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თამარ ცაგარელი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი

ბალეტი – როგორც ცნობიერების ნაკადი

XX სა უ კუ ნის და საწყის ში, ამე რი კა ში „Modern Dancing“-ის 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა,  ცეკ ვის ამ ფორ მის, რო გორც თე ო-
რი უ ლი, ისე პრაქ ტი კუ ლი სწავ ლე ბის მე თო დე ბის არ სე ბო ბას უკავ-
შირ დე ბა. ანუ, შე საძ ლე ბე ლია ით ქ ვას, რომ კარ გი ნი ა და გი იყო 
შექ მ ნი ლი და ამი ტო მაც, გა საკ ვი რი არ არის, რომ ის წინ უს წ რებს 
კლა სი კურ ბა ლეტს. 

 „Modern Dancing“-ი წარ მო იშ ვა პრო ტეს ტის ნიშ ნად. ეს იყო გა-
ნაცხა დი ევ რო პუ ლი ბა ლე ტის წი ნა აღ მ დეგ. ცნო ბი ლი ა, რომ კლა-
სი კუ რი ბა ლე ტი მრა ვა ლი კომ პო ნენ ტის გან შედ გე ბა. ის იყე ნებს 
მდი დარ, და მუ შა ვე ბულ მა სა ლას ძლი ე რი არ სე ბუ ლი რიტ მუ ლი 
ფორ მე ბის სა ფუძ ველ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი სა უ კუ ნის 20-30-იან წლებ ში, 
ამე რი კა ში ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ხე ლოვ ნე ბა ცვლი ლე ბე ბის ზღვარ ზე 
იმ ყო ფე ბო და. ვინც კლა სი კუ რი ბა ლე ტის „ლექსიკონით“ მუ შა ობ-
და, ცდი ლობ და შე ეც ვა ლა მი სი „სინტაქსი.“ მო ცეკ ვა ვე ებ მა, რო დე-
საც ფი ზი კუ რად ჩა მო შორ დ ნენ ევ რო პულ კლა სი კურ ტრა დი ცი ას 
(იგულისხმება ემიგ რან ტე ბი), და იწყეს თა ნა მედ რო ვე ქო რე ოგ რა-
ფი ის შეს წავ ლა. ამ გზას და ად გა ჯორჯ ბა ლან ჩი ნიც. იგი იმ სამ ყა-
რო ში აღ მოჩ ნ და, სა დაც ბა ლეტს არ სურ და ყო ფი ლი ყო წარ სუ ლის 
კლა სი კუ რი ქო რე ოგ რა ფი ა, ხო ლო თა ვად კლა სი კურ ბა ლეტს არ 
სურ და ყო ფი ლი ყო სი უ ჟე ტუ რი. აბ ს ტ რაქ ტუ ლი ბა ლე ტი გან ცალ კე-
ვე ბუ ლი იდ გა. ან ტი ბა ლე ტი ყვე ლა ფერს უარ ყოფ და. XX სა უ კუ ნის 
სკეპ ტი კუ რი ამე რი კა, ევ რო პას თან შე და რე ბით, უფ რო ღია აღ მოჩ-
ნ და ხე ლოვ ნე ბა ში ახა ლი იდე ე ბის მი სა ღე ბად.

ცნო ბი ლი ა, რომ სას ცე ნო ცეკ ვი სად მი ორი ძი რი თა დი მიდ გო მა 
არ სე ბობს: აკა დე მი უ რი და ექ ს პ რე სი უ ლი. აკა დე მი უ რი ცეკ ვა ეძღ-
ვ ნე ბა სტი ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას, წარ მო ად გენს მოქ მე დე ბის წე სე ბის 
კოდს. მი სი მი ზი დუ ლო ბა გა მომ დი ნა რე ობს სი ახ ლო ვი დან, ცნო-
ბა დო ბი დან და მი სი მო უ ლოდ ნე ლო ბა მო სა ლოდ ნე ლი ა. მა ყუ რე-
ბე ლი და დის აკა დე მი ურ ცეკ ვა ზე, რომ დატ კ ბეს ქო რე ოგ რა ფი უ ლი 
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ოს ტა ტო ბით, შე ახ სე ნოს სამ ყა როს სრულ ყო ფი ლე ბა არას რულ ყო-
ფილ დრო შიც კი. რა საკ ვირ ვე ლი ა, მა ყუ რე ბე ლიც გან საზღ ვ რუ ლია 
მა თით, ვი საც აკა დე მი უ რი ცეკ ვის ენის გა გე ბა შე უძ ლია და ტაშს 
უკ რავს გზავ ნილს. უმე ტე სი ევ რო პუ ლი სას ცე ნო ცეკ ვა აკა დე მი უ-
რი ა. რო გორც აღ მო სავ ლე თის სა მე ფო კა რის ცეკ ვე ბი, და შე საძ-
ლო ა, ძვე ლი ბერ ძ ნუ ლი რი ტუ ა ლე ბი. ევ რო პე ლე ბი სათ ვის ბა ლე-
ტი ცე რე მო ნი ა ლის და მო რა ლის სიმ ბო ლოა ექ ს პ რე სი ულ ცეკ ვა ში, 
სტი ლი არის მხო ლოდ ერ თ -ერ თი სა შუ ა ლე ბა ადა მი ა ნის იდე ის 
გად მო სა ცე მად.

„ცეკვას შე იძ ლე ბა უნ დო დეს იმ სა ზო გა დო ე ბის დან გ რე ვა ან 
გამ თ ლი ა ნე ბა, სა ი და ნაც თა ვად ცეკ ვა იბა დე ბა, მაგ რამ, ნე ბის მი-
ერ შემ თხ ვე ვა ში, აპ რო ტეს ტებს, თუ მხარს უჭერს, უგუ ლე ბელ ყოფს 
აკა დე მი უ რი წე სე ბის კოდს, მი სი მა ყუ რე ბე ლი ელის მო უ ლოდ ნელ 
გა მოცხა დე ბას“.1

უმე ტე სად, ამე რი კუ ლი ცეკ ვა ექ ს პ რე სი უ ლია იმ გა გე ბით, რომ 
ის ახა ლი ფორ მე ბის ძი ე ბა ში ა, იდე ე ბის გა მო სა ხა ტა ვად ან ძვე ლი 
ფორ მე ბის შე საც ვ ლე ლად, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლი ან იდე ე ბის გა-
მო ხატ ვას. იდე ე ბი შე იძ ლე ბა შე ი ცავ დ ნენ ვი ზუ ა ლურ, მუ სი კა ლურ, 
კი ნე ტი კურ და სხვა არა ვერ ბა ლურ მხატ ვ რულ ჩა ნა ფიქ რებს, ასე ვე 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ საც. ევ რო პა ში და ბა დე ბუ ლი ბა ლე ტის ქო რე ოგ-
რა ფე ბი, რომ ლებ მაც დი დი წვლი ლი შე ი ტა ნეს ამე რი კუ ლი ცეკ ვის 
გან ვი თა რე ბა ში, იყ ვ ნენ ექ ს პე რი მენ ტა ტო რე ბი. ისი ნი სრულ წარ-
მა ტე ბას ვერ აღ წევ დ ნენ თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი და მაბ რ-
კო ლე ბე ლი გა რე მო ე ბე ბის გა მო, რომ ლის სა უ კე თე სო მა გა ლითს 
თვით ჯორჯ ბა ლან ჩი ნი წარ მო ად გენ და.

რო დე საც ბა ლან ჩი ნი ამე რი კას ეს ტუმ რა და სა მუ და მოდ დარ ჩა 
იქ, ამე რი კე ლებს უკ ვე ჰქონ დათ უამ რა ვი სა კუ თა რი სას ცე ნო ცეკ-
ვე ბი: ვო დე ვი ლებ ში, მე ნეს ტ რე ლე ბი სა და ვა რი ე ტე შო უ ებ ში, Opera 
house-ი მი უ ზიკ ჰო ლის ხში რი მას პინ ძე ლი გახ და: ეგ ზო ტი კუ რი 
ცეკ ვე ბი, tap-dancing-ისა თუ ბა ლე ტის  მო ცეკ ვა ვე ე ბი ერთ სას ცე-
ნო სივ რ ცე ში ცეკ ვავ დ ნენ. ამე რი კე ლე ბის თ ვის კლა სი კუ რი ბა ლე ტი 
ერ თ გ ვა რი გა სარ თო ბი ხა სი ა თის ცეკ ვა გახ ლ დათ.

ბა ლან ჩინ მა პე ტერ ბურ გი და ტო ვა, რო გორც ჩა მო ყა ლი ბე-
ბულ მა ქო რე ოგ რაფ მა. მან შექ მ ნა კლა სი კუ რი ბა ლე ტის ახა ლი 

1 Brian Seibert. CRITIC’S PICK - History, Rarity and an Odd, Fascinating Solo - https://
www.nytimes.com/2020/02/07/arts/dance/new-york-city-ballet-review.html;

https://www.nytimes.com/2020/02/07/arts/dance/new-york-city-ballet-review.html
https://www.nytimes.com/2020/02/07/arts/dance/new-york-city-ballet-review.html
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ლექ სი კო ნი, შეც ვა ლა სა ბა ლე ტო ენა, მო ცეკ ვა ვეს მის ცა შე უზღუ-
და ვი თა ვი სუფ ლე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
იგი აღ მოჩ ნ და, რო გორც ნო ვა ტო რი, ასე ვე კლა სი კო სი ქო რე ოგ-
რა ფიც. ამის სა უ კე თე სო მა გა ლი თია მი სი სპექ ტაკ ლი „სერენადა“ 
(კომპოზიტორი – პეტ რე ჩა ი კოვ ს კი), რომ ლის პრე მი ე რა 1935 
წლის 1 მა ისს ნი უ -ი ორ კ ში, თე ატრ ადელ ფ ში (Adelphi Theatre), 
„Belly Dance“ და სის შეს რუ ლე ბით გა ი მარ თა (თბილისში ბა ლე ტი 
1962 წელს იყო ნაჩ ვე ნე ბი). სწო რედ, აქე დან იწყე ბა მი სი, რო გორც 
ქო რე ოგ რა ფის ნე ოკ ლა სი ციზ მი, სივ რ ცის, მოძ რა ო ბის, მუ სი კის, 
ფე რი სა და გა ნა თე ბის ეს თე ტი კის გა მო ყე ნე ბით. იგი ახერ ხებ და, 
ტრა დი ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბით, ახა ლი ქო რე ოგ რა ფი უ ლი სტრუქ ტუ-
რა შე ექ მ ნა. ის პო უ ლობ და ცეკ ვის შე სა ბა მი სო ბას არა მხო ლოდ 
რიტ მ თან, მეტ რ თან, მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ე ბის ჰარ მო ნი ას თან, 
არა მედ ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის ტემ ბ რ თა ნაც. სტრა ვინ ს კი წერ და, რომ 
ბა ლან ჩი ნის ქო რე ოგ რა ფია შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა „თვალებით 
გეს მო დეს მუ სი კა“1 და აღმოაჩინო მასში ახალი ნიუანსები.

ბა ლე ტი „სერენადა“ თით ქოს ჰგავს ცნო ბი ე რე ბის ნა კა დის მო-
ნო ლოგს, იმ პ რე სი ო ნის ტულ მხატ ვ რო ბას. ქო რე ოგ რა ფი უ ლი კლა-
სი ციზ მი ვლინ დე ბა ილე თე ბის ძი რი თა დი ლექ სი კო ნით, მი სი შე სა-
ფე რი სი სივ რ ცით, გა ნა თე ბი თა და ფე რით. ბა ლე ტის ფორ მა თა ვის-
თა ვად უნი კა ლუ რი ა. წამ ყ ვა ნი მო ცეკ ვა ვე ე ბის გან ლა გე ბა და გა მო-
ყე ნე ბა არ იმე ო რებს არც ერთ არ სე ბულ მო დელს, ნა წარ მო ე ბის 
არ სი, მი სი ეს თე ტი კა და გზავ ნი ლი იდუ მა ლი ა. ბა ლე ტი „სერენადა“ 
სავ სეა მძაფ რი, სა ხი ფა თო შემ თხ ვე ვე ბით და მო აქვს ფა რუ ლი დი-
ნე ბე ბი, ში ში სა და შფო თის გა რე შე. ცეკ ვა, თა ვის თა ვად, მშვი დი და 
გამ ჭ ვირ ვა ლე ა, მა ში ნაც კი, რო ცა ტემ პი მა ტუ ლობს. მუდ მი ვი ცვა-
ლე ბა დო ბა დიდ შთა ბეჭ დი ლე ბას ქმნის. სპექ ტაკ ლის და საწყის ში 
უც ნო ბი ა, თუ ვინ არის მთა ვა რი მო ცეკ ვა ვე, ბა ლან ჩი ნი ამას არ 
გვე უბ ნე ბა. მო ცეკ ვა ვე ე ბის პარ ტია გან საზღ ვ რუ ლი არა ა. პარ ტი ის 
გან ვი თა რე ბა და მი სი ურ თი ერ თო ბა პარ ტ ნი ო რებ თან ცეკ ვის და-
სას რულს იკ ვე თე ბა, სა დაც ის, მთა ვა რი მო ცეკ ვა ვე, ახალ როლ ში 
წარ მოდ გე ბა. 

ჯორჯ ბა ლან ჩი ნი თავს არი დებს ვარ ს კ ვ ლა ვურ სის ტე-
მას ბა ლეტ ში. იგი იყე ნებს ორ ტაქ ტი კას, რაც ნათ ლად იკ ვე თე ბა 

1 Balanchine And Stravinsky: An Innovative Partnership: Two Innovators, Risk 
Takers, and Masters of their Art Forms - https://www.sfballet.org/balanchine-and-
stravinsky-an-innovative-partnership/ 

https://www.sfballet.org/balanchine-and-stravinsky-an-innovative-partnership/
https://www.sfballet.org/balanchine-and-stravinsky-an-innovative-partnership/


30

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #2 (87), 2021

„სერენადაში“. კორ დე ბა ლეტს აქვს ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი ფუნ ქ ცი ა, ხო-
ლო, პა- დე- დეს მო ნაც ვ ლე ო ბა ან სამ ბ ლით ხდე ბა. მო ცეკ ვა ვე ე ბის 
მოძ რა ო ბით ასი მეტ რი უ ლი დი ზა ი ნი იქ მ ნე ბა, რო მე ლიც დი ა გო ნა-
ლუ რი ხა ზით ვი თარ დე ბა და შემ დ გომ კი, პი რუ კუ.

ბა ლე ტი „სერენადა“ იმა ვე სა ხელ წო დე ბის – სე რე ნა და დო- მა-
ჟო რის – მი ხედ ვი თაა შექ მ ნი ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩა ი კოვ ს-
კის ეს ნა წარ მო ე ბი ბა ლე ტის თ ვის არ და უ წე რი ა, ქო რე ოგ რა ფი ისე 
ავი თა რებს მთა ვარ თე მას, იმ გ ვა რად ქმნის სხვა დას ხ ვა ემო ცი ი სა 
და სი ტუ ა ცი ე ბის არ სე ბო ბას, რომ ნა წარ მო ე ბის ოთხი ვე ნა წი ლი სა-
ცეკ ვაო ხა სი ა თის სტრუქ ტუ რად გარ და იქ მ ნე ბა. იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი-
ლე ბა, რომ ბა ლეტს აქვს სა კუ თა რი სი უ ჟე ტი, გა რეგ ნუ ლად „სუფთა“ 
ცეკ ვა ქმნის თა ვი სე ბურ თხრო ბას და რო გორც მა ყუ რე ბელ მა, შე-
მიძ ლია გან ვას ხ ვა ვო ჩე მი მუ სი კა და ჩე მი ცეკ ვა. და მე თან ხ მე ბით, 
რომ არაპ როგ რა მი რე ბულ მუ სი კა ლურ ნა წარ მო ებ ში აუცი ლე ბე-
ლი არ არის სი უ ჟე ტი,  ეს თე ტი კუ რი სი ა მოვ ნე ბა რომ მო გა ნი ჭოთ. 
მო ცარ ტის სიმ ფო ნი ე ბით, ჩვენ, არა ნაკ ლებ სი ა მოვ ნე ბას ვი ღებთ, 
ვიდ რე ბეთ ჰო ვე ნის სი უ ჟე ტუ რი სიმ ფო ნია „პასტორალით“.  ბა-
ლან ჩი ნი ქო რე ოგ რა ფი ის სა შუ ა ლე ბით „სერენადაში“ გა მო ხა ტავს 
მუ სი კა ლუ რი პი ე სის თა ვი სე ბურ გა გე ბას. ეს ბა ლე ტი მი სი პირ ვე ლი 
დად გ მა იყო შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, მას შემ დეგ, რო ცა უკ ვე ჩა მო-
ყა ლი ბე ბუ ლი აქვს თა ვის სკო ლა ნი უ -ი ორ კ ში ლინ კოლნ კერ ტა ი-
ნის და ედუ არდ უორ ბერ გის დახ მა რე ბით. „სერენადა“ იმ გაკ ვე-
თი ლე ბის შე დე გი ა, რო მელ თაც ის სტუ დი ა ში ას წავ ლი და. მი სი სცე-
ნუ რი ოს ტა ტო ბის არ სი გახ ლ დათ სი ახ ლის შეგ რ ძ ნე ბა ცეკ ვა ში, ის, 
რაც მა ნამ დე არ არ სე ბობ და თა ვი სუფ ლე ბის მოყ ვა რე ამე რი კა ში. 
აშ კა რა ა, რომ ქო რე ოგ რა ფი მოკ ლე, შემ თხ ვე ვი თი ეპი ზო დე ბის, 
დრა მა ტუ ლი და ძა ბუ ლო ბის, თე ატ რა ლუ რო ბის მი ნი ჭე ბის წყა ლო-
ბით ერთ მთლი ა ნო ბა ში მუ სი კას თან იყო სინ ქ რონ ში. სპექ ტაკ ლის 
ყუ რე ბი სას შთა ბეჭ დი ლე ბა გრჩე ბა, რომ ამ ბა ლე ტის სა ი დუმ ლო 
სი უ ჟე ტი ა, რაც სრუ ლად ცდე ბა რე ა ლო ბას. „სერენადაში“ მო ცეკ-
ვა ვე ე ბი უბ რა ლოდ მოძ რა ო ბენ შე სა ნიშ ნა ვი მუ სი კის თან ხ ლე ბით. 
ბა ლე ტის ერ თა დერ თი სი უ ჟე ტი კი – სე რე ნა დის მუ სი კაა – ცეკ ვაა 
მთვა რის შუქ ზე.



31

Art Science Studies #2 (87), 2021

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 Brian Seibert. CRITIC’S PICK - History, Rarity and an Odd, Fascinating 
Solo.

https://www.nytimes.com/2020/02/07/arts/dance/new-york-city-ballet-
review.html? 

•	 Balanchine And Stravinsky: An Innovative Partnership: Two 
Innovators, Risk Takers, and Masters of their Art Forms - https://www.
sfballet.org/balanchine-and-stravinsky-an-innovative-partnership/ 

https://www.nytimes.com/2020/02/07/arts/dance/new-york-city-ballet-review.html
https://www.nytimes.com/2020/02/07/arts/dance/new-york-city-ballet-review.html
https://www.sfballet.org/balanchine-and-stravinsky-an-innovative-partnership/
https://www.sfballet.org/balanchine-and-stravinsky-an-innovative-partnership/
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BALLET – AS A STREAM OF 

CONSCIOUSNESS

Summary

Developed in the 20th centery, primarily in the United States and 
Germany, modern dance resemblesmodern art and music in being 
experimental and iconoclastic. Modern dance began at the turn of 
the century;

Each rebelled against the rigid formalism, artifice, and 
superficiality of classical academic ballet and against the banality of 
show dancing. Each sought to inspire audiences to a new awareness 
of inner or outer realities, a goal shared by all subsequent modern 
dancers.

The form of dance style known as „modern dance“is an artistic 
dance form that allows free movement based on choreography that 
seeks to provide the audience with a subject and theme. Modern 
dance performers created this free form style to allow older dancers 
to continue to dance long after their ballet dance careers ended. Loie 
Fuller, Isadora Duncan and Eleanor Anderson first performed modern 
dance publicly by the 1880s. These are the first modern dancers who 
paved the way for uninhibited freedom in dance. The point of modern 
dance is to allow the audience to see the “story” modern dancers 
create.

It has been believed that modern dance is merely “free form” 
ballet. The reality is that modern dance technique relies heavily on 
the ability to use the entire body to form the dance theme while 
following classic styles of modern dance steps. Modern dance is not 
contemporary dance or lyrical dance. It has a syllabus that uses the 
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names of the most famous modern dance choreographers like Jose 
Limon, Martha Graham and Cunningham. Thus, the modern dance 
syllabus contains classic techniques such as: Cunningham, Limon, 
Graham, Release.

Most of the actual modern dance steps have French ballet names 
like chasse, coupe, pas de bouree” and “tendu.” Borrowing some 
of the movements of modern jazz, modern dancers also perform 
arabesque extensions, chaine turns and use certain of the ballet 
positions of the arms and feet. Today’s modern dance themes often 
are based on certain pieces of classical movement like the stunning 
modern dance artistic director and former Alvin Ailey dancer who 
performed „Cry.“  


	_Hlk83895015
	_Hlk84175952
	_Hlk84175838
	_Hlk41494489

