράζει την προσωπική του ταυτότητα και όχι εκείνη 

κάποιου θεσμού (Straus, 2016).  Κατά την Σοβιετική κριτικό Elisabeth Souritz, (1985, 

σ. 4) για τον  Fokine o  χορογράφος λαμβάνει υπόψη του  τη μουσική χωρίς όμως αυτή 

να τον εμποδίζει να εκφραστεί ελεύθερα.  

    Επιπλέον η ερευνήτρια  Rachel Straus (2016) παρατηρεί ότι ο Fokine επηρεάστηκε 

από την υποκριτική μέθοδο του Konstantin Stanislavsky. Μάλιστα, είχε δηλώσει πριν 

από την επανάσταση ότι το δράμα θα μπορούσε να είναι εξίσου σημαντικό με το χορό 

για αυτό προσπάθησε να συνδυάσει άψογα αυτά τα δύο στοιχεία. Αργότερα, ο Leonid 

Lavrovsky, χορογράφος  πολλών μπαλέτων στο Bolshoi που ανταποκρίνονταν στα 

ιδεώδη του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, σημείωνε ότι συνεχίζει το έργο του Fokine 

(McDaniel, 2015, σ. 38). 

   Ο  Fokine ξεκίνησε τη χορογραφική του καριέρα το 1905 με το Άκις και Γαλάτεια, 

ένα στυλιζαρισμένο ελληνικό μπαλέτο για τους μαθητές του. Το πιο γνωστό και 

πολυεκτελεσμένο έργο του,  Ο Κύκνος, γνωστό και ως Ο Θάνατος του Κύκνου 

δημιουργήθηκε για την Anna Pavlova  δύο χρόνια αργότερα. Παρόλο το 

στυλιζαρισμένο κοστούμι και τα κλασικά βήματα, σύμφωνα με τον ιστορικό χορού 

Tim Scholl (2007, σ. 216), το έργο αυτό συνιστά «τη μεγαλύτερη προσφορά του 

χορογράφου στο ρεπερτόριο ενός ανανεωμένου μπαλέτου. Η σχεδόν νατουραλιστική 
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εστίασή του στη στιγμή του θανάτου κατευθύνει τις προτεραιότητες του νέου μπαλέτου 

προς την εκφραστικότητα, πράγμα που επιδίωκαν και άλλοι χορογράφοι της εποχής 

του Fokine» (Scholl, 2007, σ. 216). Η  Straus (2016) διαπιστώνει ότι ο χορογράφος με 

αυτό το σόλο, αναδεικνύει την ικανότητά του να αποκαλύπτει την προσωπικότητα του 

χορευτή. Σε αυτά και τα επόμενα έργα, είναι επίσης εμφανής η έμπνευση από την 

Isadora Duncan. 

   Το 1907  ο Fokine δημιούργησε επίσης τη Σοπενιάνα,  γνωστή και ως Οι Συλφίδες  

που θεωρείται το πρώτο μπαλέτο χωρίς πλοκή (Scholl, 2007, σ. 215), ωστόσο πιο 

έντονα διαπιστώνεται η χορογραφική του εξέλιξη με τη Σεχραζάντ (1910)  που 

διακρίνεται για την έντονη φαντασία της, την ελευθερία στις κινήσεις του κορμού και 

των χεριών, πράγμα που χαρακτηρίζει γενικότερα το χορογραφικό στυλ του (Straus, 

2016).  

  Τον επόμενο χρόνο (1911) ο Fokine δημιούργησε Το Φάσμα του Ρόδου,  ένα pas des 

deux,2 πάνω στο Πρόσκληση σε Χορό του Carl Maria von Weber. Αυτό που έκανε το 

έργο γνωστό, ήταν ο Nijinsky, ο οποίος υποδύθηκε χορευτικά το ρόλο του Ρόδου 

φορώντας ένα αποκαλυπτικό ροζ ολόσωμο κορμάκι με πέταλα να κρέμονται νωθρά 

από το σώμα του. Ήταν ένας θαρραλέος αισθησιακός χορός που αποτύπωνε την 

αίσθηση του ρόδου και τις ερωτικές αναμνήσεις όπως βρίσκονταν στη φαντασία ενός 

νέου κοριτσιού (Karsavina), που είχε μόλις γυρίσει από ένα χορό. Για τους Γάλλους, 

οι οποίοι για πολύ καιρό θεωρούσαν γελοία την ιδέα να χορεύουν άντρες πάνω στη 

σκηνή, ο Nijinsky ήταν μια αποκάλυψη. «Η νεωτερικότητα αυτής της χορογραφίας 

έγκειται στην ιδιότυπη μείξη του κλασικισμού και του φύλου - όχι ανδρισμού, αλλά 

ενός ευχάριστου ανδρογυνισμού - που επαναπροσδιόρισε τον αντρικό χορό και έθεσε 

τους χορευτές και πάλι στο κέντρο του μπαλέτου» (Homans, 2010, σ. 303). 

   Ο Fokine συνέταξε ένα μανιφέστο του νέου μπαλέτου που πρωτοεμφανίστηκε στους 

The Times του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1914, ένα μήνα μετά την πρεμιέρα της 

τελευταίας δουλειάς του για τον Diaghilev. Ζήτησε από το μπαλέτο να εγκαταλείψει 

τις συνηθισμένες συμβάσεις του, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων και των 

κοστουμιών υπέρ νέων μορφών που ταιριάζουν καλύτερα στην εποχή. Επίσης πίστευε 

ότι το μπαλέτο έπρεπε να εγκαταλείψει τα divertissements 3 που διαχώριζαν τη δράση 

 
2  Πρόκειται για  χορό ανάμεσα σε δύο άτομα, συνήθως μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και είναι 

πάντα ο βασικός χορός για να δείξουν οι χορευτές/τριες την τεχνική τους και το ερμηνευτικό τους 

ταλέντο. 
3 Πρόκειται για σύντομους χορούς που εκτελούνται ομαδικά ή solo, δεν σχετίζονται με την πλοκή και 

στοχεύουν στο να αναδείξουν τις δεξιοτεχνικές ικανότητες των χορευτών/χορευτριών. 
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από το χορό, και ότι ο χορός και η παντομίμα έπρεπε να συνδυαστούν ώστε να 

εκφράζουν την ιδέα του μπαλέτου σαν ένα όλο. Ο χορός θα έπρεπε να ενωθεί με άλλες 

μορφές τέχνης και να πάψει να υποτάσσεται στη μουσική και στα εικαστικά (Scholl, 

2007, σ. 216).  

   Ο χορός για εκείνον ήταν μια αίσθηση ροής, μια γραμμή ενιαία, χωρίς τομές, με τη 

συμμετοχή όλου του σώματος. Έδινε έμφαση στο χώρο – ήθελε οι χορευτές να 

κινούνται και να καλύπτουν το χώρο, αλλά και στις γραμμές: ήθελε κάθε κίνηση να 

φθάνει σε ένα τελείωμα (Horwitz, 1979, σ. 42). Ο κορμός δεν ήταν ποτέ τεντωμένος 

αλλά εύκαμπτος. Η κίνηση έπρεπε να είναι ένα με τη μουσική και η ροή στην κίνηση 

έπρεπε να περνάει μέσα από τα χέρια (Horwitz, 1979, σ. 43). Αυτή η αίσθηση της ροής 

ήταν που έκανε τους μαθητές του  Fokine να ξεχωρίζουν (Horwitz, 1979, σ. 41). Δεν 

υποδουλωνόταν στην τεχνική με την έννοια ότι δεν ήθελε να αποβαίνει εις βάρος της 

ποιότητας της κίνησης. Απέφευγε την 5η position και θεωρούσε  την έξω στροφή του 

ισχίου (en dehors) ένα «ανάθεμα» (Horwitz, 1979, σ. 44).  

      Στο μπαλέτο Πετρούσκα (1911) η  χορογραφική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από 

ανεξαρτησία και ελευθερία ειδικά στον τρόπο που κινείται το  corps de ballet.4 Δεν 

βρίσκει κανείς καθαρές κινήσεις κλασικού μπαλέτου - χαρακτηρίστηκε μάλιστα «non 

ballet» - και δίνεται μια αίσθηση αυτοσχεδιασμού (Straus, 2016).  

   Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Fokine ήταν νεωτεριστής. Ωστόσο, ο Σοβιετικός κριτικός 

Yuri  Slonimsky διαπιστώνει ότι οι νέες του δημιουργίες προήλθαν από την εμπειρία 

των προκατόχων του και των συγχρόνων του. Τα νεωτερικά στοιχεία του Fokine ήταν 

ενάντια στο «παλαιό μπαλέτο» του Petipa και των υπολοίπων αλλά ακριβώς αυτό το 

παλαιό μπαλέτο ήταν που τον βοήθησε να διαμορφώσει το «νέο» μπαλέτο. «Ο Θάνατος 

του Κύκνου δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη Λίμνη των Κύκνων» (Slonimsky, 

1963, σ. 124). Για αυτό και ο χορευτής των  Ballets Russes και χορογράφος Serge Lifar  

(1954, σ. 40) σχολιάζει ότι ο Fokine ήταν αναμορφωτής μεν, αλλά της κλασικής τέχνης 

και δεν μετακινήθηκε από αυτό.  

   Τα μπαλέτα του Fokine, βασισμένα κυρίως σε συναυλιακή μουσική και επομένως 

πολύ μικρότερα από τα μπαλέτα τριών έως πέντε πράξεων του 19ου αιώνα, 

θεωρήθηκαν «χορογραφικές μικρογραφίες» (μινιατούρες) στη Σοβιετική Ένωση, όπου 

προτιμήθηκαν έργα επικού μήκους και κλίμακας (Scholl, 2007, σ. 214).  Στη δεκαετία 

 
 
4 Η ομάδα χορευτών που δεν είναι κύριοι χορευτές ή σολίστ. Συχνά το corps de ballet λειτουργεί ως ένα, 

με συγχρονισμένες κινήσεις και αντίστοιχη τοποθέτηση στη σκηνή. 
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του ’30  και του ’40  επικρίθηκε για την προτίμησή του στα μονόπρακτα μπαλέτα που 

χλευάστηκαν ως «αντιρεαλιστικά και παρακμιακά» (Souritz, 1998, σ. 43).   Ήδη όμως 

τότε ο χορογράφος ολοκλήρωνε μια σπουδαία καριέρα στην Αμερική. 
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1.3  Η επιρροή της  Isadora Duncan 

Η σύνδεση της Isadora Duncan με τη ρωσική τέχνη και η επιρροή της μπορεί να 

χωριστεί σε δύο διαφορετικές περιόδους: τις περιοδείες της πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και το άνοιγμα της σχολής  της στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Μεταξύ 

αυτών των δύο περιόδων, όλα έγιναν διαφορετικά: η πολιτική και κοινωνική 

κατάσταση στη χώρα, στο ρωσικό μπαλέτο και χορό αλλά ακόμα και η ίδια η  Duncan 

(Souritz, 1995, σ. 281). 

   Το 1904 είχε ξεκινήσει  την πρώτη της περιοδεία στη Ρωσία, φέρνοντας μαζί της ένα 

εντελώς νέο στυλ χορού, ελεύθερο και αυτοδίδακτο. Χόρευε πάνω σε ορχηστρική 

μουσική, χωρίς ιδιαίτερα σκηνικά, με μινιμαλιστικά κοστούμια, συχνά χιτώνες,  χωρίς 

καλσόν, πουέντ και tutus, αφήνοντας το σώμα της ελεύθερο (Scholl, 2007, σ. 215). 

Τότε ήταν που τα απλά βήματα της Αμερικανίδας μοντέρνας χορεύτριας (τρέξιμο, 

πηδήματα και άλματα), η απελευθερωμένη κίνηση του κορμού και τα αέρινα χέρια της 

έδωσαν στο Fokine ιδέες για το πώς να χαλαρώσει και να απαλύνει το κωδικοποιημένο 

λεξιλόγιο του μπαλέτου (Straus, 2016).  

  Μετά την παράσταση της στη Μόσχα το 1905, η κόρη ενός αρτοποιού, που αργότερα 

έγινε γνωστή με το όνομα Ella Bartels, φόρεσε χιτώνα και σανδάλια και άρχισε να 

χορεύει. Τέσσερα χρόνια αργότερα έπαιξε και δίδαξε το στυλ χορού της  Duncan στο 

θέατρο του Stanislavsky ( Sirotkina, 2018, σ. 31). 

  Υπήρξαν αρκετές γυναίκες αλλά και άνδρες που βάδισαν στα χνάρια της Duncan, 

άνοιξαν δικά τους στούντιο και εκπροσωπούν έναν  πρώιμο σύγχρονο χορό στη Ρωσία. 

Η ερευνήτρια Irina Sirotkina αναφέρει τις Nina Aleksandrova, Ludmila Alekseeva, 

τους Aleksandr Rumnev και  Lev Lukin. Επίσης την Inna Chernetskaya η οποία 

μάλιστα σπούδασε κοντά στον Rudolf Laban και τη Mary Wigman, τη Vera Bogoliubo-

va που έγινε γνωστή ως Vera Maya και η οποία υιοθέτησε ένα περισσότερο αθλητικό 

στυλ και όπως και η Alekseeva στράφηκε προς τη ρυθμική γυμναστική ( Sirotkina, 

2018, σ. 36).  

   Η τέχνη της Isadora Duncan θεωρήθηκε όχι μόνο μια χορευτική καινοτομία, αλλά 

είχε και τη σημασία μιας αισθητικής τάσης. Ενσάρκωσε μια νέα νοοτροπία. Η 

εμφάνισή της ήταν ένα γεγονός γενικού ενδιαφέροντος, σημαντικό όχι μόνο για το 

χορό, αλλά και για την τέχνη και τον πολιτισμό στο σύνολό του. Στην αυγή του 20ου 

αι. στη Ρωσία, πραγματοποιούνταν επαναστατικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της 
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ζωής. Τα παλιά πρότυπα απορρίπτονταν και οι νέες τάσεις προωθούνταν στη 

λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τη μουσική και το θέατρο. Οι ιδέες της  Duncan 

ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις αυτής της εποχής. Οι προτροπές της να αψηφήσει τις 

παλιές συμβάσεις, να ακολουθήσει το ένστικτο και τη φύση έγιναν εύκολα κατανοητές 

από τους Ρώσους διανοούμενους. Οι μεταρρυθμιστές του ρωσικού θεάτρου, όπως ο  

Konstantin Stanislavsky, θεώρησαν ότι ήταν σύμμαχός τους στην αναζήτησή τους για 

νέες μορφές. Στη Ρωσία, η οποία ήταν ήδη μια κοινωνία με συναίσθηση του χορού και 

όπου ο χορός στη σκηνή αντιμετωπιζόταν σοβαρά, οι ιδέες της άρεσαν σε όλους 

εκείνους που ήταν αντίθετοι με τις παρωχημένες παραδόσεις και τα παλιά πρότυπα. 

Όλοι όσοι απογοητεύτηκαν από το μπαλέτο της αυτοκρατορικής σκηνής στράφηκαν 

σε εκείνη (Souritz, 1995, σ. 283). Οι ελεύθερες κινήσεις ενός σώματος που 

απελευθερώθηκε από τον περιορισμό αντιπροσώπευαν μια ευκαιρία να ενώσουν τη 

φωνή τους χειραφετημένα άτομα (Souritz, 1995, σ. 282). Όσοι ακολούθησαν τα 

βήματά της ήθελαν να είναι τόσο ελεύθεροι όσο η Isadora και να δημιουργήσουν για 

τον εαυτό τους έναν τρόπο ζωής στον οποίο θα μπορούσαν να είναι ανεξάρτητοι                

( Sirotkina, 2018, σ. 31).  

  Η  Duncan λοιπόν, έγινε σύμβολο της ελευθερίας. Και ελευθερία ήταν αυτό που 

φιλοδοξούσε και ο Fokine: ελευθερία από τα παραδοσιακά pas de deux, pas de trois5 

και ούτω καθεξής, και ελευθερία από υποχρεωτικές ακαδημαϊκές στάσεις (Souritz, 

1995, σ. 283). Ο Aleksandr Gorsky, χορογράφος και δάσκαλος, ο οποίος αναθεώρησε 

τα έργα του M. Petipa και τα ανέβασε στη Μόσχα, δέχθηκε έντονη επιρροή από το έργο 

του Stanislavsky στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας (Slonimsky, 1963, σ. 10) και 

διακήρυξε επίσης την ελευθερία από τη συμμετρία στα χορευτικά του σχέδια, από τα 

αυστηρά "en dehors" 6 και από παραδοσιακές φορεσιές όπως το tutu. Αλλά, φυσικά, 

ούτε ο Fokine ούτε ο Gorsky πρότειναν να αντικατασταθεί το μπαλέτο με τον ελεύθερο 

χορό της Duncan (Souritz, 1995, σ. 283).  

   Υπήρχαν, ωστόσο, άλλοι οπαδοί της στη Ρωσία που, περιφρονώντας το μπαλέτο, 

προσπάθησαν να κάνουν τον ελεύθερο χορό της σημαντικό μέρος της σκηνικής 

παράστασης. Μεταξύ εκείνων που ακολούθησαν τα βήματα της μερικοί ήταν απλώς 

μιμητές, κινούνταν ξυπόλητοι στη σκηνή και χρησιμοποιούσαν το ίδιο είδος μουσικής 

που χρησιμοποιούσε. Συνήθως αυτό που έκαναν είχε μικρή καλλιτεχνική αξία. 

 
5 Χορός για τρία άτομα, συχνά ενός άνδρα και δύο γυναικών. 
6 Έξω στροφή του ισχίου. 
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Υπήρχαν όμως και ορισμένες σοβαρές σχολές και στούντιο σημαντικά για την 

ανάπτυξη του ρωσικού ελεύθερου χορού - που γενικά ονομάζεται «πλαστικός χορός»  

(plastique dance) στη Ρωσία  (Souritz, 1995, σ. 283).  

   Αυτά τα στούντιο χορού της δεκαετίας του 1920 συνέβαλαν σημαντικά στη σοβιετική 

χορογραφία,  καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε κυρίως η πειραματική εργασία. Υπήρχε 

ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός από αυτά στη Μόσχα. Ανάμεσα στους δημιουργούς 

των στούντιο ήταν αρκετοί οπαδοί της Duncan οι οποίοι αργότερα - έχοντας 

εξοικειωθεί με άλλες τάσεις στην κίνηση του σώματος, όπως γυμναστική, ακροβατικά 

και μπαλέτο, μεταξύ άλλων - εξελίχθηκαν με το δικό τους τρόπο (Souritz, 1995, σ. 

287). Κάποιοι για παράδειγμα δημιούργησαν μία τάση του ελεύθερου χορού προς το 

δράμα (Souritz, 1995, σ. 285). Δυστυχώς, στο τέλος της δεκαετίας του ’20, το κλείσιμο 

της Ακαδημίας  Επιστημών Τέχνης που μεταξύ 1924 και 1929 αποτελούσε το 

καταφύγιο των χορογράφων του πειραματισμού, έβαλε τέλος στο σύγχρονο χορό στη 

Ρωσία ( Sirotkina, 2018, σ. 39). 

   Η Duncan άνοιξε τη δική της σχολή στη Μόσχα το 1921. Η ίδια  και η υιοθετημένη 

κόρη της  Irma έδωσαν παραστάσεις μαζί με τους μαθητές του στούντιο και το 

Φεβρουάριο του 1922 η  Duncan χόρεψε στην Αγία Πετρούπολη (Souritz, 1985, σ. 10). 

Λίγο νωρίτερα, το Νοέμβριο του ’21 δημοσίευσε ένα άρθρο στο φύλλο της Izvestia με 

τίτλο «Η τέχνη για τη μάζα», στο οποίο ισχυρίστηκε ότι οι προηγούμενες επισκέψεις 

της στη Ρωσία και η επακόλουθη κυκλοφορία των ιδεών της είχαν προκαλέσει 

μεταρρυθμίσεις στο «αφύσικο» ρωσικό μπαλέτο και ότι η  επιρροή  της στην τέχνη του 

χορού τα τελευταία είκοσι χρόνια είχε διεισδύσει σε όλα τα είδη χορογραφίας (Ross, 

2015, σ. 172).  

  Ωστόσο, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη που βρήκε στην πρώτη 

επίσκεψή της στη Ρωσία μετά την οποία έγινε εμφανής η επιρροή της. Στη δεκαετία 

του 1920 ο χορός της  άρχισε να θεωρείται μέρος του παρελθόντος, το στυλ της 

παλιομοδίτικο και πρωτόγονο (Souritz, 1995, σ. 287).   

   Εν τέλει, οι περισσότεροι είδαν στο πρόσωπο της  Duncan μια Αμερικανίδα που είχε 

έρθει στη Ρωσία και περιφρονούσε τον κίνδυνο και τις δυσκολίες, που χάρηκε με την 

ανατροπή του τσαρικού καθεστώτος, που ανυπομονούσε να χορέψει για τους εργάτες 

και να διδάξει τα παιδιά τους. Αυτό υποστήριζε ο  Anatoly Lunacharsky, επίτροπος 

παιδείας, στις πολλές ομιλίες και άρθρα του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Λένιν 

χειροκρότησε τη  Duncan όταν χόρεψε στην εορταστική συναυλία στο Bolshoi στις 7 
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Νοεμβρίου 1921, που γιόρτασε την τέταρτη επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης 

(Souritz, 1995, σ. 288).  
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1.4 Το μπαλέτο έτσι όπως εξελίχθηκε από τους Ρώσους émigrés μετά 

την Επανάσταση (B. Nijinska – G. Balanchine) 

Τρία εκατομμύρια Ρώσοι υπολογίζεται ότι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους από το 1917 

έως το 1929. Ανάμεσά τους και πολλοί καλλιτέχνες που δημιούργησαν σε μεγάλες 

πόλεις όπως η Νέα Υόρκη ή το Παρίσι σημαντικές εστίες της ρωσικής πολιτιστικής  

ζωής (Figes, 2006, σ. 304). Στο χορό, πολλοί αυτοεξόριστοι, μετανάστες  (émigrés) 

προσπάθησαν να συνδυάσουν τη ρωσική παράδοση του μπαλέτου με στοιχεία 

πρωτοπορίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Bronislava Nijinska και George 

Balanchine, των οποίων οι χορογραφίες παρουσιάζουν έντονα στοιχεία avant-garde 

(Pritchard, 2016, σ. 220) και οι οποίοι έζησαν και εργάστηκαν στη Ρωσία κατά τη 

διάρκεια του Πολέμου και τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, αλλά συνέχισαν 

διαγράφοντας μια λαμπρή πορεία στο εξωτερικό. 

  Ως την «αμαζόνα της avant-garde» χαρακτηρίζει η καθηγήτρια Lynn Garafola (2011, 

σ. 109) την  Bronislava Nijinska. Πράγματι, μία γυναίκα χορογράφος σε μια εποχή 

κυριαρχίας του ανδρικού φύλου, η αδελφή του  Nijinsky υπήρξε πρωτοπόρος και 

ανέπτυξε δραστηριότητα εκτός της Ρωσίας, στην Ευρώπη και έπειτα στην Αμερική. 

Απόφοιτη της Αυτοκρατορικής σχολής μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης και στη 

συνέχεια μέλος των Ballets Russes, είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία 

των πρωτοποριακών μπαλέτων Η ιεροτελεστία της Άνοιξης, Αγώνες, Πρελούδιο στο 

Απομεσήμερο ενός Φαύνου (Garafola, 2011, σ. 111).  

  Από το 1915 βρέθηκε στο Κίεβο όπου το 1919 άνοιξε δική της σχολή με την ονομασία 

“School of Movement”. Η Nijinska διαφωνούσε με την εκπαίδευση που λάμβαναν τότε 

οι χορευτές/τριες μπαλέτου. Είχε διαφορετικές αντιλήψεις τις οποίες εφάρμοζε στη 

σχολή της. Για παράδειγμα θεωρούσε ότι μέρος της εκπαίδευσης έπρεπε να είναι και η 

διδασκαλία χορογραφίας. Όπως και άλλοι χορογράφοι της εποχής της, πίστευε ότι η 

μουσική θα έπρεπε να γράφεται μετά τη χορογραφία και πως αυτό θα απελευθέρωνε 

και το συνθέτη και το χορογράφο (Garafola, 2011, σ. 122). Σεβόταν την τεχνική αλλά 

ήθελε να απελευθερώσει τους χορευτές από την «τυραννία του turn-out»7 (Garafola, 

2011, σ. 123).  Δεν χρησιμοποιούσε πουέντ, κάποιες φορές χρησιμοποιούσε σανδάλια 

και οι ασκήσεις της χαρακτηρίζονταν από φυσικότητα (Garafola, 2011, σ. 124).  

   Έχοντας επιστρέψει  για λίγο στη Ρωσία όταν ξέσπασε η Οκτωβριανή Επανάσταση, 

ταξίδεψε στη Μόσχα και βρέθηκε στο κέντρο της avant-garde της πόλης. Εκεί, οι 

 
7 Έξω στροφή του ισχίου. 
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χορογράφοι  έτειναν να έχουν πιο ελεύθερη προσέγγιση στο μπαλέτο από τους 

ομολόγους τους στην Πετρούπολη. Στη Μόσχα συνάντησε και είδε τη δουλειά του  

Kasian Goleizovsky  (Garafola, 2011, σ. 124). Σχετικά σύντομα όμως εγκατέλειψε τη 

Ρωσία για οικογενειακούς αλλά και πολιτικούς λόγους, καθώς φοβόταν τη σύλληψή 

της (Garafola, 2011, σ. 153).  

     Στο Κίεβο δούλεψε μαζί με εικαστικούς καλλιτέχνες της avant-garde και με 

θεατρικούς σκηνοθέτες αμφισβητώντας τις συμβάσεις της δραματικής σκηνής. 

Παρουσίασε τις επίσημες και θεωρητικές της καινοτόμες ιδέες, οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν στο Γάμο (Les Noces), το πρωτοποριακό της έργο που δημιουργήθηκε 

το 1923 για τα Ballets Russes του Diaghilev (Garafola, 2011, σ. 109).  

   Ο Γάμος ήταν η απάντηση της Nijinska στην  Ιεροτελεστία της Άνοιξης, σχολιάζει η   

Αμερικανίδα ιστορικός και κριτικός χορού Jennifer Homans (2010,  σ. 333). Ήταν μια 

αναπαράσταση ενός ρωσικού αγροτικού γάμου. Δεν ήταν μια χαρούμενη περίσταση 

αλλά ένα προμήνυμα ενός κοινωνικού τελετουργικού στο οποίο τα συναισθήματα ήταν 

περιορισμένα από την τελετή. Το μπαλέτο αποτύπωνε τον χωρισμό της νύφης και του 

γαμπρού από την οικογένειά τους και τους φίλους τους και την προκανονισμένη ένωσή 

τους στο γάμο. «Στατικό και βαρύ, ήταν μια δυναμική επίκληση στον σκληρό και 

άχρονο κόσμο των αγροτών» (Homans, 2010, σ. 333). 

     Τα κοστούμια ήταν γήινα, καφέ και άσπρα, όπως τα ρούχα των αγροτών, σοβαρά 

στην απλότητά τους και την έλλειψη χρωμάτων. Τα σκηνικά, τρία απλά δωμάτια, ήταν 

εξίσου λιτά και κονστρουκτιβιστικά, με πλατιά μπλε γεωμετρικά σχήματα, σκληρούς 

πάγκους και πλατφόρμες σε ένα επίσημο και στατικό σχέδιο. Και στο χορό υπήρχε μία 

ψυχρότητα στα βήματα. Οι χορεύτριες χόρευαν στις πουέντ, αλλά με σκληρά και 

απότομα βήματα, χωρίς να στοχεύουν στη δημιουργία αιθέριας αίσθησης. Αντί για 

αυτό η Nijinska ήλπιζε να επιμηκύνει τα  σώματά τους «ώστε να μοιάζουν με τους 

αγίους στα βυζαντινά μωσαϊκά»  (Homans, 2010, σ. 334). Οι χορευτές, χωρισμένοι σε 

στήλες ή σε συμμετρικά σχήματα, ντυμένοι όλοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, 

αναπαρήγαν το ρυθμό, κάνοντας ταυτόχρονα τις ίδιες κινήσεις, σε ομαδικούς 

σχηματισμούς, πρώτα οι γυναίκες και μετά οι άνδρες, μετά όλοι μαζί και η εναλλαγή 

καφέ και άσπρου θύμιζε καλειδοσκόπιο σε αυτά τα χρώματα (Pritchard, 2016, σ. 224).  

   Ο κριτικός André Levinson, διαπίστωσε και πολιτική χροιά στο έργο. «Ένας 

ολόκληρος λόχος του Κόκκινου Στρατού», είπε, «φαινόταν να περιλαμβάνεται στην 

παράσταση μαζί με πλήθος ανθρώπων της εργατικής τάξης». Αποκάλεσε το  Γάμο 
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μαρξιστικό χορό λόγω της αποτύπωσης σε αυτό των σκληρών θυσιών που απαιτούσε 

από το άτομο η συλλογικότητα (Homans, 2010, σ. 334).  

   Στο Γάμο αποτυπώνονταν άνθρωποι χωρίς ελεύθερη βούληση με τα καταπιεσμένα 

και συγκρατημένα συναισθήματά τους, παρατηρεί η Homans (2010, σ. 334) και 

αναλύει μια χαρακτηριστική σκηνή όπου οι γυναίκες στοίβαζαν τα πρόσωπά τους το 

ένα πάνω στο άλλο, σαν τούβλα ενός τοίχου, σχηματίζοντας μια αφηρημένη πυραμίδα.  

Εδώ φαίνεται και η επαφή της με τους πρωτοπόρους του θεάτρου, καθώς  η εικόνα 

θύμιζε την άσκηση «χτίζοντας την πυραμίδα» του Meyerhold, στην οποία οι χορευτές 

σκαρφάλωναν ο ένας πάνω στον άλλο για να δημιουργήσουν ένα αρχιτεκτονικό 

κατασκεύασμα με τα σώματά τους.  Η νύφη τοποθετεί το πρόσωπό της στην κορυφή 

και κρατά το κεφάλι της στα χέρια της με απελπισία. Βλέπουμε και τα άτομα και την 

υποβολή τους στην εξουσία και την ομαδικότητα: αν ένα πρόσωπο αποκοπεί, η 

πυραμίδα θα καταρρεύσει (Homans, 2010, σ. 334).  

  Η Nijinska πρωτοτυπεί με έναν άλλο τρόπο: Παίρνει στοιχεία από την ορθόδοξη 

τελετουργία και δημιουργεί μια σύγχρονη τραγωδία, ένα σύνθετο ρωσικό δράμα που 

εξυμνούσε την εξουσία, την Ορθοδοξία και ένα κοινό παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα 

αποτύπωνε και το σκληρό αντίκτυπο στις ζωές των ατόμων.  Το μεγάλο κατόρθωμα 

της  Nijinska ήταν η ικανότητά της να δείχνει ταυτόχρονα εξωτερικές φόρμες και 

εσωτερικά συναισθήματα τα οποία γίνονταν πιο ισχυρά επειδή περιλαμβάνονταν σε 

τελετουργικές μορφές. Το  μπαλέτο Ο Γάμος, τελευταίο έργο της Nijinska με ρωσικό 

θέμα, ήταν ένα μνημειώδες έργο για τη Ρωσία, μια βάναυση αλλά αξιοπρεπής 

ιεροτελεστία του γάμου (Homans, 2010, σ. 335).  

  Την  ίδια χρονιά ο δεκαεννιάχρονος  χορευτής Georgiy Balanchivadze που αργότερα 

έγινε γνωστός ως George Balanchine δημιούργησε μια χορογραφία για το 

αποκαλυπτικό ποίημα του Alexander Blok Το Δώδεκα. Ένα χρόνο πριν, είχε οργανώσει 

τον δικό του θίασο, τον οποίο ονόμασε Νέο Μπαλέτο (Homans, 2010, σ. 325). Ήδη είχε 

φανεί ο προβληματισμός του για το πώς θα έφερνε το κλασσικό μπαλέτο στον κόσμο 

των προοδευτικών ιδεών και τεχνών απαλλαγμένο από παλιομοδίτικα απομεινάρια. 

Έως το 1924 που βρισκόταν στη Ρωσία ο Balanchine μελετούσε πολύ, θαύμαζε τον  

Vladimir Mayakovsky, είχε επισκεφτεί εκθέσεις avant-garde, είχε συνεργαστεί με τη 

θεατρική ομάδα του σκηνοθέτη Sergei Radlov και ενδεχομένως είχε παρακολουθήσει 

παραστάσεις του Meyerhold. Επιπλέον είχε συνεργαστεί με πειραματικές ομάδες 

χορού αλλά και θεάτρου, όπως η FEKS ( Factory of the Eccentric Actor) (Souritz, 2011, 

σ. 49) ένα συγκρότημα χορευτών που αναζητούσαν να μεταφράσουν τους ρυθμούς της 
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καθημερινής ζωής στη σκηνή και την οθόνη. Ο Balanchine θαύμαζε επίσης τον C. 

Chaplin, το τσίρκο και τον κινηματογράφο (Homans, 2010, σ. 325). Όλα αυτά είναι 

ενδεικτικά του  ανήσυχου πνεύματος που τον χαρακτήριζε και που σύντομα τον 

οδήγησε εκτός Σοβιετικής Ένωσης όπου διαμορφώθηκε σε έναν από τους 

σημαντικότερους αυτοεξόριστους Ρώσους καλλιτέχνες που σφράγισε με την πορεία 

του την τέχνη του μπαλέτου παγκοσμίως διαμορφώνοντας το νεοκλασικό, μη 

αφηγηματικό μπαλέτο (Ezrahi, 2012, σ. 38). 

  Η αφηρημένη σκέψη και ο φορμαλισμός, επικίνδυνες έννοιες για τους Σοβιετικούς 

χορογράφους, έγιναν ο κανόνας στα μπαλέτα που δημιουργήθηκαν από τον 

Balanchine. Η επανάσταση του Balanchine στο μπαλέτο σίγουρα ήταν προϊόν της 

εμπειρίας του από τη Ρωσία της δεκαετίας του 1920. Η ενσωμάτωση πολλών 

χορευτικών ιδιωμάτων και στυλ θυμίζουν την καθολική προσέγγιση του Goleizovsky 

στη χορογραφία (Scholl, 2007, σ. 223). Η επιρροή που δέχτηκε από αυτόν ήταν 

καθοριστική αναφέρει η Souritz.  Μικρότερη εκείνη από τον Nikolai Forreger με τους 

μηχανικούς χορούς του και τις ιδιαίτερα μοντερνιστικές αντιλήψεις του για το χορό, 

ενώ η λεπτομερής έρευνα της σχέσης μεταξύ χορογραφίας και μουσικής από τον 

Balanchine αποκάλυψε ένα «δάνειο» από τον Lopukhov  (Souritz, 2011, σ. 50).   

     Μετά το ανέβασμα του Δώδεκα ζήτησε άδεια από τις σοβιετικές αρχές για να 

χορογραφήσει την Ιεροτελεστία της Άνοιξης του I. Stravinsky. Του αρνήθηκαν την 

άδεια. Μέχρι τότε, το πολιτικό κλίμα γινόταν όλο και πιο σκληρό και οι επικεφαλής 

του πρώην Θεάτρου Marinsky δεν ενέκριναν τις ακραίες χορογραφικές καινοτομίες 

του Balanchine. Εξαντλημένος και απογοητευμένος έφυγε για την Ευρώπη όπου του 

δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστεί με τα  Ballets Russes (Homans, 2010, σ. 326).  

   Στο τέλος της δεκαετίας του 1920 άλλαξε πορεία σχεδόν ολοκληρωτικά με το 

μπαλέτο Απόλλων Μουσηγέτης του οποίου πηγή και αποκάλυψη ήταν ο συνθέτης 

Igor Stravinsky. Το μπαλέτο Απόλλων Μουσηγέτης είχε συντεθεί ως ένα σύντομο 

χορευτικό δοκίμιο, που παιζόταν σε μια σειρά από ταμπλό: η γέννηση του Απόλλωνα, 

η κηδεμονία του από τις Μούσες της ποίησης, της μίμησης και του χορού και η 

ανάβασή του στον Παρνασσό. Ο Απόλλων γεννιέται αγνός και ακαλλιέργητος και οι 

κινήσεις του είναι άναρχες και αδιαμόρφωτες. Οι Μούσες εξευγενίζουν και 

εκπολιτίζουν την παιδική, βαρβαρική ενέργεια του Απόλλωνα και τον διδάσκουν να 

συμπεριφέρεται σαν θεός – και χορευτής (Homans, 2010, σ. 337).  
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   Ο  Balanchine, απορρίπτοντας τις τάσεις του σοβιετικού μοντερνισμού με τις 

γυμναστικές, ακροβατικές κινήσεις του και τον ερωτισμό, «συνέθεσε μια χορογραφία 

- φόρο τιμής στον κλασικισμό, αλλά πρωτοτύπησε βαθιά στις κινήσεις: ήταν κλασικές 

αλλά ξεκάθαρα σύγχρονες με σκυψίματα, κινήσεις εκτός ισορροπίας με τεντωμένα 

πόδια, προεξέχοντες γοφούς και λυγισμένες πλάτες. Χωρίς διάθεση επίδειξης, ο 

Απόλλων και οι Μούσες ταξιδεύουν εύκολα και λυρικά, σαν να περπατούν» (Homans, 

2010, σ. 337).  

  Ο Απόλλων Μουσηγέτης ήταν χορός - ορόσημο, και για τον Balanchine και για το 

μέλλον της τέχνης.  Παρά και εξαιτίας της ρωσικής του παρακαταθήκης, ο Balanchine, 

μαζί με τον Stravinsky, είχαν απομακρυνθεί από την Ανατολή και τα πρώτα έργα των  

Ballets Russes και  στράφηκαν προς τις πιο ουμανιστικές ρίζες του Δυτικού πολιτισμού 

(Homans, 2010, σ. 338).  

   O Balanchine έφερε την τεχνική και την παιδαγωγική του χορού στην Αμερική όπου 

και ίδρυσε το New York City Ballet, ωστόσο η δράση του δεν μπορούσε να γίνει 

γνωστή στη Σοβιετική Ένωση. Ελάχιστες φορές οι εφημερίδες αναφέρθηκαν σε έργα 

του Balanchine στο εξωτερικό και αν αυτό γινόταν συνοδευόταν από σχόλια όπως 

«παρακμή της αστικής τέχνης», «φορμαλισμός» - που ισοδυναμούσε με αρνητική 

κριτική - «διαστρέβλωση της μουσικής» (Souritz, 2011, σ. 53). Ακόμα και όταν στα 

πλαίσια της πολιτιστικής ανταλλαγής το 1962 το  New York City Ballet  επισκέφτηκε 

τη Σοβιετική Ένωση και υπήρχε ένα κλίμα πιο θετικό, η επίσημη γραμμή που έπρεπε 

να ακολουθήσουν οι κριτικοί ήταν να επαινέσουν τον Balanchine για το γεγονός ότι 

είχε ανδρωθεί στη μεγάλη ρωσική χορευτική παράδοση και αυτό ήταν φανερό, αλλά 

να τον κατηγορήσουν για την έλλειψη πλοκής στα μπαλέτα του (Souritz, 2011, σ. 53).  

Πάντως οι αρνητικές κριτικές δεν ήταν πάντα αποτέλεσμα πιέσεων αλλά έλλειψης 

γνώσεων λόγω του ότι οι σοβιετικοί κριτικοί είχαν μάθει να σκέφτονται μόνο σε 

συγκεκριμένα πλαίσια, μόνο με έναν συγκεκριμένο τρόπο (Souritz, 2011, σ. 55).  

   Παρόλα αυτά, οι παραστάσεις που δόθηκαν τη δεκαετία του ’60 άνοιξαν νέους 

ορίζοντες στους χορογράφους, τους χορευτές και το κοινό προς νέες μορφές έκφρασης. 

Οι χορογραφίες του Balanchine ανταποκρίνονταν στο αίτημα της εποχής για 

μονόπρακτα μπαλέτα στα οποία η μουσική θα έπαιζε σημαντικό ρόλο και ο χορός 

ακόμη μεγαλύτερο. Κάποιοι άρχισαν να μιμούνται το στυλ του αλλά χωρίς επιτυχία. 

Ειδικά τη δεκαετία του ’70  υπήρχε η τάση από ελάσσονες  χορογράφους απλά να 



32 

 

κινούν τους χορευτές ανάλογα με τη μουσική. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που μπήκαν στο 

πνεύμα του. Ένας από αυτούς ήταν ο Georgi Alexidse που παρουσίασε αξιόλογες 

χορογραφίες με τα Kirov και το μπαλέτο του Perm (Souritz, 2011, σ. 55).  

   Στα χέρια των Ρώσων μεταναστών καλλιτεχνών, οι οποίοι έφυγαν στη Δύση από 

επιλογή ή μη, το μπαλέτο έγινε εξέχον στοιχείο του καλλιτεχνικού τοπίου της Ευρώπης 

και της Βόρειας Αμερικής τον 20ο αιώνα. Ο χορός που δημιούργησαν αυτοί οι 

καλλιτέχνες δεν ήταν πια νέο ρωσικό μπαλέτο, αλλά εξελίχθηκε από την επανάσταση 

στο παλιό μπαλέτο, η οποία ξεκίνησε από τους Gorsky, Fokine και άλλους στα πρώτα 

χρόνια του 20ου αιώνα (Scholl, 2007, σ. 223). Δεν είναι καθόλου υπερβολική η 

διαπίστωση της Homans (2010, σ. 339) ότι το μπαλέτο του 20ου  αιώνα σε Γαλλία, 

Βρετανία και Αμερική χρωστά την ύπαρξή του στον Diaghilev και τις πολιτικές 

ανακατατάξεις της εποχής.  
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2. Η Οκτωβριανή Επανάσταση και το μπαλέτο 

2.1 Η πολιτιστική πολιτική των Μπολσεβίκων αναφορικά με το 

μπαλέτο και η αναγκαιότητα διατήρησης των κλασικών 

Το έτος 1917 είναι ένα ορόσημο για την ιστορία της Ρωσίας καθώς σταδιακά 

μεταβλήθηκε στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Τον Φεβρουάριο 

η μοναρχία είχε καταρρεύσει και μαζί της όλοι οι κυρίαρχοι ως τότε θεσμοί. Η εξουσία 

πέρασε στις κατά τόπους επαναστατικές επιτροπές, τα Σοβιέτ, στις οποίες συμμετείχαν 

εργάτες, αγρότες και στρατιώτες. «Στο όνομα των ανθρώπων αυτών κατέλαβαν την 

εξουσία οι Μπολσεβίκοι του Λένιν τον Οκτώβριο του 1917 και εγκαθίδρυσαν τη 

δικτατορία του προλεταριάτου» (Figes, 2006, σ. 190). Την περίοδο αυτή αρχίζει να 

διαμορφώνεται αυτό που ονομάζουμε «σοβιετικό μπαλέτο», ανανεώνοντας και 

αναμορφώνοντας τα επιτεύγματα του παρελθόντος (Σούριτς, 1981, σ. 697).  

     Στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησαν την Επανάσταση, 

επικρατούσε μία ατμόσφαιρα τρόμου, καταγγελιών και συλλήψεων (Figes, 2006, σ. 

192). Χρήματα δεν υπήρχαν και τα θέατρα λειτουργούσαν στοιχειωδώς ή ανέστελλαν 

κατά περιόδους τη λειτουργία τους. Η Αυτοκρατορική Σχολή μπαλέτου έκλεισε 

(Ezrahi, 2012, σ. 32). Η επιβίωση του κλασικού μπαλέτου απειλήθηκε πολλές φορές, 

τόσο από οικονομικές δυσκολίες  όσο και από  ιδεολογικές μάχες (Hamm, 2009, σ. 11). 

Αιωρούνταν μια αβεβαιότητα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν τέθηκε από τη σοβιετική 

κυβέρνηση, της οποίας το καλλιτεχνικό όραμα θα αποδεικνυόταν εκπληκτικά 

συντηρητικό, αλλά από τους ριζοσπάστες υποστηρικτές μιας νέας προλεταριακής 

κουλτούρας, μιας οργάνωσης γνωστής ως Proletkult (Scholl, 2004, σ. 69). Στόχος της 

Proletkult ήταν να διαμορφώσει ένα σύνολο «συνειδητοποιημένων προλετάριων 

σοσιαλιστών», δίκην διανοούμενων της εργατικής τάξης οι οποίοι θα διαφώτιζαν τους 

υπόλοιπους ώστε να επιτευχθεί και η πολιτισμική επανάσταση (Figes, 2006, σ. 205). 

Επιπλέον, να δημιουργήσει τέχνη για τις μάζες. Έτσι αποφασίστηκε  αντικατάσταση 

των ρεπερτορίων των θεάτρων με «προλεταριακά» έργα (Scholl, 2004, σ. 69).  

    Πάντως είναι γεγονός πως η Proletkult δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή προς το μπαλέτο. 

Σε ένα άρθρο δημοσιευμένο το 1923, για παράδειγμα, η οργάνωση ανακήρυξε το 

μπαλέτο «μια εντελώς αστική μορφή τέχνης, στην οποία ο έρωτας ή κάποιο άλλο απλό 

συναίσθημα εκφράζεται μέσω μιας ειδικής γλώσσας των ποδιών, η οποία ειδικεύεται 
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στις ερωτικές κινήσεις, και όπου το κεφάλι και ξεχωριστά μέρη του υπέροχου 

ανθρώπινου σώματος θυσιάζονται στον χορό των ποδιών» (Scholl, 2004, σ. 70).  

   Τελικά, η απόφαση του κράτους να θέσει την Proletkult στη δικαιοδοσία του 

κομισαριάτου του Anatoly Lunacharsky  ο οποίος είχε χριστεί από τον Λένιν επίτροπος 

(κομισάριος) εκπαίδευσης και άρα υπεύθυνος για τη διαφώτιση του λαού, αποδείχθηκε 

ένα ζωτικό βήμα για την επιβίωση του μπαλέτου, αν και δεν πτόησε τις αριστερές 

οργανώσεις, οι οποίες δεν συμμερίζονταν ούτε την πίστη του Λένιν στην αναγκαιότητα 

της σωτηρίας της αστικής κουλτούρας ούτε την αισιοδοξία του Lunacharsky για τη 

μεταμόρφωσή της σε επαναστατική (Scholl, 2004, σ. 69).  

   Ο  Lunacharsky πίστευε ότι τα Αυτοκρατορικά Θέατρα, με τους τραγουδιστές και 

τους χορευτές τους, ήταν απαραίτητα για τη διοργάνωση των αγαπημένων του 

επαναστατικών ορατορίων στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου. Το μπαλέτο θα 

μπορούσε να γίνει όπως έλεγε  «ένα ισχυρό μπολσεβίκικο όπλο [...] αν εισαγάγουμε σε 

αυτό το δικό μας περιεχόμενο» (Kendall, 2014, σ. 445). Επέμενε ότι το προλεταριάτο 

έπρεπε να επεξεργαστεί και να χτίσει πάνω στην αριστοκρατική και αστική κουλτούρα 

που τώρα ήταν δική του δικαιωματικά λόγω της επανάστασης και της ιστορίας 

(Homans, 2010, σ. 322). 

   Ο Λένιν ήταν αρνητικός. Τον διακατείχε μια βαθιά καχυποψία για την «καθαρά 

αριστοκρατική κουλτούρα» και το «πομπώδες ύφος» των αυτοκρατορικών θεάτρων. 

Όμως, χάρη στον Lunacharsky υποχώρησε και έτσι το 1919 κήρυξε τα πρώην 

αυτοκρατορικά μπαλέτα εθνική κληρονομιά που έχει σκοπό να φέρει το θέατρο - το 

σοσιαλιστικό θέατρο - στις μάζες (Homans, 2010, σ. 322). Συνεπώς, αρχικά οι 

Μπολσεβίκοι έδειξαν να αμφισβητούν την προεπαναστατική πολιτιστική κληρονομιά 

της Ρωσίας, όμως, σύντομα οι νέοι πολιτικοί δάσκαλοι έδειξαν ότι δεν ήταν τόσο 

φανατικοί εικονοκλάστες, όσο προπαγανδιστές, που επιδίωκαν να αξιοποιήσουν τη 

δύναμη των προεπαναστατικών πολιτιστικών συμβόλων της Ρωσίας 

αναπροσαρμόζοντάς τα στη δική τους εικόνα (Ezrahi, 2012, σ. 30). Οι 

προεπαναστατικές καλλιτεχνικές ιδέες και τεχνικές αποτέλεσαν τελικά αναπόσπαστο 

μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας των Σοβιετικών (McDaniel, 2015, σ. 39). 

    Εντούτοις, είναι γεγονός ότι η  Επανάσταση άνοιξε αμέσως άλλες προοπτικές 

δημιουργικότητας. Το μπαλέτο, εκείνο το προπύργιο της παράδοσης, άρχισε αργά και 

επίπονα να στρέφεται προς το νέο (Souritz, 1988, σ. 9). Αρκετοί χορευτές και 
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σκηνοθέτες προσπάθησαν να μεταδώσουν τον έντονο τόνο και τον ορμητικό ρυθμό της 

δεκαετίας του 1920 μέσω γυμναστικής και ακροβατικών (Souritz, 1994, σ. 4). 

Παράλληλα, υπήρ/χαν και εκείνοι που επεσήμαναν ότι πολλοί από τους εναλλακτικούς 

χορευτικούς ιδιωματισμούς που προτείνονταν, όπως της  Isadora Duncan, ήταν τόσο 

ξένοι για τη Ρωσία όσο ήταν και οι ευρωπαϊκοί αυλικοί χοροί που άνθισαν στα ρωσικά 

θέατρα για δυο αιώνες (Scholl, 2007, σ. 218).  

   Υπήρχε έτσι μια καλλιτεχνική διαχωριστική γραμμή στους θιάσους μπαλέτου  

μεταξύ καινοτόμων και παραδοσιακών. Ως επί το πλείστον, ωστόσο, οι καινοτόμοι και 

οι παραδοσιακοί μοιράζονταν την ίδια αντίληψη για τον κλασικό χορό ως το κύριο 

μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης στο μπαλέτο (Ezrahi, 2012, σ. 42).  

   Επομένως, το ρεπερτόριο μπαλέτου που σχεδιάστηκε για να κατασκευάσει το νέο 

σοβιετικό άνθρωπο ενσωμάτωσε έργα και ιδέες από την τσαρική εποχή. Αν και η 

ένταξη των τσαρικών μπαλέτων από μια κοινωνία που στοχεύει να είναι μια εντελώς 

νέα κοινωνική, οικονομική και πολιτική τάξη μπορεί να φαίνεται αντιφατική, τα 

σοβιετικά καλλιτεχνικά δόγματα περιελάμβαναν την αναγνώριση των 

προεπαναστατικών επιτευγμάτων. Οι σοβιετικοί ηγέτες εξέφρασαν λοιπόν την 

επιθυμία τους να διατηρήσουν τις τέχνες της Ρωσίας. Συνθέτες όπως ο P. I. 

Tchaikovsky, εκτιμήθηκαν και υποστηρίχθηκαν ως πρότυπα (McDaniel, 2015, σ. 18). 

Τα μπαλέτα  H λίμνη των Κύκνων και Δον Κιχώτης ήταν τη δεκαετία του ’50 τα πιο 

δημοφιλή μπαλέτα της σοβιετικής σκηνής (Slonimsky, 1947, σ. 6). Ο ίδιος ο Στάλιν 

αγαπούσε το μπαλέτο και είδε τη Λίμνη των Κύκνων ίσως για τριακοστή φορά την 

παραμονή της ημέρας που έπαθε το εγκεφαλικό το 1953 (McDaniel, 2015, σ. 48).  

   Μετά την Επανάσταση η διανομή δωρεάν ή επιδοτούμενων εισιτηρίων έφερε ένα νέο 

απρόσμενο κοινό μπαλέτου: εργάτες και «χωρικοί με τα ρούχα της δουλειάς» (Ezrahi, 

2012, σ. 16). Δεδομένων των ταραχών που επικρατούσαν υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά 

με το πώς θα αντιδρούσε αυτό το κοινό. Το σίγουρο είναι ότι το θέαμα προκάλεσε 

έκπληξη στους νέους/νέες θεατές, καθώς ήταν για αυτούς/αυτές κάτι άγνωστο - 

ορισμένοι ρωτούσαν τους διπλανούς τους πότε θα μιλήσουν οι πρωταγωνιστές (Ezrahi, 

2012, σ. 16).  Παρόλο που το προεπαναστατικό ρεπερτόριο το περιφρονούσαν οι 

καλλιτέχνες της avant-garde που επιθυμούσαν μια ριζική αλλαγή στην τέχνη που θα 

αντικατόπτριζε το πνεύμα της Επανάστασης, αυτό το κοινό έδειχνε προτίμηση ακριβώς 
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σε εκείνο που περιφρονούσαν οι πρωτοπόροι καλλιτέχνες, την τέχνη των οποίων δεν 

καταλάβαιναν (Ezrahi, 2012, σ. 17).  

   Έτσι, η συνεχής εξάρτηση από τα κλασικά αριστουργήματα αποτέλεσε βασικό 

συστατικό της σοβιετικής πολιτιστικής ταυτότητας. Ο σοβιετικός πολιτισμός στόχευε 

στην ανύψωση των μαζών καλλιεργώντας μια αληθινή εκτίμηση για τα μεγάλα έργα 

τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μπαλέτου (McDaniel, 2015, σ. 123). Ο 

σοβιετικός κριτικός Yuri Slonimsky διαπιστώνει ότι πριν τη δημιουργία του 

καινούργιου, το παλιό πρέπει να έχει τελειοποιηθεί και ότι δεν υπάρχει τέχνη στην 

οποία  η αφοσίωση στην παράδοση να έχει τέτοια ύψιστη σημασία όπως στο μπαλέτο 

(Slonimsky, 1963, σ. 124). Αναλυτικότερα, υποστηρίζει πως η σοβιετική εξουσία 

έδωσε στους καλλιτέχνες ελευθερία ώστε να αφομοιώσουν κριτικά την παράδοση και 

να αναζητήσουν με τόλμη το καινούργιο. Αρχικά, κάποιοι καλλιτέχνες έτειναν να 

απορρίψουν την προεπαναστατική παράδοση. Έτσι δημιουργήθηκαν πειραματικές 

παραγωγές με ελεύθερο χορό, χωρίς παπούτσια,  μιμοδράματα, ακροβατικά, ρυθμική, 

με στοιχεία εξπρεσιονισμού ή  ερωτικού οριενταλισμού. Ωστόσο, η πράξη και ο χρόνος 

έδειξαν ότι αυτές οι «φορμαλιστικές καινοτομίες» όπως τις χαρακτηρίζει, και η 

απόρριψη της κλασικής κληρονομιάς «δεν οδήγησαν πουθενά» (Slonimsky, 1963, σ. 

13).   

     Πίσω από αυτή τη διαπίστωση όμως, υπήρχαν και πολιτικές εξελίξεις. Μετά το 

θάνατο του Λένιν το 1924, επικράτησε η συντηρητική, οπισθοδρομική και 

καταπιεστική πλευρά του μπολσεβίκικου κόμματος. Το μπαλέτο έγινε κρατική τέχνη, 

τέχνη που αντιπροσώπευε τη Σοβιετική Ρωσία  (Scholl, 2007, σ. 280). Σταδιακά κάτω 

από τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού στράφηκε προς πιο συντηρητικούς 

δρόμους και τη δεκαετία του ’30 οι πειραματισμοί τερματίστηκαν. Συνεπώς το 

πειραματικό σοβιετικό μπαλέτο στη δεκαετία του 1920 βρίσκεται σε διαμετρική 

αντίθεση με τα πιο συντηρητικά μπαλέτα της δεκαετίας του 1930, που δημιουργήθηκαν 

σε διαφορετική ατμόσφαιρα υπό την επίδραση ενός νέου σοβιετικού ηγέτη, του Στάλιν 

(Hamm, 2009, σ. 12).  
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2.2 Οι χορογραφικοί πειραματισμοί της δεκαετίας του ’20 : F . 

Lopukhov – K. Goleizovsky 

 Λίγο μετά την Επανάσταση, με την εφαρμογή της Νέας Οικονομικής Πολιτικής (1921-

1929) και τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας αποκαταστάθηκαν τα παλιά θέατρα 

με νέα ονόματα και δημιουργήθηκαν πολλές μικρότερες ομάδες μπαλέτου. Διάφορα 

καλλιτεχνικά οράματα συναγωνίζονταν στη σκηνή του μπαλέτου: μπαλέτα μικρού 

μήκους, συμβολικά ή αλληγορικά μπαλέτα, σάτιρες, αφηρημένα (χωρίς αφήγηση) 

μπαλέτα και παραδοσιακές μεγάλες παραγωγές (Ezrahi, 2012, σ. 32). Έτσι, μετά την 

αρχική αβεβαιότητα παρατηρείται άνθηση του χορού στη Σοβιετική Ένωση. Κατά τη 

διάρκεια αυτών των ετών, το μεγαλύτερο μέρος της πειραματικής εργασίας στο χορό 

διεξήχθη σε στούντιο και σχολές χορού που είχαν περισσότερη ελευθερία. Τα χρόνια 

αυτά ήταν ιδιαίτερα γόνιμα, προτού αρχίσει να γίνεται όλο και πιο έντονο το ιδεολογικό 

βάρος του κομμουνισμού (Souritz, 1994, σ. 3).  

 Ο  Fyodor Lopukhov (1886-1973) στο Λένινγκραντ/Αγία Πετρούπολη και ο Kasyan 

Goleizovsky (1892-1970) στη Μόσχα ήταν οι κορυφαίες προσωπικότητες της 

σοβιετικής πρωτοπορίας μπαλέτου της δεκαετίας του 1920. Και οι δύο στράφηκαν σε 

πιο εναλλακτικό χορό για να επανανοηματοδοτήσουν το παραδοσιακό μπαλέτο, για να 

το καταστήσουν πιο κατάλληλο, τόσο σε μορφή όσο και σε περιεχόμενο, για έναν 

επαναστατικό πολιτισμό. Ενώ τα έργα και των δύο χορογράφων αγνοούνταν ή 

επικρίνονταν εκείνη την εποχή, η ιστορία έχει δείξει ότι ήταν εκπληκτικά σημαντικά, 

τόσο για την πρωτοτυπία και τη νεωτερικότητά τους όσο και για το γεγονός ότι έθεσαν 

τα θεμέλια για το μελλοντικό σοβιετικό ρεπερτόριο (Souritz, 1985, σ. 3). Παράλληλα, 

τα έργα τους αντιπροσωπεύουν την πρώτη περίοδο του σοβιετικού μπαλέτου 

(Slonimsky, 1947, σ. 61).  

   Πρωτοποριακή φιγούρα του σοβιετικού μπαλέτου, ισχυρή επιρροή στο νεαρό George 

Balanchine και αργότερα υποστηρικτής επαναστατών χορογράφων όπως ο νεαρός Yuri 

Grigorovich και ο Leonid Yakobson (Kendall, 2014, σ. 446),  o Fyodor Lopukhov 

έπεσε στη δυσμένεια του καθεστώτος αρκετές φορές, πράγμα που οδήγησε στο να 

ξεχαστεί άδικα η χορογραφική του δουλειά, αν και παρέμεινε επαγγελματικά ενεργός 

ως δάσκαλος και καλλιτεχνικός διευθυντής μέχρι το τέλος της ζωής του. Κατείχε 

μάλιστα ηγετικές θέσεις στο Χορογραφικό Ινστιτούτο του Λένινγκραντ και στο Ωδείο 

του Λένινγκραντ και τελικά ονομάστηκε Καλλιτέχνης του Λαού το 1956 (Chiriac, 
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2016, σ. 243). Ο Lopukhov κατέχει μια μοναδική θέση στο πρώιμο σοβιετικό μπαλέτο, 

έχοντας διαμορφώσει τη δεκαετία του 1920 και ως συντηρητής και ως καινοτόμος 

(Ezrahi, 2012, σ. 37).  

   Διορίστηκε διευθυντής του Marinsky το 1922 εν μέσω μιας περιόδου κρίσης, καθώς 

πολλοί από τους πρώην εξέχοντες του συγκροτήματος (π.χ. Nijinsky, Pavlova, 

Karsavina) καθιερώθηκαν στη Δύση με το συγκρότημα του Diaghilev και επέλεξαν να 

παραμείνουν εκεί. Η πρώτη οδηγία της νέας διεύθυνσης  Lopukhov ήταν η εξυγίανση. 

Με δήλωσή του ανακοίνωσε ότι το μπαλέτο του Petipa θα αποτελέσει τη βάση για το 

ρεπερτόριο του θιάσου. Σε όλη τη Σοβιετική Περίοδο το μπαλέτο της Αγίας 

Πετρούπολης / Λένινγκραντ παρέμεινε θεματοφύλακας του ρεπερτορίου του 19ου 

αιώνα. Αυτές οι παραγωγές αντιγράφηκαν και αναπαράχθηκαν από συγκροτήματα 

μπαλέτου ανά τη Σοβιετική Ένωση και τον κόσμο. Παρά τη φήμη του ως συντηρητικός 

- ο Lopukhov ήταν επικεντρωμένος στο να διατηρήσει την κλασική κληρονομιά - 

ενδιαφερόταν επίσης και για άλλες μορφές (Scholl, 2007, σ. 220). 

    Στις παραγωγές του πειραματίστηκε με όλες τις νέες τάσεις και εισήγαγε 

ενδιαφέρουσες στυλιστικές αλλαγές. Εμπλούτισε τον κλασικό χορό με ακροβατικά, 

μιμητικές και αθλητικές κινήσεις. Ακόμα εισήγαγε το λόγο και το τραγούδι στο 

μπαλέτο και τα κονστρουκτιβιστικά σκηνικά (Slonimsky, 1947, σ. 61). 

Προσελκύονταν επίσης από τις ιστορικές λαϊκές φόρμες: ένα είδος ρωσικού 

Καραγκιόζη και την ιταλική comedia dell' arte. Ωστόσο στα έργα του ανιχνεύουμε και 

τη διάχυτη αισθητική της τζαζ της δεκαετίας του ’20 (Souritz, 1985, σ. 3).    

Νεωτεριστικά στοιχεία χρησιμοποιούσε και στις αναβιώσεις των κλασικών έργων 

υποθέτοντας πως το μη χορευτικό λεξιλόγιο θα έκανε τις παραγωγές πιο κατανοητές 

στο νέο προλεταριακό κοινό. Αυτού του είδους οι παραγωγές στόχευαν στο να δώσουν 

νέα πνοή στο μπαλέτο παραμένοντας προσαρμοσμένες στη σοβιετική ιδεολογία και 

διατηρώντας πτυχές που ανήκαν στο παρελθόν του μπαλέτου (Ross, 2015, σ. 88).      

      Οι θεωρητικές του αναζητήσεις συνδέονται με το είδος της «χορευτικής 

συμφωνίας». Χρονολογούνται από το 1916 και αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση των 

μπαλέτων του Fokine. O Lopukhov λοιπόν, αναζητούσε μια νέα μορφή μπαλέτου, το 

μη αφηγηματικό είδος της χορευτικής συμφωνίας, που θα εξέφραζε πιο αφηρημένες 

σκέψεις και δεν θα συνδέονταν με μια συμβατική πλοκή. Όπως μια μουσική συμφωνία, 

μια συμφωνία χορού θα χωριζόταν σε πολλά μέρη, αναπτύσσοντας αρκετά θέματα 
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κίνησης (Ezrahi, 2012, σ. 39). Αυτό το νέο είδος  γεννήθηκε μέσα από δύο παραδόσεις. 

Αφ’ ενός το «νέο μπαλέτο» των αρχών του 20ου  αιώνα, το οποίο στράφηκε προς τo να 

αναπαραστήσει στη σκηνή  τη συμφωνική μουσική, και αφ’ ετέρου την ανάπτυξη του 

«καθαρού» χορού στο «παλαιό μπαλέτο» του 19ου  αιώνα, κυρίως όπως εκπροσωπείται 

από τον Petipa (Souritz, 1985, σ. 4).  

   Αυτό το  νέο είδος  λοιπόν εκπροσωπεί το μπαλέτο Το Μεγαλείο της Κοσμογονίας το 

οποίο ανέβηκε το 1923 μόνο για μία παράσταση. Πρόκειται για το πρώτο μη 

αφηγηματικό μπαλέτο που βασίστηκε σε μια δομική εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

χορού και μουσικής και άσκησε σημαντική επιρροή σε έναν από τους νέους χορευτές 

της πρεμιέρας, τον George Balanchine (Ezrahi, 2012, σ. 38).  Ήταν  ένα ριζοσπαστικό 

έργο που διερεύνησε τη δυνατότητα ενός οιονεί αφηρημένου χορού και τον ρόλο της 

αφήγησης στο μπαλέτο (Scholl, 2004, σ. 114). Σύμφωνα με την ακαδημαϊκό Stephanie 

Jordan, η χορευτική συμφωνία του μπαλέτου Το Μεγαλείο της Κοσμογονίας  αποτελεί  

«ορόσημο στην ιστορία του μοντερνισμού του μπαλέτου» - ενός μοντερνισμού που δεν 

μπορούσε να διανύσει το πρώιμο σοβιετικό μπαλέτο -  και ο Lopukhov έχει 

πρωταρχική σημασία για την ανάπτυξη του χορού ως αυτόνομης, μη αφηγηματικής 

μορφής τέχνης κατά τον 20ο αιώνα (Ezrahi, 2012, σ. 38).  

  Εντούτοις, το μπαλέτο απέτυχε και  ο Lopukhov δεν ξαναπειραματίστηκε με τις 

φόρμες αυτού του είδους. Εξ άλλου για πολλά χρόνια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 

’50  η ιδέα ενός μπαλέτου χωρίς πλοκή έβρισκε πάντα ισχυρή αντίσταση (Souritz, 

1985, σ. 7). Το κοινό δεν ενθουσιάστηκε καθόλου  και οι ελάχιστες κριτικές γράφτηκαν 

σε ειρωνικό τόνο. Ελάχιστοι κατάλαβαν την καινοτομία, δηλαδή το ότι ο χορός δεν 

έχει ανάγκη από ένα σενάριο ή μια ιδέα για να είναι εκφραστικός (Souritz, 1985, σ. 6).  

  Η συμφωνία - χορός Το Μεγαλείο της Κοσμογονίας βασίστηκε στην 4η Συμφωνία του 

Ludwig van Beethoven. Στη Σοβιετική Ένωση θαύμαζαν ιδιαίτερα τον Beethoven 

εκείνη την περίοδο, και οι συντηρητικοί και οι ριζοσπαστικοί.  Η μουσική φόρμα της 

συμφωνίας αγαπήθηκε από τους σοβιετικούς χορογράφους. Οι Ρώσοι συγγραφείς 

ακόμα χρησιμοποιούν τον όρο «συμφωνικός» για να υπονοήσουν χορό που 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα (Scholl, 2007, σ. 221). 

   Ο Scholl σχολιάζει πως η χορογραφία του Lopukhov ίσως να ήταν λιγότερο αξιόλογη 

από τις σημειώσεις του για την παράσταση. Σε ένα αβέβαιο βήμα προς τον κόσμο του 

αφηρημένου, το μπαλέτο του Lopukhov διατήρησε την αφήγηση ως βασική αρχή. 
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Ουσιαστικά το έργο του Lopukhov καλεί για ενότητα μουσικής -  χορού. Μάλιστα, η 

επιμονή του Lopukhov στην αντιστοιχία μεταξύ των δυο μορφών περιλάμβανε τέτοιες 

λεπτομέρειες όπως η πρόταση ότι οι ελάσσονες κλίμακες θα πρέπει να αποτυπώνονται 

σε κινήσεις προς τα μέσα (en dedans) και οι μείζονες κλίμακες να αποτυπώνονται σε 

κινήσεις προς τα έξω (en dehors) (Scholl, 2007, σ. 221).  

 Το 1924 ο Lopukhov δημιούργησε το μπαλέτο Η Κόκκινη Ανεμοθύελλα το οποίο είναι 

το πρώτο μπαλέτο που αναφέρεται στην Οκτωβριανή Επανάσταση, χρησιμοποιώντας 

τις καλλιτεχνικές μεθόδους του μαζικού θεάτρου και της επαναστατικής αφίσας 

(Σούριτς, 1978, σ. 639).  Η παραγωγή ονομάστηκε «συνθετικό ποίημα». Λίγο πριν 

από την πρεμιέρα, ο κριτικός  Nikolai Nasilov έγραψε:    

 «Το ποίημα θα αντιπροσωπεύει μια νέα μορφή χορογραφίας, όχι μόνο ως προς 

το περιεχόμενό του, ως ενσάρκωση των πολιτικών ιδεών και των εκδηλώσεών τους 

σε εικόνες χορού, αλλά και στη μορφή, γιατί το ποίημα είναι ένα θέαμα στο οποίο θα 

ενωθούν ο χορός, η παντομίμα, το χορωδιακό τραγούδι και ο ζωντανός λόγος» 

(Souritz, 1985, σ. 8).  

   Το μπαλέτο παρουσιάστηκε μόνο για δύο παραστάσεις, παρόλο που αντικατόπτριζε 

τα μοντέρνα μαζικά θεάματα και τις τυπικές αναπαραστάσεις των  επετειακών 

εορτασμών της Οκτωβριανής Επανάστασης. Δυστυχώς, το όραμα του Lopukhov 

προκάλεσε την οργή των κριτικών για άλλη μια φορά και αναγκάστηκε να 

αναλογιστεί τα «λάθη» του δημόσια σε ένα άρθρο  (Curpan, 2021, σ. 245).  

  Προσπαθώντας να αποφύγει οτιδήποτε μπορεί να φαίνεται «μη μοντέρνο» και που 

μπορεί να υποδηλώνει το παλιό μπαλέτο «αυλής», ο Lopukhov οδηγήθηκε σε μια 

μίμηση γυμναστικής, την οποία πολλοί χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή σε 

αντίθεση με τον «ξεπερασμένο» κλασικισμό (Souritz, 1985, σ. 9). Σαράντα χρόνια 

μετά, ο ίδιος αποκάλεσε το μπαλέτο αυτό τη μεγαλύτερή του αποτυχία (Souritz, 1985, 

σ. 11). 

   Το 1927 δημιούργησε πάνω στη μουσική του Edvard Grieg το μπαλέτο  H 

Παγωμένη Κόρη, το οποίο κατέστη το πιο δημοφιλές από τα έργα του, καθώς 

παρουσιαζόταν συνεχώς για μια δεκαετία. Σε αυτό ανέμειξε τις γνωστές κινήσεις του 

μπαλέτου με νέες, όπως για παράδειγμα η κίνηση «δαχτυλίδι» και πολλά ακροβατικά 
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lifts8 (Souritz, 1985, σ. 14). Το 1966 η Alla Osipenko ερμήνευσε μετά από πολλά 

χρόνια το  adagio  από την Παγωμένη Κόρη καθώς είχε αποκλειστεί από το ρεπερτόριο 

λόγω των κατηγοριών για φορμαλισμό. Η ίδια η μπαλαρίνα το έβρισκε τρομακτικό 

σε κάποια σημεία λόγω των ακροβατικών κινήσεών του (Lobenthal, 2016, σ. 138). 

  Το μπαλέτο του Lopukhov αποκάλυψε νέες δυνατότητες. Έκανε χρήση του 

ακαδημαϊκού κλασικού χορού σε όλη του την ποικιλομορφία, όμως η απίστευτα 

πλούσια φαντασία του χορογράφου τον βοήθησε να αναμείξει παλιούς τύπους με νέα 

στοιχεία από το music hall και το τσίρκο. Στη δεύτερη πράξη του μπαλέτου έκανε 

ευρεία χρήση των χορών κάρακτερ δίνοντάς τους όμως μια νέα φόρμα πιο κοντά στον 

λαϊκό, εθνογραφικά αυθεντικό, τελετουργικό χορό. Η Παγωμένη Κόρη ήταν ένα 

μπαλέτο που απευθυνόταν στο μέλλον, στο οποίο γεννήθηκε κάτι καινούργιο από το 

αναζωογονημένο και ξαναδουλεμένο παρελθόν  (Souritz, 1985, σ. 19).  

   Τις ίδιες μεθόδους χρησιμοποίησε ο  Lopukhov και στο μπαλέτο Ο Σύρτης που 

δημιούργησε το 1931 σε μουσική Dmitri Shostakovich, και μπορεί  να θεωρηθεί ως η 

κατάληξη των πειραμάτων του κατά την προηγούμενη δεκαετία. Πρόκειται για ένα 

σατιρικό κομμάτι που απεικονίζει τη ζωή στο νέο σοβιετικό κράτος. Η απλή πλοκή 

του είναι στημένη σε ένα εργοστάσιο και περιλαμβάνει μια απόπειρα δολιοφθοράς 

από έναν τεμπέλη εργαζόμενο, που ματαιώθηκε από έναν προσεκτικό αρχηγό 

ταξιαρχίας (Curpan, 2021, σ. 246). Το μπαλέτο καταδικάστηκε, καθώς διακωμωδούσε 

τη σοβιετική πραγματικότητα και την εργατική τάξη και ο Lopukhov απομακρύνθηκε 

από τη θέση του ως διευθυντή μπαλέτου του πρώην θεάτρου Marinsky (Ezrahi, 2012, 

σ. 57).  

  Όταν ο Lopukhov βρέθηκε κάτω από τα πυρά του Κόμματος και αναγκάστηκε να 

αποσυρθεί, η Agrippina Vaganova τον αντικατέστησε τελικά. Ο φυσικός της 

συντηρητισμός ταίριαζε με το αυστηρό και ακαλλιέργητο γούστο του Στάλιν και 

εργάστηκε σκληρά ώστε να εφαρμόσει τις ιδέες του σοσιαλιστικού ρεαλισμού στο 

χορό (Homans, 2010, σ. 354).  

     O Kasyan Goleizovsky, o έτερος μεταρρυθμιστής χορογράφος της δεκαετίας του 

’20, χαρακτηρίζεται από την Plisetskaya ως εντυπωσιακή φιγούρα στην ιστορία του 

ρωσικού μπαλέτου, που δεν είχε τίποτα κοινό με κανέναν άλλο, πραγματικά μοναδικός, 

 
8 Κίνηση κατά την οποία ο χορευτής σηκώνει ψηλά πάνω από το κεφάλι του τη χορεύτρια. 
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πειραματιστής, εφευρέτης, οραματιστής, πρωτότυπος και εκκεντρικός (Plisetskaya, 

2001, σ. 110). Μαθητής του  Fokine και χορευτής στο Θέατρο Bolshoi την εποχή της 

Επανάστασης, ο Goleizovsky είχε ήδη ανοίξει δική του σχολή και είχε πολλή ζήτηση 

ως χορογράφος στα ιδιωτικά θέατρα και καμπαρέ της Μόσχας. Την επόμενη χρονιά 

της Επανάστασης, ανέλαβε τη θεατρική σχολή των Bolshoi, όμως άφησε το 

συγκρότημα λίγους μήνες μετά για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη χορογραφία 

(Scholl, 2007, σ. 219). 

   Η τέχνη του Goleizovsky ήταν τέχνη διαμαρτυρίας. Ο χορογράφος επαναστάτησε 

ενάντια στην παλιά ηθική, ενάντια στις στάσιμες μορφές και το στασιμότερο 

περιεχόμενο του παλιού μπαλέτου (Souritz, 1988, σ. 12). Έντονος κριτικός του 

ξεπερασμένου ρεπερτορίου των κρατικών θεάτρων, ο Goleizovsky παρ’ όλα αυτά είδε 

τα επαγγελματικά θέατρα μπαλέτου ως τη μόνη πηγή ταλαντούχων και καλά 

εκπαιδευμένων χορευτών στη Ρωσία. Στήριξε το διαρκώς επεκτεινόμενο κινητικό του 

ιδιωματισμό στην κλασική τεχνική, όμως πίστευε ότι όλες οι κινήσεις ήταν θεμιτές και 

ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να την ενισχύσουν. Μπορεί οι χορευτές του 

να εκτελούσαν κυβίστηση, τολμηρά άλματα ή να ξάπλωναν στο έδαφος, όμως ο 

ποικίλος χορευτικός ιδιωματισμός του χορογράφου βασιζόταν στα θεμέλια της 

τεχνικής του μπαλέτου (Scholl, 2007, σ. 219).  

   Βαθύς γνώστης του κλασικού χορού και πολυτάλαντος καλλιτέχνης, ο Goleizovsky 

αναθεώρησε τους παραδεδομένους κανόνες και συνεισέφερε σημαντικά στην 

ανανέωση της χορογραφίας. Εισήγαγε την 6η position. Στη θέση των παπουτσιών 

μπαλέτου και των κλασικών κουστουμιών, έβαλε τα γυμνά πόδια και τα φουτουριστικά 

θεατρικά κοστούμια. Στη θέση του λευκοντυμένου corps de ballet, προτίμησε τα 

κραυγαλέα χρωματιστά κοστούμια των μιούζικαλ, ενώ αντί για attitudes και tours en l’ 

air επέλεγε περίπλοκα συμπλέγματα και ακροβατικά (Mamontov, 1947, σ. 60). Ο 

Goleizovsky διεύρυνε τους ορίζοντες του κλασικού χορού, τον εμπλούτισε με νέες 

κινήσεις και φιγούρες σε ένα ύφος ακροβατικό, νευρώδες και εξωστρεφές (Ρεϋνά, 

1980, σ. 301).  Επιπλέον, έδειξε ενδιαφέρον για τις  σύγχρονες δημοφιλείς ψυχαγωγίες:  

χορός τζαζ, μουσικές από το music hall,  τσίρκο και καμπαρέ (Souritz, 1985, σ. 3).  

   Το 1922, εμφανίστηκε ένας κύκλος μονόπρακτων μπαλέτων: ο Φαύνος σε μουσική 

του Claude Debussy και η Σαλώμη σε μουσική του Richard Strauss. Αυτό το 

πρόγραμμα, καθώς και τα Μεντενεριάνα και Σκριαμπινιάνα, παρουσιάστηκαν το 
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φθινόπωρο του 1922 στην Αγία Πετρούπολη και άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις 

(Souritz, 1988, σ. 11). Ο Goleizovsky δεν ασχολήθηκε με πλοκή. Για αυτό και ήταν πιο 

κοντά στο χορευτικό κομμάτι, τη μικρογραφία του χορού (μινιατούρα). Οι χοροί του 

είναι η δυναμική, πλαστική έκφραση του συναισθήματος (Souritz, 1988, σ. 12).  

   Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα κουστούμια που χρησιμοποιούσε στις 

παραγωγές του και τα οποία προκάλεσαν σκάνδαλο τότε. Ο Goleizovsky πίστευε στην 

ιδέα του γυμνού σώματος ως αισθητικού και ηθικού ιδανικού και, αν και οι χορευτές 

του ποτέ δεν εμφανίζονταν εντελώς γυμνοί, πολύ συχνά εμφανίζονταν με πολύ 

αποκαλυπτικά κουστούμια. Όπως άλλοι χορευτικοί μεταρρυθμιστές του 20ου  αιώνα, 

συμπεριλαμβανομένου και του Balanchine, ο Goleizovsky προτιμούσε τα 

αποκαλυπτικά κουστούμια ως ένα καλύτερο τρόπο για να φανερώσει την κίνηση του 

σώματος, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό το νόημά της. Και όπως πολλοί θεατρικοί 

σκηνοθέτες στη Ρωσία στη δεκαετία του 1920, ο Goleizovsky τοποθέτησε αυτά τα 

σώματα  σε  κονστρουκτιβιστικά σκηνικά (Scholl, 2007, σ. 219). Επίσης, για τον 

Goleizovsky, το κοστούμι δεν υπήρχε ούτε για χάρη του εαυτού του, ούτε ως 

αναγνωριστικό σημάδι μιας χώρας ή εποχής. Ήταν ένα μέσο δημιουργίας μιας 

συναισθηματικής εικόνας (Souritz, 1988, σ. 16).  

   Η σχέση μεταξύ των παρτενέρ στα μπαλέτα του ήταν εντελώς διαφορετική από        

ό, τι στο παλαιό μπαλέτο. Δεν υπήρχε «η ιπποτική ευγένεια» που χαρακτήριζε τη 

στάση του χορευτή έναντι της χορεύτριας, όπως παρατηρεί η  Souritz  (1988, σ. 14). 

Η μπαλαρίνα εκτελούσε arabesque και attitude όχι όρθια, αλλά ψηλά στον αέρα, στα 

χέρια του παρτενέρ της, και μερικές φορές καθισμένη ή ξαπλωμένη. Ο Goleizovsky 

έκανε εκτεταμένη χρήση  της πρηνής θέσης, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους 

αντιπάλους του χορογράφου να τον κατηγορήσουν για «χαλάρωση στο πάτωμα». 

Επίσης έδωσε μια απρόσμενη λειτουργία στο πόδι - να χρησιμεύσει όχι ως 

υποστήριξη για το σώμα, αλλά ως ανεξάρτητος εκφραστικός παράγοντας.  Οι γραμμές 

των χεριών και των ποδιών συνυφαίνονταν δημιουργώντας ασυνήθιστες εικόνες. Ο 

χορός αποτελούνταν από εναλλαγές κυματοειδών κινήσεων που ρέουν η μία προς την 

άλλη (Souritz, 1988, σ. 16). 

     Όταν αναγκάστηκε να εντάξει τα μπαλέτα του στην υπηρεσία της σοβιετικής 

ιδεολογίας, δημιούργησε το 1925 το μπαλέτο Ιωσήφ ο Ωραίος με  κονστρουκτιβιστικό 

σκηνικό, χορευτές με γυμνά πόδια, αποκαλυπτικά κοστούμια και πλοκή βασισμένη 
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στη βιβλική ιστορία του Ιωσήφ, αλλά επικρίθηκε επειδή «δεν ευθυγραμμίστηκε 

περισσότερο με τα πολιτικά ιδεώδη του σοβιετικού κοινού» (Ross, 2015, σ. 90). Στο 

μπαλέτο αυτό που παρουσιάστηκε το 1925 στο Πειραματικό Θέατρο  Bolshoi 

πραγματεύεται το θέμα της πνευματικής ελευθερίας (Σούριτς, 1981, σ. 698). Τα 

στοιχεία μοντερνισμού είναι εμφανή, καθώς χρησιμοποίησε πλατφόρμες στη σκηνή, 

σκαλιά και κατασκευές. Παράλληλα, η χορογραφία του Goleizovsky  ενσωμάτωνε 

μοτίβα από διάφορες χορευτικές παραδόσεις (Scholl, 2007, σ. 219).  

   Η συνεισφορά του  Goleizovsky στο σοβιετικό μπαλέτο είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Όλοι οι νεώτεροι χορογράφοι δημιούργησαν σε φόρμες που εισήγαγε εκείνος 

(Mamontov, 1947, σ. 60). Παρόλα αυτά, όταν ο Balanchine επισκέφθηκε τη Σοβιετική 

Ένωση το 1962 και είδε το μπαλέτο Σκριαμπινιάνα απογοητεύτηκε, καθώς διαπίστωσε 

ότι η παραγωγή ήταν ακριβώς ίδια με εκείνη της δεκαετίας του ’20, ήδη 

παλαιομοδίτικη. Και αυτό γιατί ο  Balanchine είχε εξελίξει πολύ την τέχνη του, ενώ ο 

Goleizovsky δεν είχε τις αντίστοιχες ευκαιρίες (Souritz, 2011, σ. 50). Οι αρχές έθεταν 

συνεχώς εμπόδια στις παραγωγές του, κατηγορώντας τον ακόμα και για πορνογραφία 

(Morrison, 2016, σ. 199). Δεν είναι τυχαίο ότι η χορεύτρια  Maya Plisetskaya αποκαλεί 

τον Goleizovsky «μάρτυρα» (Plisetskaya, 2001, σ. 50).  

   Μέχρι τη δεκαετία του 1930 όλα τα πειράματα στην τέχνη επικρίθηκαν ως 

«φορμαλιστικά» και σταμάτησαν. Το σοβιετικό μπαλέτο φαίνεται να ήταν σε αδιέξοδο: 

το κλασικό ρεπερτόριο θεωρείτο αστικό λείψανο, ωστόσο οι προσπάθειες καινοτομίας 

αμφισβητήθηκαν έντονα, περισσότερο από ό, τι σε άλλες μορφές τέχνης όπου ο μετα-

επαναστατικός πειραματισμός άνθισε για λίγο περισσότερο στη δεκαετία του 1920 

(Curpan, 2021, σ. 245). 

  Ειδικά από το 1930 και εξής, το σοβιετικό χορευτικό τοπίο περιορίστηκε στο 

ακαδημαϊκό μπαλέτο και στον στυλιζαρισμένο λαϊκό χορό (Sirotkina, 2018, σ. 39). 

Δικαιολογημένα ο συγγραφέας Jose Sasportes αναρωτιέται για το  ποια θα ήταν τα 

αποτελέσματα αυτών των αρχικών πειραμάτων αν είχε δοθεί η ευκαιρία στους 

καλλιτέχνες να τα συνέχιζαν αλλά και για το τι θα είχε συμβεί στον κόσμο του 

μπαλέτου γενικά, εάν σε αυτό το σημείο, ήταν δυνατή μια ελεύθερη ανταλλαγή μεταξύ 

των επιτευγμάτων των Ballets Russes και εκείνων του νέου σοβιετικού μπαλέτου 

(Sasportes, 1991, σ. 109).  
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3. Ο κρατικός παρεμβατισμός στο μπαλέτο κατά τη σταλινική περίοδο 

3.1 Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός 

 Από τα πρώτα χρόνια της σοβιετικής εξουσίας δημιουργήθηκε η ανάγκη μιας τέχνης 

που να ανταποκρίνεται στα ιστορικά αιτήματα της νέας εποχής που άρχιζε. 

Εκδηλώθηκε η τάση για τη δημιουργία μιας εντελώς καινούργιας τέχνης, μιας 

σοσιαλιστικής τέχνης που να μην έχει καθόλου σχέση με εκείνη του παρελθόντος. 

Ωστόσο, η άποψη αυτή επικρίθηκε και από τον ίδιο τον Λένιν (Σκάρος, 1983, σ. 32).        

Μια τέτοιου είδους τέχνη αποκομμένη από την πολιτιστική παράδοση, δεν μπορεί να 

είναι τέχνη παρά μόνο εγκεφαλική που «προορίζεται να παρασυρθεί από το ορμητικό 

πνεύμα της ιστορίας» (Σκάρος, 1983, σ. 33).   

  Τα πρώτα χρόνια της μπολσεβίκικης διακυβέρνησης, όπως έχει ήδη αναλυθεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια, υπήρξε σχετική ελευθερία και συνέχιση των πειραματισμών. 

Όμως, η κατάσταση αυτή δεν έμελλε να διαρκέσει, καθώς το 1928 περίπου ξεκίνησε 

μια επιθετική πολιτική έναντι των εκπροσώπων κάθε είδους τέχνης, με την κατηγορία 

ότι είχαν αποτύχει να ανταποκριθούν στις «απαιτήσεις της σοσιαλιστικής 

οικοδόμησης». Η επιθετική αυτή πολιτική ακολουθήθηκε από διώξεις (Bushkovich, 

2012, σ. 431). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930, όλες οι τάσεις στο χορό εκτός από 

το κλασικό μπαλέτο και τους λαϊκούς χορούς ήταν «εκτός νόμου» ( Souritz, 1994, σ. 

21). 

   Το 1932 άρχισε να εδραιώνεται μια νέα κατάσταση και ο Στάλιν να  ισχυροποιείται 

όλο και περισσότερο. Η ηγεσία του κόμματος άρχιζε  να κατασκευάζει ένα πλαίσιο για 

τη σοβιετική τέχνη, μια «σταθερή κατεύθυνση» (Bushkovich, 2012, σ. 434). Κάτω από 

μία κομμουνιστική οπτική, αυτό που χρειαζόταν ήταν να έρθει η τέχνη κοντά στο λαό, 

να βοηθήσει στο χτίσιμο του νέου κόσμου και «να συμβάλει στην σοσιαλιστική 

ανάπτυξη προς τον κομμουνισμό» (Σκάρος, 1983, σ. 33).  

   Την ίδια χρονιά, σε μια σύσκεψη λογοτεχνών προτάθηκε ο όρος «σοσιαλιστικός 

ρεαλισμός». Τον όρο αυτό επανέλαβε στο 1ο Συνέδριο των Σοβιετικών συγγραφέων το 

1934 ο Maxim Gorky και από τότε καθιερώθηκε (Σκάρος, 1983, σ. 33). Τη χρονιά αυτή 

θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ξεκινά και το Σοβιετικό Μπαλέτο (Homans, 2010, σ. 345). 

Σύμφωνα με τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ο καλλιτέχνης όφειλε να 

αναπαραστήσει τη ζωή έτσι όπως προσδοκούσαν ότι θα διαμορφωνόταν. Συγκεκριμένα 

το δόγμα που διατυπώθηκε στο Συνέδριο προέβλεπε:   
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«Σοσιαλιστικός ρεαλισμός σημαίνει να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα 

όπως είναι, αλλά και να καταλαβαίνεις προς τα πού κατευθύνεται, δηλαδή προς τον 

σοσιαλισμό και τη νίκη του διεθνούς προλεταριάτου. Ποιο έργο ανταποκρίνεται στις 

αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού; Εκείνο που δείχνει ξεκάθαρα πού οδηγεί η 

σύγκρουση όλων αυτών των αντιφάσεων τις οποίες ο καλλιτέχνης βλέπει στη ζωή και 

εκφράζει στις δημιουργίες του» (Figes, 2006, σ. 238). 

  Στην Αισθητική της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ γίνεται σαφέστερη και η σχέση 

της νέας τέχνης με εκείνη του παρελθόντος:  

«Η μέθοδος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού αφομοιώνει την καλλιτεχνική πείρα που μας 

κληροδότησαν οι περασμένοι αιώνες, την αναπτύσσει με πρωτοτυπία και την 

προσαρμόζει στη νέα ιδεολογική βάση, σύμφωνα με τη σημερινή αποστολή της 

τέχνης» (Σκάρος, 1983, σ. 34).  

   Διαπιστώνουμε επομένως πως επικράτησε η προσέγγιση του Λένιν ο οποίος δεν 

επιθυμούσε την πλήρη αποκοπή από την παράδοση. Σε αυτό συνέβαλε και ο Anatoly  

Lunacharsky, λαϊκός επίτροπος (κομισάριος) Παιδείας από το 1917 έως το 1929,  

καθώς μοιραζόταν παρόμοιες απόψεις για την οικοδόμηση της  νέας τέχνης χωρίς  την 

άρνηση του παρελθόντος. Πίστευε ότι η προεπαναστατική τέχνη αποτελούσε 

σημαντικό συστατικό της σοβιετικής ταυτότητας (McDaniel, 2015, σ. 35). 

   Σύμφωνα με τον λογοτέχνη και διανοητή της αριστεράς Ζήση Σκάρο, ο 

σοσιαλιστικός ρεαλισμός εφοδίαζε την τέχνη με κάποια προοπτική ικανότητα, τη 

βοηθούσε «να πιάσει πληρέστερα την αλήθεια» και παράλληλα με την αισθητική 

συγκίνηση να φέρει και  κάποιο μήνυμα (Σκάρος, 1983, σ. 40). Πρακτικά, με το 

σοσιαλιστικό ρεαλισμό οι καλλιτέχνες περιέγραφαν την ευτυχισμένη καθημερινή ζωή 

των σοβιετικών ανθρώπων. Οι ήρωες αυτοί εκπροσωπούσαν ένα δυναμικό παρόν και 

ένα ελπιδοφόρο μέλλον (Παπανικολάου, 2004).   

   Ο απλός και άμεσος τρόπος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού αντικατόπτριζε τη νέα 

κοινωνική τάξη, η οποία βασίστηκε στη σκληρή δουλειά και στην αφοσίωση των 

απλών σοβιετικών  πολιτών. Ο Yuri Slonimsky, Σοβιετικός κριτικός μπαλέτου 

προσπάθησε να εξηγήσει την υπεροχή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού σε σχέση με τις 

τότε καλλιτεχνικές τάσεις που ήταν δημοφιλείς στη Δύση. Συγκεκριμένα παρατήρησε 

ότι στα προεπαναστατικά μπαλέτα κατά κανόνα οι χαρακτήρες ήταν στατικοί. Δεν 

άλλαζαν όσο άλλαζε η πλοκή. Ο ρεαλισμός όμως, έδωσε στο σοβιετικό μπαλέτο 
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ευελιξία χαρακτήρων, όπως αυτή που χαρακτήριζε το δράμα ή την όπερα. Από την 

αρχή μέχρι και το τέλος της παράστασης ο χαρακτήρας αναπτύσσεται και εξελίσσεται. 

«Ο αγώνας του κάνει την αγάπη του πιο αγνή και πιο ευγενή και το μίσος του πιο 

δυνατό. Μέσα του γεννιούνται νέα συναισθήματα και νέες αντιλήψεις» (Slonimsky, 

1963, σ. 120). 

   Αυτή η ικανότητα απεικόνισης σύνθετων χαρακτήρων αλλά και της συσχέτισής  τους 

με χαρακτήρες από την ευρύτερη κοινωνία, διακρίνει τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό από 

τον αστικό ρεαλισμό, που περιέγραψε τον πόνο αλλά απέτυχε να τονίσει την συλλογική 

ικανότητα λύτρωσης. Επιθυμώντας να μεταδώσουν το μήνυμα του σοσιαλιστικού 

ρεαλισμού, οι Σοβιετικοί χορογράφοι βασίστηκαν στις  ιδέες του Konstantin 

Stanislavsky, ιδρυτή του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας. Συγκεκριμένα, ο Stanislavsky 

έκρινε ότι το σώμα θα μπορούσε να «εκπαιδευτεί» για να εκτελέσει τις εντολές του νου 

και ότι οι ερμηνείες των χορευτών  εξέφραζαν τις εσωτερικές τους  σκέψεις μέσω του 

εκφραστικού χορού. Έτσι, το μυαλό αυτών των ερμηνευτών και τα σώματά τους 

δούλευαν ταυτόχρονα για να εκφράσουν την ολότητα ενός χαρακτήρα (McDaniel, 

2015, σ. 39). Η τέχνη της παράστασης γίνεται τέχνη του να ζει κανείς το ρόλο. Η 

ψυχολογική εξέλιξη των χαρακτήρων και των καταστάσεων είναι αναγκαία, σχολιάζει 

ο  Slonimsky (1963, σ. 123). 

      Συμπεραίνουμε ότι με την καθιέρωση της θεωρίας του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, 

τερματίστηκαν οι πειραματισμοί των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων. Η τέχνη 

έπρεπε να είναι προσιτή στο λαό. Στην τέχνη του μπαλέτου την οποία μελετάμε, 

όφειλαν να σημειωθούν αλλαγές ως προς τη θεματολογία αλλά και τη χορογραφία. 

Όπως η θεωρητικός Christina Kostoula σημειώνει σε άρθρο της στην ιστοσελίδα του 

βρετανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, έπρεπε να βρεθούν θέματα που θα 

αντανακλούσαν τη ζωή των εργαζομένων, τη φιλοσοφία και την κοινωνική 

πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, έπρεπε να χτιστεί ένα λεξιλόγιο χορού που θα 

εναρμόνιζε την παντομίμα αλλά και τις χορευτικές παραδόσεις. Οι χορευτές θα ήταν 

σε θέση να ερμηνεύουν δραματικά και λογοτεχνικά θέματα με τρόπο χρήσιμο, 

ευχάριστο, εύληπτο και ωφέλιμο για την ύπαρξη και βελτίωση του ανθρώπου 

(Kostoula, 2018). 

   Όπως προαναφέρθηκε, το ρεπερτόριο που σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει το νέο 

σοβιετικό άνθρωπο δεν απέρριψε την παράδοση που είχε δημιουργηθεί πριν την 
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Επανάσταση, για αυτό και συμπεριλάμβανε μπαλέτα από την εποχή των τσάρων. 

Σύμφωνα με τις θεωρίες του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, η συμπερίληψη αυτών των 

δημιουργιών και αρχών ήταν δικαιολογημένη. Η καλλιτεχνική κληρονομιά της Ρωσίας 

δεν έπρεπε να παραγκωνιστεί καθώς αποτελούσε σημαντική πτυχή της σοβιετικής 

πολιτιστικής ταυτότητας, όπως προαναφέρθηκε. Στα έργα αυτά όμως, 

συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των κλασικών αυτοκρατορικών μπαλέτων, όπως της 

Λίμνης των Κύκνων, έπρεπε να δοθεί μια ερμηνεία μαρξιστική  (McDaniel, 2015, σ. 

19) ή ακόμα και να προωθηθούν προσεκτικά ενορχηστρωμένα μηνύματα (Ross, 2015, 

σ. 27). 

   Εκείνο που απορρίφθηκε από  την προεπαναστατική παράδοση, ήταν η ενσωμάτωση 

περίπλοκων χορών στο μπαλέτο. Αντί για αυτό, με απλές κινήσεις, οι Σοβιετικοί 

χορογράφοι είχαν ως στόχο να διαμορφώσουν ρεαλιστικούς χαρακτήρες και να 

εκφράσουν κατανοητά συναισθήματα που μπορεί να ήταν και περίπλοκα. Εύκολα 

μπορούσαν να μεταφερθούν οι ιδέες των ευγενών συναισθημάτων, της ρομαντικής 

αγάπης και των ηρωικών δράσεων. Επιπλέον, το μπαλέτο προώθησε παραγωγές που 

χαιρέτισαν τους σύγχρονους επαναστατικούς ήρωες, δίνοντας με εύληπτο τρόπο τα 

συναισθήματα και τις πράξεις τους και αντικατοπτρίζοντας το νόημα της ζωής. Αυτή 

ήταν η νέα αποστολή του μπαλέτου (McDaniel, 2015, σ. 38).  

  Σύμφωνα με τον Yuri Slonimsky, ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός δεν έδινε μόνο τη 

δυνατότητα στους χορογράφους να εκφράσουν τα συναισθήματα των ηρώων, αλλά 

παράλληλα να αποκαλύψουν και τους προβληματισμούς της εποχής (McDaniel, 2015, 

σ. 38). Ο Σοβιετικός ιστορικός του μπαλέτου Victor Vanslov αναφέρει ότι στη δεκαετία 

του ’30 η κυρίαρχη τάση  

«βάδιζε προς το ρεαλισμό, συνδυάζοντας την αληθινή παρουσίαση των 

γεγονότων με μια βαθιά διερεύνηση της ψυχολογίας των ηρώων. Οι Σοβιετικοί μετρ 

ντε μπαλέ άρχισαν πλέον να αντιμετωπίζουν τα κοινωνικοπολιτικά θέματα της ημέρας 

προσπαθώντας να τα μεταφέρουν στη γλώσσα του μπαλέτου» 

(Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 1989, σ. 47). 

     Εν ολίγοις, κάθε καλλιτεχνική δημιουργία όφειλε να στηρίζεται στις εξής αρχές: 

απεικόνιση συνηθισμένων γεγονότων και καταστάσεων, ενθουσιώδη υποστήριξη κάθε 

δράσης των εργατών, σαφή, κατανοητή και αναγνωρίσιμη περιγραφή, υποστήριξη της 

ιδεολογίας του Κόμματος. Προκειμένου να εγκρίνονται τα έργα τους, οι χορογράφοι 
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έπρεπε να βασίζονται σε αυτές τις οδηγίες (McDaniel, 2015, σ. 38). O Andrei Zhdanov, 

ανώτερος αξιωματούχος, διακήρυσσε ότι η τέχνη έπρεπε να είναι ιδεολογικά ξεκάθαρη 

και κυριολεκτική: θα έπρεπε να δείχνει ότι η ζωή στην ΕΣΣΔ είναι ιδανική (Homans, 

2010, σ. 346).  Συχνά καλλιτέχνες που δεν συμμορφώθηκαν με αυτές τις οδηγίες 

αντιμετώπισαν λογοκρισία, τα έργα τους αποσύρονταν από το επίσημο ρεπερτόριο ή 

ακόμα χειρότερα υπήρχε περίπτωση να υποστούν επίσημη και δημόσια καταδίκη 

(McDaniel, 2015, σ. 37).  

    Αν ο ρεαλισμός του 19ου αιώνα είχε προσπαθήσει να επιστήσει την προσοχή σε 

πραγματικά κοινωνικά προβλήματα, δείχνοντας τη ζωή όπως ήταν, ο σοσιαλιστικός 

ρεαλισμός έδειξε τη ζωή όπως έπρεπε να είναι - μια ευτυχισμένη, σοσιαλιστική 

ουτοπία, όπου εργαζόμενοι, αγρότες και διαφορετικές εθνικότητες ενώθηκαν στην 

αδελφική συντροφικότητα, οικοδομώντας με επιτυχία τον σοσιαλισμό και 

γιορτάζοντας τους καρπούς της εργασίας τους σε μια γη αφθονίας. Αυτό όμως, δεν είχε 

σχέση με την πραγματικότητα, σχολιάζουν σύγχρονοι μελετητές (Ezrahi, 2012, σ. 30). 

   Ο λόγος για τον οποίο τα έργα που θα παράγονταν όφειλαν να επιβάλλουν την 

αισιοδοξία, ήταν προφανώς για να προπαγανδίσουν το καθεστώς.  Ο τρόπος, η μορφή 

που θα εκφράζονταν όλα αυτά που επίτασσε ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός, ήταν η 

δουλειά της προσωπικής ευαισθησίας και της ελεύθερης προτίμησης του δημιουργού, 

σημειώνει η αριστερή διανόηση (Σκάρος, 1983, σ. 52). Είχαν όμως περιθώρια 

ελευθερίας οι καλλιτέχνες, εφόσον έφεραν ένα βάρος; Και αυτό το βάρος ήταν η 

ευθύνη να μεταμορφώσουν τις συνειδήσεις των εργατών και του λαού, αφού οι 

καλλιτέχνες ήταν όπως έλεγε ο Στάλιν, «οι μηχανικοί της ψυχής» (Homans, 2010, σ. 

347). 

  Από αισθητική άποψη, ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός απέκλειε τον πειραματισμό επειδή 

έμμεσα μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες, αλλά και την αφηρημένη τέχνη ως 

φορμαλιστική - δηλαδή η μορφή επικρατεί πλήρως σε σχέση με το περιεχόμενο - και 

επομένως δυσνόητη για τις μάζες (Σταμάτης, 2018). Ο φορμαλισμός ξεκίνησε ως 

λογοτεχνικό κίνημα και σύντομα αυτή η ετικέτα δόθηκε σε οποιοδήποτε πρωτοποριακό 

έργο τέχνης. Μετά το διάταγμα του Στάλιν το 1932, οτιδήποτε χαρακτηρίστηκε ως 

φορμαλιστικό από τους κριτικούς ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία. Ο φορμαλισμός 

συνίστατο σε εξέγερση εναντίον του ρεαλισμού που απαιτούσε η διοίκηση του Στάλιν 

(Griggs, 2011, σ. 12).  Οτιδήποτε περίπλοκο, ειρωνικό ή σύνθετο, εξεζητημένο που 
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στη μορφή του έκρυβε ένα ανατρεπτικό μήνυμα χαρακτηριζόταν ως φορμαλιστικό 

(Homans, 2010, σ. 347). Ο χορογράφος George Balanchine, όταν μετανάστευσε στις 

ΗΠΑ δήλωνε ότι  «ο απλός χορός, χωρίς αφήγηση δεν είναι αποδεκτός στη Ρωσία 

τώρα, έχει το περίεργο όνομα “φορμαλισμός” » (Martin, 2016, σ. 6). 

  Η δυτική βιβλιογραφία στο μεγαλύτερο μέρος της παρουσιάζει το σοβιετικό ρεαλισμό 

όχι μόνο ως ένα καλλιτεχνικό ύφος, αλλά και ως μια προπαγανδιστική ιδεολογία 

(Ezrahi, 2012, σ. 30), ως ένα μέσο ελέγχου, μέσο φιλτραρίσματος όλων των έργων 

τέχνης  που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την εξέγερση ενάντια στις αξίες της 

κυβέρνησης (Griggs, 2011, σ. 12). Το ξέσπασμα δημιουργικότητας, πειραματισμού και 

θεωρητικών έργων που χαρακτήριζαν τις σοβιετικές τέχνες της δεκαετίας του 1920 

ήταν εντελώς απόν κατά τη δεκαετία του 1930, όταν θεμελιώθηκε η συγκεκριμένη 

θεωρία και  το κράτος επιδίωκε και τις περισσότερες φορές πετύχαινε τον έλεγχο όλων 

των μέσων της δημιουργικής έκφρασης (Scholl, 2007, σ. 223). 

    Η ίδια η φύση του κλασικού μπαλέτου με αυτό το τυποποιημένο σύστημα κίνησης 

που δεν έχει σχέση με το ρεαλισμό ή με τον τρόπο που κινούνται οι άνθρωποι, το 

καθιστά ένα συμβολικό καλλιτεχνικό μέσο του οποίου το νόημα δεν είναι 

συγκεκριμένο και είναι δύσκολο να ειπωθεί. Επομένως γίνεται ευάλωτο στις σοβιετικές 

κατηγορίες περί φορμαλισμού (Ezrahi, 2012, σ. 31). Από το 1936 μάλιστα, 

εκδηλώθηκε μια εκστρατεία εναντίον του φορμαλισμού. Κάθε μορφή τέχνης  όφειλε 

να ανακατασκευάσει τη γλώσσα της προκειμένου να είναι σε θέση να εκφράσει ένα 

λεκτικό κείμενο, μια αφήγηση (Ezrahi, 2012, σ. 50). 

  Επομένως, κάτω από τη σοβιετική διακυβέρνηση ολόκληρος ο σκοπός του μπαλέτου 

άλλαξε. Δεν ήταν πια το μπαλέτο του 19ου αι. που αρκούσε να ψυχαγωγεί ή να 

αποτυπώνει τις ιεραρχίες και τα στυλ της αυλής. Το μπαλέτο έπρεπε να εκπαιδεύει και 

να εκφράζει το λαό. Ο Slonimsky (1963, σ. 116) γράφει χαρακτηριστικά πως οτιδήποτε 

δημιουργήθηκε για τη διασκέδαση ενός μη σκεπτόμενου πλήθους είναι παρωχημένο 

για το σοβιετικό μπαλέτο και πρέπει να απορριφθεί. Η αποστολή του μπαλέτου και 

όλων των τεχνών είναι να βοηθήσει το θεατή να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του 

και τον κόσμο γύρω του, να εμπλουτίσει το πνεύμα του και να σχηματίσει τις ηθικές 

του αντιλήψεις. Και καταλήγει: «Το μπαλέτο είναι ένα όχημα εκπαίδευσης». Έγινε 

μάλιστα η πιο σημαντική από τις τέχνες επειδή θεωρούνταν ότι ιδεολογικά ταίριαζε για 

αυτόν τον σκοπό. Αντίθετα με το θέατρο, την όπερα και τον κινηματογράφο, το 
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μπαλέτο είχε την αίγλη ότι ήταν ρωσική τέχνη που δεν απαιτούσε γνώση των ρωσικών 

για να γίνει αντιληπτό ή αποδεκτό. Παρά τις αυτοκρατορικές του ρίζες, ήταν μια 

διεθνής γλώσσα διαθέσιμη στον οποιονδήποτε (Homans, 2010, σ. 342). 

  Επιπλέον, από όλες τις παραστατικές τέχνες, το μπαλέτο ίσως να ήταν το πιο εύκολο 

να ελεγχθεί. Χαρακτηριστικά η Homans (2010, σ. 343) αναφέρει ότι στα χειρότερα 

χρόνια της διακυβέρνησης του Στάλιν, όταν μια γραμμή σε ένα ποίημα μπορούσε να 

οδηγήσει σε σύλληψη ή εκτέλεση, συγγραφείς,  συνθέτες, ακόμα και δραματουργοί 

αποσύρονταν σε εσωτερική εξορία και δούλευαν ιδιωτικά. Μπορούσαν να κρύψουν τη 

δουλειά τους στο συρτάρι του γραφείου τους, ώστε να ανακαλυφθεί σε πιο καλές 

εποχές. Αλλά για το μπαλέτο αυτό ήταν αδύνατον καθώς είναι μια δουλειά από τη φύση 

της δημόσια και συλλογική. 

  Για αυτό, οι πολιτικές αποσκοπούσαν στην αύξηση του ιδεολογικού ελέγχου στο 

ρεπερτόριο του θεάτρου Bolshoi και του πρώην θεάτρου Marinsky. Το 1929 

δημοσιεύτηκε ένα ευρετήριο ρεπερτορίου που ταξινομεί τα έργα, τις όπερες και τα 

μπαλέτα σε πέντε κατηγορίες: τα ιδεολογικά έργα που συνιστώνται παγκοσμίως για 

παρουσίαση κατατάχθηκαν στην κατηγορία Α, τα ιδεολογικώς αποδεκτά έργα στην 

κατηγορία Β, αυτά που δεν λειτουργούν απόλυτα ιδεολογικά και δεν απαιτούν πρόβα 

για εξεταστικούς σκοπούς στην κατηγορία Γ, τα ιδεολογικώς αποδεκτά, αλλά 

ξεπερασμένα έργα που παρουσιάζονται για να τιμήσουν ειδικές πολιτικές εκστρατείες 

ή ιστορικές ημερομηνίες στην κατηγορία Δ, τα απαγορευμένα έργα στην κατηγορία Ε. 

Η πλειοψηφία γνωστών κλασικών μπαλέτων ανήκε στην κατηγορία Γ, ενώ τα γνωστά 

μπαλέτα σε μουσική P. I. Tchaikovsky (Λίμνη των Κύκνων, Ωραία Κοιμωμένη, 

Καρυοθραύστης) ανήκαν στην κατηγορία Β (Ezrahi, 2012, σ. 46). 

   Αν μία χορογραφία θεωρούνταν ότι αντικρούει στη γραμμή του Κόμματος, η πίεση 

για προσαρμογές, όπως αλλαγές στα βήματα, τη μουσική ή την πλοκή και τα 

κουστούμια (το Κόμμα ήταν γνωστό για τον καθωσπρεπισμό του), ήταν πολύ έντονη. 

Κάθε καλλιτέχνης ήξερε ότι μήνες δουλειάς μπορούσαν να καταλήξουν σε 

καταστροφή: παραγωγές, καριέρες, ακόμα και ζωές μπορεί να καταστρέφονταν 

(Homans, 2010, σ. 344). Στη δεκαετία του 1930, όταν ακριβώς ο Στάλιν ισχυροποίησε 

την εξουσία του, ένα μεγάλο δίκτυο οργανισμών του Κόμματος εισχώρησε σε κάθε 

πτυχή της παραγωγής: το σενάριο, η μουσική, τα σκηνικά, τα κουστούμια και η 

χορογραφία ήταν όλα αντικείμενο ελέγχου από ενώσεις, αξιωματούχους του Κόμματος 
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και επιτροπές (ανταγωνιστικές και ενίοτε εκδικητικές), εργάτες και συναδέλφους. Η 

ιδεολογική αιτιολόγηση για αυτές τις εισχωρήσεις ήταν ότι οι εργάτες και το «Κόμμα 

τους» έπρεπε να είναι οι καλύτεροι κριτές της τέχνης, όμως οι επιπτώσεις πολλές φορές 

ήταν παράλογες: για παράδειγμα, πριν το μπαλέτο Το Φωτεινό Ρεύμα (1935) ανεβεί 

στη Μόσχα, ο Θεατρικός Κριτικός Κύκλος από το Εργοστάσιο παραγωγής ρουλεμάν 

του Kaganovich παρακολούθησε μια ενδυματολογική πρόβα και πρότεινε αλλαγές, οι 

οποίες έπρεπε να ακολουθηθούν (Homans, 2010, σ. 343). 

   Γενικά η δημιουργία και η πορεία του μπαλέτου Το Φωτεινό Ρεύμα αποδεικνύει τον 

έντονο κρατικό παρεμβατισμό στην καλλιτεχνική δημιουργία. Τη μουσική του 

μπαλέτου έγραψε ο D. Shostakovich και τη χορογραφία δημιούργησε ο F. Lopukhov. 

Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα κολχόζ, δηλαδή συνεταιριστικό αγρόκτημα της 

Σοβιετικής Ένωσης, όπου κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ το οποίο επισκέπτονται 

χορευτές, συμβαίνουν μεταμφιέσεις, φάρσες και διάφορες κωμικές ανατροπές (Griggs, 

2011, σ. 15). Το μπαλέτο αυτό  κατηγορήθηκε ως φορμαλιστικό (Ezrahi, 2012, σ. 58 ) 

παρόλο που η υπόθεσή του βασιζόταν στη σοσιαλιστική ζωή. 

  Στα απομνημονεύματα του, ο  Lopukhov, έγραψε ότι ήθελε να εγκωμιάσει με τις 

σκηνές του χορού την φωτεινή, νεανική, σύγχρονη σοβιετική ζωή. Το μπαλέτο ήταν 

μια δημόσια επιτυχία. Με αυτό το μπαλέτο, ο Lopukhov ήθελε να δείξει στον 

πολιτιστικό - πολιτικό μηχανισμό ότι δεν υπήρχε εγγενής αντίθεση μεταξύ του 

κλασικού χορού και του ρεαλισμού στην τέχνη. Το έργο ήταν μια πρόκληση για 

εκείνους που ισχυρίστηκαν ότι το μπαλέτο έπρεπε να δραματοποιηθεί, ότι η χορευτική 

παντομίμα έπρεπε να αντικαταστήσει τον κλασικό χορό ως κύριο μέσο έκφρασης στο 

μπαλέτο (Ezrahi, 2012, σ. 58). Μάλιστα, οι άνθρωποι του θεάτρου Bolshoi κάλεσαν 

τους εργάτες να σχολιάσουν την παράσταση του συγκεκριμένου μπαλέτου  σε μια 

σειρά από πρόβες που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από την πρεμιέρα στις 30 

Νοεμβρίου 1935, για να δοκιμάσουν το πόσο κατανοητή ήταν καθώς και τον 

«ρεαλισμό» της παραγωγής. Η αντίδραση των εργαζομένων ήταν εξαιρετικά θετική. 

Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος Rama από το εργοστάσιο SVARTs σχολίασε: «Είναι 

η τρίτη φορά σε όλη μου τη ζωή που έρχομαι σε παράσταση μπαλέτου, αλλά πρέπει να 

πω, ότι ακόμη και για μένα  - ένα άπειρο άτομο - όλα σε αυτό το μπαλέτο ήταν 

ξεκάθαρα και κατανοητά: αν θέλετε, η χαρούμενη διάθεση των συμμετεχόντων στο 

κολχόζ που γιορτάζουν τη νίκη τους μεταδόθηκε ακόμη και σε μένα.» (Ezrahi, 2012, 

σ. 59).   
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   Παρόλα αυτά, υπήρξαν κάποιες αρνητικές κριτικές που παρουσιάστηκαν στο κύριο 

άρθρο της εφημερίδας Pravda - αντιπροσωπευτικής εφημερίδας του Κομμουνιστικού 

Κόμματος (Souritz, 2011, σ. 50) - η οποία με ένα αιχμηρό κύριο άρθρο στις 6 

Φεβρουαρίου 1936 κατακεραύνωνε το μπαλέτο ως φορμαλιστικό παρόλο που 

εξυμνούσε τη σοσιαλιστική ζωή στα κολχόζ.  Το αποτέλεσμα ήταν να καταδικαστεί 

και να μην ξαναπαρουσιαστεί (Griggs, 2011, σ. 14). Μέχρι τότε, τίποτα δεν 

σηματοδοτούσε μια τέτοια επίθεση, δεδομένης της αποδοχής του μπαλέτου από το 

κοινό (Ezrahi, 2012, σ. 61). Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, στις 2 Δεκεμβρίου, η Pravda είχε 

δημοσιεύσει μια πολύ θετική κριτική για την πρεμιέρα του μπαλέτου στο θέατρο 

Bolshoi και ο Στάλιν είχε παρακολουθήσει την παράσταση χωρίς να δώσει καμία 

ένδειξη ότι δεν το ενέκρινε (Ezrahi, 2012, σ. 60). Μια εύλογη εξήγηση της 

αντιφορμαλιστικής εκστρατείας και της απροσδόκητης επίθεσης που  εξαπoλύθηκε  

εναντίον των Μπαλέτων Bolshoi λόγω του μπαλέτου Το Φωτεινό Ρεύμα, μπορεί να 

βρίσκεται στη γραφειοκρατική πολιτική: τον Δεκέμβριο του 1935, η διοίκηση της 

σοβιετικής πολιτιστικής πολιτικής υπέστη σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές και ένα νέο 

σώμα καθοδήγησης ιδρύθηκε, η Επιτροπή Καλλιτεχνικών Υποθέσεων, η οποία 

προσπαθούσε τότε να δείξει τη δύναμή της ξεκινώντας μια πολυδιαφημισμένη, 

αιχμηρή εκστρατεία για τις τέχνες που έδειχνε ότι τα πράγματα δεν μπορούσαν να 

συνεχιστούν όπως ήταν πριν από τη δημιουργία της. Το 1953, η επιτροπή ενώθηκε με 

πολλά άλλα όργανα για να σχηματίσει το νέο σοβιετικό Υπουργείο Πολιτισμού 

(Ezrahi, 2012, σ. 60). 

    Συμπερασματικά, το ξέσπασμα δημιουργικότητας, πειραματισμού και θεωρητικών 

έργων που χαρακτήριζαν τις σοβιετικές τέχνες της δεκαετίας του 1920 ήταν εντελώς 

απόν κατά τη δεκαετία του 1930 και εξής, όταν το κράτος επιδίωκε και τις 

περισσότερες φορές πετύχαινε τον έλεγχο όλων των μέσων της δημιουργικής 

έκφρασης (Scholl, 2007, σ. 223). Έτσι, η Homans παρατηρεί ότι η ροή τέχνης και ιδεών 

ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, η οποία ήταν το θεμέλιο των Ballets Russes και την 

οποία ο Diaghilev είχε διευκολύνει τόσο πολύ, μειώθηκε απότομα. Στη Σοβιετική 

Ένωση ο Diaghilev και τα Ballets Russes είχαν δαιμονοποιηθεί και οριστικά 

διαγράφηκαν από τα αρχεία.  Τα περισσότερα μπαλέτα του συγκροτήματος δεν θα 

παρουσιάζονταν εκεί μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Έτσι, το κλασικό μπαλέτο 

θα ακολουθούσε μια «πιο περιορισμένη και ιδεολογικά προκαθορισμένη πορεία» 
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(Homans, 2010, σ. 340). Το μοναδικό είδος μπαλέτου που θα μπορούσε να επιβιώσει 

ήταν το δραματοποιημένο μπαλέτο,  γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως drambalet. 
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3.2 Το  drambalet και η εφαρμογή του  

Απόλυτα σύμφωνο με τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και κυρίαρχο είδος τις 

δεκαετίες του ’30, του ’40 και του πρώτου μισού του ’50 (Souritz, 1998, σ. 140) στη 

σοβιετική Ρωσία ήταν το drambalet, όπως αποκαλείται. Ένας συνδυασμός του 

«drama» και του «ballet», προοριζόταν να συνδυάσει απρόσκοπτα και τα δύο, σε μια 

μίξη χειρονομιών και κινήσεων η οποία απέφευγε τον διαχωρισμό του 19ου αιώνα 

ανάμεσα σε παντομίμα και χορό. Ωστόσο, με τον καιρό, έγινε ξεκάθαρο ότι αυτή η 

χορογραφική προσέγγιση τόνιζε περισσότερο την αφήγηση και την παντομίμα παρά 

την κίνηση, καθώς επίσης και ότι ο χορός καθ’ εαυτός έλαβε μια δευτερεύουσα θέση 

στην αφήγηση, η οποία αποτυπωνόταν σε πολύ συμβατικές χειρονομίες (Scholl, 2007, 

σ. 222). Πάντως, και σε αυτά τα μπαλέτα υπάρχουν πολλά λυρικά και δραματικά μέρη 

που διακρίνονται για τη «στιλπνή» τεχνική τους (Ρεϋνά, 1980, σ. 311). 

  Όπως φανερώνει η ονομασία το μπαλέτο έπρεπε να έρθει κοντά στο δράμα. Να δοθεί 

δηλαδή έμφαση στο δραματικό περιεχόμενο, στην πλοκή που έπρεπε να είναι 

αληθοφανής και να έχει συνοχή. Το σενάριο έπρεπε να είναι ξεκάθαρο όπως σε ένα 

θεατρικό έργο (Souritz, 2011, σ. 52). Τα στοιχεία αυτά υπερίσχυσαν και έτσι 

υποβαθμίστηκε η χορογραφική εφευρετικότητα, ενώ η εισαγωγή λαϊκών χορών 

εξυπηρετούσε την προώθηση φολκλόρ στοιχείων ώστε να δημιουργείται η 

ψευδαίσθηση  της ενότητας μεταξύ των λαών της Σοβιετικής Ένωσης  (Homans, 2010, 

σ. 347).  

   Παρά το γεγονός ότι η τάση ήταν να παρουσιάζεται  το drambalet ως μια ξεκάθαρη 

ρήξη με το παρελθόν - μια νέα ανατολή της σοβιετικής τέχνης - στην πραγματικότητα  

τα καλύτερα παραδείγματα του drambalet είχαν βαθιές ρίζες στον προεπαναστατικό 

ρωσικό μοντερνισμό. Οι ρίζες του βρίσκονταν τουλάχιστον εν μέρει κατά τη στροφή 

του αιώνα στους πειραματικούς χορούς του χορογράφου Alexander Gorsky  και τη 

δουλειά του με τον θεατρικό σκηνοθέτη Konstantin Stanislavsky (Homans, 2010, σ. 

347).  

  Ο μεγαλύτερος θιασώτης του drambalet  ήταν ο Rotislav Zacharov ο οποίος εκτός από 

χορογράφος ήταν και συγγραφέας βιβλίων που υποστήριζαν ότι αυτός ήταν ο 

μοναδικός τύπος μπαλέτου σε απόλυτη συμφωνία με το σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Ο  

Zacharov χρησιμοποιούσε και πολιτικά όπλα σε όσους του εναντιώνονταν ή 

διαφωνούσαν μαζί του. Οι τελευταίοι αποκαλούνταν «προσκυνητές της Δύσης, 
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συνένοχοι των ιμπεριαλιστών που υπονομεύουν τη σοβιετική ιδεολογία». Η επιρροή 

του ήταν μεγάλη, καθώς έγραφε άρθρα, εκφωνούσε λόγους και εξαπέλυε εύκολα 

κατηγορίες. Είχε κατηγορήσει  ακόμα και πολύ γνωστούς και έγκριτους κριτικούς όπως 

η  Elisabeth Souritz, η Vera Krasovskaya και ο Yuri Slonimsky (Souritz, 2011 σ.52). 

  Επιθυμώντας να μεταφέρουν το μήνυμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, οι Σοβιετικοί 

χορογράφοι βασίστηκαν στις ιδέες του K. Stanislavsky, ιδρυτή του Θεάτρου Τέχνης 

της Μόσχας. Συγκεκριμένα, ο Stanislavsky έκρινε ότι το σώμα θα μπορούσε να 

«εκπαιδευτεί» να εκτελεί τις εντολές του νου και ότι οι παραστάσεις των χορευτών 

μετέφεραν τις εσωτερικές τους σκέψεις μέσω εκφραστικού χορού. Έτσι, το μυαλό και 

το σώμα αυτών των ερμηνευτών δούλευαν ταυτόχρονα για να εκφράσουν συνολικά 

ένα χαρακτήρα (McDaniel, 2015, σ. 39). Συνεπώς, το μπαλέτο έγινε μέρος της 

δραματικής τέχνης (Ezrahi, 2012, σ. 32). Πολλά μπαλέτα εκείνης της εποχής ανέβαιναν 

με την ενεργό συμμετοχή μεγάλων σκηνοθετών του θεάτρου 

(Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 1989, σ. 47).  

   Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην Agrippina Vaganova αφού η 

διδασκαλία και το έργο της, όπως θα γίνει φανερό, ανταποκρίνονταν στις κρατικές 

απαιτήσεις για σοσιαλιστικό ρεαλισμό και drambalet, και συνδέονται με τη θεώρηση 

του Stanislavsky. Η Vaganova, αναπτύσσοντας και κωδικοποιώντας την κλασική 

τέχνη, δημιούργησε το πρώτο καθιερωμένο ρωσικό σύστημα εκπαίδευσης μπαλέτου 

(Rizzo, 2012, σ. 409). Έδωσε έμφαση στον σωματικό συντονισμό. Το κεφάλι, τα χέρια 

και τα μάτια, όλα κινούνται σε συγχρονισμό με τα πόδια έτσι ώστε ακόμα και τα πιο 

δύσκολα βήματα να φαίνονται εύκολα, χαριτωμένα και πάνω απ’ όλα φυσικά, χωρίς 

να είναι χωρισμένα από τη ζωή αλλά μέρος αυτής. Το πιο σημαντικό απ’ όλα, η 

Vaganova επέμενε ότι κάθε κίνηση θα έπρεπε να εμποτιστεί με ένα μήνυμα. Για 

χορευτές που εκπαιδεύονταν σε αυτή τη μέθοδο, δεν υφίστανται κινήσεις χωρίς κάποιο 

είδος συναισθηματικής παρόρμησης. Όπως ο Stanislavsky στο θέατρο, έτσι και η  

Vaganova ζητούσε από τους χορευτές να βρουν βαθιές και πειστικές συνδέσεις μεταξύ 

κίνησης και συναισθήματος. Κάθε κίνηση έπρεπε να είναι εμποτισμένη με συναίσθημα 

(Homans, 2010, σ. 355).  

   Με αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης ανοιγόταν ένας δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό 

(Morrison, 2016, σ. 255). Χαρακτηριστικά ο Slonimsky αναφέρει ότι το σοβιετικό 

μπαλέτο  ενδιαφέρεται για την ηθική και αισθητική καλλιέργεια του κοινού του και 
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πως θεωρεί τιμή και προνόμιό του να μιλά για τα προβλήματα της ζωής (Slonimsky, 

1963, σ. 88).  

  Αναζητώντας νέες μεθόδους για να εξυψώσουν τα επιτεύγματα της επανάστασης, οι 

σοβιετικοί χορογράφοι ενσωμάτωσαν ισχυρά, γεμάτα δύναμη άλματα για να δηλώσουν 

τα υψηλά ιδανικά και το πνεύμα του ήρωα ή της ηρωίδας. Οι χορευτές εξελίχθηκαν σε 

εκφραστικούς καλλιτέχνες που αντανακλούσαν αισιοδοξία και των οποίων ο 

χαρακτήρας ξεχείλιζε από δράση. Τα δράματα - μπαλέτα έδωσαν έμφαση στην πλοκή,  

πάνω από τη μουσική και τη χορογραφία και  οι ιστορίες συχνά περιείχαν  μαρξιστικά 

μηνύματα (McDaniel, 2015, σ. 39). 

  Πολύ στενή είναι η σύνδεση του drambalet  με την παγκόσμια κλασική λογοτεχνία, 

καθώς έργα των Aleksandr Pushkin, Nikolai Gogol, William Shakespeare, Honore de 

Balzac, Lope de Vega χορογραφήθηκαν (Mamontov, 1947, σ. 62).  

  Η αρχή του drambalet έγινε με το μπαλέτο Η Κόκκινη Παπαρούνα σε μουσική του 

Reinhold Glière και χορογραφία του Vasily Tikhomirov. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 

1927 και χαρακτηρίζεται ως άμεσα προπαγανδιστικό, καθώς αναφέρεται στην Κίνα της 

εποχής εκείνης (Ρεϋνά, 1980, σ. 302). Παρουσιάστηκε μάλιστα σε αναβίωση και 

ενώπιον του Mao Zedong  κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε είκοσι χρόνια μετά 

την πρεμιέρα του μπαλέτου (Sporton, 2013, σ. 94).  Η πλοκή επικεντρώνεται στην 

ηρωίδα Tao-Hoa της οποίας η αυτοθυσία προμηνύει την αρχή της ελευθερίας για τους 

κομμουνιστές Κινέζους και τους σοβιετικούς ομολόγους τους (McDaniel, 2015, σ. 184) 

ή υπό μία άλλη οπτική παρουσιάζει τους «καλούς» Κινέζους κομμουνιστές ενάντια 

στους «κακούς» Κινέζους και δυτικούς ιμπεριαλιστές (Homans, 2010, σ. 349). Είναι η 

πρώτη πετυχημένη προσπάθεια παρουσίασης ενός σύγχρονου θέματος στη μπαλετική 

σκηνή, η οποία μάλιστα παρουσιάστηκε διακόσιες φορές μέσα σε δύο σεζόν 

(Slonimsky, 1963, σ. 44), και συνέχισε να παρουσιάζεται για 18 χρόνια, γεγονός που 

αποδεικνύει την καλλιτεχνική του αξία, σύμφωνα με τη γνώμη Σοβιετικού κριτικού 

(Slonimsky, 1947, σ. 10). Ωστόσο, σύγχρονοι αλλά και παλαιότεροι ερευνητές έχουν 

διαφορετική άποψη. Ο χορογράφος Serge Lifar σχολιάζει πως το μόνο επαναστατικό 

σε αυτό το μπαλέτο ήταν το σενάριο, καθώς το χαρακτηρίζει «παλιομοδίτικο» (Lifar, 

1954, σ. 300) ενώ η  Homans θεωρεί ότι το ταλέντο του χορογράφου Tikhomirov ήταν 

περισσότερο πολιτικό παρά χορογραφικό, και ότι το μπαλέτο ήταν κακόγουστο. 

Μάλιστα ο Mayakovsky ήταν ιδιαίτερα δηκτικός: στο έργο του Το Μπάνιο, ένας από 
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τους χαρακτήρες σχολιάζει σαρκαστικά: «Ήσουν στην Κόκκινη Παπαρούνα; Ω, ναι 

ήμουν στην Κόκκινη Παπαρούνα! Πάρα πολύ ενδιαφέρον! Τα λουλούδια βρίσκονταν 

παντού, το τραγούδι και ο χορός από κάθε είδος ξωτικού και … νεράιδας.» (Homans, 

2010, σ. 349).   

  Επαναστατική πνοή διακρίνει κανείς και στο μπαλέτο Λαουρέντσια, ένα μπαλέτο που 

χορογράφησε ο Vakhtang Chabukiani9 σε μουσική του Alexander Kreyn, που 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λένινγκραντ το 1939, εμπνευσμένο από το 

θεατρικό έργο του Lope de Vega  Φουέντε Οβεχούνα10  (Morrison, 2016, σ. 285). Οι 

χορογραφικές αναζητήσεις του Vakhtang Chabukiani προσανατολίζονται σε ηρωικές 

παραγωγές όμοιες με το πνεύμα της εποχής, με κεντρικό θέμα τον αγώνα του λαού και 

των ατόμων για ευτυχία η οποία συχνά καταπατάται από εκείνους που τους 

καταπιέζουν, είτε πρόκειται για φεουδάρχες, είτε για εισβολείς (Mamontov, 1947, σ. 

65). Ο  Chabukiani αποπειράται να δείξει τους ήρωές του σε κίνηση και δράση και να 

τους εξελίξει στη ροή του έργου, αποφεύγοντας την παντομίμα και χρησιμοποιώντας 

ως κύριο εκφραστικό μέσο το χορό (Slonimsky, 1963, σ. 66). Στις χορογραφίες του 

διακρίνουμε το εξής χαρακτηριστικό: Επιχειρεί ένα ρήγμα στη μονοτονία του 

κλασικού χορού εισάγοντας χορούς κάρακτερ και φολκλορικά divertissements. Με την 

ανάμειξη αυτών των ειδών δεν είναι εύκολο να χαρακτηριστεί η χορογραφία ως 

κλασική ή κάρακτερ αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη δεξιοτεχνία 

(Mamontov, 1947, σ. 65). Οι κριτικοί της εποχής συμφώνησαν ότι η Λαουρέντσια είναι 

μια γιορτή του χορού. Διάσημοι χορευτές όπως η Maya Plisetskaya  αποκάλυψαν και 

ανακάλυψαν το ταλέντο τους μέσα από αυτό το μπαλέτο (Slonimsky, 1963, σ. 66). 

  Στον ίδιο επαναστατικό τόνο κινείται και το μπαλέτο Οι Φλόγες του Παρισιού σε 

χορογραφία Vasily Vainonen και μουσική του Boris Asafiev το οποίο 

πρωτοπαρουσιάστηκε το 1932. Στο μπαλέτο αυτό, όπως φανερώνει και ο τίτλος 

παρουσιάζεται μεγαλοπρεπώς  η νίκη του λαού του Παρισιού (Ρεϋνά, 1980, σ. 302). 

Το σενάριο του μπαλέτου, που γράφτηκε από τον Nikolai Volkov και βασίστηκε σε 

 
 9 Ο Γεωργιανός Vakhtang Chabukiani  ήταν και εξαιρετικός χορευτής με εκφραστικότητα, θεαματικές 

τεχνικές δυνατότητες και ηρωικό στυλ (Mamontov, 1947, σ. 105). Είχε έρθει σε ρήξη με την ευγενή 

στάση που είχαν οι άντρες χορευτές  στο παρελθόν με τους παλιομοδίτικους τρόπους τους και τις 

επίσημες κινήσεις τους. Ταινίες που δείχνουν χορούς του, αποτυπώνουν έναν χορευτή με εξαιρετικό 

ταλέντο που κυριαρχούσε στο χώρο με μεγάλες και απότομες κινήσεις. Έκανε κάθε είδος κόλπου και 

στροφών, αλλά η αισθαντικότητά του  και η αρρενωπότητά του φαινόταν στο χορό του και τον 

ξεχώρισαν από τους πιο συγκρατημένους και ευγενείς προκατόχους του (Homans, 2010, σ. 354).  
10 Λαουρέντσια είναι το όνομα της ηρωίδας του θεατρικού έργου. 
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ένα μυθιστόρημα του Félix Gras, προανήγγειλε ένα κεντρικό στοιχείο του drambalet, 

την προσαρμογή των λογοτεχνικών πηγών, που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης οπότε και 

παρουσιάζεται η δράση δύο νέων παιδιών αγροτών αλλά και το πολιτικό πάθος του 

λαού που αντιτίθεται στην παρακμιακή, προδοτική και γεμάτη κακία αριστοκρατία 

(Ezrahi, 2012, σ. 52). Καταδεικνύει, επίσης,  τη λαχτάρα των ανθρώπων για ελευθερία 

και το επαναστατικό τους πνεύμα και καθιστά τους Γάλλους επαναστάτες ήρωες 

(McDaniel, 2015, σ. 186). Ο χορός αποκτά ένα δυναμικό συμβολισμό. Είναι η σπίθα 

που ανάβει τη φλόγα του Παρισιού. Αξιοσημείωτο είναι πως γίνεται χρήση του 

τραγουδιού στην 3η πράξη - κάτι εντελώς καινούργιο για μια παράσταση μπαλέτου -

καθώς και ότι ο χορός απέκτησε ένα νέο ύφος, διανθίστηκε με χιούμορ, ενθουσιασμό 

αλλά και δίψα για εκδίκηση (Slonimsky, 1963, σ. 64). Οι επαναστατικές μάζες είναι ο 

αδιαμφισβήτητος ήρωας του μπαλέτου. Πλήθη κατακλύζουν τη σκηνή με αναμμένους 

δαυλούς, τραγουδώντας επαναστατικά τραγούδια και χορεύοντας παθιασμένα 

παραδοσιακούς χορούς κάρακτερ (Ezrahi, 2012, σ. 54). Ωστόσο, ο  Lifar σχολιάζει πως 

το corps de ballet που έχει κυρίαρχο ρόλο, δεν χορεύει πραγματικά, αλλά «αρκείται 

στο να περιφέρεται  στη σκηνή» (Lifar, 1954, σ. 302). 

    Ένα  εμβληματικό μπαλέτο, αντιπροσωπευτικό του είδους που μελετάμε, είναι το 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα (1940) σε  μουσική του Sergei Prokofiev και χορογραφία  Leonid 

Lavrovsky. Ο τελευταίος χρησιμοποιεί τον κλασικό χορό με τις εξελιγμένες φόρμες 

και την πλούσια τεχνική του, στοχεύοντας παράλληλα στην πιστή απόδοση του 

λιμπρέτου μέσα από το χορό (Mamontov, 1947, σ. 63). Τα ποιητικά και λυρικά 

επεισόδια συμπλέκονται με μεγαλοπρεπείς αυλικές σκηνές, παντομίμες, μονομαχίες 

και λαϊκούς χορούς (Ρεϋνά, 1980, σ. 302).  

   Το μπαλέτο υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό οι κριτικοί , το κοινό αλλά και οι ανώτεροι 

αξιωματούχοι. Ο λόγος ενδεχομένως να ήταν ότι στο μπαλέτο έγινε προσπάθεια να 

δοθεί μια μαρξιστική οπτική, όχι μόνο στο λιμπρέτο αλλά και στη μουσική. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το γνωστό θεατρικό του  Shakespeare  ανέβηκε με τους 

όρους της πάλης των τάξεων όπως θα δούμε. Όπως οι σοβιετικοί κριτικοί μπαλέτου 

παρατήρησαν, με τα πλούσια μουσικά θέματα που χρησιμοποίησε ο Prokofiev,  

μετέφερε τις δραματικές εντάσεις της πλοκής του μπαλέτου. Μέσα από τη μουσική 

του,  δημιούργησε ξεχωριστά μουσικά πορτρέτα για τους  κορυφαίους χαρακτήρες, 

παρόμοια με τα λαϊτμοτίφ που αποτυπώνουν τις δυνάμεις του καλού και του κακού. 
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Διαχωρίζοντας τους χαρακτήρες σε δύο ομάδες ή τάξεις, το μπαλέτο αντανακλούσε 

την ερμηνεία του Μαρξ για την ιστορία και την επίσημη ιστορική άποψη της 

Σοβιετικής Ένωσης (McDaniel, 2015, σ. 67). 

   Αντίστοιχα, ο Leonid Lavrovsky  προσπάθησε να αναπτύξει ένα χορογραφικό σχήμα 

που εμποτίζει κάθε χορό με μια ξεχωριστή ιδέα και εργάστηκε για να διασφαλίσει ότι 

κάθε χορός σχετίζεται σαφώς με το  συνολικό μήνυμα του μπαλέτου. Οι χαρακτήρες 

που αντιπροσώπευσαν τις  δυνάμεις του καλού ερμήνευσαν χαριτωμένους χορούς και 

οι χαρακτήρες που εκπροσωπούσαν τις δυνάμεις του κακού, εκτελούσαν άκαμπτους 

και στυλιζαρισμένους χορούς. Συνοδεύοντας σκληρή και απειλητική μουσική, η 

μητέρα και ο πατέρας της Ιουλιέτας χορεύουν έναν πολύ στυλιζαρισμένο αυλικό χορό 

και οι καλεσμένοι τους κινούνται  σε μία άκαμπτη, διαμορφωμένη διάταξη (McDaniel, 

2015, σ. 68). Η ένταξη των μαζών στο μπαλέτο καταδείκνυε περαιτέρω την εστίαση 

του σοσιαλιστικού ρεαλισμού στους προλετάριους και παρείχε μια οπτική ενσάρκωση 

των σοβιετικών αρχών. Οι σκηνές των μαζών που απολαμβάνουν τις γιορτές στην 

αγορά παρείχαν το φόντο για το κάλεσμα των Σοβιετικών για περισσότερη ελευθερία  

(McDaniel, 2015, σ. 71). Η μάχη μεταξύ ελευθερίας και καταπίεσης εμφανίζεται επίσης 

στα κοστούμια των χαρακτήρων (σκοτεινά και βαριά μεσαιωνικά μπροκάρ οι 

Montagues και Capulets, ελαφρύ, αέρινο υπόλευκο φόρεμα η Ιουλιέτα, ανοιχτόχρωμο 

χιτώνα ο Ρωμαίος) αλλά και στο σκηνικό του μπαλέτου (McDaniel, 2015, σ. 72).  

   Η εξέλιξη του χαρακτήρα της Ιουλιέτας υπογραμμίζει τον ρόλο της ως ηρωίδας που 

μάχεται με τις φεουδαρχικές αρχές. Συγκεκριμένα, η  Galina Ulanova, η οποία συχνά 

ερμήνευε την Ιουλιέτα, σημείωσε ότι στην αρχή του μπαλέτου, η Ιουλιέτα είναι ένα 

νεαρό κορίτσι με ανήσυχο πνεύμα που μεταμορφώνεται σε ένα πιο ώριμο άτομο που 

θριαμβεύει και νικά το φόβο του θανάτου. Η Ulanova συνέκρινε την ωριμότητα και 

την αποφασιστικότητα της Ιουλιέτας να μην παντρευτεί τον Πάρη ως προερχόμενες 

από την ίδια πηγή δύναμης που έκανε τους πολίτες να πραγματοποιήσουν πατριωτικά 

κατορθώματα. Επιπλέον, ο Slonimsky σημείωσε ότι μέσω των χορών της, η Ulanova 

εξέφρασε την ιδέα των ηρωικών πράξεων και της «ευγενούς αγάπης». Ο Slonimsky 

επίσης παρομοίασε την Ulanova με τον τύπο της μπαλαρίνας που περιγράφει ο 

Stanislavsky που δεν χορεύει ή παίζει, αλλά ζει το ρόλο (McDaniel, 2015, σ. 74).  

    Οι Σοβιετικοί κριτικοί του μπαλέτου, στα μέσα της δεκαετίας του 1950, όπως ο 

Slonimsky, διατύπωσαν την άποψη ότι το Ρωμαίος και Ιουλιέτα,  αποτύπωσε λαμπρά 
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τη σύγκρουση μεταξύ της ανερχόμενης γενιάς και του παλιού κόσμου. Ο Ρωμαίος και 

η Ιουλιέτα δεν έλεγαν απλώς μια ιστορία αγάπης αλλά αποτύπωναν τα συναισθήματα 

και τα ήθη των Ιταλών της Αναγέννησης.  Άλλοι ιστορικοί του μπαλέτου, όπως η 

Natalia Roslavleva, τόνισαν ότι ο χορογράφος Leonid Lavrovsky πίστευε ότι η 

εξέγερση του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας ενάντια στους γονείς τους, Montagues και 

Capulets, συμβόλιζαν τον αγώνα των ανθρώπων της Αναγέννησης ενάντια στον παλιό 

μεσαιωνικό κόσμο. Αυτή η ερμηνεία της πλοκής του μπαλέτου αντιστοιχεί στη 

μαρξιστική ερμηνεία της ιστορίας (McDaniel, 2015, σ. 68). Μακριά από αυτήν την 

οπτική ο Serge Lifar  παρατηρεί ότι το έργο καταφέρνει πετυχημένα να παντρέψει το 

χορό με την ηθοποιία αλλά του λείπει η πρωτοτυπία (Lifar, 1954, σ. 304). Σύγχρονοι 

δυτικοί μελετητές παρατηρούν ότι  αν και η χορογραφία του Lavrovsky είναι πολύ 

μελοδραματική, και μερικές φορές σχεδόν «καρτουνίστικη» στις απεικονίσεις των 

συγκρούσεων ανάμεσα στους «νέους, δυνατούς, προοδευτικούς ανθρώπους» (οι 

εραστές) και τις κωμικές φεουδαρχικές παραδόσεις, είναι αξιοσημείωτη η καθαρότητά 

του και η έντασή του (Homans, 2010, σ. 359).  Το λεξιλόγιο του Lavrovsky δεν ήταν 

καινούργιο ή ριζοσπαστικό στην πραγματικότητα, αλλά ηθελημένα παλιό (Homans, 

2010, σ. 360).                               

   Εν ολίγοις, η επανερμηνεία του αρχικού έργου του Shakespeare από τους καλλιτέχνες 

τούς επέτρεψε να παραγάγουν ένα εύκολα κατανοητό μπαλέτο που θα μπορούσε να 

απολαύσει η μάζα αλλά και θα ενέκριναν οι κρατικοί αξιωματούχοι, αφού το έργο 

συμμορφωνόταν προς τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού (McDaniel, 2015, σ. 68).  

  Η έμπνευση από έργα της κλασικής λογοτεχνίας, που μάλιστα θεωρούνταν και 

καινοτομία για την εποχή, οδήγησε στη χορογραφική απόδοση ενός ποιήματος του  

Alexander Pushkin με τίτλο Η Πηγή του Μπαχτσισαράι που πρωτοπαρουσιάστηκε το 

1934 στο Λένινγκραντ και στη συνέχεια για αρκετά χρόνια και σε άλλες πόλεις 

(Mamontov, 1947, σ. 62). Η χορογραφία του Rotislav Zakharov γίνεται μέσο για να 

εκφράσει τις ιδέες της ιστορίας. Εδώ πρόκειται για τον έρωτα του Χάνου της Κριμαίας 

Γκιρέι για μια αιχμάλωτη νεαρή Πολωνή πριγκίπισσα, τη Μαρία η οποία υποφέρει και 

στο τέλος δολοφονείται από τη ζηλόφθονη νόμιμη σύζυγο του Γκιρέι, Ζάρεμα. Τα pas 

de deux των πρωταγωνιστών χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη εκφραστικότητα και 

βλέπει κανείς σε αυτά τον συνδυασμό κλασικού χορού και παντομίμας. Εξ άλλου, 

συνεπής προς τις πεποιθήσεις του, ο Zakharov «ζήτησε από τους χορευτές να 

προσέξουν ιδιαίτερα την έκφραση του εσωτερικού κόσμου των ηρώων» 
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(Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 1989, σ. 48), ακόμα και να μελετήσουν τα έργα του 

Pushkin (Ezrahi, 2012, σ. 54).   Η τεχνική είναι απλή, δεν τον ενδιέφερε η εισαγωγή 

πρωτότυπων κινήσεων. Οι κινήσεις για εκείνον ήταν ένας τρόπος για να εκφραστούν 

τα αισθήματα και  οι σκέψεις των ηρώων και έπρεπε να είναι διαυγείς και εύκολες στην 

εκτέλεσή τους (Mamontov, 1947, σ. 63). Εκείνο που έκανε ήταν να προσαρμόσει  στο 

χορό μερικές από τις ιδέες που είχε μάθει ενώ μελετούσε το σύστημα Stanislavsky στο 

Θεατρικό Ινστιτούτο του Λένινγκραντ (Souritz, 1994, σ. 67), αιχμαλωτίζοντας το 

κοινό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν Σοβιετικοί κριτικοί, με τον ψυχολογικό 

ρεαλισμό των χαρακτήρων του οι οποίοι αλλάζουν, ωριμάζουν και απεικονίζουν μια 

ροή από πάθη και συναισθήματα (Slonimsky, 1963, σ. 66).   

   Κι ενώ για τους Σοβιετικούς κριτικούς το συγκεκριμένο μπαλέτο έγραψε μια νέα 

σελίδα στην ιστορία του σοβιετικού μπαλέτου, καθώς συγκέντρωσε την προσοχή των 

χορογράφων και των ερμηνευτών στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου (Slonimsky, 

1963, σ. 66), για τον Lifar υπερτερεί η δραματικότητα και το όλο έργο δίνει την 

εντύπωση ενός divertissement (Lifar, 1954, σ. 302), ενώ για τους σύγχρονους δυτικούς 

μελετητές είναι ένα «οξύ μελόδραμα με καπνό και φώτα που αναβοσβήνουν, μια φωτιά 

και άγριες σκηνές μάχης με νεκρά σώματα σε όλη τη σκηνή» (Homans, 2010, σ. 351).  

Οι πολεμιστές του Χάνου ήταν άξεστοι και ακαλλιέργητοι και το χαρέμι του γεμάτο 

από  γυναίκες που έκαναν έντονη αντίθεση με την κομψή και λευκή ομορφιά της 

Μαρίας. Όταν η θερμόαιμη Ζάρεμα εκλιπαρεί, απειλεί και τελικά μαχαιρώνει τη Μαρία 

σε μια έκρηξη πάθους, η Μαρία γέρνει πάνω σε μια κολώνα και βυθίζεται αργά στο 

έδαφος μέχρι που εκπνέει, μάρτυρας της δικής της αθωότητας και αγνότητας. Όλο αυτό 

μεταφέρεται μέσω ξεκάθαρων χειρονομιών ηθελημένα χωρίς μπαλετική δεξιοτεχνία, 

όπως  σχολιάζει η  Homans που συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι Η Πηγή του 

Μπαχτσισαράι θύμιζε ταινίες του βουβού κινηματογράφου και τον Cecil B. DeMille 

και πως τελικά το αποτέλεσμα ήταν ένα μπαλέτο που εκουσίως απέφευγε το μπαλέτο, 

ένα «μιμόδραμα» στην παράδοση του Gorsky, αλλά πολύ λιγότερο ριζοσπαστικό 

(Homans, 2010, σ. 351).  

  Με το drambalet προκλήθηκε μια αγάπη όχι για το χορό καθαυτό, αλλά για τους 

χορευτές - ερμηνευτές, που ενέπνευσαν το σεβασμό του κοινού. Η Μαρία της Galina 

Ulanova ήταν μια εντελώς σοσιαλιστική ηρωίδα. Αν και φαινομενικά έπαιζε μια 

Πολωνή πριγκίπισσα, στην πραγματικότητα φαινόταν να είναι εκτός εποχής.  Ντυμένη 

με ένα απλό λευκό φόρεμα, φαινόταν αγνή και σεμνή, ξεκάθαρη συναισθηματικά και 
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στιλιστικά απλή. Ήταν μια ιδεατή αληθινή γυναίκα. Το θρυλικό στυλ της Ulanova, 

ήταν μια τέλεια μείξη ρομαντικού πάθους και συνηθισμένης απλότητας. Τα λόγια της 

ήταν απλά και ξεκάθαρα και ερμήνευε βήματα άνετα. Ποτέ δεν έκανε επίδειξη και οι 

κινήσεις της ήταν τόσο φυσικές που δεν φαινόταν ότι χορεύει. Η Πηγή του 

Μπαχτσισαράι εκτόξευσε την καριέρα της και μέχρι την απόσυρσή της το 1960 είχε 

γίνει η πιο γνωστή μπαλαρίνα της ΕΣΣΔ, ευρέως γνωστή και αγαπημένη (Homans, 

2010, σ. 352). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η σημασία της Ulanova για την 

ιστορία του σοβιετικού μπαλέτου.  Όπως αναφέρει η  Homans, εκείνη κατεύθυνε τη 

ρωσική κλασική παράδοση μακριά από τον ακροβατικό μοντερνισμό της δεκαετίας του 

1920 και μακριά από τις επιδείξεις του στιλ του Petipa που θα ήταν η φυσική της 

κληρονομιά. Η αφοσίωσή της ήταν προς τον Stanislavsky, με το δράμα και την 

αποκάλυψη των εσωτερικών ζωών των χαρακτήρων μέσω του χορού. «Αυτό ήταν 

καινούργιο» (Homans, 2010, σ. 353).  

  Αν επιχειρηθεί μια συνολική αποτίμηση του drambalet, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη του μπαλέτου σε ό,τι αφορά την αφηγηματική συνοχή: 

η δραματική λογική των μπαλέτων του 19ου  αιώνα ήταν μερικές φορές φτωχή, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν περίπλοκες πλοκές που ήταν δύσκολο να ακολουθηθούν. Η 

έμφαση στη δραματική αντίληψη ενός μπαλέτου και η στενή συνεργασία λιμπρετίστα, 

χορογράφου, συνθέτη και σκηνογράφου, αύξησαν δυνητικά την καλλιτεχνική συνοχή 

του έργου (Ezrahi, 2012, σ. 65). Θετικά συνέβαλε και με την έμφαση που δόθηκε στην 

ψυχολογία των ηρώων. Ανέπτυξε την ψυχολογική πλευρά του μπαλέτου και κυρίως τις 

υποκριτικές ικανότητες των χορευτών, πράγμα που διαπιστώνει κανείς και στους 

σύγχρονους Ρώσους χορευτές/τριες. Η συνολική δυνατότητα του drambalet ως 

βιώσιμης μορφής χορογραφικού θεάτρου, ωστόσο, αποδείχθηκε περιορισμένη (Ezrahi, 

2012, σ. 65). 

  Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ενώ η καλλιτεχνία και η δεξιοτεχνία των 

χορευτών/τριών συνέχισαν να ξεπερνούν τα καλλιτεχνικά όρια της παράστασης 

μπαλέτου, το σοβιετικό μπαλέτο είχε φτάσει σε αδιέξοδο όσον αφορά τη χορογραφία. 

Μερικές από τις πιο σεβαστές φωνές στον σοβιετικό κόσμο του χορού άρχισαν να 

εκφράζονται δημόσια ενάντια σε αυτή τη στασιμότητα, όπως ο γνωστός Igor Moiseyev, 

χορογράφος και ιδρυτής του συνόλου λαϊκού χορού της ΕΣΣΔ και η Ulanova  (Ezrahi, 

2012, σ. 103).  
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   Η Liubov Blok (1881-1939), η πρώτη γυναίκα στη Ρωσία που έγινε ιστορικός χορού 

αλλά και η πρώτη επιστήμονας του χορού  που μελέτησε την ιστορία της κλασικής 

τεχνικής του χορού ως αδιάσπαστη γραμμή ανάπτυξης από την προέλευσή της στον 

αρχαίο πολιτισμό ως τις αρχές του 20ου αιώνα, διαφωνούσε με τις εξελίξεις στο 

σοβιετικό μπαλέτο που πάντρευαν το κλασικό μπαλέτο με τη «ρεαλιστική δράση» και 

το δράμα για να δημιουργήσουν νόημα και  αγωνίστηκε για την αποδοχή του κλασικού 

μπαλέτου ως συστήματος καλλιτεχνικής σκέψης με τις δικές του αυτοδύναμες μορφές 

και γλώσσα (Stern&Klyagin, 2014, σ. 26). Καθ’ όλη τη διάρκεια της δουλειάς της στον 

χορό, η Blok τόνισε ότι η επιβίωση του μπαλέτου στη Σοβιετική Ρωσία εξαρτάται από 

το αν θα διατηρήσει τη δική του ανεξάρτητη καλλιτεχνία, το δικό του περιεχόμενο και 

αξίες, συνεχίζοντας να εξελίσσεται με την εποχή (Stern&Klyagin, 2014, σ. 27). 

   Ο Lifar αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η πολιτική παρέμβαση, η απομόνωση και ο 

συντηρητισμός χαρακτηρίζουν το σοβιετικό μπαλέτο και πως το «corps de ballet 

κατάντησε ένα κινούμενο πλήθος με φανταχτερά κοστούμια που ξεχνάει να χορεύει». 

Για τους Σοβιετικούς χορευτές πιστεύει ότι ήταν άριστοι στην τεχνική και στον 

αθλητισμό αλλά όχι καλλιτέχνες (Lifar, 1954, σ. 289). Το συμπέρασμα αυτό αδικεί 

τους/τις χορευτές/τριες αλλά και το χορό οι οποίοι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

σύγχρονη ιστορικός και κριτικός Jennifer Homans, «άκμασαν μέσα σε μια 

κατασταλτική και ιδεολογικά καθοδηγημένη αστυνομοκρατία και παρήγαγαν την 

καλύτερη και πιο ανεξίτηλη τέχνη τους κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών χρόνων» 

(Homans, 2010, σ. 345). 

  Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν οι επίσημες πιέσεις μειώθηκαν, οι δυτικοί 

θίασοι άρχισαν να περιοδεύουν στη Ρωσία και τα βιβλία και τα περιοδικά από τη Δύση 

έγιναν διαθέσιμα, μια νέα γενιά χορογράφων που ήταν δυσαρεστημένοι με τις πολιτικές 

του κράτους στις τέχνες γνώρισαν τις μέχρι τώρα άγνωστες τάσεις και στυλ χορού και 

ήθελαν να ξεφύγουν από την παλιά ρουτίνα (Souritz, 1998, σ. 140). 

 

 

  



65 

 

4. Η ανάπτυξη του  μπαλέτου κατά την περίοδο της 

αποσταλινοποίησης 

4.1 Αδιέξοδα και νέες χορογραφικές προσεγγίσεις 

    Στην ύστερη σταλινική περίοδο, «το φάντασμα της δημιουργικής ασφυξίας 

στοίχειωνε τον κόσμο του μπαλέτου» (Ezrahi, 2012, σ. 103). Στα τέλη της δεκαετίας 

του 1940, το drambalet είχε μετατραπεί σε δογματικό περιορισμό στη χορογραφική 

ανάπτυξη. Ενώ η καλλιτεχνία και η δεξιοτεχνία χορευτών/τριών όπως η Galina 

Ulanova, η Natalia Dudinskaya και ο Konstantin Sergeyev συνέχισαν να ξεπερνούν τα 

καλλιτεχνικά όρια της παράστασης μπαλέτου, το σοβιετικό μπαλέτο είχε φτάσει σε 

αδιέξοδο όσον αφορά τη χορογραφία (Ezrahi, 2012, σ. 103). Προφητικά ίσως, 

σχολιάζοντας την αντίθεσή του στο drambalet, ο Lopukhov είχε γράψει: «Αυτή τη 

στιγμή ήμουν ήδη σίγουρα πεπεισμένος ότι οι προσπάθειες αντικατάστασης του 

κλασικού χορού με δήθεν ρεαλιστική παντομίμα ήταν ένα σοβαρό λάθος. Με αυτόν 

τον τρόπο προσπαθείτε να απαλλαγείτε από κάτι που δεν είναι επιθυμητό, χάνοντας 

κάτι πολύτιμο [..]. Η εξάπλωση παραγωγών παντομίμας στο σοβιετικό μπαλέτο 

σημαίνει ότι ακόμη και υπό την πιο εφευρετική διεύθυνση, αργά ή γρήγορα, θα 

οδηγήσει σε αδιέξοδο» (Ezrahi, 2012, σ. 57). 

   Μετά το θάνατο του Στάλιν το 1953 οπότε και ανέλαβε την ηγεσία ο Nikita 

Khrushchev, η ατμόσφαιρα στη Σοβιετική Ένωση άλλαξε. Επιχειρήθηκε μια 

φιλελευθεροποίηση - ως ένα βαθμό -  γνωστή και ως αποσταλινοποίηση (Khrushchev 

Thaw). Οι κρατούμενοι συγγραφείς άρχισαν να επιστρέφουν από τα στρατόπεδα και 

την εξορία, η όπερα και το μπαλέτο απομακρύνθηκαν από τους σταλινικούς κανόνες 

και κινήθηκαν προς μορφές λιγότερο αφηγηματικές (Bushkovitch, 2016, σ. 442). 

Καθώς οι άνθρωποι της Σοβιετικής Ένωσης άρχισαν να αμφισβητούν δημόσια τις 

πολιτικές δομές της σταλινικής εποχής, οι σοβιετικοί καλλιτέχνες άρχισαν να 

αμφισβητούν τις αισθητικές αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού (Searcy, 2016, σ. 

363).  

  Ο καθηγητής ιστορικός Orlando Figes (2006, σ. 368) παρατηρεί ότι  η εκστρατεία 

εναντίον καλλιτεχνών που έφεραν τη σφραγίδα των «φορμαλιστών», σιγά σιγά 

τερματίστηκε και ξεκίνησε μια πολιτιστική επαφή με τη Δύση.  Η φιλελευθεροποίηση 

αυτή  όμως, δεν σημαίνει ότι άλλαξαν άρδην και οι αντιλήψεις ή ότι έπαυσαν οι 

έλεγχοι. Η Ezrahi (2012, σ. 194) αναφέρει ότι μετά την παρουσίαση μπαλέτων 
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καινοτόμων χορογράφων, ο Nikolai Tikhomirov, διευθυντής του μπαλέτου Kirov, 

παρατηρούσε ότι «οι δημιουργοί πολλών παραγωγών μπαλέτου έχουν μια μη κριτική 

στάση απέναντι στις τυπικές αναζητήσεις δυτικών χορογράφων και εμφανίζουν μια 

προτίμηση για ερωτικούς και νατουραλιστικούς χορούς και μη αισθητικές κινήσεις 

χορού» (Ezrahi, 2012, σ. 194). Στη συνέχεια επέκρινε την εμφάνιση ορισμένων 

αφηρημένων στοιχείων στα σχέδια ορισμένων έργων όπερας και τόνισε ότι η ανάπτυξη 

της τέχνης ήταν ασυμβίβαστη με την  αφαίρεση και το φορμαλισμό: ήταν καθήκον 

κάθε μέλους της δημιουργικής διανόησης να μείνει σταθερό στη θέση του 

σοσιαλιστικού ρεαλισμού στην τέχνη. Επιπροσθέτως η  Souritz (2011, σ. 51) αναφέρει 

ότι αφού τα μπαλέτα επιχορηγούνταν από το κράτος, για να ανεβάσουν μια παραγωγή, 

έπρεπε να έχουν την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό ασφαλώς ίσχυε 

και την εποχή του Khrushchev.  

    Ωστόσο σίγουρα κάτι είχε αλλάξει με την ηγεσία του Khrushchev. Το 1956, η 

μυστική ομιλία του στο 20ο Συνέδριο του Κόμματος στην οποία έκανε σκληρή κριτική 

στη δικτατορική διακυβέρνηση του Στάλιν, εγκαινίασε πράγματι μια εποχή 

καλλιτεχνικής ελευθερίας. Λίγο μετά από αυτήν την ομιλία, ο Mikhail Suslov 

αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, δήλωσε ότι η λατρεία της 

προσωπικότητας του Στάλιν είχε καταστρέψει τις δημιουργικές ορμές των 

καλλιτεχνών. Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, συγγραφείς, μουσικοί και 

εικαστικοί άρχισαν να πειραματίζονται με προηγουμένως απαγορευμένες μορφές 

τέχνης (McDaniel, 2015, σ. 41). Ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για πλήρη 

ελευθερία, καθώς το 1957 εκδόθηκε διάταγμα το οποίο όριζε ότι σε κάθε θέατρο έπρεπε 

να παρουσιάζεται τουλάχιστον ένα νέο μπαλέτο με σοβιετικό θέμα ετησίως. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν αρκετά νέα μπαλέτα με σοβιετικά θέματα, με τη διαφορά όμως ότι 

δεν αποτελούσαν όλα απλή προπαγάνδα. Αντιθέτως, χορογράφοι όπως ο Leonid 

Yakobson και ο Igor Belsky χρησιμοποίησαν την υποστήριξη της κυβέρνησης για 

μπαλέτα με σοβιετικά θέματα για να προωθήσουν τις δικές τους καλλιτεχνικές ατζέντες 

που παραβίαζαν κάποιες από τις συμβάσεις του σοσιαλιστικού ρεαλισμού (Ezrahi, 

2012, σ. 90). Επιπλέον, ακόμη και οι πιο πιστοί στο σύστημα χορευτές/τριες και 

χορογράφοι έβλεπαν συχνά το έργο της δημιουργίας μπαλέτων με σοβιετικά θέματα 

περισσότερο ως αγγαρεία παρά ως αξιόλογη και δημιουργική διαδικασία (Ezrahi, 2012, 

σ. 86). Η  Ezrahi (2012, σ. 87) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο περιορισμένος αριθμός 

μπαλέτων που άντεξαν στο χρόνο με σύγχρονα σοβιετικά θέματα είναι ένας από τους 
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κύριους δείκτες ότι η εξουσία του καθεστώτος να ελέγχει την καλλιτεχνική δημιουργία 

ήταν σε τελική ανάλυση περιορισμένη: τα θέατρα ενδέχεται να αναγκάζονταν να 

δημιουργήσουν παραγωγές που γιόρταζαν τις αρετές της σοβιετικής εργατικής τάξης, 

αλλά η σύντομη διάρκεια ζωής τους δείχνει ότι συχνά δημιουργήθηκαν απλά για να 

«εκπληρώσουν το σχέδιο». Συνεπώς, αντιμετωπίζονταν διεκπεραιωτικά και χωρίς 

έμπνευση. 

   Παρά τις εξελίξεις, κάποιοι επαγγελματίες παρέμεναν προσκολλημένοι στο 

drambalet. Ωστόσο, η κριτική που δεχόταν το  drambalet από χορογράφους, κριτικούς 

και χορευτές είχε γίνει πια έντονη, και έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε εκείνους που 

επέμεναν για αλλαγές να δείξουν τη δουλειά τους. Η τομή επήλθε όταν ο  Yuri 

Grigorovich και ο Igor Belsky ανέβασαν τα μπαλέτα Το Πέτρινο Λουλούδι (1957) και 

Ο Θρύλος της Αγάπης (1961) ο πρώτος και το Η Ακτή της Ελπίδας (1959) και Η 

Συμφωνία του Λένινγκραντ (1961) ο δεύτερος (Souritz, 2011, σ. 52). Ωστόσο, σύντομα 

χαρακτηρίστηκαν ως δημιουργοί έργων που μολύνθηκαν από «ξένες επιρροές» 

(Ezrahi, 2012, σ. 194). Οι χαρακτηρισμοί αυτοί σχετίζονται προφανώς με την 

προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 

Δεν ήταν όμως οι  μόνοι σε αυτό το εγχείρημα. Την ίδια εποχή, συγκεκριμένα το 1962 

για πρώτη φορά, παρά τις πολλές αντιδράσεις και τα έντονα αρνητικά σχόλια του 

Khrushchev και άλλων αξιωματούχων, διοργανώθηκε έκθεση ζωγραφικής στην οποία 

παρουσιάστηκαν έργα καλλιτεχνών της avant-garde τα οποία είχαν νωρίτερα 

απαγορευτεί, καθώς και έργα καλλιτεχνών που η δουλειά τους απομακρυνόταν από τις 

αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού (Souritz, 2011, σ. 51). 

   Ο φιλόσοφος - κοινωνιολόγος Pierre Bourdieu παρατήρησε ότι η διακοπή ενός στυλ 

στον τομέα της κουλτούρας συνοδεύεται συχνά από μια ανακάλυψη καλλιτεχνικών 

τάσεων που είχαν απορριφθεί προηγουμένως  (Ezrahi, 2012, σ. 113). Αυτό συνέβη στη 

σοβιετική κουλτούρα κατά τη διάρκεια της σχετικά φιλελεύθερης περιόδου 

διακυβέρνησης του  Kchruchev, οπότε οι καλλιτέχνες ανακάλυψαν ξανά τις καινοτόμες 

προσπάθειες της δεκαετίας του 1920. Ο Lopukhov χρησιμοποιεί την εικόνα των 

«παππούδων» και των «εγγονών» για να περιγράψει τη σχέση του με τους 

«συμφωνικούς» χορογράφους που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1950: «Οι άνθρωποι 

λένε ότι τα παιδιά μοιάζουν μερικές φορές περισσότερο με τους παππούδες τους παρά 

με τους πατέρες τους. Κολακεύομαι με την ελπίδα ότι αυτό θα ισχύει για τα «εγγόνια» 

μου στο μπαλέτο. Ο Grigorovich και ο Belsky, χωρίς να έχουν δει τα καλύτερα έργα 
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μου, αλλά γνωρίζοντας τις αγαπημένες μου επιθυμίες από τις συνομιλίες μαζί μου, 

κληρονομούν από εμένα το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο με τη σειρά μου 

προσπάθησα να κληρονομήσω από τους προκατόχους μου - από τον L. Ivanov, M. 

Fokine, και φυσικά, M. Petipa» (Ezrahi, 2012, σ. 113).  

    Έτσι, τη δεκαετία του 1950, ο καθαρός χορός προσπάθησε να επιστρέψει στη 

σοβιετική χορογραφία υπό το πρόσχημα του όρου  «χορογραφικός συμφωνισμός» 

(Ezrahi, 2012, σ. 115). Κάνοντας παραλληλισμούς με τη συμφωνική μουσική, η οποία  

δεν εκφράζει μια αφηγηματική, οιονεί δραματική πλοκή, ο όρος «χορογραφικός 

συμφωνισμός» υποτίθεται ότι άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή του είδους του χορού 

που είχε χαρακτηριστεί ως φορμαλιστικός τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στο πλαίσιο 

των σοβιετικών περιορισμών στον καλλιτεχνικό λόγο γενικά, και του ταμπού που 

τίθεται σε οτιδήποτε προσεγγίζει την αφαίρεση ειδικότερα, ο όρος «συμφωνικός» θα 

πρέπει να κατανοηθεί ως μία λέξη - κωδικός η οποία αναφέρεται σε σχεδόν αφηρημένο 

χορό που δεν απεικονίζει στενά μια δραματική πλοκή, αλλά εκφράζει γενικότερα 

έννοιες και συναισθήματα σε πολύπλοκη, ακόμη και βιρτουόζικη, κλασική χορογραφία 

(Ezrahi, 2012, σ. 116). Αυτή η νέα τάση στη χορογραφία ξεκίνησε από τα μπαλέτα 

Kirov  αλλά έφτασε στο αποκορύφωμα της με τα Bolshoi. 

     Η χορογραφική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην μουσική και βεβαίως στο χορό, 

χαρακτηρίζει και τη δεκαετία του ’60. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η επαφή με το έργο του  

Balanchine, το οποίο είχαν την ευκαιρία να δουν οι Σοβιετικοί στην περιοδεία που 

πραγματοποίησε στην πατρίδα τους το New York City Ballet. Δεν ήταν όμως όλων των 

χορογράφων το έργο ποιοτικό , καθώς κάποιοι απλά έβαζαν τους χορευτές να κινούνται 

«αντιγράφοντας» τη μουσική (Souritz, 2011, σ. 55).  
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4.2 Η άνοδος των Bolshoi 

Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα μπαλέτου στη Σοβιετική Ένωση αλλά και στη σημερινή 

Ρωσία, ήταν το Kirov/Marinsky και το  Bolshoi.  Στο παρελθόν, το Kirov είχε συμβάλει  

περισσότερο στη σοβιετική χορογραφία παρά το Bolshoi, συνεχίζοντας την ιστορική 

κληρονομιά της Αγίας Πετρούπολης/Λένινγκραντ ως πρωτεύουσας μπαλέτου της 

Ρωσίας. Το Αυτοκρατορικό Θέατρο Marinsky, που μετά τη δολοφονία του Kirov πήρε 

το όνομά του, ήταν πράγματι η γενέτειρα του μπαλέτου στη Ρωσία: εκεί, ο Petipa 

δημιούργησε τα μεγάλα κλασικά μπαλέτα του (Hamm, 2009, σ. 36) και τα Kirov 

ακολουθούσαν πάντα την παράδοσή του, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην τεχνική 

και όχι στη δραματικότητα (Lifar, 1954, σ. 289).  Ενώ χορογράφοι όπως ο A. Gorsky 

και ο K. Goleizovsky δούλευαν στα Bolshoi τη δεκαετία του 1920, το Λένινγκραντ είχε 

τον F. Lopukhov αλλά και τα πιο επιτυχημένα μπαλέτα της εποχής του drambalet που 

δημιούργησαν οι L. Lavrovsky και R. Zacharov. Οι τελευταίοι μετακόμισαν στη 

Μόσχα, αλλά τα μπαλέτα που είχαν δημιουργήσει για το Kirov παρέμειναν οι πιο 

πετυχημένες δημιουργίες τους (Ezrahi, 2012, σ. 73).  

   Αντίθετα στο Bolshoi δινόταν περισσότερη έμφαση στην εκφραστικότητα και γενικά 

το Bolshoi κινήθηκε πιο κοντά στη λαϊκή παράδοση (Lifar, 1954, σ. 289). Οι 

μπαλαρίνες του διακρίνονταν για την ταχύτητα και την εκφραστικότητά τους, την 

οποία συνδύαζαν με εύγλωττη παντομίμα (Slonimsky, 1963, σ. 12). To στυλ του 

Bolshoi δεν ήταν κλασικό, ούτε εκλεπτυσμένο και δεν σχετιζόταν καθόλου με τον 

υψηλό ρομαντικό λυρισμό του Kirov, την κομψή απλότητα και την ένταση του 

drambalet. Αντιθέτως, ήταν πιο αυθάδες και τολμηρό, άξεστο και γεμάτο από μια τάση 

απείθειας, ακόμα και θυμού. Ήταν μια άρνηση του «πολιτισμού» και της Δύσης και 

έφερε «όλα τα σημάδια μιας σκληρής σλαβοφιλίας», πιο ανατολίτικο και επηρεασμένο 

λιγότερο από κανόνες, και περισσότερο από πάθος και πολιτική (Homans, 2010, σ. 

382).  

  Αυτό λοιπόν το πιο ευρύ στυλ, ο δημοκρατικός χαρακτήρας και περιφρόνηση για τις 

μικρολεπτομέρειες, αποτύπωσαν καλύτερα το αίτημα του σύγχρονου σοβιετικού 

μπαλέτου για  θυελλώδη έκφραση παθών και συναρπαστική  δεξιοτεχνία (Hamm, 

2009, σ. 36). Έτσι, εκεί μετακινήθηκε από τα Kirov και ο  Grigorovich, ο οποίος με τις 

χορογραφίες του εξέφρασε ακριβώς αυτή την τάση. Επιπλέον, σε όλη τη σοβιετική 

περίοδο οπότε και η πρωτεύουσα είχε μεταφερθεί στη Μόσχα, το καθεστώς προώθησε 

ενεργά το Bolshoi ως την πρώτη όπερα της Σοβιετικής Ένωσης, μεταφέροντας 
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χορεύτριες όπως η Marina Semionova  και η Galina Ulanova από το Λένινγκραντ στη 

Μόσχα (Ezrahi, 2012, σ. 72). Οι χορογράφοι της Μόσχας έτειναν να έχουν πιο 

ελεύθερη προσέγγιση στο μπαλέτο από τους ομολόγους τους στο Λένινγκραντ, και το 

περιβάλλον της Μόσχας ήταν πιο ανοιχτό καθώς εκεί άκμασαν νωρίτερα τα στούντιο 

(Garafola, 2011, σ. 124) που εκπροσωπούσαν μια τάση σύγχρονου χορού στην πρώιμη 

Σοβιετική Ρωσία (Sirotkina, 2018, σ. 36). Επομένως,  με τη μετάβαση της πρωτεύουσας 

στη Μόσχα, το επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής άλλαξε επίσης (Sporton, 2013, σ. 87).  

   Κατά τη Σοβιετική περίοδο, το  Bolshoi, δεν ήταν μόνο το επίκεντρο της πολιτιστικής 

ζωής αλλά και της πολιτικής. Εκεί, η σοβιετική παράσταση μπαλέτου ήταν συχνά 

κυριολεκτικά κρατική υπόθεση, πράγμα που σήμαινε ότι υψηλού επιπέδου μέλη τόσο 

της σοβιετικής όσο και μίας ξένης κυβέρνησης παρευρίσκονταν συχνά σε παραστάσεις 

μπαλέτων - Joachim von Ribbentrop, Josip Broz Tito, Mao Zedong, John F. Kennedy 

είναι μερικοί από αυτούς - όχι απαραίτητα επειδή ήταν οι ίδιοι προσωπικά αφοσιωμένοι 

στις τέχνες, αλλά επειδή οι παραστάσεις μπαλέτου χρησίμευαν ως χώροι όπου η 

δύναμη, η κυριαρχία, και τα ιδανικά του σοβιετικού σοσιαλισμού προβάλλονταν μέσω 

της επίδειξης της ανωτερότητας του σοβιετικού μπαλέτου  (Hamm, 2009, σ. 36). Ο 

Στάλιν είχε το δικό του θεωρείο με ειδική είσοδο από το οποίο παρακολουθούσε χωρίς 

προειδοποίηση πλήθος παραστάσεων (Ross, 2015, σ. 1). Επιπλέον, το θέατρο  Bolshoi 

ήταν το μοναδικό μέρος όπου οι ηγεμόνες  και οι υπήκοοί τους έρχονταν σε επαφή. 

Συχνά οι παραστάσεις μπαλέτων ξεκινούσαν μετά από εκφωνήσεις λόγων 

αξιωματούχων του κόμματος. Το να εμφανιστεί κάποιος στο Θέατρο Bolshoi σήμαινε 

ότι ανήκει στα υψηλότερα κλιμάκια εξουσίας, αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή να 

εξαφανιστεί από εκεί, ήταν συνώνυμο με την πτώση της εύνοιας που απολάμβανε 

(Morrison, 2016, σ. 11). Σύμφωνα με τον  καθηγητή Ιστορίας Simon Morrison (2016, 

σ. 13), ακόμη και σήμερα το  Bolshoi παραμένει ένας καλλιτεχνικός αλλά και πολιτικός 

θεσμός. 
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4.3 Οι χορογραφίες του Yuri Grigorovich:  Καινοτομίες και επιρροές 

Ο  Yuri Grigorovich  είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός χορογράφος της εποχής του  Thaw.  

Κυριάρχησε στο Bolshoi  για περισσότερα από τριάντα χρόνια, από το 1964 μέχρι το 

1995, και σε αυτό το διάστημα έγινε ο πιο σημαντικός και δυναμικός χορογράφος της 

ΕΣΣΔ.  Γεννημένος το 1927, είχε μεγαλώσει μέσα στο σοβιετικό σύστημα και έμαθε 

από νεαρή ηλικία πώς να το χειρίζεται. Αρχικά μαθητής του  Lopukhov και χορευτής 

αλλά έπειτα χορογράφος, μετακόμισε από το Λένινγκραντ στη Μόσχα το 1964 για να 

ηγηθεί των Bolshoi έπειτα από τις δύο επιτυχίες του, το Πέτρινο Λουλούδι και το Θρύλο 

της Αγάπης. Δημιούργησε πολλά μπαλέτα, συμπεριλαμβανομένων πολλών κλασικών 

του Petipa,  αλλά το πιο αντιπροσωπευτικό του έργο ήταν ο  Σπάρτακος το 1968 

(Homans, 2010, σ. 387). Προκειμένου να επιτύχει, επέλεξε να παραμείνει εντός 

ιδεολογικών ορίων, αλλά να γεμίσει τη σκηνή με βήματα μπαλέτου που ως τότε 

θεωρούνταν πολύ «φορμαλιστικά» για να προβληθούν (Kendall, 2014, σ. 447).  

  Ο Σοβιετικός ιστορικός τέχνης Victor Vanslov, βλέπει στο πρόσωπο του  Yuri 

Grigorovich εκείνον που άλλαξε ριζικά την κατάσταση στο σοβιετικό μπαλέτο στα 

τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν τα περισσότερα έργα είχαν γίνει πια μιμοδράματα και 

ο χορός ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε σκηνές παντομίμας 

(Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 1989, σ. 52). Θεωρεί ότι ο Grigorovich έκανε τον κλασικό 

χορό «ένα αποτελεσματικό όργανο σκιαγράφησης χαρακτήρων και καλλιτεχνικής 

έκφρασης» και συνέβαλε στην αναβίωση των χορών συνόλου και πλήθους 

(Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 1989, σ. 53).  

  Ο Morrison, πιο σύγχρονος ερευνητής, παρουσιάζει τον  Grigorovich ως 

δραματουργό που ενδιαφερόταν για τη σύγκρουση και την επίλυσή της, και νοιαζόταν 

για τον εσωτερικό κόσμο, τα συναισθήματα και τις σκέψεις των χαρακτήρων του. Η 

έμπνευσή του, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, προήλθε από τον Marius Petipa, αλλά βρήκε 

επίσης καλλιτεχνικό ερέθισμα στους δρόμους, στη συμπεριφορά των ανθρώπων σε 

μπαρ, οίκους ανοχής, γυμναστήρια και πεδία μάχης (Morrison, 2016, σ. 295). Έντονη 

ήταν και η επιρροή που δέχτηκε από τον  Lopukhov (Lobenthal, 2016, σ. 73). Οι 

χορογραφίες του απαιτούσαν εκπληκτική φυσική δύναμη. Χρησιμοποίησε στοιχεία 

από τους ρωσικούς παραδοσιακούς χορούς αλλά απέκλεισε τους χορούς κάρακτερ. Ο 

εμφανής ερωτισμός και η βία που εμφανίζονταν στα έργα του, ενόχλησαν τους 

λογοκριτές. Όμως, τα έργα του έδιναν τα «σωστά μαθήματα» για το καλό και το κακό, 

τους πατριώτες και τους προδότες, τους καταπιεστές και τους απελευθερωτές 
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(Morrison, 2016, σ. 295). Συχνά, οι χαρακτήρες στα μπαλέτα του Grigorovich ήταν 

άτομα που ενεργούσαν με θάρρος και  έκαναν πρόθυμα θυσίες για να επιτύχουν τον 

στόχο τους.  Επομένως, όπως σωστά συμπεραίνει η  McDaniel (2015, σ.155) αν και η 

χορογραφία είχε αλλάξει, η ιδέα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού ως του κύριου δόγματος 

δεν άλλαξε. Ο ίδιος ο Grigorovich έγραψε ότι «το μεγαλύτερο καθήκον των Σοβιετικών 

χορογράφων σήμερα, είναι να δημιουργήσουν σύγχρονα μπαλέτα, ικανά να 

προωθήσουν τα μεγάλα ιδεώδη της εποχής μας στη σκηνή του μπαλέτου» 

(Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 1989, σ. 28). 

   Τα μπαλέτα του ήταν μνημειώδη και ανδροπρεπή (Homans, 2010, σ. 390). Ο 

Grigorovich ήταν άριστος στους ομαδικούς χορούς, ιδιαίτερα τους αντρικούς με έντονα 

ακροβατικά στοιχεία και δυναμισμό που ήταν επηρεασμένοι από τους ρωσικούς 

φολκλορικούς χορούς και δημιουργούσαν παλμό. Η δύναμη του αντρικού συνόλου που 

εκτελούσε δύσκολες κινήσεις και πόζες ήταν εντυπωσιακή (Homans, 2010, σ. 388).  

  Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτυπώθηκαν σταδιακά στα έργα του αλλά ήδη από 

την πρώτη παραγωγή του, το Πέτρινο Λουλούδι το 1957 διαπιστώθηκε μια αλλαγή. Το 

μπαλέτο αυτό διακήρυττε μεν ότι τα κεντρικά δόγματα του μαρξισμού παρέμειναν 

εμφανώς έμπνευση για τους σοβιετικούς συνθέτες και καλλιτέχνες μπαλέτου, αλλά 

ταυτόχρονα έσπαζε την κυριαρχία των δραματικών μπαλέτων (McDaniel, 2015, σ. 

151). Αντί για έμφαση στην ιστορία, ο Grigorovich προσπάθησε να μεταφέρει τα 

συναισθήματα, τις πράξεις και τις ιδέες των χαρακτήρων μέσω του χορού (McDaniel, 

2015, σ. 154). 

  Το Πέτρινο Λουλούδι χαρακτηρίστηκε ως λυρικό τραγούδι χωρίς λόγια, ως 

χορογραφικό ποίημα που υμνεί τον  έρωτα, τη φύση και το υψηλό ήθος της ανθρώπινης 

ψυχής (Slonimsky, 1963, σ. 87). Πρόκειται για μια αλληγορία για τα προβλήματα της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας και την αναζήτηση του μυστικού της ομορφιάς (Ezrahi, 

2012, σ. 119)  που συγχρόνως διατηρεί τις σοβιετικές απαιτήσεις για την πάλη κακού 

- καλού και τον θρίαμβο του καλού: η βαθιά αγάπη που δένει το λιθοξόο Danila και 

την αγαπημένη του Katerina θριαμβεύει πάνω σε όλους τους πειρασμούς και τις 

δυσκολίες, και ο Danila βιώνει τη χαρά της δημιουργίας (Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 

1989, σ. 213).  

   Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για το σοβιετικό κοινό η αλλαγή που είδε σε αυτό 

το μπαλέτο ήταν τεράστια, πράγμα που δεν μπορούσε να αντιληφθεί το δυτικό κοινό 



73 

 

που δεν είχε δει παραστάσεις όπως το Λιβάδια της Πατρίδας  στο οποίο είναι εμφανές 

πως το drambalet είχε οδηγηθεί στην αποτελμάτωση. Το Πέτρινο Λουλούδι 

πραγματοποίησε τη ρήξη. Τα μέσα έκφρασης με νέες πιο καινοτόμες χορογραφίες, 

όπως ο σαγηνευτικός χορός της Κυράς του Χάλκινου Βουνού, η οποία περιστρέφει το 

σώμα της γύρω από τον Danila, ήρθαν σε έντονη αντίθεση με τις κινήσεις των 

ερμηνευτών στα δραματικά μπαλέτα. Σαφώς και υπήρχε πλοκή, αλλά τόσο η 

χορογραφία του μπαλέτου με την έμφαση στο χορό πάνω στην παντομίμα όσο και τα 

πολύ πιο μοντέρνα σκηνικά, φάνηκαν ριζοσπαστικά στο σοβιετικό κοινό επειδή 

έσπασαν τις συμβάσεις και το ρεαλισμό των πρόσφατων παραγωγών drambalet όπως 

το Λιβάδια της Πατρίδας (Ezrahi, 2012, σ. 122). Χαρακτηριστικά, η Alla Osipenko που 

ερμήνευσε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αναφέρει ότι κατά την πρώτη 

εμφάνιση στη σκηνή οι βασικοί χορευτές ένιωσαν ότι χόρευαν υπέροχα. Σοκαρίστηκαν 

όταν ο Grigorovich τους συγκέντρωσε και τους είπε ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε ή 

περίμενε. Δεν ήταν τα σώματά τους αλλά τα πρόσωπά τους που είχαν μεταδώσει τα 

κατάλληλα συναισθήματα ενώ εκείνος ήθελε τα σώματα των ερμηνευτών να είναι ο 

αποκλειστικός μεταφορέας συναισθηματικών πληροφοριών  (Lobenthal, 2016, σ. 71).  

   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παντομίμα δεν απουσιάζει από το Πέτρινο Λουλούδι. 

Ούτως ή άλλως, πρακτικά είναι αδύνατο να κατασκευαστεί ένα αφηγηματικό μπαλέτο 

χωρίς ευανάγνωστη χειρονομία. Όμως η παντομίμα του μπαλέτου αυτού  είναι 

απλοποιημένη. Δεν είναι ούτε κωδικοποιημένη με τον παλιό αυτοκρατορικό τρόπο, 

ούτε ρεαλιστική στο ύφος των σοβιετικών ιστοριών μπαλέτων που προηγήθηκαν 

(Lobenthal, 2016, σ. 73). 

  Για το ανέβασμα του μπαλέτου οι συγκυρίες ήταν ευνοϊκές αλλά υπήρξαν και 

δυσκολίες. Η συμμετοχή της Komsomol (Κομουνιστικής νεολαίας) του Kirov  και η 

απόφαση να αφιερωθεί το μπαλέτο στο Έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Νέων που θα 

πραγματοποιούνταν στη Μόσχα και το Λένινγκραντ, διευκόλυνε τη δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών εργασίας (Ezrahi, 2012, σ. 118). Ο Grigorovich είχε και τη 

στήριξη του  Lopukhov, ωστόσο πολλοί αντέδρασαν όταν είδαν ότι ανατέθηκε σε 

αυτόν τον  «σκοτεινό» χορογράφο η παραγωγή του  Πέτρινου Λουλουδιού.   Η  Alla 

Osipenko ερμήνευσε το ρόλο της Κυράς του Χάλκινου Βουνού που είναι και ο πιο 

ενδιαφέρων χορογραφικά, αλλά επικρίθηκε ακόμα και από τον επικεφαλής των Kirov, 

Konstantin Sergeyev, για το τολμηρό για την εποχή ολόσωμο κορμάκι που φόρεσε για 

τις απαιτήσεις του ρόλου (Ezrahi, 2012, σ. 119). 
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  Η πρεμιέρα του Πέτρινου Λουλουδιού σηματοδότησε την αρχή μιας ανοιχτής 

διαμάχης μεταξύ των υπερασπιστών του drambalet και των υποστηρικτών του 

«συμφωνικού χορού». Διαφορετικές απόψεις για τη σωστή πορεία της χορογραφικής 

ανάπτυξης στη Σοβιετική Ένωση βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης, 

αλλά η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε από τις εντάσεις που ενυπάρχουν σε κάθε αλλαγή 

γενιάς και από τις συνήθεις εχθρότητες και ζήλιες μεταξύ ανταγωνιστών καλλιτεχνών 

(McDaniel, 2015, σ. 129).  

   Αντιδράσεις σημειώθηκαν και μετά την πρεμιέρα του δεύτερου μπαλέτου που 

χορογράφησε ο Grigorovich το 1961, με την ονομασία Ο Θρύλος της Αγάπης το οποίο 

μάλιστα παραμένει ακόμα και σήμερα στο ρεπερτόριο του  Bolshoi και του Marinsky 

σημειώνοντας επιτυχία. Το μπαλέτο δέχτηκε επίθεση επειδή θεωρήθηκε απομίμηση 

δυτικών προτύπων, έντονα νατουραλιστικό και ερωτικό (Ezrahi, 2015, σ. 194),  

«αστική τέχνη» που δεν έχει καμία σχέση με την καινοτομία (Ezrahi, 2012, σ. 198)  

παρόλο που διατηρεί στην πλοκή του το σοβιετικό ιδεώδες του ανθρώπου που θυσιάζει 

τον έρωτα και την ατομική ευτυχία για το καλό του λαού. Εμπνευσμένο από το 

ομώνυμο ποίημα του Nazim Hikmet, παρουσιάζει την βασίλισσα Μεχμένε - Μπανού  

να θυσιάζει την ομορφιά της για χάρη της αδελφής της, Σιρίν ενώ τον Φέρχαντ να 

θυσιάζει την αγάπη του για τη Σιρίν προκειμένου να διανοίξει το βουνό και να φέρει 

το πολύτιμο νερό που θα βάλει τέλος στα βάσανα του λαού (Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 

1989, σ. 225). Στη χορογραφία επικρατεί το κλίμα της Ανατολής και οι τελετουργικές 

κινήσεις (Morrison, 2016, σ. 296) αλλά και αρκετά ακροβατικά lifts 11 που προκάλεσαν 

αντιδράσεις καθώς θεωρήθηκαν ότι δεν είχαν σχέση με το μπαλέτο και θεωρήθηκε 

προκλητικό το ότι εκτελούνταν με ολόσωμα κορμάκια (Ezrahi, 2012, σ. 197). 

   Πριν την πρεμιέρα, ο Grigorovich είχε ήδη στοχοποιηθεί. Μερικά από τα πειράματά 

του με τη μορφή και το λεξιλόγιο του κλασικού χορού πρόσβαλαν όχι μόνο τις 

αισθητικές ευαισθησίες των σοβιετικών πολιτιστικών γραφειοκρατών αλλά και τους 

υποστηρικτές του  drambalet και για άλλη μια φορά απέδειξαν την περίπλοκη σχέση 

μεταξύ των επίσημων απαιτήσεων και των καλλιτεχνικών προδιαγραφών στο 

σοβιετικό πολιτιστικό περιβάλλον (Ezrahi, 2012, σ. 197).  

   Πάντως, η Maya Plisetskaya, κορυφαία χορεύτρια της εποχής, αγκάλιασε με 

ενθουσιασμό το έργο. Θεωρούσε μάλιστα πως μαζί με το Πέτρινο Λουλούδι αποτελούν 

 
11 Κίνηση κατά την οποία ο άνδρας χορευτής σηκώνει ψηλά την χορεύτρια. 
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την κορυφή των έργων του Grigorovich (Plisetskaya, 2001, σ. 360). Ακόμη λιγότερο 

ένθερμοι υποστηρικτές όπως η Ulanova θεώρησαν το Θρύλο της Αγάπης μια 

αποκάλυψη για τo  χορογραφικό συμφωνισμό στην οποία ο χορός και η μουσική 

ενώθηκαν για να ωθήσουν την πλοκή  και να προσθέσουν βάθος στους χαρακτήρες 

(Morrison, 2016, σ. 296). 

   Ο Grigorovich εκτόξευσε τη χορογραφική του καριέρα με το Σπάρτακο (1968) για το 

οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια, αλλά έπειτα η πορεία του ήταν καθοδική. Το 1975 

δημιούργησε το μπαλέτο Ιβάν ο Τρομερός δίνοντας έμφαση στον εσωτερικό κόσμο του 

ήρωα καθώς όλα τα γεγονότα καθρεφτίζονται μέσα από αυτόν 

(Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 1989, σ. 57). Το μπαλέτο είναι πραγματικά σοβιετικών 

διαστάσεων με επιβλητικά σκηνικά, καταλυτική παρουσία του άνδρα χορευτή και 

πολυπληθές corps de ballet (Durante, 2018, σ. 278).Το τελευταίο του μπαλέτο είναι  Η 

Χρυσή Εποχή (1982) σε μουσική  D. Shostakovich. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 

ο Grigorovich έδωσε τις δικές του διασκευές στα κλασικά μπαλέτα του Tchaikovsky 

με περισσότερη έμφαση στο χορό, πιο γλαφυρούς ήρωες και με εντονότερη την 

αντίθεση ανάμεσα στο καλό και στο κακό (Γκριγκορόβιτς&Βανσλώφ, 1989, σ. 58). 

  Πέρα από το χορογραφικό του έργο, ο Grigorovich είναι γνωστός και για την έντονη 

και αμφιλεγόμενη προσωπικότητά του. Η μακρόχρονη παραμονή του στην ηγεσία του 

Bolshoi τον οδήγησε σε αυταρχική συμπεριφορά και δημιούργησε στασιμότητα όχι 

μόνο στις δικές του δημιουργίες αλλά και στο ίδιο το συγκρότημα (Buxton, 2013, σ. 

43). Η ίδια η Plisetskaya έγραψε ότι ο Grigorovich ήταν ένα άμεσο προϊόν του 

σοβιετικού συστήματος και για αυτό το λόγο «μεταμορφώθηκε από δημιουργό 

μπαλέτων σε δικτάτορα, έναν μικροσκοπικό Στάλιν». Tο σοβιετικό σύστημα έδωσε 

στον Grigorovich τη δυνατότητα να εξαρτήσει ολόκληρο τον θίασο του θεάτρου 

Bolshoi από αυτόν (Plisetskaya, 2001, σ. 361).  Ο Morrison αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι ο  Grigorovich πολιτικά, «είχε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο του». Οι συγκρούσεις 

με τους αξιωματούχους δεν κράτησαν ποτέ περισσότερο από λίγες μέρες. «Με 

αγαπούσε», είπε ο ίδιος για την Ekaterina Furtseva, υπουργό Πολιτισμού από το 1960 

έως 1974 (Morrison, 2016, σ. 296).  
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5. Μπαλέτο και διπλωματία κατά την ψυχροπολεμική  περίοδο 

5.1 Οι περιοδείες σοβιετικών  θιάσων μπαλέτου στο εξωτερικό: 

σκοπιμότητα και αποτελέσματα 

Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Khrushchev, εκδηλώνεται όπως αναφέρθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, μία τάσης φιλελευθεροποίησης  η οποία είχε αντίκτυπο 

και στις τέχνες. Επιπλέον, την ίδια περίοδο ο Khrushchev εγκαινίασε  μία νέα πολιτική 

στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, εκείνη της ειρηνικής συνύπαρξης. Σύμφωνα με τη νέα 

αυτή πολιτική γραμμή, κομμουνισμός και καπιταλισμός παρέμεναν δύο αντίπαλα 

συστήματα, αλλά ο ανταγωνισμός τους θα εκδηλωνόταν πλέον με ειρηνικά μέσα. 

Συνεπώς η ένταση μειώθηκε και άρχισαν κάποιες εμπορικές συμφωνίες της Σοβιετικής 

Ένωσης με τις χώρες της Δύσης (Χατζηβασιλείου, 2002, σ. 149). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν όμως οι πολιτιστικές συμφωνίες, στα πλαίσια των οποίων σοβιετικοί 

θίασοι μπαλέτου περιόδευσαν στο εξωτερικό και αντίστροφα. 

   Για τη σοβιετική ηγεσία, οι τέχνες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της  

εξωτερικής πολιτικής και θεωρούνταν μέσα για τη διάδοση της κομμουνιστικής 

ιδεολογίας. Συχνά άλλωστε παρατηρείται η πολιτιστική πρακτική σε επίπεδο 

κυβερνητικού σχεδιασμού όπως εδώ, να ενέχει και πολιτική θέση. Ο Khrushchev και 

η γενιά του θεώρησαν την παγκόσμια επιτυχία του σοβιετικού πολιτισμού μνημειώδους 

σημασίας. Εσωτερικά, ο στόχος ήταν οι νέοι  πολίτες όχι μόνο να εκτιμήσουν τις καλές 

τέχνες, αλλά παρακολουθώντας τις παραστάσεις, να υιοθετήσουν πολιτικά ορθές 

απόψεις και να διαμορφώσουν το νέο Σοβιετικό άνθρωπο, ο οποίος θα ήταν ένα 

ανιδιοτελές άτομο εντελώς αφοσιωμένο και πρόθυμο να κάνει θυσίες για να 

οικοδομήσει την κομμουνιστική κοινωνία. Οι τέχνες θα έπαιζαν επίσης σημαντικό 

ρόλο στην προώθηση της παγκόσμιας κομμουνιστικής επανάστασης. Ο Khrushchev 

δήλωνε: «Ο τύπος και το ραδιόφωνο, η λογοτεχνία, η τέχνη, η μουσική, ο 

κινηματογράφος και το θέατρο είναι ένα αιχμηρό ιδεολογικό όπλο του Κόμματός μας. 

Και το Κόμμα φροντίζει να κρατάει αυτό το όπλο έτοιμο για δράση ανά πάσα στιγμή 

ώστε να χτυπάει αποτελεσματικά τους εχθρούς μας» (McDaniel, 2015, σ. 19). 

  Οι Αρχές αναγνώριζαν ότι η χορευτική παράδοση των Σοβιετικών ήταν ένα εργαλείο  

για να προβληθεί στον κόσμο η παιδαγωγική του μπαλέτου, ενός συστήματος 

εκπαίδευσης που πιστευόταν ότι είχε διαμορφώσει μερικούς από τους πιο όμορφους, 
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αθλητικούς και κομψούς χορευτές παγκοσμίως. Οι χορευτές αντιπροσώπευαν τον 

τέλειο homo sovieticus (Gonçalves, 2019a, σ. 56).  

   Κατά την ψυχροπολεμική περίοδο οι πολιτικοί σχεδιασμοί Σοβιετικών και 

Αμερικανών που επεκτάθηκαν και στον πολιτιστικό τομέα, στόχευαν στην προβολή 

του συστήματος του καθενός – κομμουνισμού και καπιταλισμού αντίστοιχα - ως 

ανώτερου. Έτσι, οι Σοβιετικοί αντιλαμβάνονταν την ειρηνική συνύπαρξη ως μη βίαιο 

ανταγωνισμό που θα τους πρόσφερε την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια πιο ευνοϊκή 

γνώμη για τις πολιτικές που ακολουθούσαν, να επιδείξουν την ανωτερότητα του 

συστήματός τους και να βγουν νικητές (McDaniel, 2015, σ. 21), καθιερώνοντας όμως 

και το διάλογο με τους αντιπάλους τους (Scholl, 2017, σ. 286). Για τους Σοβιετικούς, 

η πολιτιστική διπλωματία παρέμεινε ζωτική πτυχή της εξωτερικής τους πολιτικής 

(McDaniel, 2015, σ. 1). Δεν δίσταζαν μάλιστα να δαπανούν μεγάλα ποσά προκειμένου 

να αποδείξουν ότι το σύστημα και ο τρόπος ζωής τους ήταν ανώτεροι από τον δυτικό 

καπιταλισμό. Συνεπώς, επιτρεπόταν στους θιάσους να περιοδεύσουν στη Δύση ώστε 

να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές ειρηνικών πολιτικών σχέσεων αλλά και να 

προβάλουν τη σοβιετική πολιτιστική και καλλιτεχνική υπεροχή (Hamm, 2009, σ. 26). 

Ειδικά για την περιοδεία στις ΗΠΑ οι Σοβιετικοί πίστευαν ότι όχι μόνο θα αποδείκνυε 

την ανωτερότητα του κομμουνισμού, αλλά θα εξέθετε επίσης το αμερικανικό κοινό στα 

σοβιετικά ιδεώδη διαβρώνοντας έτσι την αντισοβιετική στάση του και θα οδηγούσε 

στον ιστορικό θρίαμβο του κομμουνισμού (McDaniel, 2015, σ. 18).  

  Από τη μεριά τους, οι Αμερικανοί ηγέτες ήταν αποφασισμένοι να αποδείξουν στη 

Σοβιετική Ένωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια καλλιεργημένη κοινωνία που 

μπορούσε να παράγει καλλιτέχνες και ερμηνευτές που ξεπερνούσαν το φημισμένο 

μπαλέτο Bolshoi (McDaniel, 2015, σ. 25). Μάλιστα, το 1954 ο Πρόεδρος Eisenhower 

δημιούργησε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για Διεθνείς Υποθέσεις. Έτσι για πρώτη 

φορά στην ιστορία της αμερικανικής δημόσιας πολιτικής, χορογράφοι, συνθέτες, 

θεατρικοί συγγραφείς και τα έργα τους χρηματοδοτήθηκαν συστηματικά για εξαγωγή. 

Αυτό μετατράπηκε σε μόνιμη νομοθεσία το 1956 και έτσι ο χορός έγινε σημαντικό 

συστατικό της πολιτιστικής διπλωματίας (Prevots, 2017, σ. 10). Ακόμη και ο 

διστακτικός και ένθερμος αντικομμουνιστής υπουργός Εξωτερικών John Foster Dulles 

τροποποίησε την αντίθεσή του και αναγνώρισε ότι ένα πρόγραμμα πολιτιστικών 

ανταλλαγών θα μπορούσε να είναι επωφελές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά αν 
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εξέθεσε τις κομμουνιστικές αντιπροσωπείες στην επιτυχία του καπιταλισμού 

(McDaniel, 2015, σ. 12).  

  Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι και ο χορός διαδραμάτισε πολιτικό ρόλο στον Ψυχρό 

Πόλεμο και χρησιμοποιήθηκε τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τους 

Σοβιετικούς με στόχο να επιδειχθεί η  ανωτερότητα του συστήματός τους. Και οι δύο 

πλευρές του Σιδηρού παραπετάσματος χρησιμοποίησαν τις τέχνες και ειδικά το 

μπαλέτο «σαν όπλο» (Gonçalves, 2012, σ. 8).  

  Οι Σοβιετικοί σχεδίασαν την επίσκεψη του Μπαλέτου Bolshoi στις ΗΠΑ για τις 16 

Απριλίου – 8 Ιουνίου 1959. Είχε προηγηθεί όμως ήδη η επίσκεψη του συγκροτήματος 

του I. Moiseyev το 1958, η οποία είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Ήταν η πρώτη φορά 

που το αμερικανικό κοινό ερχόταν σε επαφή με τους Σοβιετικούς όχι μόνο με την 

ιδιότητα του καλλιτέχνη αλλά και του απλού πολίτη. Έως τότε οι Σοβιετικοί ήταν κάτι 

εντελώς ξένο και απόμακρο για τους Αμερικανούς (Prevots, 2017, σ. 10). Ταυτόχρονα 

όμως και κάτι εχθρικό και επικίνδυνο. Χαρακτηριστικά η Naima Prevots καθηγήτρια 

σήμερα - θεατής τότε γράφει:   

«Φαίνεται δύσκολο για όσους δεν έζησαν εκείνα τα χρόνια να φανταστούν 

πόσο σταθερά μας έλεγαν ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν ένας επικίνδυνος εχθρός και ότι 

οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί δεν θα μπορούσαν να είναι φίλοι μας. Οι Σοβιετικοί 

έλεγαν το ίδιο πράγμα, και σίγουρα, εκείνη την εποχή, φαινόταν μικρή η ελπίδα για 

σημαντική ανταλλαγή και αλληλεπίδραση» (Prevots, 2017, σ. 10).  

   Η περιοδεία θα ταξίδευε σε τέσσερις μεγάλες αμερικανικές πόλεις: Νέα Υόρκη, 

Ουάσιγκτον, Λος Άντζελες, και Σαν Φρανσίσκο (McDaniel, 2015, σ. 20). Το 

πρόγραμμα παραστάσεων περιλάμβανε τέσσερα μεγάλης έκτασης μπαλέτα, Ρωμαίος 

και Ιουλιέτα, Η Λίμνη των Κύκνων, Το Πέτρινο Λουλούδι και Ζιζέλ μαζί με ένα 

πρόγραμμα  από άλλα μπαλέτα μεταξύ των οποίων το μονόπρακτο μπαλέτο Σοπενιάνα,  

αποσπάσματα από τα  Σπάρτακος, Σουραλέ και Η Πηγή του Μπαχτσισαράι και  επιλογές 

από διάφορες παραγωγές πάνω σε ρωσικά θέματα (McDaniel, 2015, σ. 45). 

  Αιτιολογώντας τις επιλογές, ο χορογράφος Leonid Lavrovsky σημείωσε ότι το 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα παρείχε το πρότυπο για αισιόδοξο χορό και μια ρεαλιστική 

απεικόνιση του έργου του  W. Shakespeare. Όσον αφορά τα άλλα μεγάλα μπαλέτα, 

υποστήριξε ότι το Πέτρινο Λουλούδι συνδύαζε τα σοσιαλιστικά θέματα με την πλούσια 

παράδοση των ρωσικών παραμυθιών. Σχετικά με τα δύο κλασικά μπαλέτα, δήλωσε ότι 
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το βαθύ ψυχολογικό περιεχόμενο της Λίμνης των Κύκνων αποτελούσε απόδειξη των 

ικανοτήτων των καλλιτεχνών και ότι η Ζιζέλ ήταν μπαλέτο που είχε διαφυλαχθεί από 

τους Σοβιετικούς δασκάλους. Ο Lavrovsky κατέληξε ελπίζοντας ότι τα Bolshoi θα 

θάμπωναν τους Αμερικανούς και ότι οι Αμερικανοί θα αναγνώριζαν τη 

δημιουργικότητα των σοβιετικών μπαλέτων (McDaniel, 2015, σ. 47).  

   Το αμερικανικό κοινό επεφύλαξε θερμή υποδοχή στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Το 

επόμενο μπαλέτο που παρουσιάστηκε ήταν Η Λίμνη των Κύκνων  το οποίο οι 

Σοβιετικοί επέλεξαν να εκτελέσουν με ένα δικό τους τρόπο, προκειμένου να εκθέσουν 

το κοινό υποσυνείδητα στις μαρξιστικές ιδέες. Συγκεκριμένα, οι Σοβιετικοί 

καλλιτέχνες επεξεργάστηκαν τα μεγάλα τμήματα του μπαλέτου για να επιδείξουν την 

ταξική πάλη και ξαναέγραψαν το τέλος, έτσι ώστε οι δυνάμεις της προόδου - Odette, 

Siegfried - να θριαμβεύσουν επί του κακού Rothbart (McDaniel, 2015, σ. 93). Το 

αναθεωρημένο νικηφόρο φινάλε συμβόλιζε το θρίαμβο των προοδευτικών κοινωνικών 

δυνάμεων (Odette, Siegfried) και ήταν μια πράξη ανυπακοής και περιφρόνησης 

απέναντι στη φεουδαρχία που συμβόλιζε ο Rothbart τον οποίο κατατρόπωσε ηρωικά ο  

Siegfried (McDaniel, 2015, σ. 106). Οι Σοβιετικοί πίστευαν ότι η επανερμηνεία και η 

επανεγγραφή του αριστουργήματος του Tchaikovsky, επέτρεψε στο μπαλέτο να 

συμμορφωθεί με τις μαρξιστικές αρχές (McDaniel, 2015, σ. 93). Η δύναμη των τεχνών 

επί της καπιταλιστικής ιδεολογίας σήμαινε ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να 

ταυτιστούν με την Odette και τον Siegfried και τον αγώνα τους ενάντια σε μια άδικη 

κοινωνία. Οι Σοβιετικοί  στόχευαν να  βοηθήσουν τους Αμερικανούς να ξεπεράσουν 

τις «ψεύτικες» ιδέες τους και να συνειδητοποιήσουν τις «σωστές» διδασκαλίες του 

Κομμουνιστικού Κόμματος (McDaniel, 2015, σ. 101).  

  Με ορισμένους Αμερικανούς κριτικούς να δηλώνουν ότι η Λίμνη των Κύκνων των 

Bolshoi ήταν άνευ προηγουμένου και ότι οι σοβιετικές μπαλαρίνες ήταν από τις 

καλύτερες  στον κόσμο, η σοβιετική ηγεσία μπορούσε να καυχιέται για την επιτυχία 

του εγχειρήματος. Μέσω του μπαλέτου είχαν πραγματοποιήσει έναν παλιό στόχο: την 

αναγνώριση και την αποδοχή από τη Δύση της Ρωσίας, και τώρα της Σοβιετικής 

Ένωσης, ως ίσης  (McDaniel, 2015, σ. 113). 

    Το επόμενο μπαλέτο που παρουσιάστηκε ήταν η  Ζιζέλ. Πριν φύγουν τα Bolshoi για 

την αμερικανική περιοδεία, ο Lavrovsky σχολίασε ότι η συμπερίληψή της είχε σκοπό 

να καταδείξει τις διαφορές της σοβιετικής ερμηνείας της Ζιζέλ από τις δυτικές 
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παραγωγές. Στη μελέτη του για τη Ζιζέλ, ο κριτικός Y. Slonimsky περιέγραψε τη 

γαλλική Ζιζέλ ως ένα «συναισθηματικό μελόδραμα» με εξωπραγματικούς αγρότες. 

Αντίθετα, η ρωσική Ζιζέλ ήταν ένα «υψηλό δράμα της καρδιάς», στο οποίο δίνεται 

έμφαση στην ικανότητα της αγάπης να θριαμβεύσει επί του θανάτου και να ξεπεράσει 

τον εγωισμό (McDaniel, 2015, σ. 128). 

  Για το τελευταίο μεγάλο μπαλέτο, η θεατρική και κυβερνητική ηγεσία επέλεξε το 

Πέτρινο Λουλούδι σε μουσική S. Prokofiev και χορογραφία Y. Grigorovich.  Το 

πρόσφατο αυτό έργο, όχι μόνο θα έδειχνε στη Δύση ότι το σοβιετικό μπαλέτο συνέχιζε 

την αξιοσημείωτη ανάπτυξή του, αλλά θα διακήρυττε επίσης ότι τα δόγματα του 

μαρξισμού εξακολουθούσαν να εμπνέουν τους σοβιετικούς συνθέτες και καλλιτέχνες 

μπαλέτου (McDaniel, 2015, σ. 151). Επιπλέον, οι Αμερικανοί υποσυνείδητα θα 

άρχιζαν να ταυτίζονται με τους καταπιεσμένους που πάλευαν ενάντια στους άδικους 

κοινωνικούς κανόνες. Αυτή η ταύτιση θα μεταφραζόταν σε δράση καθώς οι 

Αμερικανοί θα άρχιζαν να μπαίνουν στη λογική της θυσίας της προσωπικής ευτυχίας 

για το κοινό καλό και σιγά σιγά να υιοθετούν τις σοβιετικές ιδέες (McDaniel, 2015, σ. 

158). Παράλληλα οι Σοβιετικοί με αυτό το μπαλέτο παρουσίασαν τη νέα γενιά  

χορευτών  που αντιπροσώπευαν ο Vladimir Vasiliev και η Ekaterina Maximova 

(McDaniel, 2015, σ. 166). Με την επιτυχία του Πέτρινου Λουλουδιού, οι Σοβιετικοί 

αποφάσισαν ότι το μπαλέτο θα παρέμενε μια μακροπρόθεσμη αποτελεσματική τακτική 

στον αγώνα του Ψυχρού Πολέμου (McDaniel, 2015, σ. 170).  

   Όπως και με τα άλλα μπαλέτα, οι Αμερικανοί κριτικοί έμειναν περισσότερο 

εντυπωσιασμένοι από τα ατομικά ταλέντα των ερμηνευτών/τριών και είτε δεν 

κατάλαβαν το ιδεολογικό μήνυμα του μπαλέτου είτε δεν ενδιαφέρθηκαν για το 

μαρξιστικό περιεχόμενό του. Οι Αμερικανοί, σε αντίθεση με τους Σοβιετικούς 

ομολόγους τους, δεν αναγνώρισαν το μπαλέτο ως χώρο διδασκαλίας. Για τους 

Αμερικανούς θεατές και κριτικούς, τα  Bolshoi αντιπροσώπευαν μερικά από τα 

υψηλότερα επιτεύγματα στον κόσμο του μπαλέτου και θεώρησαν μεγάλο προνόμιο να 

παρακολουθούν τις μπαλαρίνες και τους χορευτές να χορεύουν. Η καλλιτεχνική 

αισθητική του μπαλέτου, και όχι του σοβιετικού συστήματος, ήταν αυτή που συνέχισε 

να θαμπώνει τους Αμερικανούς κριτικούς και το κοινό (McDaniel, 2015, σ. 168).  

  Τα προγράμματα Highlights περιλάμβαναν αποσπάσματα από το ρεπερτόριο του 

drambalet αλλά και πιο εμπορικά μπαλέτα και συγκέντρωσαν τεράστιο πλήθος. 
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Υπολογίζεται ότι 13.000 άτομα παρακολούθησαν την παράσταση της 12ης Μαΐου, 

ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ παρακολούθησης κλασικού μπαλέτου από τους 

Αμερικανούς  (McDaniel, 2015, σ. 187). Το χειροκρότημα του αμερικανικού κοινού 

και οι ευνοϊκές κριτικές των κριτικών έδειξαν για άλλη μια φορά στους Σοβιετικούς 

ότι η περιοδεία ήταν επιτυχής (McDaniel, 2015, σ. 191).  

  Οι Σοβιετικοί αξιωματούχοι συνειδητοποίησαν ότι η μόνη πραγματικά 

αποτελεσματική μέθοδος για την προώθηση του κομμουνισμού στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ήταν η χρήση πολιτιστικών ανταλλαγών και πολιτιστικής διπλωματίας 

(McDaniel, 2015, σ. 199). Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος Eisenhauer απουσίαζε από 

τις παραστάσεις των Bolshoi και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί υποτίμηση και 

επομένως διπλωματική αποτυχία, αλλά οι Σοβιετικοί αρκέστηκαν στο να παραλείψουν 

την είδηση καθώς  δεν ήταν σύμφωνη με το μήνυμα του Κόμματος (McDaniel, 2015, 

σ. 205). Με το να μην πραγματοποιεί πολυτελείς δεξιώσεις για τους καλλιτέχνες των  

Bolshoi και να μην παρακολουθεί παραστάσεις, ο Eisenhauer  υποβάθμισε τη σημασία 

της περιοδείας και έτσι προσπάθησε να αποδυναμώσει την ικανότητα των Bolshoi να 

διαμορφώσουν την αμερικανική  κοινή γνώμη (McDaniel, 2015, σ. 209).  

  Παράλληλα, το FBI εξέφρασε την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό Σοβιετικών 

πρακτόρων της KGB που συνόδευαν το  Bolshoi. Αν και πολλά αρχεία της KGB 

παραμένουν κλειστά για τους περισσότερους ερευνητές, υπάρχουν στοιχεία ότι οι 

φόβοι Αμερικανών και Βρετανών αξιωματούχων για σοβιετική κατασκοπεία δεν ήταν 

αβάσιμοι (McDaniel, 2015, σ. 210).  

   Το 1960 το American Ballet Theatre έγινε το πρώτο αμερικανικό συγκρότημα που 

χόρεψε σε σοβιετικό έδαφος. Παρουσίασε μια σειρά από προγράμματα που περιείχαν 

αποσπάσματα από κλασικά έργα του M. Petipa - για να αποδείξουν ότι και οι 

Αμερικανοί μπορούσαν να τα ερμηνεύσουν - μαζί με προσεκτικά επιλεγμένα έργα από 

το τοπικό ρεπερτόριο, συμπεριλαμβανομένων των Ανέμελος (Fancy Free) του Jerome 

Robbins και του Ροντέο της Agnes de Mille (Homans, 2010, σ. 374). 

   Η επόμενη περιοδεία των  Bolshoi στην Αμερική έλαβε χώρα το 1962, στη σκιά της 

Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας που έφερε την ανθρωπότητα πολύ κοντά στο 

ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου (Χατζηβασιλείου, 2002, σ. 208).  Η κατάσταση 

αυτή τη φορά ήταν πιο τεταμένη. Λίγους μήνες πριν, τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ 

ήταν γεμάτα με τρομοκρατικές αντικομμουνιστικές αφηγήσεις: από παιδικά κινούμενα 
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σχέδια μέχρι δημόσιες αφίσες και εκπαιδευτικές ταινίες σε δημόσια σχολεία που 

δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι ο Κόκκινος Εφιάλτης, μια ταινία μικρού μήκους του Υπουργείου Άμυνας που 

διδάσκονταν ευρέως ως μέρος του προγράμματος σπουδών του δημόσιου σχολείου και 

αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κυκλοφόρησαν εικόνες και αφηγήσεις 

εγκεκριμένες από το κράτος για να καλλιεργήσουν τον φόβο και την παράνοια του 

κοινού και να πολώσουν τις πολιτισμικές διαφορές (Ross, 2017, σ. 37). 

  Παρόλα αυτά και αυτή η περιοδεία στέφθηκε με επιτυχία. Το κοινό ήταν 

ενθουσιασμένο. «Η έξοδος του κύκνου μου στο τέλος της ‘λευκής’ πράξης στέφθηκε 

με ένα τέτοιο χειροκρότημα που έχασα το νήμα της μουσικής συνοδείας» γράφει η  

Plisetskaya (2001, σ. 201). 

  Τον Οκτώβριο του 1962, το New York City Ballet (NYCB) του George Balanchine 

έφτασε στη Μόσχα για μια περιοδεία οκτώ εβδομάδων, με στάσεις σε Λένινγκραντ, 

Τιφλίδα, Κίεβο και Μπακού και προκάλεσε ενθουσιασμό. «Ήταν ένα συναρπαστικό 

γεγονός και άλλο ένα πλήγμα για την πολιτισμική προσωπίδα της Σοβιετικής Ένωσης» 

(Homans, 2010, σ. 377). Τα μπαλέτα του γεννημένου στη Ρωσία Balanchine έτυχαν 

θερμής υποδοχής, αλλά εκείνος ήταν ένθερμος αντισοβιετικός. Συγκατατέθηκε στην 

περιοδεία μόνο μετά από έντονη πίεση από το State Department και ακόμα και τότε 

βρήκε την εμπειρία πολύ ενοχλητική (Homans, 2010, σ. 377).  

 Οι πολιτισμικές ανταλλαγές, δεν σημειώθηκαν μόνο μεταξύ Σοβιετικών - Αμερικανών 

αλλά και νωρίτερα μεταξύ Σοβιετικών και δυνάμεων της Δυτικής Ευρώπης, και 

συγκεκριμένα της Γαλλίας και της Βρετανίας. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που 

υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του σοβιετικού μπαλέτου τον Μάιο του 1954. Το 

γεγονός αυτό δεν ήταν τυχαίο, αφού το Παρίσι παρέμενε η πρωτεύουσα του χορού 

αλλά κυρίως η πρωτεύουσα μιας χώρας της οποίας το κομμουνιστικό κόμμα είχε μια 

δυναμική παρουσία στην πολιτική ζωή (Gonçalves, 2012, σ. 3). Στο Παρίσι περίμεναν 

με αγωνία τους Σοβιετικούς χορευτές, ως ένα γεγονός που θα ξεπερνούσε τα 

ιδεολογικά σύνορα και τις πολιτικές διαφορές. Πωλούνταν εισιτήρια στη μαύρη αγορά 

έως και δέκα φορές ακριβότερα. Το casting είχε ανακοινωθεί μήνες πριν, είχαν 

αναρτηθεί αφίσες έξω από την Όπερα του Παρισιού και είχαν ήδη πουληθεί χίλια 

εισιτήρια (Gonçalves, 2019a, σ. 55).  Οι προσδοκίες του κοινού ήταν υψηλές καθώς 

ανυπομονούσε να δει τα αστέρια του σοβιετικού μπαλέτου, γνωστά για την τεχνική και 
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τις ερμηνευτικές τους δυνατότητες καθώς και  το ρεπερτόριό τους που περιελάμβανε 

το drambalet - άγνωστο σε αυτούς (Gonçalves, 2019a, σ. 61).  

   Ωστόσο, η περιοδεία των Σοβιετικών χορευτών έλαβε τέλος πρόωρα καθαρά για 

πολιτικούς λόγους, όταν έφτασαν τα νέα από την Ινδοκίνα για την ήττα των Γάλλων  

στο Dien Bien Phu από τους έμμεσα υποστηριζόμενους από την ΕΣΣΔ Βιετναμέζους 

(Gonçalves, 2019a, σ. 61). Η ήττα αυτή σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής 

αποικιοκρατίας στην Ινδοκίνα και θεωρήθηκε ιδιαίτερα ταπεινωτική για τους  Γάλλους. 

Παρόλο που δεν συμφωνούσαν όλα τα μέλη της κυβέρνησης σε αυτό και γενικά 

υπήρχαν διλήμματα, οι παραστάσεις ακυρώθηκαν (Gonçalves, 2019a, σ. 61). Το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι στα χρόνια του Ψυχρού πολέμου ένας χώρος πολιτισμού όπως 

ήταν η Όπερα του Παρισιού έγινε συγχρόνως ένα «αγωνιστικό τερέν κι ένα σύμβολο 

πολιτικό» (Gonçalves, 2016, σ. 71).  

   Οι Γάλλοι δεν έστειλαν χορευτές αλλά την Comédie Française στη Μόσχα. Οι 

παραστάσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία (Gonçalves, 2019a, σ. 60). Τελικά, το 

Μπαλέτο Bolshoi έφτασε ξανά και χόρεψε το 1958 στο Παρίσι, στα πλαίσια μιας 

αμοιβαίας ανταλλαγής που σφράγισε χρόνια διαπραγματεύσεων  και  προσδοκιών από  

το Παρισινό κοινό (Gonçalves, 2019a, σ. 72).  

   Ως εκπρόσωποι της Σοβιετικής Ένωσης στο εξωτερικό, οι χορευτές/τριες έπρεπε να 

εμφανίζονται ως τέλειοι σοβιετικοί πολίτες: ευγενικοί, καθαροί, καλά πειθαρχημένοι 

(Gonçalves, 2019a, σ. 64). Ο γαλλικός  Τύπος παρουσίασε τις χορεύτριες και τους 

χορευτές  πειθαρχημένους, σοβαρούς και «εκπληκτικά πιο καλλιεργημένους από ό,τι 

τους είχαν φανταστεί». Νέες σχέσεις αναπτύχθηκαν μεταξύ των Γάλλων και των 

Σοβιετικών χορευτών/τριών στο Παρίσι, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση η οποία 

έλειπε μεταξύ των δύο χωρών που είχαν αντίθετα πολιτικά οράματα.  «Παραδόξως, ο 

Ψυχρός Πόλεμος, με αυτήν την έννοια, ενίσχυσε τη σχέση  των χορευτών  μέσω του  

διαλόγου» (Gonçalves, 2019a, σ. 65).  

  Ωστόσο οι χορευτές/τριες στα ταξίδια δεν απολάμβαναν πλήρη ελευθερία. Στην 

περιοδεία που πραγματοποίησαν αργότερα τα μπαλέτα Kirov στο Παρίσι, η Alla 

Osipenko  θυμόταν ότι οι πράκτορες της KGB στριμώχνονταν γύρω από τον θίασο, 

προειδοποιώντας τους χορευτές να μην τολμήσουν ποτέ να βγουν έξω παρά μόνο σε 

ομάδες τουλάχιστον των πέντε, οι οποίες θα συνοδευόταν πάντα από έναν πράκτορα 
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(Lobenthal, 2016, σ. 64). Το ίδιο συνέβη και στην περιοδεία των  Bolshoi στην 

Αμερική, όπως μαρτυρά η Plisetskaya (2001, σ. 199). 

   Δυο χρόνια νωρίτερα από τη δεύτερη πραγματοποιημένη αυτή τη φορά περιοδεία στο 

Παρίσι, το μπαλέτο  Bolshoi  είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο. Η περιοδεία σχεδιάστηκε ως 

αμφίδρομη ανταλλαγή, όπως η συμφωνία Γαλλίας/ΕΣΣΔ τον Απρίλιο - Μάιο 1954. Το 

Μπαλέτο  Bolshoi θα εμφανιζόταν στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1956 και το 

Μπαλέτο Sadler's Wells στη Μόσχα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η εμφάνιση του  

Bolshoi  στο Λονδίνο ήταν μια μνημειώδης περίσταση. Η πρώτη φορά στην 200χρονη 

ιστορία του που το συγκρότημα παρουσίασε στη Δύση (Homans, 2010, σ. 372).  

    Από τα τέλη της δεκαετίας του 1930, οι The Dancing Times και άλλα περιοδικά 

δημοσίευαν τακτικά εκθέσεις κριτικών χορού όπως του W. G. Raffι, ο οποίος το 1936 

επισκέφτηκε την ΕΣΣΔ, την οποία είδε ως τόπο «προσκυνήματος» για τον κόσμο του 

μπαλέτου. Από το 1945, βιβλία για το σοβιετικό μπαλέτο άρχισαν να κυκλοφορούν στα 

αγγλικά και δημιουργήθηκαν εκπομπές για τη μεγάλη σοβιετική χορεύτρια Galina 

Ulanova. Ωστόσο, ορισμένοι κριτικοί επέμεναν ότι η σοβιετική χορογραφία «είχε 

βυθιστεί σε ένα τέλμα» επειδή αρνήθηκε την επιρροή του Diaghilev και την εμπειρία 

των χορογράφων των Ballets Russes της δεκαετίας του 1920. Όλα αυτά δημιούργησαν 

μεγάλες προσδοκίες στο Λονδίνο για το Μπαλέτο  Bolshoi (Gonçalves, 2019b, σ. 174).  

  Από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου 1956, οι «Σοβιετικοί» ήταν η 

μανία του Λονδίνου. Παρά την έντονη αντικομμουνιστική προπαγάνδα, οι λάτρεις του 

μπαλέτου έκαναν ουρές τρεις μέρες και νύχτες για εισιτήρια. Η περιοδεία του  Bolshoi 

ήταν μια πρωτοφανής λαϊκή και καλλιτεχνική επιτυχία παρόλο που έληξε απότομα 

(Gonçalves, 2019b, σ. 171).  

  Παρουσιάστηκαν τέσσερα μπαλέτα ώστε να προβληθεί ένα ρεπερτόριο ριζωμένο 

τόσο στη ρωσική όσο και στη σοβιετική ιστορία. Η Λίμνη των Κύκνων και  η Ζιζέλ 

αντιπροσώπευαν το κλασικό ρεπερτόριο, ενώ τα δραματουργικά έργα Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα και Η Πηγή του Μπαχτσισαράι ήταν πολύ σύγχρονα τότε (Gonçalves, 2019b, 

σ. 181). Στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα οι Βρετανοί έμειναν κατάπληκτοι με το μέγεθος και 

τη μεγαλοπρέπεια της παραγωγής και με το συναισθηματικό βάθος του χορού της 

Ulanova. Η Ulanova ήταν 46 χρονών αλλά δεν είχε καμία δυσκολία να ερμηνεύσει τη 

νεότητα και τραγικότητα της Ιουλιέτας (Homans, 2010, σ. 372). 
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  Αλλά και το βρετανικό τηλεοπτικό κοινό ανακάλυψε την Ulanova και το σοβιετικό 

μπαλέτο. Στις 21 Οκτωβρίου, η 2η Πράξη  της Λίμνης των Κύκνων μεταδόθηκε στο 

BBC και την παρακολούθησαν 9,5 εκατομμύρια θεατές. Συνολικά, το Bolshoi έγινε 

δεκτό θετικά από αρκετούς κριτικούς, μερικοί από τους οποίους περιέγραψαν την 

εμπειρία ως «συνολική ανανέωση της αντίληψης του μπαλέτου». Τα χειροκροτήματα 

των 45 λεπτών για την Ulanova στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα δεν έχουν ξεχαστεί. Η 

περιοδεία του 1956 έγινε θρύλος. Ο Τύπος πάσχιζε να βρει φρέσκες μεταφορές για το 

μεγαλείο του θιάσου. Τα εντυπωσιακά άλματα των ανδρών χορευτών και τα 

ακροβατικά lifts - άγνωστα ως τότε στη Δύση - εντυπωσίασαν. Οι κριτικοί του χορού 

έτειναν επίσης να αναφέρονται στο θίασο ως τυπικά ανατολίτικο ως προς τον 

ερωτισμό, τις εξωτικές εικόνες και τα μπαρόκ κοστούμια, όλες τις ιδιότητες που οι 

Βρετανοί χορευτές μετά βίας μπορούσαν να αντιγράψουν (Gonçalves, 2019b, σ. 183).  

   Σε αντίθεση με το ευρύ κοινό, οι κριτικοί δεν ήταν, ωστόσο, ομόφωνοι. Υπήρχαν 

εκτιμήσεις για έλλειψη καινοτομίας, συντηρητισμό και υπερβολική παντομίμα. Τα 

κοστούμια και τα ντεκόρ περιγράφονταν κάπως «σκονισμένα». «Απίστευτο! Υπέροχο! 

Είναι όμως πραγματικά καινούργιο;» αναρωτιόνταν κάποιοι κριτικοί (Gonçalves, 

2019b, σ. 184). 

   Στις 4 Νοεμβρίου, οι χορευτές και οι χορεύτριες των  Bolshoi εγκατέλειψαν το 

Λονδίνο με βιασύνη, καθώς τα σοβιετικά τανκς εισέβαλλαν στη Βουδαπέστη 

(Gonçalves, 2019b, σ. 184). Ωστόσο, η περιοδεία που περιγράφηκε από τον Τύπο ως 

«μία από τις πιο ιστορικές πολιτιστικές ανταλλαγές που έχουν συμβεί ποτέ», δεν έχει 

ξεθωριάσει ποτέ από τη μνήμη των μπαλέτων και των χορευτών του Λονδίνου 

(Gonçalves, 2019b, σ. 186). 

    Γενικά, οι περιοδείες από το 1954 έως το 1961 έγιναν σε μια περίοδο πιο τεταμένη, 

ενώ εκείνες από το 1962 ως το 1968 αντιστοιχούν σε μία περίοδο χαλάρωσης των 

εντάσεων (Gonçalves, 2016, σ. 72). Πάντως, σύμφωνα με την καθηγήτρια Anne 

Searcy, «όταν τελείωσαν οι χορευτικές μονομαχίες, δεν υπήρχε άλλος ξεκάθαρος 

νικητής εκτός από τους θαυμαστές του μπαλέτου». Οι άνθρωποι και στις δύο χώρες 

κέρδισαν το σεβασμό για τους μακρινούς καλλιτέχνες. «Ο Ψυχρός Πόλεμος έκανε το 

μπαλέτο πιο ενδιαφέρον, πιο διεθνές» (Spencer, 2021). 

   «Τα ταξίδια μας στο εξωτερικό και οι επαφές μας με τις δυτικές χώρες μάς έδειξαν 

ότι εκείνες έμαθαν από τη ρωσική σχολή μπαλέτου: αλλά, ταυτόχρονα, διαπιστώσαμε 
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ότι κι εμείς είχαμε πράγματα να μάθουμε από αυτές», έλεγε η Ulanova (Gonçalves, 

2016, σ. 79). Με τα χρόνια η έκθεση σε άλλα ρεπερτόρια και άλλα καθεστώτα 

εκπαίδευσης μπορούσε να γίνει αισθητή στην παγκοσμιοποίηση των έργων, των στυλ 

απόδοσης και των τεχνικών (Garafola, 2017, σ. 4). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 

Σοβιετικοί χορευτές/τριες που ήρθαν σε επαφή με συναδέλφους τους στη Δύση και 

είδαν τις εξελίξεις στο χορό, θέλησαν να ανανεώσουν το μπαλέτο τους. Για παράδειγμα 

η  Plisetskaya χόρεψε την Σουίτα Κάρμεν του Κουβανού χορογράφου  F. Alonso και 

αργότερα χορογραφίες του Maurice Béjart (Gonçalves, 2016, σ. 80).  

    Για το μπαλέτο Kirov του Λένινγκραντ όμως, τα αποτελέσματα του ανοίγματος στη 

Δύση δεν ήταν τόσο θετικά και προκάλεσαν απογοήτευση. Το Kirov δεν ήταν τόσο 

επιτυχημένο στο εξωτερικό. Το χορευτικό του στυλ ήταν πολύ ίδιο, πολύ κοντινό στις 

ρίζες του με αυτό της Ευρώπης και της Αμερικής για να προκαλέσει δυνατή εντύπωση. 

Δεν είχε καθόλου τον εξωτισμό και την υπερβολή που χαρακτήριζε το Bolshoi και το 

έκανε τέτοια επιτυχία στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο χτύπημα ήταν η αυτομόληση του  

Rudolf Nureyev που έλαβε χώρα το 1961 κατά τη διάρκεια της περιοδείας στο Παρίσι 

(Gonçalves, 2016, σ. 72). Αυτή,  σε συνδυασμό με τη γνώση ότι η Δύση - και πιο 

συγκεκριμένα οι Αμερικανοί - είχαν μπαλέτα και χορευτές τουλάχιστον τόσο 

αναγνωρισμένα όσο είχαν και αυτοί, υποβάθμισε σημαντικά το κύρος και ηθικό των  

Kirov (Homans, 2010, σ. 379).  
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5.2 Χορευτές που αυτομόλησαν: πολιτική και καλλιτεχνική διάσταση 

του εγχειρήματος 

Οι περιοδείες των σοβιετικών μπαλέτων στη Δύση έδωσαν την ευκαιρία σε κάποιους 

χορευτές/τριες να αυτομολήσουν. Οι πιο γνωστές περιπτώσεις είναι εκείνες των  

Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov και της Natalia Makarova. 

  Στην Ανατολή, θεωρήθηκαν προδότες που εγκατέλειψαν τα ιδανικά τους, ενώ στη 

Δύση ήρωες που διεκδίκησαν την ελευθερία. Η εναντίωσή τους στην κατάσταση που 

ζούσαν μετατράπηκε πάντα σε πολιτικό πραξικόπημα: όταν έφυγαν φάνηκε να 

αποδεικνύουν τη φυσική διάλυση του σοβιετικού συστήματος και να ενισχύουν την 

ορθότητα της δυτικής προπαγάνδας ότι η Ανατολή ήταν ανυπόφορη. Η Ανατολή 

αντέτεινε ότι η Δύση διαφθείρει το μυαλό και την ψυχή των αδύναμων και επομένως 

τα σύνορα έπρεπε να ενισχυθούν (Kant, 2007, σ. 286).  

  Από τους εκατοντάδες αποστάτες που εγκατέλειψαν την ΕΣΣΔ, κανένας δεν 

προβλήθηκε τόσο από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης - ούτε λογοκρίθηκε τόσο στη 

δημιουργία της ιστορίας του από τους Σοβιετικούς - όσο οι λίγοι χορευτές που 

αποστάτησαν από τα μπαλέτα Kirov και Bolshoi (Ross, 2015, σ. 42). Οι λόγοι βεβαίως 

ήταν πολιτικοί, καθώς μια αποστασία ενός καλλιτέχνη μπορεί να θεωρούνταν από τον 

ίδιο ως προσωπική νίκη αλλά οι δυτικές χώρες την εκλάμβαναν ως δική τους νίκη και 

η ΕΣΣΔ ως δική της ήττα. 

   Οι ενέργειες των σοβιετικών αποστατών μπαλέτου έγιναν συνώνυμες με την 

αντισοβιετική ρητορική του Ψυχρού Πολέμου και προκάλεσαν εντάσεις και διεθνή 

ταπείνωση για τους σοβιετικούς αξιωματούχους. Οι χορευτές/τριες ήταν στρατιώτες 

του πολιτισμού, και η ένταξη στην άλλη πλευρά -  πχ έναν αμερικανικό θίασο μπαλέτου 

- ισοδυναμούσε με καλλιτεχνική προδοσία. Το να μην αποστατήσει κανείς κατά τη 

διάρκεια μιας περιοδείας ισοδυναμούσε αντίθετα, με στρατιωτική νίκη (Ross, 2015, σ. 

43).  

  Η αυτομόληση του  Rudolf Nureyev στις 16 Ιουνίου 1961 στο Παρίσι, ήταν μία τομή 

στην ιστορία του Ψυχρού Πολέμου που συμβόλιζε την αποτυχία των σοβιετικών αρχών 

να ελέγξουν ορισμένους από τους καλλιτέχνες τους στο εξωτερικό. Η περιοδεία,  

αποδείχθηκε επικίνδυνη για τους Σοβιετικούς αλλά μια ευκαιρία για τον χορευτή 

(Gonçalves, 2016, σ. 81).  
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   Αναγνωρισμένος ως ο νέος Nijinsky, o Nureyev ήταν ο αδιαμφισβήτητος σταρ για 

την επίσκεψη του Kirov στο Παρίσι. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι Σοβιετικοί χορευτές 

που βρίσκονταν σε περιοδεία στη Δύση βρίσκονταν υπό διαρκή παρακολούθηση και 

φρούρηση από την KGB και οι κινήσεις τους ήταν πολύ περιορισμένες. Όμως ο  

Nureyev κατόρθωνε να ξεφεύγει από τους ανθρώπους της KGB, ανυπόμονος να ζήσει 

όσες νέες εμπειρίες μπορούσε, ποντάροντας στην τεράστια δημόσια αναγνώρισή του: 

μια τυχόν περιθωριοποίησή του ή βλάβη εις βάρος του θα μπορούσε να προκαλέσει 

μια καταστροφική διεθνή κατακραυγή, οπότε θεωρούσε ότι δεν θα το τολμούσαν. 

Όμως, όταν το συγκρότημα  Kirov έφτασε στο αεροδρόμιο στο Παρίσι για να 

αναχωρήσει για τον επόμενο σταθμό του, το Λονδίνο, ο Nureyev κρατήθηκε πίσω. Του 

είπαν ότι ο ίδιος ο Khrushchev είχε προσωπικά διατάξει την επιστροφή του στη Μόσχα 

για μια «ειδική παράσταση». Εξάλλου, η μητέρα του ήταν άρρωστη. Σε αυτό το σημείο, 

ο Nureyev κατάλαβε ότι είχε ηττηθεί: αν γύριζε στη Σοβιετική Ένωση, ήξερε ότι τον 

περίμενε η απαγόρευση να ταξιδεύει, μια ζωή καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ένδειας 

και η συνεχής παρακολούθηση από την KGB. Υπήρχε εξάλλου προηγούμενο: ένας 

σύγχρονός του, ο χορευτής Valery Panov, είχε σταλεί πρόωρα πίσω, κατά τη διάρκεια 

μιας  περιοδείας στο εξωτερικό  και τιμωρήθηκε αυστηρά (Homans, 2010, σ. 375). Έτσι 

ο  Nureyev κατάφερε να ξεφύγει από την KGB και να καταφύγει στα χέρια των 

γαλλικών αρχών. Ζήτησε άσυλο και η γαλλική αστυνομία τον έθεσε υπό 

προστατευτική φρούρηση (Homans, 2010, σ. 376). 

  Για τον Nureyev, η Δύση ήταν ο τόπος που θα του επέτρεπε να ζήσει τη ζωή του όπως 

του ταίριαζε και να χορέψει τους ρόλους που ήθελε. Έτσι έγινε ένας  προικισμένος 

δυτικός χορευτής, εξοικειωμένος με το ρωσικό ρεπερτόριο και με καριέρα που έφτασε 

στο απόγειό της χάρη στη συνεργασία του με τη Βρετανίδα μπαλαρίνα Margot 

Fonteyn. Η συνάντηση του μπαλέτου της Ανατολής με εκείνου της Δύσης 

ενσαρκώθηκε τελικά σε αυτό το ζευγάρι των χορευτών που έγινε θρυλικό (Gonçalves, 

2016, σ. 81).  

  Η αυτομόληση του Nureyev έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και κατέστη ένα 

σοβαρό πλήγμα στην εικόνα της Σοβιετικής Ένωσης. Το Kirov αντιμετώπισε 

προβλήματα και η εικόνα του Nureyev τον οποίο συμπαθούσε τόσο πολύ το κοινό του 

Λένινγκραντ, σβήστηκε προσεκτικά από το δημόσιο βίο (Homans, 2010, σ. 376). Το 

1970, όταν το Kirov έκανε περιοδεία στο Λονδίνο,  η μπαλαρίνα Natalia Makarova 

αυτομόλησε επίσης. Ο Konstantin Sergeyev διευθυντής των Kirov απολύθηκε. Το 1974 
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ακολούθησε τη Makarova και ο καλύτερος χορευτής του συγκροτήματος, ο Mikhail 

Baryshnikov, παρόλο που οι σοβιετικές αρχές είχαν προνοήσει και του είχαν 

παραχωρήσει απλόχερα προνόμια (Homans, 2010, σ. 380). 

   Επίσης, ο Alexander Filipov είχε φύγει το 1970 και ο Alexander Minz το 1973. Οι 

χορευτές Valery και Galina Panov μετανάστευσαν στο Ισραήλ το 1974 μετά από χρόνια 

παρενοχλήσεων και απεργιών πείνας. Το 1977, ο χορευτής Yuri Soloviev, ένας από τα 

μεγαλύτερα ταλέντα του Kirov βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του έχοντας αυτοκτονήσει. 

Αυτό ήταν άλλο ένα βαρύ πλήγμα για το ηθικό του συγκροτήματος. Το 1979 τρεις από 

τους κορυφαίους χορευτές του Bolshoi ο Leonid Kozlov, η  Valentina Kozlova   και ο 

Alexander Godunov, αυτομόλησαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας στις Ηνωμένες 

Πολιτείες (Hamm, 2009, σ. 20) και την επόμενη χρονιά η Sulamith Messerer που 

δίδασκε στο  Bolshoi και ο γιος της  (συγγενείς με την Plisetskaya) επίσης έφυγαν. 

Όμως η έλξη προς τη Δύση δεν ήταν τόσο ισχυρή στη Μόσχα. Οι χορευτές του Bolshoi 

είχαν πολύ διαφορετικό στυλ για να ταιριάσουν στη Δύση, και επιπλέον είχαν πολύ 

κύρος και εξουσία για να εγκαταλείψουν τη Σοβιετική Ένωση (Homans, 2010, σ. 381).  

   Ακόμα και αυτοί που πήραν τη δύσκολη απόφαση να αυτομολήσουν, δεν έσπευδαν 

να ενστερνιστούν τη Δύση, όπως φαίνεται συχνά. Ήθελαν ελευθερία,  αλλά ελευθερία 

να εξασκήσουν τη δική τους ρωσική τέχνη. Η Makarova και ο Nureyev ήταν πολύ 

σαφείς στο θέμα αυτό. Και οι δυο βρήκαν το μπαλέτο στην Ευρώπη και την Αμερική 

ρηχό και ψυχρό, «μια ξεκάθαρα ρασιοναλιστική προσέγγιση στην κίνηση» (Makarova) 

και χωρίς τη δραματικότητα και την πνευματικότητα που χαρακτήριζε τον δικό τους 

χορό. Και οι δυο προσπάθησαν σε όλη τους την καριέρα να μεταφυτεύσουν τη 

σοβιετική τους τέχνη σε δυτικό έδαφος (Homans, 2010, σ. 394).  
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6. Το μπαλέτο ως μέσο αντίστασης  

6.1 Ο Leonid Yakobson: μια διαφορετική αισθητική 

Ως μέσο αντίστασης και αντίδρασης στον περιορισμό της καλλιτεχνικής αλλά και της 

προσωπικής τους ελευθερίας, κάποιοι/ες χορευτές/τριες, όπως είδαμε, επέλεξαν να 

αυτομολήσουν. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι που προτίμησαν να παραμείνουν  και 

χρησιμοποιώντας ο καθένας την τέχνη του, να αντισταθούν ως ένα βαθμό σε ό, τι τους 

καταπίεζε και να εκφραστούν με το δικό τους τρόπο και μέσα.  

   Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο χορογράφος Leonid Yakobson (1904-1975). Αρχικά είχε 

χορέψει στο πρώην θέατρο Marinsky από το 1926 μέχρι το 1933. Είχε εργαστεί μαζί 

με τον F. Lopukhov και θαύμαζε τους ποιητές V. Mayakovsky και A. Blok. Μαζί με 

αυτούς, ανήκε σε ένα ριζοσπαστικό τμήμα της επανάστασης στην τέχνη και «έψαχνε 

τρόπους να αποσυνδέσει το μπαλέτο από την αυτάρεσκη και μεγαλοαστική σιγουριά 

μέσω της σάτιρας και του χιούμορ» (Homans, 2010, σ. 365). Ωστόσο, πέρασε αρκετά 

χρόνια μένοντας «σιωπηλός»  χωρίς όμως να εγκαταλείψει τις μοντερνιστικές του ιδέες 

και δίνοντας αγώνα για να δημιουργήσει  τη δική του χορευτική ομάδα. Παρόλες τις 

δυσκολίες  και τα εμπόδια που συναντούσε στη δουλειά του, καθώς χρειαζόταν συχνά 

να διασταυρώνει τα ξίφη του με τους λογοκριτές και τους γραφειοκράτες, αρνήθηκε να 

μεταναστεύσει (Garafola, 2015, σ. 10). 

  Τα μπαλέτα του Yakobson ήταν «γενναία» (Homans, 2010, σ. 367). Ακόμα και στην 

εποχή του  Khrushchev με την άρση κάποιων περιορισμών, το κόστος του να θεωρείσαι 

ότι αμφισβητείς τη γραμμή του Κόμματος ήταν πολύ υψηλό. Μετά το drambalet, το 

ελεύθερο στυλ του φαινόταν απροσδόκητα απρόβλεπτο και ανεξέλεγκτο, και η έντονη 

αντίστασή του στην πίεση άνωθεν, τον έκανε σύμβολο θάρρους και καλλιτεχνικής 

ακεραιότητας (Homans, 2010, σ. 367).  

     «Σαν να σκάει βόμβα». Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποιούσαν στην εποχή του 

για να περιγράψουν τον αντίκτυπο ενός νέου μπαλέτου του Yakobson (Ross, 2015, σ. 

3). Ο Yakobson έπρεπε να ικετεύσει, να παρακαλέσει, και να ζητήσει άδεια από τις 

αρχές για κάθε νέο μπαλέτο. Και στη συνέχεια έπρεπε να τους πολεμήσει με ανυπακοή, 

αγνοώντας τις εντολές. Μια πρεμιέρα του Yakobson ήταν πάντα, χωρίς εξαίρεση, «μια 

μάχη, ένα σκάνδαλο και ένας πόλεμος νεύρων» (Plisetskaya, 2001, σ. 233).  

  Ο Yakobson αμφισβήτησε τη μορφή και το περιεχόμενο του μπαλέτου και 

επανατοποθέτησε την κοινωνική του σημασία (Ross, 2015, σ. 6). Η πολιτική ιδεολογία 
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δεν ήταν ποτέ το ρητό επίκεντρο κανενός από τα μπαλέτα του Yakobson - τις μάχες 

του τις έδινε μέσα από την τέχνη (Ross, 2015, σ. 20). Σε μια  εποχή που απαιτούσε από 

την τέχνη να προτάσσει ένα έκδηλο κομφορμιστικό και διδακτικό περιεχόμενο, τα 

μπαλέτα και οι χορογραφικές μινιατούρες του εξερεύνησαν την ατομικότητα και την 

καθημερινή ύπαρξη. Σε αντίθεση με το ορθόδοξο σοβιετικό μπαλέτο, το έργο του 

Yakobson ευνόησε τη σύγχρονη μουσική, τις παραμορφωμένες και παράλληλες θέσεις 

των ποδιών, το χορό χωρίς πουέντ, τη διαστρεβλωμένη και σπασμωδική κίνηση, τον 

ερωτισμό, το ψυχολογικό περιεχόμενο (Culp, 2018), αλλά όχι τα διδακτικά νοήματα 

(Ross, 2015, σ. 11). Οι κινήσεις που χρησιμοποιούσε ήταν εντελώς αντισυμβατικές 

(Garafola, 2015, σ. 10) και στο στυλ του είναι εμφανής η επιρροή της  I. Duncan 

(Garafola, 2015, σ. 11).  

  «Από την αρχή ο Yakobson προσπάθησε να διαφοροποιήσει, να μεταμορφώσει και 

να τροποποιήσει τις κινήσεις του κλασικού χορού με όσο το δυνατόν πιο τολμηρή 

ποικιλομορφία και αντισυμβατικότητα - όσο θα ανεχόταν το είδος. Το θέατρο του 

Yakobson έγινε μια δήλωση ελευθερίας», έγραψε το 1962 ο σκηνοθέτης Boris Lvov- 

Anokhin  (Ross, 2015, σ. 9).  

  Ο Yakobson συχνά δούλευε σκόπιμα ενάντια σε προσδοκίες, συνδύαζε εφευρετικά 

βήματα και αρνιόταν να υποκύψει στην ανάθεση ρόλου με βάση το πόσο συνεργάσιμος 

ήταν ένας χορευτής ή χορογράφος με στελέχη του κόμματος. Επίσης  απολάμβανε να 

συνεργάζεται με νέους χορευτές (Ross, 2015, σ. 16). Παρόλα αυτά, πολλοί χορευτές 

και μέλη του συγκροτήματος μπαλέτου είδαν τις δημιουργίες του  «ως  επικίνδυνες 

ασυναρτησίες ενός τρελού που απειλεί την ακρόπολη του κλασικού χορού» ενώ οι 

αρχές αντιτάχθηκαν στα έργα του (Ezrahi, 2012, σ. 169).  

    Από ορισμένες απόψεις, ο Yakobson παρέμεινε σοβιετικός καλλιτέχνης, 

δεσμευμένος από το λιμπρέτο, με σαφείς  χαρακτήρες, με παρτιτούρες κατά 

παραγγελία και πολυτελή σκηνικά. Σε άλλα αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Σε ένα 

σύστημα που εξύψωνε την «αντικειμενική πραγματικότητα», επέμενε να ακολουθεί τις 

προτροπές της φαντασίας του, δημιουργώντας μπαλέτα που κοιτούσαν τον κόσμο από 

τη δική του οπτική γωνία. Ο χορός του ήταν μια αναδρομή στη δεκαετία του 1920, μια 

εποχή που ο μοντερνισμός άκμασε (Garafola, 2015, σ. 12).  

  Εξαιρετικά παραγωγικός παρά τις πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες, ο Yakobson 

χορογράφησε στη ζωή του 178 μπαλέτα, συμπεριλαμβανομένων των «χορογραφικών 
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μικρογραφιών» - πορτρέτων κίνησης που διαρκούσαν από τρία έως πέντε λεπτά - για 

μια σειρά θεμάτων. Σε όλα του τα έργα, ο Yakobson απολάμβανε μια μοντερνιστική 

αισθητική αβεβαιότητας, αφού αυτοσχεδίαζε στο στούντιο πρόβας κινήσεις που 

ταίριαζαν στην προσωπικότητα του κάθε χορευτή (Ross, 2015, σ. 6).  

  Το 1930 ο Yakobson χορογράφησε το πρώτο του σημαντικό έργο, τη δεύτερη πράξη 

για το μπαλέτο Η Χρυσή Εποχή σε μουσική του D. Shostakovich στο πρώην θέατρο 

Marinsky.  Σύμφωνα με το επαναστατικό πνεύμα της εποχής, ο Yakobson ενσωμάτωσε 

στη χορογραφία του μη χορευτικές κινήσεις από τον στίβο και τα ακροβατικά (Ross, 

2015, σ. 6) αλλά και χαρακτηριστικά από τις χορογραφίες του M. Fokine (Homans, 

2010, σ. 366).  

   Στο μπαλέτο Σουραλέ που ανέβηκε το 1950,  ο Yakobson  έχτισε τους χαρακτήρες 

του μέσω του χορού, δεν χρησιμοποίησε παντομίμα. Στο μπαλέτο αυτό δημιούργησε 

και χορούς εμπνευσμένους από τους παραδοσιακούς χορούς των Τατάρων (Slonimsky, 

1963, σ. 67). Προσπάθησε επίσης να εκτοπίσει την ηγεμονία των κλασικών μορφών 

επειδή δεν ήταν αντιπροσωπευτικές του εύρους των δυνατοτήτων που ήθελε να 

εκφράσει. Αντί να χρησιμοποιεί τυποποιημένες φόρμες όπου το corps de ballet 

λειτουργεί απλώς ως πλαίσιο για τα τεχνικά κατορθώματα των σολίστ, το αντιμετώπισε 

σαν ένα πλήθος από ξεχωριστές προσωπικότητες, τα pas de deux σαν αγωγό  

συναισθηματικής ανάπτυξης και τους φολκλορικούς χορούς ως πηγές 

ανακατασκευασμένης χορογραφίας και όχι σε ένα ρόλο διακοσμητικό (Ross, 2015, σ. 

152).  

   Το μπαλέτο αυτό σημείωσε επιτυχία, ωστόσο οι αντισημιτικές εκστρατείες στα τέλη 

της δεκαετίας του 1940, έκαναν τη θέση του εβραϊκής καταγωγής Yakobson όλο και 

πιο αβέβαιη. Καταγγέλθηκε ως «κοσμοπολίτης» και το 1951, λίγες μόνο εβδομάδες 

αφότου κέρδισε το βραβείο Στάλιν για το Σουραλέ, απολύθηκε από το θέατρο Kirov 

(Garafola, 2015, σ. 11). Εξάλλου, ο Yakobson δεν ταίριαζε με το σοσιαλιστικό 

ρεαλιστικό πρόγραμμα του Στάλιν με το drambalet και τα παλιά κλασικά μπαλέτα. 

Εκείνα τα  χρόνια πέρασαν είτε σε μια αγωνιώδη ένταση με το καθεστώς είτε σε στωική 

υποχώρηση (Homans, 2010, σ. 366).  

   Ωστόσο, μετά το θάνατο του Στάλιν η κατάσταση βελτιώθηκε. Όταν ανέλαβε ο  F. 

Lopukhov διευθυντής των Kirov, του δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσει την πιο 
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ενδιαφέρουσα χορογραφία της δεκαετίας του ’50 το μπαλέτο Σπάρτακος,12 που έκανε 

πρεμιέρα το 1956, μια δουλειά που πάντα ονειρευόταν (Garafola, 2015, σ. 11). 

Επρόκειτο για ένα τολμηρό και προκλητικό μπαλέτο σε μουσική  Aram  Khachaturian. 

Ήταν μια μεγαλεπήβολη παραγωγή με καστ αποτελούμενο από περισσότερους από 

διακόσιους χορευτές που παρουσίαζε  ξεκάθαρα ερωτικούς χορούς, σε ελεύθερο στυλ 

όπως της I. Duncan  (Homans, 2010, σ. 366). Επικεντρώθηκε στην ψυχολογία κάθε 

χαρακτήρα και έβαλε τον αγώνα στο επίκεντρο του καλλιτεχνικού του μηνύματος - όχι 

την εξέγερση (Culp, 2018).  

   Το κοινό του Λένινγκραντ,  όπου η εκδοχή του Σπάρτακου έτρεχε για πολλά χρόνια, 

ήταν ενθουσιασμένο με την παραγωγή του Yakobson (Ross, 2015, σ. 268) σε αντίθεση 

με το κοινό του θεάτρου Bolshoi, το οποίο υπήρξε αρκετά  επικριτικό όταν 

μεταφέρθηκε εκεί η παραγωγή το 1962. Το πιο συνηθισμένο παράπονο, ωστόσο, ήταν 

ότι το μπαλέτο δεν είχε χορό (Searcy, 2016, σ. 386). Τα παράπονα για την έλλειψη 

χορού προφανώς αναφέρονταν ειδικά στην απουσία κλασικού χορού (Searcy, 2016, σ. 

387), καθώς η χορογραφία ήταν «έξω από τις γραμμές του danse d’école» 13 (Ross, 

2015, σ. 251). 

    Στην περιοδεία των Bolshoi στις ΗΠΑ το 1962, μεταξύ των μπαλέτων που 

παρουσιάστηκαν ήταν και ο Σπάρτακος του Yakobson. Όμως, μετά από δύο αρνητικές 

κριτικές δεν ξαναπαρουσιάστηκε και αντικαταστάθηκε με άλλα (Ross, 2017, σ. 37). 

«Είναι μεγάλο, χωρίς γούστο, είναι άθλιο» έγραψαν οι κριτικοί (Homans, 2010, σ. 

373). Ξαφνικά o Yakobson έγινε στόχος της αντισοβιετικής οργής των Αμερικανών 

κριτικών, όταν στην πραγματικότητα ήταν ένας  «από τους πιο ένθερμους χορευτικούς 

αντιφρονούντες της σοβιετικής κουλτούρας» (Ross, 2015, σ. 299). Για  εκείνον ήταν η 

πρώτη φορά που του είχε επιτραπεί να βγει από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά η επίθεση 

του Τύπου ήταν σκληρή. «Δεν είδαν ούτε ένιωσαν την ιδιοφυΐα του χορογράφου ή τη 

μαρτυρική και βασανισμένη μοίρα του ως δημιουργού», σχολιάζει η Plisetskaya για 

την οποία το γεγονός αυτό ήταν μια «πικρή εμπειρία» (Plisetskaya, 2001, σ. 233).  

   Την ίδια χρονιά ο  Yakobson  παρουσίασε στο θέατρο Kirov το μονόπρακτο μπαλέτο 

Ο Κοριός ένα κοινωνικοπολιτικό μπαλέτο (Σούριτς, 1981, σ. 698) βασισμένο σ’ ένα 

έργο του Mayakovsky. Πρόκειται για μια σάτιρα της κομμουνιστικής κοινωνίας όπου 

 
12 Για το μπαλέτο αυτό θα γίνει εκτενέστερος λόγος στο επόμενο κεφάλαιο. 
13 Ο όρος αναφέρεται στο καθαρό ακαδημαϊκό στυλ του κλασικού μπαλέτου. 
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μεταξύ άλλων καταδικάζεται και η αστική τάξη (Ezrahi, 2012, σ. 172).  Ήταν ένα ωμό 

και βίαιο μπαλέτο που αναπαριστούσε την ψυχολογική αποσύνθεση και την 

αυτοκτονία και τελείωνε με μια ανατριχιαστική εικόνα ενός μεγάλου κρεβατιού γεμάτο 

από κόκκινους σαν αίμα κοριούς (Homans, 2010, σ. 366). 

   Ο Κοριός θεωρήθηκε ότι απέτυχε  να δώσει στο μπαλέτο το απαραίτητο 

επαναστατικό πάθος και τη σωστή δόση πολιτικής σάτιρας (Ezrahi, 2012, σ. 187) ενώ 

περιείχε έντονο ερωτισμό (Ezrahi, 2012, σ. 198). Η κατηγορία του ερωτισμού δεν ήταν 

η μοναδική στον Κοριό. Σε μία συνάντηση του Kόμματος  που πραγματοποιήθηκε στο 

Kirov τον Απρίλιο του 1963, ο γραμματέας του γραφείου του κόμματος στο θέατρο,  

παρατήρησε ότι  Ο Κοριός  δεν είχε αναπτύξει αρκετά το θέμα της εργασίας. Επιπλέον, 

πρόσθεσε ότι το μπαλέτο δεν είχε την απαραίτητη ανάπτυξη θετικών προτύπων ηρώων 

(Ezrahi, 2012, σ. 198). 

   Ο Κοριός  δείχνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη «σοβιετικοποίηση» του 

μπαλέτου. Υπήρχε πάντα η πίεση για τη δημιουργία μπαλέτων με σοβιετικά θέματα 

καθώς έτσι οι Αρχές θεωρούσαν ότι το μπαλέτο δεν αποξενωνόταν από την κοινωνία. 

Αντιμέτωπο με αυτές τις επίσημες απαιτήσεις, το μπαλέτο επικρίθηκε διότι δεν 

μπόρεσε να εκφράσει εύστοχα αυτά τα θέματα. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε από  το 

γεγονός ότι ένας ανορθόδοξος καλλιτέχνης προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα γνήσιο 

έργο τέχνης που βασιζόταν σε ένα λογοτεχνικό έργο επικίνδυνο ως προς την ερμηνεία 

του (Ezrahi, 2012, σ. 200).   

  Δύο χρόνια αργότερα ο Yakobson χορογράφησε το μπαλέτο Οι Δώδεκα, εμπνευσμένο 

από το ομώνυμο ποίημα του Alexander Blok το 1918. Όπως και Ο Κοριός θεωρήθηκε  

αντισοβιετικό, κατηγορήθηκε ότι χλεύαζε την Επανάσταση και έκανε επίθεση σε 

σοβιετικούς πολιτιστικούς κριτές και διεφθαρμένους γραφειοκράτες (Garafola, 2015, 

σ. 11). Το Δώδεκα αποσύρθηκε μετά την πρώτη του εμφάνιση και ο Κοριός μόνο μετά 

από ατελείωτες διαμάχες με λογοκριτές μπόρεσε να  ξανανεβεί από το θίασο του  

Yakobson αργότερα (Garafola, 2015, σ. 12).  

   Η ιστορία παραγωγής του Κοριού δείχνει την τοποθέτηση του Yakobson ως ξένου 

στην αισθητική της σοβιετικής χορογραφίας και του Kirov. Ενώ ορισμένα μέλη της 

ομάδας μπαλέτου πίστευαν ότι ο Yakobson  ήταν ιδιοφυΐα, άλλοι πίστευαν ότι 

απειλούσε το ίδιο το θεμέλιο της τέχνης του κλασικού χορού. Σύγχρονοι ερευνητές 

όπως η Ezrahi (2012, σ. 109) σημειώνουν πως ενώ η χορογραφική καινοτομία είναι 
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σημαντική, η διατήρηση της κλασικής παράδοσης στο μπαλέτο είναι εξίσου 

σημαντική. Στη Σοβιετική Ένωση, οι «συντηρητικοί» στον κόσμο του μπαλέτου 

έπρεπε να υπερασπιστούν τη μορφή της τέχνης τους ενάντια σε ιδεολογικές κριτικές 

και ως εκ τούτου ήταν ίσως ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε τυχόν απειλές για την καθαρότητα 

του κλασικού μπαλέτου (Ezrahi, 2012, σ. 199).  

      Την εποχή αυτή, ξεχωρίζει και το Ροντέν. Στο έργο αυτό απέρριψε την 

παραδοσιακή ενδυμασία του pas de deux - αντί για παπούτσια, καλσόν και tutus για τις 

γυναίκες και σακάκι, καλσόν και παπούτσια για τον άνδρα, ο Yakobson  έντυσε τους 

χορευτές και τις χορεύτριές του τολμηρά με ολόσωμες εφαρμοστές στολές και γυμνά 

πόδια, για να μιμηθεί το γυμνό των γλυπτών. Έτσι, αναφέρθηκε ξανά στην ιστορία της 

τέχνης αλλά αυτή τη φορά για να εξετάσει τον ερωτισμό (Ross, 2015, σ. 360). Ο 

αισθησιασμός που εκφράστηκε από τους χαρακτήρες του Ροντέν όπως και το ντουέτο 

Αρμόδιος και Αίγινα από τον Σπάρτακο χαρακτηρίστηκαν «πορνογραφία» (Ross, 2015, 

σ. 367).  

   Αν ο Yakobson είχε γεννηθεί εκτός της Σοβιετικής Ένωσης, δεδομένου του υψηλού 

πειραματισμού και  της ιδιοσυγκρασιακής φύσης του ταλέντου του, πιθανότατα θα είχε 

ακμάσει περισσότερο ως διευθυντής της δικής του, ανεξάρτητης ομάδας. Ήταν 

περισσότερο θύμα της απόλυτης απουσίας πολιτιστικού πλουραλισμού παρά θύμα του 

θεσμού του μπαλέτου  (Ezrahi, 2012, σ. 200).  

   «Το μεγάλο του ταλέντο έγκειται στην πολυπλοκότητα και την ποικιλία των στυλ 

κίνησης που μπόρεσε να αναπτύξει. Είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα στη δημιουργία 

βημάτων και χαρακτήρων που ταίριαζαν ιδανικά στους χορευτές. Με άλλα λόγια, το 

έργο του δεν φυλάκιζε τον ερμηνευτή, αλλά πάντα φαινόταν ικανός να αποκαλύψει 

νέες, αληθινές πτυχές των δυνατοτήτων του», δήλωσε ο  M. Baryshnikov για τον 

Yakobson (Ross, 2015, σ. 20).  

   Οι δυο τους συνεργάστηκαν στο μπαλέτο - μινιατούρα  Vestris που δημιουργήθηκε 

το 1969 ειδικά για τον  Baryshnikov (Culp, 2018). Ακριβώς όπως ο Auguste Vestris 

είχε αμφισβητήσει το ευγενές στυλ χορού τη δεκαετία του 1780, δείχνοντας με 

υπερβολή τη σωματική προσπάθεια και τον κόπο του βιρτουόζικου χορού ο Yakobson 

«παίζει» με την εσωτερική ζωή του χορευτή στη δεκαετία του 1960. Απορρίπτει την 

ακαμψία των ρόλων που πρέπει να εκτελέσει ο ευγενής άντρας χορευτής (danseur 

noble) και  σε αντίθεση, τον βάζει να διασχίζει επανειλημμένα τα όρια ηλικίας, φύλου, 
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υγείας, θρησκείας και κοινωνίας, για να δείξει μια σειρά από κοινωνικές 

διαφορετικότητες - έναν ηλικιωμένο άντρα, μια κοκέτα, έναν ιεροκήρυκα, μια 

προσευχόμενη γυναίκα, έναν μέθυσο και έναν ετοιμοθάνατο άντρα. Αυτό που έκανε το 

Vestris του Yakobson δύσκολο για τις αρχές ήταν ότι απεικόνιζε πτυχές της 

πραγματικότητας πολύ έξω από τις νόρμες του σοβιετικού χορού. Οι χαρακτήρες που 

εμφανίζονται στο Vestris παρουσιάζουν στάσεις γονατιστές και μπρούμητα  στο 

έδαφος, απεικονίσεις που  δεν συναντούσε  κανείς στο σοβιετικό μπαλέτο (Ross, 2015, 

σ. 24) 

   Κατά τον Lopukhov τα «δώρα» που πρόσφερε ο Yakobson στο χορό ήταν  «φαντασία 

και πρωτοτυπία». Είχε «μια εγγενή γνώση της δομής του χορού, μια αξιοσημείωτη 

ικανότητα να κάνει την κίνηση να εκφράζει συναισθήματα, αφήγηση και ατμόσφαιρα, 

και ένα χορευτικό λεξιλόγιο που συνδέει τις κλασικές και τις λαϊκές τεχνικές με τρόπο 

που φαίνεται φυσικός, όχι αναγκαστικός ή απλώς αμήχανος», έγραψε ο Lopukhov για 

τον Yakobson (Ross, 2015, σ. 157).  

   Η καριέρα του Yakobson επανειλημμένα διακυβεύτηκε από έντονη λογοκρισία, 

αποχή από την εργασία και δημόσια οργή. Η βαρύτητα της αντίστασης του προσέλκυσε 

εξέχοντες καλλιτέχνες στην τροχιά του, όπως την Maya Plisetskaya που χόρεψε στον 

Σπάρτακο (Culp, 2018). 

      Το 1969 ίδρυσε την Choreographic Miniatures, τον πρώτο σοβιετικό θίασο 

μπαλέτου από τη δεκαετία του 1920 με ένα ρεπερτόριο πρωτότυπων μπαλέτων από 

έναν μόνο χορογράφο (Ross, 2015, σ. 5). Εργάστηκε πάνω σε αυτό που αποκαλούσε 

μπαλέτα «μινιατούρες» με μια αφοσιωμένη ομάδα χορευτών, συμπεριλαμβανομένων 

διάφορων δυσαρεστημένων καλλιτεχνών από το  Kirov, αλλά η παρενόχληση από το 

καθεστώς δεν υποχώρησε. «Έπρεπε να διαπραγματευτείς για κάθε lift, για το ράψιμο 

χρωματιστών κλωστών σε ολόσωμες φόρμες στο χρώμα του δέρματος», παραπονιόταν, 

«φοβούνται το γυμνό σώμα και το σεξ σαν την φωτιά».  Πικραμένος και με κατάθλιψη, 

ο Yakobson πέθανε από καρκίνο του στομάχου το 1975 (Homans, 2010, σ. 367).  

   Η σύζυγος του Yakobson τον περιέγραψε ως έναν επαναστάτη ήρωα, σε μια εποχή 

που η ανυπακοή κάθε είδους ήταν επικίνδυνη. Πάλεψε όλη του τη ζωή χωρίς να 

διακυβεύσει τις αρχές του ή τη δημιουργική του ζωή. Βρήκε μια γλώσσα μοναδική για 

την  κάθε παράσταση και όχι μια γλώσσα που επέβαλλαν οι γραφειοκράτες. Για κάθε 

χαρακτήρα ο Yakobson ανέπτυσσε ένα εξατομικευμένο κινητικό ρεπερτόριο. Αν το 
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έργο αφορούσε την εποχή του, αν επρόκειτο για κάποιο μέλος της Komsomol, όπως τη 

Zoica, στον  Κοριό, «θα προτιμούσε να σκοτώσει τον χαρακτήρα παρά να της φορέσει 

πουέντ». Βρήκε τη δική του γλώσσα για τον Κοριό, βρήκε τη δική του γλώσσα για τον 

Σπάρτακο - ήταν η γλώσσα του εξπρεσιονισμού, ή η γλώσσα της σάτιρας, ή η γλώσσα 

του γκροτέσκου. Αλλά για κάθε νέα παράσταση υπήρχε πάντα μια εντελώς νέα, 

απροσδόκητη, φωτεινή και καθαρή γλώσσα, μια γλώσσα που τρόμαζε τους 

γραφειοκράτες (Porfirenko, 2020).  

      Η  Homans (2010, σ. 368) παρατηρεί ωστόσο και μειονεκτήματα στο στυλ του 

Yakobson. Η χορογραφία του ήταν στατική, το χορευτικό του λεξιλόγιο ήταν 

περιορισμένο και «κλισέ» και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι δύσκολο να μην 

διαβάσει κανείς τον Κοριό και το Δώδεκα ως μια μορφή αντιπαράθεσης, όσο και 

εκδίκησης στην τέχνη. Ακόμα και το Σπάρτακος, παρόλο που  έδειχνε σημάδια ενός 

κρυφού ταλέντου, ήταν ένα επικό αλλά καταθλιπτικά και μονοδιάστατο αντι-

drambalet. Ο Yakobson άλλαξε τις πουέντ σε γυμνά πόδια, τον κλασικισμό σε 

ελεύθερο χορό, τον καθωσπρεπισμό σε αισθησιασμό. «Αξιοθαύμαστα καθαυτά, αλλά 

επίσης δείγματα καλλιτεχνικής απόγνωσης και παραίτησης» (Homans, 2010, σ. 368). 

   Δεν υπάρχει αίσιο τέλος στη ζωή και το έργο του Yakobson. Πέθανε πολύ νέος και 

χάθηκε πάρα πολλή από τη χορογραφία του. Ωστόσο, διατήρησε τη ζωντάνια της 

μορφής τέχνης του μπαλέτου δείχνοντας την ικανότητά του να αντιστέκεται στην 

εξουσία και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές του σύγχρονου μπαλέτου 

(Ross, 2015, σ. 434).  

  Το καλλιτεχνικό πεπρωμένο του Leonid Yakobson δείχνει ότι μέσα στον κόσμο της 

σοβιετικής χορογραφίας υπήρχαν καλλιτεχνικές και πολιτικές - ιδεολογικές πιέσεις που 

περιόριζαν το χορογραφικό πειραματισμό. Αντικομφορμιστές όπως ο Yakobson 

έπρεπε να παλέψουν σε δυο μέτωπα: ενάντια στις καλλιτεχνικές προτιμήσεις που είχαν 

καθιερωθεί στον τομέα τους και ενάντια στους αισθητικούς και ιδεολογικούς 

περιορισμούς στην καλλιτεχνική δημιουργία που επέβαλε το καθεστώς. Ωστόσο, το 

γεγονός ότι ένας χορογράφος όπως ο Yakobson κατάφερε να παρουσιάσει κάποιο έργο, 

δείχνει ότι οι καλλιτέχνες ακόμα και μέσα στο αυταρχικό καθεστώς, μπορούσαν να 

κερδίσουν κάποια περιθώρια προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας  (Ezrahi, 2012, σ. 

234).  
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6.2 Η αντικομφορμίστρια M. Plisetskaya 

Εμβληματική μορφή του σοβιετικού μπαλέτου αλλά και σύμβολο του Μπαλέτου 

Bolshoi, η Maya Plisetskaya (1925-2015) έγινε γνωστή όχι μόνο για την 

εκφραστικότητά της, τη δεξιοτεχνία και τις υποκριτικές της ικανότητες, αλλά και για 

το ελεύθερο πνεύμα της, το αντισυμβατικό στυλ και χαρακτήρα της που συχνά 

προκαλούσε ταραχές (Morrison, 2016, σ. 19).  

   Ο πατέρας της ήταν πιστός κομμουνιστής, αλλά και Εβραίος.  Το 1937, όταν οι 

εκκαθαρίσεις ήταν στο ζενίθ, συνελήφθη και τελικά εκτελέστηκε και η μητέρα της 

στάλθηκε σε στρατόπεδο εργασίας στο Καζακστάν. Η ενασχόλησή της με τον χορό 

άρχισε το 1934, όταν έγινε δεκτή στη σχολή του Bolshoi σε ηλικία εννιά χρονών.  Έτσι, 

το κορίτσι του οποίου τον πατέρα δολοφόνησε ο Στάλιν σύντομα θα γινόταν η πρώτη 

μπαλαρίνα της Σοβιετικής Ένωσης. Η καταστροφική αυτή προσωπική απώλεια σε 

συνδυασμό με την έντονα αμφιταλαντευόμενη σχέση με το σοβιετικό κράτος 

αποτέλεσαν  το θεμέλιο για την τέχνη της (Homans, 2010, σ. 383).  

   Στους πιο διάσημους ρόλους της, απεικονίζει τραγικούς χαρακτήρες με παθιασμένη 

ζωή όπως η Κάρμεν ή η δική της Άννα Καρένινα (Messerer, 1989, σ. 17). Oι 

παθιασμένες, ισχυρές ηρωίδες που δημιούργησε η Plisetskaya σε αυτούς τους ρόλους 

αντανακλούσαν το νέο, απροκάλυπτα δραματικό στυλ μπαλέτου που ανέπτυσσε τότε 

το Bolshoi, συνδυάζοντας την επίδειξη ικανοτήτων και ταλέντου με το μελόδραμα και 

τη θεατρικότητα πάνω από την ακαδημαϊκή τεχνική (Sholl, 2001, σ. 13). 

    Η Plisetskaya ήταν σωματώδης και δυνατή, με λεπτά πόδια, ευλύγιστη και μυώδη 

πλάτη. Οι κινήσεις της ήταν σκληρές και άκαμπτες, ποτέ κομψές και ευγενείς  

(Homans, 2010, σ. 383). Η τεχνική της ήταν λίγο πιο ακατέργαστη αλλά ήταν 

δυναμική. Δεν είχε την λεπτότητα της σχολής του  Kirov, ούτε το στυλ της  Ulanova 

(Homans, 2010, σ. 384). Τα χέρια της ήταν πολύ χαρακτηριστικά στο χορό της. 

Κρατούσε τις παλάμες της τέρμα ανοιχτές και ποτέ δεν σχημάτιζε με τα δάχτυλά της 

πόζες σαν λουλούδι, όπως είχαν εκπαιδευτεί οι περισσότεροι χορευτές. «Τα χέρια της 

άρπαζαν, κρατούσαν και τραβούσαν. Έδειχναν να κρατούν και να ισορροπούν 

ολόκληρο το σώμα της» (Homans, 2010, σ. 387).   

    Ωστόσο, όπως και άλλοι/ες χορευτές/τριες αποκλείστηκε από τις περιοδείες στο 

δυτικό κόσμο και της επιτράπηκε να κάνει περιοδείες μόνο μέσα στο σοβιετικό μπλοκ 

ή σε χώρες της Ανατολής, όπως η Ινδία (Homans, 2010, σ. 384). Η κατάσταση αυτή 
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τής ήταν αφόρητη. Πίεζε αξιωματούχους, έγραφε γράμματα εκφράζοντας τη 

μεταμέλειά της με πολύ προσεγμένα λόγια, διαμαρτυρόταν έντονα μπροστά σε ξένους 

επισήμους, ντυνόταν ακατάλληλα σε δημόσιες εκδηλώσεις, οτιδήποτε για να τραβήξει 

το ενδιαφέρον. Ο αγώνας της αυτός αποτυπωνόταν και στο χορό της. Έβλεπε κάθε 

χορό, κάθε μπαλέτο, κάθε παράσταση και ρόλο σαν πολιτική μάχη «ποιος θα πιάσει 

ποιον!» (Homans, 2010, σ. 385).  

   Το 1956, όταν η KGB επέμεινε να αποκλειστεί από την περιοδεία του Bolshoi στο 

Λονδίνο, η Plisetskaya έμεινε δυσαρεστημένη στη Μόσχα. Προγραμματίστηκε τότε 

μία παράσταση του μπαλέτου Η Λίμνη των Κύκνων στην οποία έδωσε μια  

«εκδικητική» ερμηνεία που ήταν όπως υποστηρίζει η ίδια, η πιο πετυχημένη 

παράσταση που  έδωσε ποτέ και μάλιστα με έντονο «πολιτικό χρώμα» (Plisetskaya, 

2001, σ. 162).  

   Όλη η Μόσχα ήταν εκεί, ο επικεφαλής και οι άντρες της  KGB  αλλά και ένθερμοι 

οπαδοί της, καθώς όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, ανήκε στους αντιφρονούντες και 

η παρουσία των τελευταίων ήταν μια ένδειξη αλληλεγγύης. Ο χορός της αποτύπωνε 

απέχθεια και περιφρόνηση προς τη στάση της εξουσίας απέναντί της. Μετά από κάθε 

σόλο της  το κοινό την αποθέωνε με αποτέλεσμα να βγαίνει πολλές φορές να 

υποκλίνεται. Οι άντρες της KGB προσπαθούσαν μάταια να σταματήσουν το 

χειροκρότημα του κοινού και τραβούσαν τον κόσμο που δεν σταματούσε τις 

επευφημίες έξω από το θέατρο. Τελικά η παράσταση μετατράπηκε σε «διαδήλωση», 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια η  Plisetskaya. Όμως συνεχίστηκε ως το τέλος 

με τους εχθρούς της να εξευτελίζονται ανήμποροι ή απρόθυμοι να συγκρατήσουν τον 

ενθουσιασμό του πλήθους. Η Plisetskaya είχε νικήσει (Plisetskaya, 2001, σ. 163).  

   Εξακολουθούσε όπως να είναι πολύ ενοχλημένη από τον σοβιετικό εγκλεισμό της.  

Με τόλμη έγραψε στον Khrushchev για να του υπενθυμίσει ότι αυτή ήταν η 

πρωταγωνίστρια. Αλλά η λογομαχία δεν βοήθησε: είχε κρατηθεί μακριά από το 

Λονδίνο και τώρα το Παρίσι, και ήταν πιθανό να έχανε και την περιοδεία στη Νέα 

Υόρκη το 1959. Τελικά, κατέληξε να παρακαλεί τον Khrushchev  γράφοντας γράμματα 

που έμοιαζαν με δηλώσεις μετανοίας. «Για όλες τις απερισκεψίες μου, πιστέψτε με, 

μετανοώ ειλικρινά σήμερα». Ο «αυτοεξευτελισμός» (Morrison, 2016, σ. 289) 

συνεχίστηκε αναφέροντας το γεγονός ότι είχε μόλις παντρευτεί, με τον συνθέτη Rodion 

Shchedrin, και ότι «τα πράγματα θα είναι διαφορετικά τώρα» υπονοώντας ότι δεν 
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υπήρχε περίπτωση να αυτομολήσει, εφόσον εκείνος θα την περίμενε πίσω (Morrison, 

2016, σ. 289).   

 Αυτή η αλλαγή στάσης φαίνεται ότι συνέβαλε στο να πάρει τελικά άδεια από τον 

Khrushchev να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1959 (Morrison, 2016, σ. 290). 

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ο ίδιος θεώρησε ότι τα ανοιχτά σύνορα ήταν μια σπουδαία 

απόδειξη της επιτυχίας του κομμουνισμού. Αν η Plisetskaya επέστρεφε, θα ήταν τρανή 

απόδειξη ότι οι καλλιτέχνες που εργάζονταν στη Σοβιετική Ένωση, έμεναν επειδή το 

ήθελαν και επειδή καταλάβαιναν ότι στη Δύση οι καλλιτέχνες ήταν «σκλάβοι και 

μαριονέτες των πλουσίων». Αν αυτομολούσε, η χώρα θα απαλλασσόταν από 

ανθρώπους «που δεν άξιζαν να αποκαλούνται αποβράσματα». Προς μεγάλη 

ικανοποίηση του Khrushchev, η Plisetskaya συμπεριφέρθηκε άψογα, χόρεψε εξαίσια 

και επέστρεψε στην πατρίδα (Homans, 2010, σ. 385).  

  Η  Plisetskaya αποδίδει την απονομή σε αυτήν - μετά το ταξίδι - του τίτλου του 

Λαϊκού Καλλιτέχνη της ΕΣΣΔ - την υψηλότερη βαθμίδα που μπορούσε να έχει ένας 

καλλιτέχνης στην ΕΣΣΔ - στο γεγονός ότι δεν αυτομόλησε (Plisetskaya, 2001, σ. 205). 

  Στα χρόνια που ακολούθησαν η Plisetskaya έγινε διεθνής σταρ. Πίσω στην πατρίδα, 

είχε πολυτελή ζωή, αλλά ήταν πάντα υπό την παρακολούθηση της  KGB. Όμως οι 

μάχες συνεχίζονταν και ποτέ δεν την άφηναν να ξεχάσει ότι τα καλλιτεχνικά και υλικά 

προνόμια που απολάμβανε μπορούσαν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή. Ταξίδευε, 

αλλά όχι ελεύθερα. Οτιδήποτε έκανε στο εξωτερικό έπρεπε να έχει εγκριθεί, γεγονός 

που περιλάμβανε πολλή γραφειοκρατία και πολλούς εξευτελισμούς. Της επιτρεπόταν 

να χορεύει, αλλά το εύρος για πειραματισμούς και νέες δουλειές ήταν αυστηρά 

περιορισμένο και οι παραγωγές που σχεδίαζε ήταν συνεχώς υποκείμενες σε ατέρμονες 

μάχες με τους λογοκριτές (Homans, 2010, σ. 385).  

    Όλα αυτά την έκαναν  να μετατρέψει το ταλέντο της σε όπλο εναντίον αυτών που 

την καταπίεζαν. Η δύναμη και ο θυμός στο χορό της, η bravura της, ο πληγωμένος 

εγωισμός της και η υπερηφάνεια της, όλα έδειχναν την εμμονή της με την εξουσία. Ο 

χορός της δεν είχε καμία σχέση με την ομορφιά και την αρμονία: ήταν μια μάχη 

(Homans, 2010, σ. 386). 

  Αυτή η μάχη αποτυπώνεται σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της, το Θάνατο του 

Κύκνου του Michel Fokine που έγινε και ο κατεξοχήν χαρακτηριστικός χορός της. Ο 

Fokine είχε χορογραφήσει αυτό το σύντομο σόλο το 1905 για την Anna Pavlova ως 
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«ποιητική εικόνα, ένα σύμβολο για την συνεχιζόμενη επιθυμία των θνητών για ζωή». 

Σύμφωνα με τον κριτικό  Clive Barnes, η ερμηνεία της ήταν εντελώς ατομική, «μείγμα 

τραγωδίας και ηρωισμού» (Messerer, 1989, σ. 18). Η Plisetskaya δεν ήταν καθόλου 

ευαίσθητη και υποχωρητική. Ο κύκνος της, δεν ήταν ένα ευαίσθητο πλάσμα με 

κομμένα τα φτερά, αλλά ένα κινητικό και ασυμμετρικό πουλί που έμοιαζε με αετό. Δεν 

ήταν αδύναμη, δεν παραδινόταν και δεν έπεφτε, όπως η Pavlova ή η Ulanova, αλλά 

παρέμενε ενεργητική έως το τέλος επιμένοντας στις άδικες αξιώσεις που έχει ο θάνατος 

από τη ζωή. Οι κινήσεις της ήταν βεβιασμένες και επιβεβλημένες. Δεν θα ακολουθούσε 

την παράδοση, αλλά θα προχωρούσε με τον δικό της τρόπο. «Θα σας το ξαναπώ», 

ισχυριζόταν αργότερα, «ήμουν ανεξάρτητη» (Homans, 2010, σ. 386). 

   Το 1967 ο Shchedrin διαμόρφωσε την παρτιτούρα Σουίτα Κάρμεν, με βάση τη 

μουσική του Bizet. Την χορογραφία δημιούργησε ο Alberto Alonso και η Plisetskaya  

δημιούργησε αυτό που επρόκειτο να γίνει ο αγαπημένος της ρόλος. Αλλά το μπαλέτο 

σχεδόν ακυρώθηκε επειδή οι επόπτες του Κόμματος ισχυρίστηκαν ότι σοκαρίστηκαν 

από τον «φανερό ερωτισμό» του. Η   E. Furtseva, τότε Υπουργός Πολιτισμού, δήλωσε: 

«Δεν μπορούσα να την αφήσω να μετατρέψει την Κάρμεν, την εθνική ηρωίδα της 

Ισπανίας, σε ιερόδουλη». Η Plisetskaya αντέδρασε λέγοντας: «Αν πεθάνει η Κάρμεν, 

πεθαίνω κι εγώ». Κέρδισε, και με τον καιρό η Σουίτα Κάρμεν έγινε ένα από τα κλασικά 

του σοβιετικού μπαλέτου. Η Κάρμεν αποκάλυψε ένα από τα βασικά θέματα της τέχνης 

της Plisetskaya, που εύστοχα ορίστηκε από τον Alberto Alonso: «Δεν μπορείς να ζήσεις 

με την αλήθεια του συναισθήματος ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν έχουν 

συναισθήματα». Με άλλα λόγια, η χορογραφία  και η ερμηνεία της είναι το θέμα της 

μάχης για την ελευθερία να αγαπάς, να είσαι πάντα ο εαυτός σου, που οδηγεί 

αναπόφευκτα σε τραγωδία «σε μια κοινωνία που περιφρονεί την ελευθερία και τον 

ατομικισμό και κυβερνάται από την απρόσωπη γραφειοκρατία» (Messerer, 1989, σ. 

44). Το ίδιο θέμα είναι σαφές και στις υπόλοιπες παραγωγές της Plisetskaya, Άννα 

Καρένινα, Ο Γλάρος και Η Κυρία με το Σκυλάκι, σε μουσική Shchedrin (Messerer, 

1989, σ. 45).  
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7. Αισθητικές και πολιτικές αναζητήσεις στο μπαλέτο Σπάρτακος 

Τρεις χορογράφοι του σοβιετικού μπαλέτου ασχολήθηκαν με την προσωπικότητα του 

Σπάρτακου και την σκηνική αναπαράστασή της. Ο Leonid Yacobson, ο Igor Moiseyev 

και ο Yuri Grigorovich. Το γεγονός αυτό δεν είναι  τυχαίο. Ο Σπάρτακος, σκλάβος - 

μονομάχος και ηγέτης μιας διάσημης εξέγερσης δούλων ενάντια στην καταπίεση των 

Ρωμαίων στα χρόνια 74-71 π. Χ,  τοποθετήθηκε στο κέντρο της ρωμαϊκής ιστορίας από 

τον  Καρλ  Μαρξ, ενώ στη συνέχεια, η  Οκτωβριανή Επανάσταση τον ηρωοποίησε 

(Ahl, 2007, σ. 78).  Ως ήρωας των σκλάβων, έγινε η ενσάρκωση του επαναστάτη  

ενάντια στην καταπίεση και τον ιμπεριαλισμό και ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς στη 

διαμόρφωση μιας σοσιαλιστικής ιστορικής κουλτούρας (Fernandez, 2020, σ. 111). 

Πράγματι, τόσο ο Λένιν όσο και ο Μαρξ είχαν υμνήσει τον Σπάρτακο στα έργα τους 

ως προπομπό των επαναστατών του 20ου αιώνα. Ο Μαρξ περιέγραψε τον Σπάρτακο ως 

«την πιο μεγαλοπρεπή προσωπικότητα σε όλη την αρχαία ιστορία» και ο Λένιν τον 

χαρακτήρισε ως «έναν από τους σημαντικότερους ήρωες μίας από τις σημαντικότερες 

εξεγέρσεις των δούλων» (Ross, 2017, σ. 39).  

   Η μυθιστοριογραφία του Ιταλού συγγραφέα Raffaello Giovagnoli του 1874, 

Σπάρτακος, που μεταφράστηκε στα ρωσικά, διαμόρφωσε τη δόξα του Σπάρτακου σε 

μια ιστορία ενός αρχαίου επαναστάτη που ξεσηκώθηκε εναντίον του τυράννου. Έτσι, 

η ιστορία του Σπάρτακου έγινε μια περιπέτεια που σχεδιάστηκε για να προσελκύσει τις 

ευρείες μάζες (Ross, 2017, σ. 39). Από τη δεκαετία του 1920, το αθλητικό 

πειθαρχημένο σώμα του μονομάχου ενσάρκωσε το ισχυρό πνεύμα των κατώτερων 

τάξεων. Ένας αριθμός εργατικών αθλητικών συλλόγων πήρε το όνομά του και ο 

σημαντικότερος διεθνής διαγωνισμός που χορηγούσε η Σοβιετική Ένωση ονομαζόταν 

«Σπαρτακιάδα» (Fernandez, 2020, σ. 111).  

   Επιπρόσθετα, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος καθιστούσε τον  Σπάρτακο κατάλληλο για 

τη σοβιετική σκηνή. Τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Ιταλοί φασίστες οικειοποιήθηκαν τα 

ρωμαϊκά σύμβολα, δημιουργώντας μια σχέση μεταξύ των αρχαίων Ρωμαίων και των 

στρατών που εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Έτσι, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το σοβιετικό κοινό μπορούσε να δει 

τα βάσανα των σκλάβων υπό τους Ρωμαίους να μοιάζουν με τα δικά τους δεινά στα 

χέρια των Ναζί (Searcy, 2016, σ. 367). 
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  Η διαδικασία δημιουργίας του μπαλέτου  Σπάρτακος του Yakobson ξεκινά ως όραμα 

το 1941 και διαμορφώνεται προς προπαγανδιστικούς σκοπούς. Αρχικά σχεδιασμένο ως 

μέρος ενός σοβιετικού σχεδίου πολέμου για να προκαλέσει στους πολίτες μια 

κατάσταση αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας τις αβέβαιες μέρες του Δεκεμβρίου 

1941, ο Σπάρτακος δεν έφτασε στην πλήρη μορφή του παρά δεκαπέντε χρόνια 

αργότερα. Στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού σχεδίου για την τόνωση της εθνικιστικής 

πίστης και την εμπιστοσύνη ότι η ΕΣΣΔ θα θριαμβεύσει επί των Ναζί καθώς ο 

γερμανικός στρατός εισβολής προχωρούσε σε όλη τη Σοβιετική Ένωση, οι σοβιετικές 

εφημερίδες άρχισαν να δημοσιεύουν συνεντεύξεις με κορυφαίους καλλιτέχνες που 

περιέγραφαν φιλόδοξα νέα, μελλοντικά έργα τέχνης. «Μου έχει ανατεθεί από το 

Θέατρο Bolshoi να γράψω ένα μπαλέτο για τον αρχαίο Ρωμαίο μονομάχο Σπάρτακο 

του οποίου οι ηρωικοί άθλοι θυμίζουν τόσο πολύ τον επικό αγώνα του λαού μας 

ενάντια στους Ναζί εισβολείς», έγραφε ο Σοβιετικός αρμενικής καταγωγής 

μουσικοσυνθέτης Aram Khachaturian το 1941 στην εφημερίδα Pravda και προσέθετε: 

«Νομίζω ότι η ιστορική σημασία της εξέγερσης των σκλάβων που συνέβη πριν από 

2.000 χρόνια είναι ότι θυμίζει στους ανθρώπους εκείνους τους φιλότιμους ήρωες που, 

στην αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού, τόλμησαν να ξεσηκωθούν εναντίον των 

καταπιεστών τους » (Ross, 2017, σ. 38).  

   Στον έμπειρο λιμπρετίστα Nikolay Volkov ανατέθηκε να γράψει το λιμπρέτο για την 

προγραμματισμένη παραγωγή στο θέατρο Bolshoi (Ross, 2017, σ. 38). Στο αρχικό 

λιμπρέτο, ο Volkov εξιστόρησε την εξέγερση των σκλάβων του 73 - 71 π.Χ. και 

επικεντρώθηκε στον προσωπικό αγώνα μεταξύ του ηγέτη των Θρακών και του 

Ρωμαίου Κράσσου. Για να εξωραΐσει τη δραματουργία, ενσωμάτωσε στην πλοκή 

σκηνές της ερωτικής ιστορίας του Σπάρτακου με τη σύζυγό του Φρυγία και εισήγαγε 

μια δεύτερη ιστορία στην οποία εμπλέκεται μια εταίρα (Αίγινα) που αποπλάνησε τον 

καλύτερο φίλο του πρωταγωνιστή (Fernandez, 2020, σ. 112).  

     Το μπαλέτο Σπάρτακος που δημιούργησε πρώτος ο Yakobson  το 1955, ήταν μια 

συνειδητή άσκηση στον αισθητισμό, μια γλυπτική αναπαράσταση της αττικής τέχνης 

(Lobenthal, 2016, σ. 78). Ο Yakobson επισκέφτηκε τις συλλογές του Μουσείου 

Hermitage  για να μελετήσει αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη. Στη χορογραφία του 

προσπάθησε να ζωντανέψει τα αγγεία και τα γλυπτά που έβλεπε εκεί. Σε ιδιαίτερα 

δραματικές στιγμές της δράσης, οι χορευτές πάγωναν σε ομαδικές πόζες, τις οποίες ο 

Yakobson ονόμασε «ανάγλυφα» ή «υψηλά ανάγλυφα». Οι αγκώνες ήταν λυγισμένοι, 
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οι καρποί γυρισμένοι σε έντονες γωνίες και τα χέρια  σπρώχνονταν μεταξύ τους σε μια 

προσπάθεια να φέρουν στο νου τις θέσεις των ανθρώπινων σωμάτων στη ρωμαϊκή και 

ελληνική τέχνη (Searcy, 2016, σ. 381).14 

    Όλοι οι ρόλοι του συνόλου ήταν εξαιρετικά εξατομικευμένοι (Lobenthal, 2016, σ. 

78). Για τους χορούς του corps de ballet, ο Yakobson ενάλλασσε εντυπωσιακά καλά 

οργανωμένες παρελάσεις με εκρήξεις ασυντόνιστου χάους, όπου πολλαπλοί 

χαρακτήρες ενεργούσαν ταυτόχρονα (Fernandez, 2020, σ. 113). Εγκαταλείποντας την 

κλασική τεχνική του μπαλέτου, ιδιαίτερα τη χρήση  πουέντ, ο Yakobson  επέλεξε να 

παρουσιάσει  τον Σπάρτακο και τη Φρυγία με ένα ύφος που θύμιζε εξωτικούς κάρακτερ 

χορούς του 19ου αιώνα, χρησιμοποιώντας επίπεδα παπούτσια και ρευστές κινήσεις του 

σώματος. Η μη χρήση πουέντ έγινε ένα από τα πιο έντονα σημεία διαμάχης μεταξύ του 

Yakobson και της καλλιτεχνικής επιτροπής του θεάτρου (Searcy, 2016, σ. 385). Η 

Φρυγία, η πιστή σύζυγος του Σπάρτακου, έχει τα πιο εκτεταμένα και λιγότερο 

συμβατικά σόλο του μπαλέτου και είναι όλα χοροί θλίψης και απώλειας. 

Κορυφώνονται με τον τελευταίο της χορό αγωνίας και πένθους, ερμηνευμένο με απαλά 

σανδάλια και χωρίς βιρτουόζικες κινήσεις (Ross, 2017, σ. 40). Αισθητή είναι και η 

χρήση της παντομίμας προκειμένου να επιτευχθεί φυσικότητα (Fernandez, 2020, σ. 

113).  

   Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι η σημασία της πολυεθνικότητας στην ανάγνωση 

του έργου. Με την ανάμειξη στυλ (παντομίμα, ανατολίτικοι χοροί, αρχαιότητα) ο 

χορογράφος ενίσχυσε πτυχές της πολιτιστικής συμβίωσης που αξιοποιήθηκαν 

ιδιαίτερα στη παρτιτούρα του Khachaturian (Fernandez, 2020, σ. 114), η οποία, όπως 

την είχε φανταστεί ο ίδιος, ήταν μια εξερεύνηση της μουσικής εθνικής ποικιλομορφίας 

(Searcy, 2016, σ. 399). Επιπλέον, στην περιγραφή του μπαλέτου στην καλλιτεχνική 

επιτροπή του Bolshoi, ο Yakobson ανέφερε επανειλημμένα τις πολλαπλές εθνότητες, 

και συχνά ακόμη και τους ποικίλους τόνους του δέρματος των σκλάβων και των 

μονομάχων. Στο σκλαβοπάζαρο εμφανίζονταν νέες γυναίκες από την Άπω Ανατολή, 

Ινδές, Περσίδες, Βαβυλώνιες, γυναίκες από τη Γαλατία (Searcy, 2016, σ. 383), ενώ οι 

μονομάχοι στο Κολοσσαίο ήταν λευκοί, μελαμψοί, μαύροι (Searcy, 2016, σ. 384). 

Όπως έχει ήδη λεχθεί, ο Yakobson ήταν Εβραίος  και είχε βιώσει τον αποκλεισμό μετά 

από ένα ισχυρό κύμα αντισημιτισμού στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και νωρίτερα, 

 
14 Τα χαρακτηριστικά αυτά θυμίζουν εκείνα της χορογραφίας του  Nijinsky στο Πρελούδιο στο 

Απομεσήμερο ενός  Φαύνου, πολύ νωρίτερα βεβαίως, το 1912. 
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επομένως, ταυτιζόμενος με τις διάφορες ομάδες σκλάβων, ενέτεινε την πολυεθνική 

ατμόσφαιρα των καταπιεσμένων λαών μέσα από χορούς, κοστούμια και σκηνικά 

(Fernandez, 2020, σ. 114).  

  Προκειμένου να μεταδοθεί αυτό το πολυφυλετικό αποτέλεσμα στα θέατρα της 

Μόσχας και του Λένινγκραντ, είναι πιθανό ότι ορισμένοι από τους χορευτές έπρεπε να 

φορούν μακιγιάζ που επιτύγχανε σκούρο δέρμα (black facing). Υπήρχε μια ιστορία 

χρήσης σκούρου μακιγιάζ για την απεικόνιση φυλετικών «άλλων» στο ρωσικό 

μπαλέτο,  για χαρακτήρες που ήταν είτε κακοί είτε κωμικοί. Στην παραγωγή του 

Yakobson όμως, χρησιμοποιήθηκε το σκούρο μακιγιάζ για να απεικονίσει ηρωικούς 

χαρακτήρες, πράγμα ασυνήθιστο (Searcy, 2016, σ. 385).15 

  Μερικοί από τους σοβιετικούς κριτικούς χορού της εποχής ήταν ευχαριστημένοι αλλά 

και μπερδεμένοι από τις καινοτομίες του. Άλλοι ήταν δυσαρεστημένοι με την έλλειψη 

αλμάτων, περιστροφών,  εκτεταμένων κινήσεων και πιρουετών τα οποία ο Yakobson 

άφησε σκόπιμα έξω από το μπαλέτο του (Ross, 2015, σ. 255).  

   Παρόλο που ο Yakobson έδειχνε ουδέτερος πολιτικά, ήταν έντονα πολιτικός σε ό,τι 

αφορά την τέχνη του. Στο Σπάρτακο, οι δύο αυτές εκφάνσεις της προσωπικότητάς του 

συμπλέκονται με αξιοσημείωτη λεπτότητα. Ο Yakobson επικεντρώνεται στην 

αισθητική εξέγερση που προκαλεί το μπαλέτο ανοίγοντας το κλασικό λεξιλόγιο σε μια 

νέα ελευθερία εκφραστικότητας. Οι συμβολικοί καταπιεστές του ως χορογράφος είναι 

οι αυταρχικοί κανόνες του κλασικισμού του μπαλέτου, όπως ορίστηκαν από τους 

Σοβιετικούς στη δεκαετία του 1930 και του 1940. Σε πολλά επίπεδα,  ο Σπάρτακος 

καταβάλλει προσπάθειες να επανέλθει στην καινοτομία της δεκαετίας του 1920, και να 

θυμηθεί έναν μοντερνισμό που καταστέλλεται από τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό και το 

drambalet  (Ross, 2017, σ. 40). 

  «Η εκδοχή του Yakobson για τον Σπάρτακο, όπως και κάθε μπαλέτο του, είναι άψογη 

ως προς την αίσθηση του στυλ. Δεν είχε ίσους από άποψη στυλ», σχολιάζει η  

Plisetskaya (2001, σ. 232).      

 
15 Στις μέρες μας η τεχνική του  black facing στο μπαλέτο δεν χρησιμοποιείται στην Αμερική καθώς έχει 

δεχθεί πολεμική ως αποικιακό κατάλοιπο και ως τεχνική που αναπαράγει ρατσιστικά στερεότυπα. 

Ωστόσο στην Ευρώπη ορισμένοι το θεωρούν ως παράδοση και απλή θεατρική πρακτική ή μέρος της 

θεατρικής παράδοσης. Στη Ρωσία χρησιμοποιείται ακόμη, ενώ σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία 

αποφεύγεται (Marshall, 2019). 
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    Το 1958, ο Igor Moiseyev  είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία, να ανεβάσει τον δικό 

του Σπάρτακο για το Μπαλέτο Bolshoi χρησιμοποιώντας την παρτιτούρα του 

Khachaturian  και το λιμπρέτο του Volkov. Για την παραγωγή αυτή είναι σχετικά λίγα 

τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία του θεάτρου. Παρόλα αυτά, ταινίες μικρού 

μήκους μερικών από τους χορούς του μπαλέτου, καθώς και παραγγελίες κοστουμιών, 

προγράμματα, λίστες καστ, άρθρα εφημερίδων που καλύπτουν την παραγωγή και τα 

πρακτικά από τις συνεδριάσεις της καλλιτεχνικής επιτροπής του Bolshoi που επέβλεψε 

την παραγωγή, ζωγραφίζουν την εικόνα ενός κολοσσιαίου δράματος, γεμάτου θέαμα 

και λαϊκό χορό (Searcy, 2016, σ. 376). Όμως, ακολουθώντας αυστηρά το λιμπρέτο του 

Volkov, το μπαλέτο δεν είχε καλά ανεπτυγμένη δραματική πλοκή που να εκφραζόταν 

σε ενδιαφέρουσες χορογραφίες. Στην ουσία ήταν ένα κολοσσιαίο drambalet που 

διατήρησε το επικό ύφος της μουσικής και του λιμπρέτου. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, 

αποδείχθηκε εξαιρετικά μακροσκελές και ήδη ξεπερασμένο προϊόν του σοσιαλιστικού 

ρεαλισμού και έτσι το έργο σύντομα εξαφανίστηκε από το ρεπερτόριο του θεάτρου 

(Fernandez, 2020, σ. 112).  

   «Το μέρος της Αίγινας που δημιούργησε ο Moiseyev ήταν ασυνήθιστα όμορφο 

[…].Η αχίλλειος πτέρνα του μπαλέτου, και αυτό πραγματικά συνέβαινε, ήταν ο ίδιος ο 

Σπάρτακος» θυμάται η Plisetskaya (2001, σ. 174).  

   Παρά τα εξαιρετικά ακριβά κοστούμια και τη διακόσμησή του, το μπαλέτο 

Σπάρτακος του Moiseyev απέτυχε να πείσει το σοβιετικό κοινό και κριτικούς. 

Διήρκεσε μόλις δύο παραστάσεις πριν διαγραφεί οριστικά από τη σεζόν και το 

ρεπερτόριο του  Bolshoi (Fernandez, 2020, σ. 112).  

     Η επόμενη παραγωγή του  Σπάρτακου έγινε κάτω  από έκτακτες πολιτικές συνθήκες. 

Tο 1967, κατά τη διάρκεια της πεντηκοστής επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης, 

το Κρεμλίνο ζήτησε μια νέα έκδοση του Σπάρτακου για να παρουσιαστεί στο θέατρο 

Bolshoi. Το Υπουργείο Πολιτισμού χρειαζόταν μια εμψυχωτική παραγωγή με 

σύγχρονη πολιτική σημασία για να γιορτάσει το σοβιετικό πνεύμα και κάλεσε τον 

νεοδιορισμένο καλλιτεχνικό διευθυντή του Bolshoi, Yuri Grigorovich, να αναθεωρήσει 

το μπαλέτο (Fernandez, 2020, σ. 116).  

      Ένας από τους βασικούς λόγους που οι προηγούμενες παραγωγές του Moiseyev 

και του Yakobson επικρίθηκαν από το καλλιτεχνικό συμβούλιο του Bolshoi, ήταν 

επειδή απέτυχαν να δημιουργήσουν ισχυρούς χαρακτήρες και ιδιαίτερα έναν κεντρικό 
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ήρωα (Ezrahi, 2012, σ. 218). Αυτό λοιπόν ήταν που προσπάθησε να κάνει ο 

Grigorovich. Έτσι, έθεσε την αντίθεση και τη διαμάχη μεταξύ των δύο ηρώων,  του 

Σπάρτακου και του Κράσσου στο κέντρο της παραγωγής χωρίς ο στόχος του να είναι 

η απλή αναπαράσταση του παρελθόντος (Fernandez, 2020, σ. 118). Ο Grigorovich 

δημιούργησε τον Κράσσο ως «την προσωποποίηση της δύναμης και της εξουσίας της 

αποικιοκρατικής σκλαβιάς της ρωμαϊκής πολιτικής» (Ezrahi, 2012, σ. 216). Συνέλαβε 

την παραγωγή ως την προσωπική τραγωδία του Σπάρτακου και έχτισε ολόκληρη τη 

δραματική σύλληψη πάνω στη διαμάχη μεταξύ των δυνάμεών του και εκείνων του 

Κράσσου. Οι δυο κεντρικές θηλυκές φιγούρες, η Φρυγία και η Αίγινα αποτύπωναν κι 

αυτές αυτή τη διαμάχη μεταξύ των δύο ηρώων του μπαλέτου (Ezrahi, 2012, σ. 217).  

Έτσι οι τέσσερις σολίστ - ο Σπάρτακος, η Φρυγία, ο Κράσσος και η Αίγινα - τέθηκαν 

στο επίκεντρο της αφήγησης. Ο Grigorovich μετέτρεψε τον συμβατικά στατικό ρόλο 

του Κράσσου σε μια ζωντανή χορευτική φιγούρα και έδωσε προνομιακή θέση στη 

σχέση του με τον Σπάρτακο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πτυχή του μπαλέτου 

(Fernandez, 2020, σ. 117).  

   Ως χορογράφος, ο Grigorovich υποστήριξε μια λιγότερο ιστορικά ακριβή 

σκηνοθεσία, και έδωσε έμφαση στην εξερεύνηση των συναισθηματικών διλημμάτων 

των σολίστ. Έπειτα, κατάφερε να τοποθετήσει τη βία του αγώνα μέσα στα σώματα των 

χορευτών. Η απουσία αρχιτεκτονικών σκηνικών και κομπάρσων, απαιτούσε μια πιο 

νηφάλια σχεδίαση κοστουμιών που έντυνε τους χαρακτήρες με ένα απλό - σχεδόν 

ανιστορικό - στυλ. Έτσι, παρά τη χρήση εικονιστικών στηρίξεων και σκηνικών, 

επικεντρώθηκε στην εκτέλεση της κίνησης ως τρόπου σύνδεσης με την παρτιτούρα και 

στήριξε την εκφραστική δύναμη του χορού του στην αισθητική του λεγόμενου 

«χορογραφικού συμφωνισμού», ενός νέου είδους χορού που όπως έχει προαναφερθεί, 

«επανέφερε την αφαίρεση στο ρωσικό μπαλέτο» (Fernandez, 2020, σ. 117). 

   Η ένταση μεταξύ του Σπάρτακου και του Κράσσου ήταν αυτή που κίνησε τα νήματα 

της δραματικής σύγκρουσης. Καθώς ο Grigorovich ήταν έμπειρος δεξιοτέχνης του 

ανδρικού χορού, η απόφασή του να αυξήσει το βάρος του στην παράσταση 

σηματοδότησε ένα σημείο καμπής στην παραδοσιακή ρωσική επίδειξη αρρενωπότητας 

στη σκηνή, με αποτέλεσμα να κατηγοριοποιηθούν οι μορφές του Σπάρτακου και του 

Κράσσου ως «η πεμπτουσία της αρρενωπότητας στην ιστορία του σοβιετικού 

μπαλέτου» (Fernandez, 2020, σ. 117).  
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   Οι προηγούμενοι χορογράφοι, Moiseyev και Yakobson, δούλεψαν εντός του 

αφηγηματικού πλαισίου που καθορίστηκε στην παρτιτούρα και έτσι κράτησαν τις 

παραγωγές τους σε αρκετά στενή ευθυγράμμιση με την προσέγγιση του Khachaturian 

σχετικά με την πολιτική των εθνοτήτων. Η χορογραφική συμφωνική αισθητική του 

Grigorovich, αντίθετα, απαιτούσε μια νέα σχέση μεταξύ παρτιτούρας και χορού, στην 

οποία ο χορογράφος είχε πολύ μεγαλύτερη άδεια να αναδιατάξει τη μουσική και 

συνεπώς να παρουσιάσει με διαφορετικό τρόπο τους όποιους πολιτικούς υπαινιγμούς 

(Searcy, 2016, σ. 365).  Συνεπώς η μουσική του έργου δεν μοιάζει πολύ με την 

παρτιτούρα του μπαλέτου όπως την είχε φανταστεί ο ίδιος ο Khachaturian. Δεν είναι 

πλέον μια εξερεύνηση της μουσικής εθνικής ποικιλομορφίας (Searcy, 2016, σ. 399). 

   Έτσι, μια σημαντική πτυχή της προσέγγισης του Grigorovich και του Simon 

Virsaladze που ήταν ο σκηνογράφος και σχεδίασε τα κοστούμια για τον Σπάρτακο, 

ήταν η απόφασή τους να καταργήσουν τη συστηματική παρουσίαση της 

πολυεθνικότητας στο μπαλέτο (Searcy, 2016, σ. 390). Για παράδειγμα, ο Grigorovich, 

αντίθετα από τον  Yakobson, απεικόνιζε τους σκλάβους ως ένα ενιαίο σύνολο, 

αποποιούμενος κάθε εθνοτική ποικιλομορφία στους οπαδούς του Σπάρτακου (Searcy, 

2016, σ. 365). Με το νέο τυποποιημένο corps de ballet, οι διάφορες ομάδες μέσα στο 

σύνολο λειτουργούσαν ως προέκταση των σολίστ με τέτοιο τρόπο που «μοιράζονταν 

χαρακτηριστικά μοτίβα κίνησης με τον αντίστοιχο σόλο χαρακτήρα» (Fernandez, 

2020, σ. 117). 

    Επιπλέον, η χορογραφία του Grigorovich για το Σπάρτακο κατάργησε σχεδόν όλες 

τις αναφορές στα εξωτικά στυλ χορού που είχαν χρησιμοποιήσει τόσο ο Moiseyev όσο 

και ο Yakobson στις εκδοχές του μπαλέτου. Όλοι οι γυναικείοι χαρακτήρες στην 

παραγωγή Grigorovich χορεύουν στις πουέντ. Ο Σπάρτακος και οι οπαδοί του 

χρησιμοποιούν επίσης κλασική χορογραφία, με έμφαση στις μακριές γραμμές, στα 

πόδια και τα χέρια καθώς και στα άλματα (Searcy, 2016, σ. 390).  

    Η καθηγήτρια  Anne Searcy (2016, σ. 495), παρατηρεί ότι η αφαίρεση του θέματος 

της πολυεθνικότητας από το μπαλέτο σχεδόν εξ ολοκλήρου, ενίσχυσε μεν τη 

δραματική δομή του έργου, αλλά επέδειξε επίσης την ευθυγράμμιση του Grigorovich 

και των συνεργατών του με τη ρωσική και σοβιετική πολιτική στα τέλη της δεκαετίας 

του 1960. Ο Sener Akturkκαθηγητής και συγγραφέας   υποστήριξε  ότι ο Khrushchev 

και οι διάδοχοί του, Leonid Brezhnev και Yuri Andropov προσπάθησαν να 
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μετατρέψουν το πολυεθνικό σοβιετικό κράτος σε ένα «ομοιογενές, υπερεθνικό 

κράτος», έναν αγώνα που είχε έρθει στο προσκήνιο και με τις προσπάθειές τους να 

καταργήσουν τη γραμμή εθνότητας στην σοβιετικό διαβατήριο. Και οι τρεις σοβιετικοί 

ηγέτες ήταν, σύμφωνα με τον Akturk, αισιόδοξοι ότι οι διάφορες εθνότητες της 

Σοβιετικής Ένωσης θα συγχωνευτούν σε μια ενιαία σοβιετική υπηκοότητα (Searcy, 

2016, σ. 395).  

   Είναι γεγονός ότι η χορογραφική εικόνα του πρωταγωνιστή Σπάρτακου είναι 

απόλυτα ηρωική και ο ανασκολοπισμός του πάνω στα ακόντια των στρατιωτών του 

Κράσσου δημιουργεί ένα χριστιανικό όραμα ενός χριστιανικού μαρτυρίου στο όνομα 

της ελευθερίας από την καταπίεση. Αν όμως υπήρχε μόνο η οπτική της θυσίας του 

ατόμου για το κοινό καλό στο μπαλέτο του Grigorovich, είναι πολύ πιθανό το έργο να 

μην είχε γίνει τόσο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο, ακόμα και μετά την κατάρρευση του 

συστήματος που παρείχε το ιδεολογικό περικείμενο για την δημιουργία του (Ezrahi, 

2012, σ. 224).  

   Πάντως, ακόμη και μέσα σε ένα στενό πολιτικό πλαίσιο όπως εκείνο στο οποίο 

δημιουργήθηκε το μπαλέτο που εξετάζουμε, υπήρχαν περιθώρια για ατομική 

καλλιτεχνική έκφραση. Η Ezrahi (2012, σ. 227) οδηγείται στην συγκεκριμένη άποψη 

αναδεικνύοντας τον  τρόπο με τον οποίο δούλεψε πάνω στο ρόλο του Κράσσου και τον 

εξέλιξε ο χορευτής  M. Liepa: 

«Πώς ήταν ο πατρίκιος Crassus; Πώς ήταν η Ρώμη, οι διάσημοι στρατιωτικοί 

ηγέτες της, οι νικητές; Πώς ήταν η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής εκείνης της εποχής; 

Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτά τα ερωτήματα με ταλαιπωρούσαν ήδη από το 1962, 

όταν στο Θέατρο Bolshoi ερμήνευσα το ρόλο του Σπάρτακου στην παραγωγή του 

Leonid Yakobson. Αλλά τότε ήμουν νεότερος και δεν είχα χορέψει στο πρώτο καστ. 

Υπάκουσα στην παραδοσιακή γραμμή: ό, τι κάνει ο Σπάρτακος είναι σωστό, σοφό και 

δίκαιο. Και η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι ένα κακό που πρέπει να καταστραφεί. Όμως 

τώρα ο ήρωάς μου έπρεπε να ζήσει στη Ρώμη, να την υπερασπιστεί, να γίνει οστούν εκ 

των οστών του» (Ezrahi, 2012, σ. 226). 

   Αντί να προσκολληθεί σε μια εύκολη ερμηνεία του Κράσσου, ο Liepa τον 

αντιμετώπισε διαφορετικά με τα χρόνια καθώς ξεκίνησε να μελετά την αρχαία Ρώμη. 

Η ερμηνεία του γινόταν όλο και πιο σύνθετη και ο ίδιος έδωσε διάφορες οπτικές στη 

μελέτη του (Ezrahi, 2012, σ. 226). Σύμφωνα με τον Liepa, αρχικά ο «θριαμβευτής 
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Κράσσος» ήταν υπερβολικά κακός, βαμμένος μόνο με μαύρο χρώμα. Σταδιακά, ο 

Liepa κατάληξε στο συμπέρασμα ότι ο ήρωάς του έχει και άλλες εκφάνσεις: είναι νέος, 

χαρισματικός και διψασμένος για νίκη (Ezrahi, 2012, σ. 226). 

  Η ανάλυση του Κράσσου από τον Liepa παρέχει ένα καλό παράδειγμα του πόσο 

ακόμα και μέσα στους περιορισμούς ενός ιδεολογικού πλαισίου υπήρχε χώρος για 

δημιουργικότητα  (Ezrahi, 2012, σ. 227). Η ερμηνεία του Liepa για τον Ρωμαίο ηγέτη 

ως υπερασπιστή του ρωμαϊκού πολιτισμού ενάντια στους βαρβάρους δείχνει πως οι 

ιδεολογικοί περιορισμοί που επιβάλλονταν στους σοβιετικούς καλλιτέχνες μπορούσαν 

σε κάποιες περιπτώσεις να αυξήσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται πιο κριτικά 

(Ezrahi, 2012, σ. 238).  

   Η Ezrahi (2012, σ. 228) βλέπει τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων ερμηνείας 

για τους χορευτές του μπαλέτου ως «αντιστασιακή» κίνηση του συγκεκριμένου 

μπαλέτου του Grigorovich. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από αυτό, τονίζει. Αν 

διαφορετικοί χορευτές μπορούσαν να αναπτύξουν διαφορετικές ερμηνείες για τους 

πρωταγωνιστικούς ρόλους του μπαλέτου, κάθε μέλος του κοινού μπορούσε να 

ερμηνεύσει αυτό που παιζόταν στη σκηνή με τον δικό του τρόπο. 

    Αν ήταν μόνο σοβιετική προπαγάνδα  ο Σπάρτακος δεν θα γινόταν τόσο δημοφιλές 

μπαλέτο στη Δύση, παρατηρεί η ίδια ιστορικός (Ezrahi, 2012, σ. 228). Όταν  το 

μπαλέτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1969  κατέκτησε 

το κοινό με την δυναμικότητά του. Ένας λάτρης του μπαλέτου ενθυμούμενος την 

πρώτη παράσταση περιέγραψε την εμπειρία του με τα ακόλουθα λόγια: «Πρέπει να πω 

ότι η πρώτη βραδιά που παίχτηκε ο Σπάρτακος στη Βασιλική Όπερα του Κόβεντ 

Γκάρντεν το 1969 ήταν μια βραδιά που κανένας απ’ όσους ήταν εκεί δεν θα μπορέσει 

να ξεχάσει.  Μετά την πρώτη πράξη,  οι φωνές του κοινού ήταν τόσο δυνατές, που ποτέ 

δεν έχω ξανακούσει σε  παράσταση μπαλέτου» (Ezrahi, 2012, σ. 228). 

     Το γεγονός ότι ο Σπάρτακοs δεν περιέγραφε μόνο τη σύγχρονη σοβιετική  ζωή, αλλά 

βασιζόταν σε ένα επαναστατικό ιστορικό θέμα που άφηνε χώρο για πολλές μη 

σοβιετικές ερμηνείες, σίγουρα βοήθησε στο να καταστεί δημοφιλές. Το δυτικό κοινό 

μπορούσε να ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με τον ξεσηκωμό των καταπιεσμένων κατά 

των καταπιεστών. Εξάλλου, ο ορισμός του ποιος είναι ο καταπιεστής και ποιος ο 

καταπιεσμένος εξαρτάται από την ιδεολογική ματιά του παρατηρητή. Η ασάφεια του 

Σπάρτακου και η καθολικότητα του κυρίου θέματος - ο αγώνας για την ελευθερία - 
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έδωσαν τη δυνατότητα στο μπαλέτο να προσαρμόζεται ανάλογα με τις πολιτικές 

συνθήκες, είτε αυτό σήμαινε την επιτυχία του στην καπιταλιστική Δύση ή την επιβίωσή 

του στην πατρίδα μετά την πτώση του κομμουνισμού (Ezrahi, 2012, σ. 228).  

   Τελικά, η τρίτη παραγωγή του μπαλέτου θριάμβευσε. Δεν ήταν μια καλλιτεχνική 

εμμονή που έκανε το θέατρο να ανεβάσει το μπαλέτο τρεις φορές μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, αλλά μια πολιτική αναγκαιότητα μαζί με πρακτικούς 

προβληματισμούς. Ο Σπάρτακος του Grigorovich έδειξε ότι το μπαλέτο μπορούσε να 

γίνει πιο μεγάλο και από την πολιτική, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες. Το 

συγκεκριμένο μπαλέτο ήταν μια επιτυχής απάντηση του σοβιετικού Υπουργείου 

Πολιτισμού, το οποίο ήθελε ένα σοβιετικό μπαλέτο με ένα καθολικό μήνυμα - την 

ελευθερία των καταπιεσμένων από τους καταπιεστές τους - που θα μπορούσε να είναι 

πιο σύγχρονο κάνοντας αναφορά στην καταπίεση που λαμβάνει χώρα εκτός του 

σοβιετικού μπλοκ. Παράλληλα, όμως, η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε την 

ερμηνεία των χορευτών ούτε την πρόσληψη του κοινού όσον αφορά τη χορογραφία 

του Grigorovich. Αποτυπώνοντας τη ρευστότητα των έργων τέχνης των οποίων η 

ερμηνεία και η πρόσληψη  δεν βρισκόταν υπό κρατικό έλεγχο, ο Σπάρτακος του 

Grigorovich κατέδειξε ότι η χορογραφία θα μπορούσε να είναι αντίσταση (Ezrahi, 

2012, σ. 229). 

   Η Ezrahi (2012, σ. 230) συμπεραίνει ότι οι ιδεολογικές απαιτήσεις ποτέ δεν 

κατάφεραν να καταπνίξουν τη δύναμη της καλλιτεχνικής αυτονομίας. Μετά την 

κατάρρευση του κομμουνισμού, το μπαλέτο Σπάρτακος επέζησε από τον θάνατο του 

πολιτικού συστήματος που του παρείχε το περικείμενο για τη δημιουργία του. Σήμερα, 

το μπαλέτο παραμένει για να μάς υπενθυμίζει ότι  παρά τις πολιτικές - ιδεολογικές 

απαιτήσεις και ελέγχους που επέβαλε το σοβιετικό καθεστώς στην καλλιτεχνική 

δημιουργικότητα, η καλλιτεχνική φαντασία απέδειξε ότι είναι πολύ ανθεκτική, 

δημιουργική και διαρκής. 

   Ο Σπάρτακος του Grigorovich διχάζει πάντα την κοινότητα του μπαλέτου: μερικοί το 

θεωρούν συναρπαστικό, άλλοι πομπώδες και κακόγουστο (Kendall, 2014, σ. 447). Η 

προσέγγιση της  Ezrahi  διαφέρει από εκείνη της ιστορικού και κριτικού χορού  Jennifer 

Homans η οποία παρατηρεί ότι τα μπαλέτα του Grigorovich ήταν η πιο ξεκάθαρη 

δήλωση ενός «ειδικού είδους» του σοβιετικού μπαλέτου. Όπως εξηγεί, για περίπου 200 

χρόνια το ρωσικό μπαλέτο κοιτούσε προς τη Δύση. Είχε στην αρχή κέντρο την Αγία 
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Πετρούπολη και μετά το Λένινγκραντ και το Kirov, απορροφούσε ευρωπαϊκές ιδέες 

και στυλ και τα προέβαλλε πίσω στην Ευρώπη ως ρωσικά. Ακόμα και το drambalet, 

λόγω του σοσιαλιστικού ρεαλισμού του ήταν σκόπιμα και συμβατικά κλασικό. Ο 

Σπάρτακος τα αποκήρυξε όλα αυτά. Ήταν ένας τοίχος, ένα εμπόδιο, μια συνεχής 

απόρριψη των εξωτερικών επιρροών, από τη Δύση και από το Kirov. Φαινόταν 

κλασικό, αλλά δεν ήταν. Ο Grigorovich απέρριψε τον ντελικάτο εσωτερικό σκελετό 

του μπαλέτου και εγκαθίδρυσε μια «κουραστική αθλητικότητα» στη θέση του. Αυτή η 

νέα βίαιη τάση και η απίστευτη αφοσίωση των χορευτών  χαρακτήριζαν το  Bolshoi 

(Homans, 2010, σ. 390).  
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8. Βαδίζοντας προς το τέλος της Σοβιετικής περιόδου: πειραματισμοί 

και στασιμότητα  

Το μπαλέτο Ο Κοριός που παρουσίασε ο Leonid Yakobson το 1962, ήταν βασισμένο 

στο ομώνυμο ποίημα του Mayakovsky, το οποίο όμως είχε γραφτεί πολλά χρόνια 

νωρίτερα. Όπως προαναφέρθηκε, το μπαλέτο επικρίθηκε αλλά το ίδιο συνέβη και με 

το ποίημα. Οι επικριτές του ποιητή είχαν ισχυριστεί ότι το έργο «μας φέρνει 

αντιμέτωπους με τον ισχυρισμό πως η ζωή στον σοσιαλιστικό κόσμο θα είναι πολύ 

μονότονη το 1979». Και πράγματι έτσι συνέβη στην εποχή του Leonid Brezhnev, όπως 

σχολιάζει ο καθηγητής ιστορικός Orlando Figes (2006, σ. 233). Η εποχή αυτή 

χαρακτηρίζεται από πολιτική ύφεση, χωρίς μείζονες κρίσεις με το δυτικό κόσμο 

(Χατζηβασιλείου, 2002, σ. 213). Αυτή η ύφεση χαρακτηρίζει και τον κόσμο του 

μπαλέτου και συνεχίζεται μέχρι και την εποχή της περεστρόικα των αλλαγών του 

Mikhail Gorbachev.  

   Το μπαλέτο στο θέατρο Bolshoi όπου συνέχιζε να είναι καλλιτεχνικός διευθυντής ο 

Y. Grigorovich δεν είχε να παρουσιάσει καμία εξέλιξη. Στην αυτοβιογραφία της, η 

χορεύτρια του Bolshoi Ekaterina Maximova θυμάται την υπέροχη εργασιακή σχέση 

και  φιλία που απολάμβανε με τον Grigorovich στα πρώτα του χρόνια στο θέατρο, αλλά 

στη συνέχεια σημειώνει μια σταδιακή αρνητική αλλαγή στις σχέσεις τους λόγω της 

συμπεριφοράς του καλλιτεχνικού διευθυντή (Buxton, 2013, σ. 32). Ο εντεινόμενος 

αυταρχισμός του και η στενή σχέση του με την εξουσία είναι τα κύρια γνωρίσματά του 

στην υπό μελέτη περίοδο. Όταν ο κριτικός Vadim Gaevsky τόλμησε να επικρίνει τον 

Grigorovich στο βιβλίο του Divertissement για έλλειψη καινοτομίας και αυταρχισμό 

μεταξύ άλλων, αμέσως στην εφημερίδα Sovetskaya kultura από την Κεντρική 

Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τυπώθηκαν δύο αιχμηρά άρθρα που 

χαρακτήριζαν το βιβλίο ως εκτροπή και συκοφαντία. Τα βιβλία του απαγορεύτηκαν 

και ο εκδότης του βιβλίου απολύθηκε (Plisetskaya, 2001, σ. 362). 

   Οι κορυφαίοι/ες χορευτές/τριες του Bolshoi, που με εξαίρεση την μεγαλύτερη σε 

ηλικία Maya Plisetskaya, ενηλικιώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Thaw, 

εκδήλωναν την επιθυμία να χορέψουν χορογραφίες που χρησιμοποιούσαν κίνηση έξω 

από το παραδοσιακό λεξιλόγιο  και να δανειστούν κινήσεις από τον ακμάζοντα κόσμο 

του σύγχρονου χορού, κάτι στο οποίο ο  Grigorovich αντιτάχθηκε έντονα (Buxton, 

2013, σ. 33). 
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    Έτσι, προσπάθησαν να αμφισβητήσουν τη χορογραφική και καλλιτεχνική ηγεμονία 

του. Χορευτές και χορεύτριες, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς φήμης M.  

Plisetskaya, του ζεύγους Vladimir Vasiliev - Ekaterina Maximova, και του Maris 

Liepa, ζητούσαν να βρουν τη δική τους καλλιτεχνική φωνή και ανεξαρτησία και 

άρχισαν έτσι να αμφισβητούν τον Grigorovich (Ezrahi, 2012, σ. 239). Σε μια 

τηλεοπτική συνέντευξή του το 1976 μετά την πρεμιέρα του μπαλέτου Άνγκαρα του 

Grigorovich, του οποίου το θέμα σχετιζόταν με την κατασκευή ενός φράγματος στο 

Ιρκούτσκ, ο Vasiliev επέκρινε σκληρά τόσο το μπαλέτο όσο και τη χορογραφία. Το 

1979 ο Grigorovich δημιούργησε μια νέα έκδοση του κλασικού Ρωμαίος και Ιουλιέτα  

για να αντικαταστήσει την παραγωγή της δεκαετίας του 1950 από τον Leonid 

Lavrovsky. Εξοργισμένοι για την κακή ποιότητα της χορογραφίας του Grigorovich και 

την αντικατάστασή της, οι Vasiliev, Maximova και Lavrovsky υπέβαλαν επιτυχώς 

αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού να επαναφέρει το αρχικό μπαλέτο στο ρεπερτόριο 

των Bolshoi (Buxton, 2013, σ. 33).  

   Επομένως, όσοι αντιτάχθηκαν στον Grigorovich απόλαυσαν περιστασιακά μικρές 

νίκες, αλλά βρήκαν πραγματική καλλιτεχνική ελευθερία μόνο έξω από τους τοίχους 

του θεάτρου Bolshoi, όταν είτε μέσω ειδικής άδειας, είτε λόγω της πολιτικής 

χαλάρωσης αργότερα, ταξίδεψαν στο εξωτερικό (Buxton, 2013, σ. 34). 

   Τέτοια είναι και η περίπτωση της  Plisetskaya. «Χρειαζόμουν κάτι νέο, κάτι δικό 

μου», δήλωνε για το έτος 1967 οπότε και χρησιμοποίησε την επιρροή της ως νικήτρια 

του Βραβείου Λένιν για να δημιουργήσει για τον εαυτό της ένα μπαλέτο έξω από το 

ρεπερτόριο του θεάτρου. Συνεργάστηκε με τον Κουβανό χορογράφο Alberto Alonso 

και χορογράφησαν το μπαλέτο Σουίτα Κάρμεν. Κατά κανόνα, οι ξένοι χορογράφοι δεν 

λάμβαναν προσκλήσεις για συνεργασία με το Bolshoi. Ωστόσο, επειδή ο Alonso 

κατάγονταν από την Κούβα, μια αδελφή σοσιαλιστική χώρα, η Plisetskaya έλαβε ειδική 

άδεια και έτσι ο χορογράφος μπόρεσε να εργαστεί στο θέατρο της πρωτεύουσας 

(Buxton, 2013, σ. 36).  

   H δημιουργική διέξοδος της Plisetskaya και η επίμονη επιδίωξή της για ανεξαρτησία 

την κατέστησαν εχθρό του Grigorovich. Μετά από πολλούς μεγάλους αγώνες με τις 

πολιτιστικές αρχές, η επιθυμία της να συνεργαστεί με άλλους δυτικούς χορογράφους 

τελικά εκπληρώθηκε και άρχισε και να χορογραφεί κομμάτια για τον εαυτό της. Στη 

δεκαετία του 1970 συνεργάστηκε με τους Γάλλους χορογράφους Maurice Béjart και 
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Roland Petit στη χώρα τους. Τα ταξίδια στο εξωτερικό ήταν ακόμα διαθέσιμα μόνο σε 

μια επιλεγμένη προνομιακή ομάδα καλλιτεχνών και διανοουμένων (Buxton, 2013, σ. 

36). 

 «Τα ταξίδια έδωσαν το προσωρινό αποτέλεσμα της ευφορίας, της 

απελευθέρωσης και του ενθουσιασμού με την ανακάλυψη του πλούτου του 

παγκόσμιου πολιτισμού, ενώ πρόσφεραν μια απόδραση από τη αθλιότητα, την 

ταπείνωση και τον φόβο της καθημερινής σοβιετικής ζωής. Ταυτόχρονα, τα ταξίδια 

έκαναν την επιστροφή στο σπίτι μια αργή αγωνία και έφεραν μια αυξανόμενη 

συνειδητοποίηση του πόσο καταπιεσμένη και μίζερη είχε γίνει η ρωσική κοινωνία, 

πόσο υποβαθμισμένος ο ιστός της πνευματικής ύπαρξης εκεί» (Zubok, 2009, σ. 328).  

   Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Grigorovich βρήκε ένα νέο ταλαντούχο χορευτή 

που δεν θα αμφισβητούσε την καλλιτεχνική του εξουσία, τον Irek Mukhamedov. Ο 

Grigorovich δημιούργησε το 1982 έναν ανδρικό ρόλο για το Mukhamedov στο 

μπαλέτο Η Χρυσή Εποχή σε μουσική D. Shostakovich  (Buxton, 2013, σ. 39).  Η 

υπόθεση έχει ως εξής:  Ο Boris είναι ένας ψαράς σε μια παραθαλάσσια πόλη της 

Ρωσίας, ο οποίος πρέπει να σώσει τη Rita από την εξευτελιστική δουλειά της σε ένα 

καμπαρέ. Ξεφεύγει και καταλήγει ντυμένη στα λευκά να χάνεται στο πλήθος όπως και 

ο Boris μέσα στο παραθαλάσσιο φεστιβάλ το οποίο άνοιξε το μπαλέτο και συνεχίζεται 

(Morrison, 2016, σ. 331).  

   «Και όλα αυτά σε χορογραφία που θα έλεγε κανείς ότι είναι συναρπαστική από μόνη 

της: για κάθε εξέλιξη στη δράση υπάρχουν διάφορα είδη χορού: κλασικός και 

ελεύθερος χορός, νεοκλασικός και γκροτέσκος, στοιχεία λαϊκού χορού και κινήσεις 

αθλητών [..]. Μια έκρηξη χορού καταλαμβάνει κάθε γωνιά της τεράστιας σκηνής. Εδώ 

η δίνη της ίδιας της ζωής - ορμητική, ποικιλόμορφη, καθηλωτική. Εδώ οι απόηχοι 

αθλητικών εορτασμών, σκετς, παραστάσεις που δίνονται από τους καλλιτέχνες της 

θεατρικής ομάδας agit-prop [..]. Σε αυτή την τρελή ροή, τα ντουέτα της Rita και του 

Boris, βασισμένα στα πιο όμορφα, ψηλά lifts, είναι σαν ειρηνικές οάσεις, γεμάτες 

ποίηση», σχολιάζει η Saniya Davlekamova στην κριτική της πρεμιέρας.16 Η  

ερευνήτρια Jennifer Buxton (2013, σ. 39) σημειώνει ότι το μπαλέτο έχει περιγραφεί ως 

 
16Διαθέσιμηστην επίσημη ιστοσελίδα των Bolshoi https://2011.bolshoi.ru/en/performances/2001/details/ 
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«μια απλή ιστορία κομμουνιστικών ιδεωδών που νίκησαν την αστική παρακμή», 

ωστόσο περιλαμβάνει κάποια σημεία καινοτομίας (Buxton, 2013, σ. 39).  

  Τη δεκαετία του ’80,  η δημόσια κριτική στον Τύπο γινόταν όλο και  πιο διαδεδομένη. 

Ο Mukhamedov, το νεαρό αστέρι στο Bolshoi εκείνη την εποχή, ανέλαβε το ρόλο του 

βασικού υποστηρικτή του Grigorovich, ενώ χορευτές της παλαιότερης γενιάς, 

συμπεριλαμβανομένης της Plisetskaya, απομακρύνθηκαν από εκείνον (Buxton, 2013, 

σ. 40).  

   Παρόλο που κάποιοι/ες χορευτές/τριες του Bolshoi αντιμετώπισαν εμπόδια στα 

δημιουργικά τους όνειρα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Grigorovich, δεν 

αυτομόλησαν σε αντίθεση με τους/τις συναδέλφους τους στο  Kirov. Τι ευθύνεται για 

αυτή την έξοδο από το Λένινγκραντ αλλά όχι από την πρωτεύουσα; Κάθε χορευτής 

σίγουρα είχε τους δικούς του προσωπικούς λόγους για να παραμείνει στη Σοβιετική 

Ένωση. Όμως, ο ιστορικός Vladislav Zubok  αναφέρει και την ύπαρξη  κάποιων 

καλλιτεχνικών και πνευματικών «οάσεων»  στη Μόσχα τη δεκαετία του 1970, στις 

οποίες γινόταν πραγματικότητα μια σχετικά ανεμπόδιστη πνευματική και πολιτιστική 

ζωή (Zubok, 2009, σ. 324). Την εποχή εκείνη η σοβιετική πρωτεύουσα έγινε ακόμη 

περισσότερο από πριν μια πόλη βιτρίνα που παρουσίαζε το πιο καλοπροαίρετο 

πρόσωπο του σοβιετικού κομμουνισμού στον κόσμο (Zubok, 2009, σ. 323). Επιπλέον, 

η Homans (2010, σ. 344) κάνει λόγο για ειδικά προνόμια που απολάμβαναν οι 

χορευτές/τριες και μάλιστα οι πιο διακεκριμένοι/ες. Ακόμη, το χορευτικό στυλ του 

Bolshoi ήταν πολύ διαφορετικό από εκείνο της Δύσης για να  ταιριάζει στους 

χορευτές/τριες του  Bolshoi (Homans, 2010, σ. 381) και ίσως αυτό να αποτέλεσε έναν 

ακόμη ανασταλτικό παράγοντα. 

   Για το μπαλέτο Kirov, στα χρόνια στασιμότητας υπό τον Brezhnev συνέχιζαν να 

εμφανίζονται καλλιτέχνες οι οποίοι ενθουσίαζαν το κοινό. Αλλά τα χρόνια αυτά  ήταν 

επιπλέον και μια περίοδος κρίσης η οποία επισκιάστηκε από την αποστασία της Natalia 

Makarova και του Mikhail Baryshnikov, από την αρνητική διεθνή προσοχή που 

δημιουργήθηκε από την αίτηση του Valery Panov και της συζύγου του Galina Ragozina 

να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ και από την αυτοκτονία του Yuri Soloviev (Ezrahi, 

2012, σ. 239).  

   Παρόλα αυτά, ως θετική μπορεί να αποτιμηθεί η παρουσία του Oleg Vinogradov ο 

οποίος έγινε ο κεντρικός χορογράφος του συγκροτήματος και είχε αρχίσει να 
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καινοτομεί και να εντάσσει στο θίασο Δυτικούς χορογράφους, ενθαρρύνοντας 

παράλληλα την ένταξη και εξέλιξη  Σοβιετικών χορογράφων σχεδόν μια δεκαετία πριν 

την πιο φιλελεύθερη εποχή του M. Gorbachev. Παρόλο που οι προσπάθειες του 

Vinogradov να εκσυγχρονίσει το μπαλέτο Kirov στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980  αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες και περιορισμούς, 

συνέβαλαν στην ανανέωση ενός επιδεινούμενου θιάσου και στην απεικόνιση ενός 

παραδείγματος πολιτισμικής ζύμωσης στο Λένινγκραντ. Η παρουσίαση μπαλέτων του 

Balanchine στο Λένινγκραντ δεν ήταν τυχαία, αλλά προέκυψε από την έντονη επιθυμία 

που υπήρχε διάχυτη, να παρουσιαστεί μπαλέτο έτσι όπως είχε εξελιχθεί στη Δύση σε 

ένα σοβιετικό θεσμό όπως ήταν το μπαλέτο  Kirov. Δέκα χρόνια νεότερος από τον 

Grigorovich, ο Vinogradov είχε εκπαιδευτεί στο Χορογραφικό Ινστιτούτο του 

Λένινγκραντ και αποφοίτησε από την ίδια τάξη με τον Nureyev. Πριν από τη 

συνεργασία του με το Μπαλέτο Kirov, ο Vinogradov είχε εργαστεί στο Κρατικό 

Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Νοβοσιμπίρσκ και στο Θέατρο Μπαλέτου Maly 

(σημερινό Θέατρο Mikhailovsky)  στο Λένινγκραντ (Buxton, 2013, σ. 46). 

  Το Λένινγκραντ είχε αναδειχθεί σε κέντρο νέας χορογραφίας στη Σοβιετική Ένωση 

(Ezrahi, 2012, σ. 73).  Ο Vinogradov προσπάθησε να εκσυγχρονίσει το ρεπερτόριο του 

θιάσου καλώντας δυτικούς χορογράφους να φέρουν τα έργα τους στο Λένινγκραντ ήδη 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980. Το 1977 ο Vinogradov έλαβε 

άδεια να καλέσει τον Γάλλο χορογράφο Roland Petit να ανεβάσει το μπαλέτο του  Η  

Παναγία των Παρισίων. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένας Δυτικός χορογράφος 

ανέβασε  δική του χορογραφία για το μπαλέτο Kirov και για τον Vinogradov, το ταξίδι 

του Petit έγινε η πρώτη του νίκη ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Προκειμένου να 

αποκτήσει άδεια να φέρει τον Petit στη Σοβιετική Ένωση ο Vinogradov ζήτησε τη 

βοήθεια μελών του Κόμματος του Λένινγκραντ. Η επίσημη άδεια για το ταξίδι του 

Γάλλου χορογράφου απαιτούσε μεγάλη ταλαιπωρία και ένα βαθμό κινδύνου για τους 

εμπλεκόμενους (Buxton, 2013, σ. 49). Οι συναλλαγές του  με τις πολιτιστικές αρχές 

για να διαπραγματευτούν το ταξίδι του Petit στο Λένινγκραντ, ωστόσο, οδήγησαν σε 

καταγγελίες εναντίον του Vinogradov ότι ήταν συμπαθής του φορμαλισμού, του 

μοντερνισμού και της πορνογραφίας (Buxton, 2013, σ. 48).  

  Η παραγωγή  του Petit Η Παναγία των Παρισίων είχε απήχηση στο κοινό και έμεινε 

στο ρεπερτόριο του Kirov για πολλά χρόνια. Ο Vinogradov εξέφρασε ιδιαίτερη 

ικανοποίηση για την καλλιτεχνική ανάπτυξη και εξέλιξη που βίωσαν οι χορευτές του 



118 

 

από την εποχή που εργάζονταν με τον Petit. Υπό την αιγίδα του Vinogradov, το Kirov 

παρουσίασε επίσης δύο από τα πιο διάσημα έργα του Δανού χορογράφου August  

Bournonville , τη Συλφίδα και τη Νάπολη. Για τους χορευτές που είχαν εκπαιδευτεί στο 

σοβιετικό σύστημα τεχνικής μπαλέτου, η χρήση των περίπλοκων βημάτων και των 

γρήγορων, μικρών αλμάτων, αποτελούσε πρόκληση. Ο Vinogradov αναγνώρισε ότι για 

να βελτιωθούν και να ωριμάσουν ως καλλιτέχνες, οι χορευτές του Kirov χρειάστηκαν 

ακόμη περισσότερη έκθεση σε νέες και καινοτόμες χορογραφίες. Ήλπιζε επίσης να 

αποδείξει ότι η σοβιετική μέθοδος εκπαίδευσης χορευτών προετοίμαζε τους 

σοβιετικούς καλλιτέχνες να χορέψουν όχι μόνο τα κλασικά, αλλά και χορογραφίες 

οποιουδήποτε στυλ, ακόμη και κομμάτια που περιείχαν εξαιρετικά περίπλοκη και 

ασυνήθιστη κίνηση έξω από το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο μπαλέτου (Buxton, 2013, σ. 49). 

   Ο Vinogradov τήρησε και πάλι τη δέσμευσή του για εκσυγχρονισμό όταν συνάντησε 

και κάλεσε έναν άλλο ταλαντούχο Γάλλο χορογράφο, τον Maurice Béjart να ανεβάσει 

τα έργα του στο Kirov. Αλλά συνάντησε δυσκολίες όπως και όταν κάλεσε το θίασο του 

Béjart στο Λένινγκραντ. Πριν από την επίσημη πρόσκληση, ο Vinogradov χρειάστηκε 

να πείσει τον υπουργό Πολιτισμού Petr Demichev για τη σημασία της επίσκεψης του 

θιάσου και ζήτησε τη βοήθεια των Vasiliev και Maximova για να προσφύγουν στον 

Demichev. Ο  Demichev συμφώνησε με την επίσκεψη, αλλά υπό τον όρο ότι κανένα 

από τα παρουσιαζόμενα μπαλέτα δεν θα περιελάμβανε σεξ ή ερωτισμό. Οι 

παραστάσεις των μπαλέτων Béjart στο Λένινγκραντ είχαν μεγάλη επιτυχία, αλλά ο  

Vinogradov φοβόταν ότι θα ξεσπούσε σκάνδαλο λόγω του περιεχομένου τους, που 

περιελάμβανε υποτιθέμενες «ξένες ιδεολογίες». Ωστόσο, δεν συνέβη κάτι τέτοιο  και 

έτσι οι δύο θίασοι συνέχισαν να επωφελούνται από τη στενή σχέση των αντίστοιχων 

καλλιτεχνικών διευθυντών τους (Buxton, 2013, σ. 50).  

   Οι εμπειρίες στο Kirov τόσο με τον Petit όσο και με τον Béjart αποδείχθηκαν 

επιτυχημένες και αποζημίωσαν τους/τις χορευτές/τριες. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι πολιτικές απόψεις και των δύο αυτών Δυτικών χορογράφων ήταν συμπαθείς στα 

ιδανικά του σοσιαλισμού (Buxton, 2013, σ. 51). Ενδεχομένως να έπαιξε κάποιο ρόλο 

και το γεγονός αυτό, σε ό,τι αφορά την έγκριση από τις Αρχές. 

   Αφού η συνεργασία με ξένους χορογράφους ωφέλησε τους/τις χορευτές/τριες του 

Kirov, ο Vinogradov προσπάθησε επίσης να προωθήσει τη δουλειά νέων σοβιετικών 

χορογράφων. Το 1977 επέτρεψε στον επίδοξο χορογράφο Dimitri Brantsev να 
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παρουσιάσει τη δουλειά του, αλλά παρουσίασε επίσης έργα του νεότατου τότε 

χορογράφου  Boris Eifman (Lobenthal, 2016, σ. 195). Η προθυμία του Vinogradov να 

επιτρέψει σε άλλους χορογράφους εκτός από τον ίδιο να συμβάλουν στην καλλιτεχνική 

ζωή του θιάσου, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον τρόπο που ο Grigorovich διεύθυνε 

το  Bolshoi (Buxton, 2013, σ. 51). 

    Μετά από χρόνια ακραίας οικονομικής στασιμότητας, η Σοβιετική Ένωση άρχισε να 

υποβάλλεται σε μια γενική αναθεώρηση που ξεκίνησε το 1985 από τον τελευταίο 

Σοβιετικό ηγέτη, Mikhail  Gorbachev. Η Περεστρόικα (ανοικοδόμηση) απέτυχε ως 

οικονομική πρωτοβουλία, αλλά η φιλελευθεροποίηση, γνωστή ως glasnost 

(ανοιχτότητα) πέτυχε, χωρίς ωστόσο να συμβάλει στην επιβίωση του  καθεστώτος.  

(Morrison, 2016, σ. 336).  

  Σε ό,τι αφορά το μπαλέτο, στο θέατρο  Bolshoi το κλίμα ήταν τεταμένο. Ο Ι. 

Mukhamedov έφτασε μέχρι και τον Gorbachev για να του διασφαλίσει ότι η θέση του 

Grigorovich ήταν ασφαλής, πράγμα που έγινε  (Buxton, 2013, σ. 40). Ωστόσο, «η 

παρέμβαση του προέδρου και της συζύγου του στις υποθέσεις του μπαλέτου μας ήταν 

επιβλαβής και καταστροφική» αναφέρει η Plisetskaya (2001, σ. 364).  

   Παρόλα αυτά, στα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, καλλιτέχνες και 

συγκροτήματα άρχισαν να εξερευνούν νέες καλλιτεχνικές ευκαιρίες που 

παρουσιάζονταν ως αποτέλεσμα του μεγάλου ανοίγματος προς τη Δύση (Ezrahi, 2012, 

σ. 239).  

  «Κάποιοι την αντιμετώπισαν με ελπίδες», έλεγε η χορεύτρια Alla Osipenko για τη 

ρωσική απάντηση στην περεστρόικα, «αλλά μερικοί άνθρωποι ήταν αδιάφοροι, ήδη 

κουρασμένοι. Ήταν σίγουροι ότι τίποτα καλό δεν θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη 

χώρα». Η ίδια δεν ένιωθε ότι θα υπάρξουν αλλαγές, βελτιώσεις. «Σκέφτηκα ότι τίποτα 

δεν μπορεί να αλλάξει σε αυτήν την κοινωνία». Ωστόσο, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι οι 

πολιτικές αναταράξεις επέτρεψαν θετικές αλλαγές από τις οποίες οι χορευτές/τριες 

επωφελήθηκαν.  Για παράδειγμα, στο παρελθόν τα έσοδα από ξένες συμφωνίες 

πήγαιναν κυρίως στην κυβέρνηση, αλλά τώρα οι καλλιτέχνες μπορούσαν να 

διαπραγματευτούν τα δικά τους συμβόλαια και να κερδίσουν  χρήματα. «Ταυτόχρονα», 

αισθάνθηκε η Osipenko ότι «αυτοί οι άνθρωποι άλλαξαν. Έγιναν χειρότεροι. Πιο 

άπληστοι, φυσικά» (Lobenthal, 2016, σ. 212).  



120 

 

  Κάποιες προσπάθειες εκσυγχρονισμού του μπαλέτου ήδη από τα τέλη της δεκαετίας 

του ’70 αντιπροσωπεύει ο  Boris Eifman (γεννημένος το 1946). Σπούδασε κλασική 

χορογραφία στο Ωδείο του Λένινγκραντ και δημιούργησε μπαλέτα για μερικά από τα 

πιο διάσημα ιδρύματα της Ρωσίας, όπως το  Kirov. Ως φιλόσοφος και ένα πολύ 

ευαίσθητο άτομο, που ασχολείται με τα σύγχρονα προβλήματα περιγράφεται από τον  

συγγραφέα και δημοσιογράφο Yossi Tavor (2007, σ. 253). Το 1977, όταν ο Eifman 

ίδρυσε τον δικό του θίασο, ήθελε να έρθουν στο θέατρό του νέοι άνθρωποι που δεν 

είχαν δει το κλασικό ρεπερτόριο (Lobenthal, 2016, σ. 195). Σύμφωνα με την Osipenko, 

ο Eifman έλεγε ότι «οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί τις μηχανές και χρειάζονται κάτι 

πνευματικό» (Lobenthal, 2016, σ. 230).  

  Παρόλο που του δόθηκε άδεια να δημιουργήσει το δικό του θίασο, χρειάστηκε μόνο 

μία σεζόν, όπως λέει, για να αλλάξουν γνώμη οι αρχές (Mackrell, 2003). Ο Eifman και 

οι χορευτές του μπορεί να ήταν κλασικά εκπαιδευμένοι, αλλά οι κριτικοί σοκαρίστηκαν 

από τις ριζικές παραμορφώσεις των γραμμών και την ακροβατική ενέργεια με την 

οποία πειραματιζόταν ο Eifman, ο οποίος μάλιστα ενίσχυσε το «έγκλημά» του 

απεικονίζοντας χαρακτήρες που ήταν περίπλοκα, βασανισμένα, σεξουαλικά όντα και  

έλεγαν τις ιστορίες τους με εντυπωσιακές θεατρικές εικόνες. «Τότε», λέει ο ίδιος, «οι 

Αρχές με έβλεπαν ως πορνογράφο, όχι ως χορογράφο» (Mackrell, 2003). 

  Το έγκλημά του δεν ήταν ότι διαφωνούσε με τη σοβιετική πολιτική, αλλά ότι 

χορογραφούσε με στυλ που αμφισβητούσε τις ορθοδοξίες του σοβιετικού μπαλέτου. 

«Σοκαρίστηκαν από την ελευθερία κινήσεων στα έργα μου, από τον τρόπο που 

εξέφραζα τα συναισθήματα τόσο ανοιχτά στο χορό». Και συνεχίζει με τη δήλωσή τους:  

«Αυτή είναι η δυτική τέχνη και δεν τη χρειαζόμαστε εδώ». Όμως, δεν μπορούσε να 

συμβαίνει αυτό αφού στον Eifman δεν επιτρεπόταν καν να έχει διαβατήριο εκείνη την 

εποχή, σχολιάζει η Mackrell (2003) και παραθέτει την απάντησή του στις κατηγορίες 

που του απαγγέλθηκαν ότι μιμείται τη δυτική τέχνη: η πιο διαρκής πηγή έμπνευσής του 

ήταν πάντα η Ρωσία - η ιστορία, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της (Mackrell, 2003). 

   Το ασυνήθιστο ρεπερτόριο του θεάτρου του περιελάμβανε πολλές παραγωγές 

διαφόρων ειδών όπως τραγωδίες, κωμωδίες, ιστορίες από τη Βίβλο, παραμύθια, 

φιλοσοφικά και ψυχολογικά έργα. Το θέατρό του έγινε εργαστήριο όπου 

πειραματίστηκε με διαφορετικές προσεγγίσεις και επεξεργάστηκε το δικό του 

μοναδικό στυλ, που συνδύαζε επιτεύγματα σύγχρονης τέχνης και χαρακτηριστικά της 
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κλασικής παράδοσης. Στις παραγωγές του Eifman, το corps de ballet κατέχει 

σημαντική θέση και παίζει έναν ρόλο συγκρίσιμο με εκείνο των σολίστ. Στρεφόμενος 

στη ρωσική λογοτεχνία δημιούργησε το 1980 το μπαλέτο Ο Ηλίθιος βασισμένο στο 

ομότιτλο μυθιστόρημα του F. Dostoyevsky σε μουσική P. I. Tchaikovsky. Αυτή η 

παράσταση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Ρωσίας, όπως και 

το μπαλέτο του, Τσαϊκόφσκι, όπου χρησιμοποίησε την κίνηση για να διεισδύσει στον 

εσωτερικό κόσμο της μουσικής ιδιοφυΐας (Tavor, 2007, σ. 253).  

  Οι περισσότερες απόπειρες αλλαγής θεωρήθηκαν ως απειλή. «Οι Αρχές 

προσπάθησαν να κλείσουν το θίασό μου και μάλιστα να με αναγκάσουν να 

μεταναστεύσω», λέει ο Eifman. «Ήταν δύσκολο για αυτούς να με σταματήσουν από το 

να δουλεύω  γιατί τα μπαλέτα μου ήταν πολύ δημοφιλή. Αλλά μου άσκησαν 

ψυχολογική πίεση. Έπρεπε να δείξω τη δουλειά μου πολλές φορές ενώπιον μιας ειδικής 

επιτροπής πριν την αφήσουν να εμφανιστεί σε μια σκηνή» (Mackrell, 2003).  

  Το 1990, λίγο πριν την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, δημιούργησε το μπαλέτο  Δον Κιχώτης 

χρησιμοποιώντας ως βάση την αυθεντική μουσική του  L. Mincus. Η παράσταση 

κατέληξε σε ένα πολιτικό μανιφέστο καθώς η δημιουργικότητα του καλλιτέχνη 

στράφηκε ενάντια στον ολοκληρωτισμό (Tavor, 2007, σ. 253). 

  Λίγους μήνες αργότερα, το 1991, διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και θεωρητικά ο  

ολοκληρωτισμός έπαψε να υπάρχει. Πολλοί πίστευαν πως η ελεύθερη οικονομία και η 

πολιτική ελευθερία θα έφερναν και πολιτιστική ανάπτυξη. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 

συνέβη (Bushkovitch, 2016, σ. 447).  Επικράτησε μια δύσκολη από όλες τις πλευρές 

μεταβατική περίοδος, με πολλά διλήμματα σχετικά με την ταυτότητα του νέου κράτους 

(Bushkovich, 2012, σ. 477). Οι θίασοι μπαλέτου συνέχισαν τον ασφαλή δρόμο με την 

παρουσίαση των κλασικών έργων σε περιοδείες στο εξωτερικό ώστε να μπορέσουν να 

επιβιώσουν οικονομικά (Dowler, 2021, σ. 260). Οι καλλιτέχνες αισθάνονταν 

ανασφάλεια. Αρκετοί όπως ο  Irek Mukhamedov συνήψαν συνεργασίες με θιάσους του 

εξωτερικού, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για να έχουν την ευκαιρία να 

διευρύνουν το ρεπερτόριό τους (Dowler, 2021, σ. 262). Ωστόσο και εντός της Ρωσίας 

πλέον, από το 1989 είχαν ξεκινήσει δειλά κάποιες προσπάθειες για επέκταση του 

ρεπερτορίου στο Μπαλέτο  Kirov με παρουσίαση χορογραφιών του  G. Balanchine για 

παράδειγμα (Dowler, 2021, σ. 255). 
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   Στις μέρες μας, αν κοιτάξει κανείς το ρεπερτόριο των πιο σημαντικών θιάσων 

μπαλέτου της Ρωσίας, θα διαπιστώσει την έμφαση που δίνεται στην κλασική παράδοση 

αλλά και στη σοβιετική. Συνεχίζουν να παρουσιάζονται τα κλασικά μπαλέτα του  

Petipa, του  Grigorovich που πλέον θεωρούνται και αυτά κλασικά, αλλά να γίνονται 

και αναβιώσεις σοβιετικών μπαλέτων. Κοντά σε αυτά όμως, θα δει σύγχρονες 

παραγωγές καθώς και συνεργασίες με σύγχρονους χορογράφους. Επιπλέον θα δει και 

την επιστροφή στην προτίμηση για μεγάλες παραγωγές μπαλέτων όπως εκείνα του 

χορογράφου Alexei Ratmansky, Yuri Possokhov και  Jean Christophe Maillot που 

προσέλκυσαν τη διεθνή προσοχή (Istomina, 2017). Η ποιότητα των χορευτών 

παραμένει ομολογουμένως σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

  Εκείνο που δεν άλλαξε είναι η οικονομική υποστήριξη που λαμβάνουν τα μπαλέτα 

από το κράτος - το Μπαλέτο Bolshoi λαμβάνει το 70% του προϋπολογισμού του από 

το κράτος (Sulcas, 2017). Η υποστήριξη αυτή όμως έχει - όπως και είχε πάντοτε - το 

τίμημά της. Το 2017 το Μπαλέτο  Bolshoi ανέβασε μια καινούργια παραγωγή με τίτλο 

Νουρέγιεφ σε χορογραφία Yuri Possokhov αφιερωμένη στο γνωστό χορευτή. Η 

πρεμιέρα ακυρώθηκε δύο μέρες πριν και κάποιοι αναρωτήθηκαν μήπως αυτό 

οφειλόταν στην απεικόνιση της ομοφυλοφιλίας, τη συμπερίληψη του γυμνού - με τη 

μορφή μιας ολομέτωπης φωτογραφίας του Νουρέγιεφ - και γενικά την προβολή ενός 

αποστάτη που επέλεξε τη Δύση αντί της Ρωσίας. Ίσως όλα αυτά να θεωρήθηκαν μη 

κατάλληλα από την κυβέρνηση (Sulcas, 2017), αν και τελικά το μπαλέτο 

παρουσιάστηκε μετά από πέντε μήνες. 

  Το γεγονός ότι για την παράσταση κλήθηκε και σκηνοθέτης είναι εντυπωσιακό, 

καθώς κάτι τέτοιο συνέβαινε την εποχή που μεσουρανούσε το  drambalet (Istomina, 

2017). Εκείνο όμως που επισκίασε την παρουσία του βραβευμένου σκηνοθέτη της 

παράστασης και καλλιτεχνικού διευθυντή του πρωτοποριακού θεάτρου Gogol - Centr, 

Kirill Serebrennikov, είναι το γεγονός ότι συνελήφθη για κατάχρηση κρατικών 

κονδυλίων και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ωστόσο κάποιοι διατείνονται ότι η 

σύλληψή του είχε πολιτικά κίνητρα και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την καταστολή 

της καλλιτεχνικής ελευθερίας (Sulcas, 2017). Τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν για 

άλλη μια φορά τη στενή σύνδεση του μπαλέτου με την εξουσία -  και αντίστροφα -  στη 

Ρωσία σε όλη την περιπετειώδη πορεία του, από το ξεκίνημά του τον 18ο αιώνα στις 

αυτοκρατορικές Αυλές, έως τη Σοβιετική περίοδο και την αυγή του 21ου αιώνα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το σοβιετικό μπαλέτο που άρχισε σταδιακά να αναπτύσσεται μετά την Οκτωβριανή 

Επανάσταση του 1917, εξασφάλισε έναν κεντρικό ρόλο στην σοβιετική κοινωνία και 

τον πολιτισμό, ρόλο που διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου και 

εξακολουθεί  να κατέχει μέχρι και σήμερα.  

   Παρακολουθώντας την εξέλιξη της πορείας του σοβιετικού μπαλέτου, μπορούμε να 

διακρίνουμε τρεις κύριες φάσεις. Αρχικά ένα διάστημα καινοτομίας και 

πειραματισμών κατά τη δεκαετία του ’20, στη συνέχεια την προσαρμογή του στις 

επιταγές του περιοριστικού πλαισίου του σοσιαλιστικού ρεαλισμού που 

αντικατοπτρίζει την πολιτιστική πολιτική κατά τη σταλινική περίοδο και τέλος την 

κυριαρχία του πιο ελεύθερου -  ως προς τη φόρμα - χορογραφικού στυλ του  Yuri 

Grigorovich. Τις φάσεις αυτές διαδέχεται μια περίοδος στασιμότητας και σταδιακής 

παρακμής για το σοβιετικό μπαλέτο τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Σε όλες αυτές 

τις φάσεις σημειώνονται και σποραδικές κινήσεις διαφοροποίησης στις οποίες όμως 

δεν δινόταν πάντα ευκαιρία να εκδηλωθούν. Άλλωστε ολόκληρη η σοβιετική περίοδος 

χαρακτηρίζεται από  ισχυρό κρατικό έλεγχο στο μπαλέτο. 

  Οι καλλιτεχνικές ζυμώσεις που εκδηλώνονται στη Ρωσία  στις αρχές του 20ου αιώνα 

επηρέασαν και την εξέλιξη της τέχνης του μπαλέτου. Εξάλλου ο πολιτικός αναβρασμός 

που ακολούθησε την Επανάσταση του 1905, αναπόφευκτα επηρέασε και τις τέχνες. 

Από τη μια πλευρά υπήρχε ο ελεύθερος χορός της I. Dunkan ο οποίος έγινε δεκτός 

καθώς εκείνη αγκάλιασε τα σοσιαλιστικά ιδεώδη. Οι ιδέες και οι τεχνικές της 

διατηρήθηκαν για κάποια χρόνια - σε ορισμένα πειραματικά στούντιο κυρίως στη 

Μόσχα. Η επιρροή της στο μπαλέτο γίνεται εμφανής ήδη στο έργο του Fokine, αλλά 

και δεκαετίες αργότερα στο έργο καινοτόμων χορογράφων όπως ο L. Yakobson. 

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Ballets Russes του S. Diaghilev που συνέδεσαν το 

νέο τότε κίνημα του μοντερνισμού με το χορό μέσω συνεργασιών με avant-garde 

καλλιτέχνες της εποχής όπως οι P. Picasso, H. Matisse, L. Bakst, αλλά και με 

σύγχρονους συνθέτες όπως ο I. Stravinsky. Παράλληλα, οι χορογράφοι των  Ballets 

Russes δημιούργησαν και μπαλέτα που έφεραν τη σφραγίδα της ρωσικής ταυτότητας 

όπως το Πουλί της Φωτιάς ή το Πετρούσκα και παρόλο που έμειναν αποκομμένα από 

τη Ρωσία και τη μετέπειτα ΕΣΣΔ, παρουσίασαν και ένα «μπολσεβικικό» όπως το 

χαρακτήριζε ο Diaghilev μπαλέτο, το Ατσάλινο Βήμα. Η επιρροή τους στην εξέλιξη της 

τέχνης του χορού στη Δύση ήταν καθοριστικής σημασίας. Συνεργάτες των Ballets 
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Russes υπήρξαν - μεταξύ άλλων - ο M. Fokine που αναμόρφωσε το κλασικό μπαλέτο, 

ο G. Balanchine που διαμόρφωσε στην Αμερική το νεοκλασικό μπαλέτο, αλλά και μια 

γυναίκα πρωτοπόρος χορογράφος, η B. Nijinska - πράγμα πρωτόγνωρο για την εποχή. 

   Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, τα θέατρα γέμισαν με νέο κοινό. 

Εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, στρατιώτες, παρακολουθούσαν πλέον τις παραστάσεις 

στις θέσεις των ευγενών και μεγαλοαστών. Τέθηκε έτσι το ερώτημα ποια στάση θα 

πρέπει να κρατηθεί απέναντι στην τέχνη του μπαλέτου που ήταν καθαρά 

αυτοκρατορική. Να απορριφθεί ή να διατηρηθεί με κάποιες μεταρρυθμίσεις;  Η 

θεώρηση που κυριάρχησε ήταν ότι το κλασικό μπαλέτο έπρεπε να διατηρηθεί, όπως 

και κάθε τι που ανήκε στον προεπαναστατικό κόσμο της Ρωσίας, αλλά να δοθεί σε 

αυτό ένα νέο περιεχόμενο. Να γίνει δηλαδή ένα μέσο διαπαιδαγώγησης της 

κομμουνιστικής κοινωνίας το οποίο θα της μεταδίδει τα σωστά μηνύματα.  Για την 

οικοδόμηση της νέας σοβιετικής ταυτότητας κρίθηκε αναγκαία και η παράδοση. Για 

την επιβίωση του μπαλέτου ήταν καθοριστική η θέση του A. Lunacharsky, επιτρόπου 

εκπαίδευσης, ο οποίος διέσωσε πραγματικά το μπαλέτο όταν κινδύνευσε να 

αποκηρυχθεί.  

   Ταυτόχρονα, μέσα στον ορμητικό ρυθμό της Επανάστασης, και αφού το μπαλέτο 

διασώθηκε με την προϋπόθεση να επαναπροσδιοριστεί ως επαναστατικό και 

εκπαιδευτικό μέσο, υπήρξαν καλλιτέχνες που θέλησαν να πειραματιστούν με νέες 

φόρμες, επηρεαζόμενοι από τα ακροβατικά και τη γυμναστική και απομακρυνόμενοι 

από τις αφηγηματικές φόρμες (όπως ο N. Forreger κα). Κάποια από τα μπαλέτα των  

K. Goleizovsky και F. Lopukhov μπορεί να είχαν σύντομο βίο, ωστόσο η επιρροή τους 

ήταν φανερή δεκαετίες αργότερα στις χορογραφίες του Y. Grigorovich. Παρόλα αυτά 

καθ’ όλη τη δεκαετία του ’20 - που εμφανίζεται ως περίοδος έντονων πειραματισμών 

στις τέχνες - τα κλασικά μπαλέτα του 19ου αι. σε μουσική  P. I. Tchaikovsky 

εξακολούθησαν να παρουσιάζονται με μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό, καθώς η αξία 

τους θεωρούνταν αναμφισβήτητη.  

  Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Στάλιν η παρέμβαση του κράτους στο 

μπαλέτο εντείνεται, καθώς το μπαλέτο χρησιμοποιείται ως ιδεολογικό όπλο. 

Προφανώς αυτός ήταν ο λόγος που οδήγησε στην ίδρυση πολλών σχολών και θεάτρων 

σε όλη την επικράτεια της Σοβιετικής Ένωσης. Οι χορογράφοι και οι καλλιτέχνες 

όφειλαν να ακολουθούν τα δόγματα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Σε κάθε μπαλέτο 
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έπρεπε να υπάρχει μια ξεκάθαρη αφήγηση που να οδηγεί σε συγκεκριμένα 

συμπεράσματα - μηνύματα. Με τον τρόπο αυτό το μπαλέτο έγινε προσιτό στις μάζες 

αποφεύγοντας τις αμφισημίες και τις πολλαπλές ερμηνείες, καθώς έτσι θα ξέφευγε από 

τον έλεγχο της αυταρχικής εξουσίας του σταλινικού κράτους. Αυτός ήταν και ο λόγος 

για τον οποίο απορριπτόταν από τις αρμόδιες επιτροπές κάθε μπαλέτο που έρεπε προς 

τον φορμαλισμό ή το μοντερνισμό και συχνά οι χορογράφοι αντιμετώπιζαν 

προβλήματα.  

  Το drambalet που εμφανίστηκε ως χορογραφική λύση στις πολιτικές πιέσεις, ήταν 

βραχύβιο. Η έμφαση στην υποκριτική ήταν εμφανής σε κάθε παραγωγή drambalet, 

οπότε διαπιστώνεται και η επιρροή του σκηνοθέτη  K. Stanislavsky. Εξάλλου, την ίδια 

εποχή η Α. Vaganova συστηματοποίησε την εκπαίδευση και διδασκαλία του μπαλέτου 

δίνοντας κι εκείνη έμφαση στην σύνδεση της κίνησης με το συναίσθημα και το μήνυμα. 

Ο τρόπος με τον οποίο η μέθοδος της Vaganova - η οποία διδάσκεται με επιτυχία και 

σήμερα - επηρεάστηκε από τις ιδέες και μεθόδους του  Stanislavsky είναι ένα θέμα που 

θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω.   

   Είναι γεγονός ότι μετά το θάνατο του Στάλιν σημειώθηκαν αλλαγές στη Σοβιετική 

Ένωση. Οι αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης και η αποκήρυξη της τρομοκρατίας, 

επηρέασαν και τις καλλιτεχνικές εξελίξεις. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, νέοι 

χορογράφοι άρχισαν να σπάνε τις συμβάσεις του drambalet. Με κύριο εκπρόσωπο τον 

Y. Grigorovich, οι χορογράφοι αυτοί διατήρησαν τις σοβιετικές απαιτήσεις για 

ιδεολογικό περιεχόμενο αλλά εξέλιξαν το λεξιλόγιο του μπαλέτου προβάλλοντας 

αθλητικές και ακροβατικές κινήσεις, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην ψυχολογία 

των ηρώων. Ειδικά ο  Grigorovich έδωσε έμφαση στον αντρικό χορό συνόλου με 

εντυπωσιακά για την εποχή του αποτελέσματα.  

   Στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου η πολιτικοποίηση του μπαλέτου ήταν εμφανής και 

εκτός συνόρων. Παρά το τεταμένο κλίμα που χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή και ενώ 

το μπαλέτο ανάγεται σε μέσο πολιτικής προπαγάνδας  - τόσο για την ΕΣΣΔ όσο και για 

τις ΗΠΑ - το κοινό δεν εμποδίστηκε από το να απολαύσει αισθητικά τις παραστάσεις 

ενώ οι χορευτές/τριες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν - όσο ήταν δυνατό -  

εποικοδομητική σχέση και συνεργασία. 

    Η καλλιτεχνική πορεία του L. Yakobson δείχνει ότι μέσα στον κόσμο της σοβιετικής 

χορογραφίας υπήρχαν καλλιτεχνικές και πολιτικές - ιδεολογικές πιέσεις πάνω στον 
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πειραματισμό, όχι μόνο κατά τη σταλινική περίοδο αλλά και αργότερα. Επιπλέον 

διαπιστώνεται ότι δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη της κλασικής παράδοσης. 

Το να αποκοπεί κανείς από τους κανόνες του κλασικού λεξιλογίου του μπαλέτου δεν 

ήταν κάτι αποδεκτό ούτε από τον κρατικό έλεγχο αλλά ούτε από το κοινό.  

  Ωστόσο, όπως φάνηκε από τις αποστασίες σημαντικών χορευτών/τριών προς τη 

Δύση, η διάθεση για καλλιτεχνική ελευθερία εμφανίζεται έντονη σε πολλούς/πολλές 

από αυτούς/ες. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο εγκατέλειψαν τη Σοβιετική 

Ένωση. Παρόλο που η κίνησή τους αφορούσε σε προσωπικούς λόγους (ανάπτυξη 

προσωπικής καριέρας) και είχε περισσότερο καλλιτεχνικά παρά πολιτικά αίτια, στο 

τεταμένο κλίμα του Ψυχρού Πολέμου ερμηνεύθηκε ως κίνηση με πολιτικό πρόσημο 

και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.  

  Κατά την τελευταία περίοδο της σοβιετικής ιστορίας το μπαλέτο αντιμετώπισε 

δυσκολίες και αδιέξοδα τα οποία σταδιακά ξεπέρασε. Η μέχρι σήμερα πορεία του, που 

το έχει αναδείξει σε αντικείμενο παγκόσμιου θαυμασμού, αποδεικνύει ότι ακόμα και 

μέσα στα πλαίσια ενός σκληρού καθεστώτος, η τέχνη του μπαλέτου ακολούθησε μια 

δύσκολη μεν αλλά πραγματικά μοναδική πορεία και πρόσφερε διέξοδο στο κοινό και 

αλλά και βήμα σε εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Το γεγονός ότι σοβιετικά μπαλέτα με 

ιδεολογικό περιεχόμενο όπως ο Σπάρτακος τυγχάνουν μέχρι και σήμερα ευρείας 

αποδοχής και από το δυτικό κοινό φανερώνει ότι είναι ανοιχτά σε αναγνώσεις, καθώς 

αναφέρονται σε διαχρονικές αξίες όπως η ελευθερία, η ατομική βούληση και η 

συνεργατικότητα/αλληλεγγύη. Παράλληλα όμως, φανερώνει ότι και σε περιόδους 

καταπίεσης οι καλλιτέχνες μπορούν να παράγουν αξιόλογο έργο και να προσφέρουν 

στο κοινό τους  αισθητική απόλαυση. Ακόμα και μέσα σε ένα σύστημα που κατέστελλε 

την ατομικότητα οι χορευτές/τριες είχαν την ικανότητα μέσα από την τέχνη τους  να 

είναι δημιουργικοί/ες. Η ύπαρξη ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος δεν κατάφερε να 

καταπνίξει το ταλέντο και την αγάπη των χορευτών/τριών για αυτό που έκαναν.    

   Η πορεία του σοβιετικού μπαλέτου στο πέρασμα των χρόνων φανερώνει τη στενή 

διασύνδεσή του με την πολιτική και την εξουσία. Και σήμερα η σχέση του μπαλέτου 

με την εξουσία φαίνεται ότι παραμένει στενή, αν κρίνουμε από το γεγονός της 

ακύρωσης της πρεμιέρας του μπαλέτου Nureyev στο θέατρο  Bolshoi το καλοκαίρι του 

2017 λόγω του ότι κατά τα φαινόμενα, ερχόταν σε αντίθεση με την επίσημη πολιτική 

ιδεολογία, όπως συζητήθηκε στο κεφάλαιο 8. Θα λέγαμε ότι η σχέση μεταξύ τους είναι 
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αμφίδρομη αφού το ένα έχει ανάγκη από το άλλο. Το μπαλέτο έχει πάντα ανάγκη από 

οικονομική υποστήριξη την οποία πράγματι απολαμβάνει από το κράτος. Αυτό με τη 

σειρά του έχει ανάγκη το μπαλέτο καθώς εξακολουθεί να εμφανίζεται ως εξαγώγιμο 

πολιτιστικό προϊόν, άρα θα πρέπει τρόπον τινά να ακολουθεί και τις επιταγές του. Αυτή 

η σχέση ήταν και είναι ισχυρή, μπορεί να έθετε και να θέτει περιοριστικούς όρους, 

ωστόσο δεν εμπόδισε ούτε και εμποδίζει το ρωσικό μπαλέτο από το να διατηρεί μια 

μοναδική ταυτότητα.  

  Συνοψίζοντας, με την παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια ανάδειξης της πορείας 

και των εκφάνσεων του Σοβιετικού Μπαλέτου, παρακολουθώντας τις χορογραφικές 

εξελίξεις σε άμεση συνάρτηση με τα πολιτικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν την υπό 

μελέτη περίοδο. Αλλαγές στη χορογραφία σε επίπεδο τεχνικής, αισθητικής και δομής, 

εξετάζονται αναφορικά με τις εκάστοτε πολιτιστικές πολιτικές, αλλά και τις ευρύτερες 

κοινωνικοπολιτικές αναδιατάξεις - τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Διακρίνονται περίοδοι όπου κυριαρχούν συγκεκριμένες χορογραφικές τάσεις και 

σημειώνονται τόσο οι περιπτώσεις διαφωνίας ή/και απόκλισης από την κυρίαρχη 

πολιτιστική γραμμή, όσο και μεμονωμένες απόπειρες για καλλιτεχνική αυτονομία. Η 

θετική ή αρνητική αναγνώριση που έλαβαν συγκεκριμένοι/ες καλλιτέχνες και έργα, 

εντός και εκτός της Σοβιετικής ένωσης, εξετάζονται με όρους πολιτικούς, χωρίς να 

παραβλέπονται οι εσωτερικές  του μπαλέτου παραδόσεις και δυναμικές.  

  Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην διερεύνηση της σοβιετικής περιόδου με έμφαση 

στον τομέα της τέχνης, καθώς προσφέρει μία μακροσκοπική θεώρηση της πορείας της 

χορογραφίας στο Σοβιετικό μπαλέτο, παραθέτοντας παράλληλα συγκεκριμένα 

στοιχεία και περιπτώσεις μελέτης που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των 

ειδικών συνθηκών που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του ύφους του Σοβιετικού 

Μπαλέτου. Συμπληρωματικά, συμπλέει με τη σύγχρονη ερευνητική τάση για έμφαση 

στην κοινωνικοπολιτική διάσταση του χορού, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο 

ανάλυσης (σε επίπεδο χορογραφίας, κινησιολογίας, ύφους και αισθητικής). Καθώς η 

σχετική ελληνική βιβλιογραφία εμφανίζεται ιδιαίτερα περιορισμένη, η παρούσα 

μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή για περαιτέρω έρευνα στις μετεξελίξεις 

του Σοβιετικού Μπαλέτου, αλλά και του χορού εν γένει (κλασικού και σύγχρονου) 

στην σύγχρονη Ρωσία, τόσο ως απόρροια εσωτερικών εξελίξεων, όσο και σε διάλογο 

με την παγκόσμια σκηνή.  
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