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הקלאסיהמחולוהדקדנס?הגדולהההדרדרות

cב הפסיקלאהואמשותק·מלהיותרחוק
מחקריסלהשתנות.וממשיךמעולס,להתפתח
המחולשלבטכניקההעוסקתבספרות

אורשראתהזוועד-16ההמאהמןהקלאסי

והצעדיסשהמונחיסהוכיחו,-20הבמאה

מתמדת.בתזוזהנמצאיסמתאריסשאלה

במשךהקדומהבצורתסשנשמרוהמושגיס

שמשמעותסמאלהנדיריס ,שנהכמאתייס

מונחאף ,למעשה .שינויתכליתהשתנתה
גסכיוס.בשימושאינו-16ההמאהממונחי

מדוייקיסהמאודהאיטלקייס,המונחיס
 .לחלוטיןנעלמו ,-18המהמאהומגווניס,

ן •
ות Iמלהרחוקהקלאסןהמחול
להתפתחק Iהפסלאהואמשותק.

להשתנותך Iמעולם,וממש

המחולשורשיאתלגלותמבקשיסאס

ריקודי .הבינייסלימיעדלשובנחוץ ,הקלאסי
הקוויסשלהאסתטיקהאתלוהקנוהאציליס
שקובעיסבזויותהנוצריסוהגמישיס,הארוכיס

הרגל,שלההרמההדגשתכןבגוף.המפרקיס

ריקודישללקרקעהקרובלמחולבניגוד
להתרחק.החצראנשיביקשושמהס ,האיכריס
עלהחזקוהדגשהתנועהלזוויותזומהתנגדות

האסתטיקהנוצרהבקרקעהרקיעה

החצרונית.הקלאסית,

כגון ,-19המהמאהמונחיסלמשל,

 ,בשימוששעדיין ) Gargouillade (ה"גארגוייאד"

הגדיראותוהצע,דאתמתאראינוואשר

אפשרשאימושגיס,מופיעיסספרבכלבשעתו.
נעלמיס.ואחריס ,קודמיסבספריסלמצוא
מתקופותדומות,הגדרות

שוניעללהצביעיכולותשונות,
בנקודותלעיתיסמבוטל,לא

לגובהביחסכגוןחשובות,

בצעדהרגלהרמת

ס.יימסו

 Thoinot Arbeauשלבסיפרו ,-16הבמאה
 ) position (ייתנוחה"המושגלראשונהמופיע
התנוחותיסודותהיואצלוהראשונותושתי

 "חוץכלפיייהמושגוכן .כיוסלנוהמוכרות
) dehors (, בניגודחוץכלפיהרגלהפניתהוא

 .-17הבמאהלראשונהמופיעהטבעית,לנטיה
הגדרות .מעלות 45שלההפניהנקבעהאז

בלתיכיאסויותר,יותרמדוייקות

ימינו,שללאלהזהות
בעיקבותנוצרו

ייסוד

האקדמיה

עללמחול,
המלךידי

 , 1661בשנתסיבפאר ,-14הלואי
מוסכמיסכלליסלקבועהיהשתפקידה
החדשהמוסדאבללבאלט.ונוקשיס

במשימה.עמדלא

עידוןניכר-17ההמאהבסוף

 ;צעדיסשלביצועסבפרטימוגזס

בביצועדרכיס 94נרשמולמשל,

 ,) Pas de bourre (בורה"דהה"פא
פוייהראול-אוז'השלבסיפרו

) Raoul-Auger Feuiller ( כוראוגרפיהיי", ) 1700 (. 
עקרונות

שלהמכאניקה

הצעדיסביצוע

ידועכברהיה

זו- Jקלאס"מחול
נשמה",ללאות Jרטואז Jו

אוקפואה"קה J"טכנ
ם" JJהרגלשלקה J"מכאנ
נפוצותמחשבותאלה

J ין:Lנבן
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 .בימינוהמקובלהביצועזהאיןאבלאז,

שלהתלהבןתס ,-18ההמאהבמהלך

שנעשיתהטכניקה,לשכלולדוחפתהמקצועניס

בשלנבלסזהתהליךאבלויותר.יותרקשה

הבאלטבימתעלנהוגשהיה ,המסורבלהלבוש
ערה.לתנועהמתאיסשאינולבושאז,

רגלייספתיחתאותה , dehors (turn out (-ה

המקובלתוהזויתעצמה,אתהוכיחהלצדדיס,
 .מעלות) 90 (ישרהלזויתהופכתמעלות 45של

ויותריותרהבאלטמתרחקהמאהבסוף

הסאלההבדליסעדייןאבל ,הנשףמריקודי
מהותייס.הבדליסולאודרגהמידהשל

מצו Iאוו" Iרקטור I"הדבתקופת

ו Iשההשמלותאתות Iהרקדנלעצמו
זרה Iהגבעלותבאופנה,אז

ממשת Iהחצאבחגורתנת IIהמאופ

ם IIהנעלם,ואת IIלשדמתחת
לראשונהבד.ות Iהעשוהשטוחות,

I הרקדנכלהI ללאלהתנועעת
מגבלות

המהפכהבזמןאירעהבבאלטהגדולההתפנית

עלהרקדניסלבשואזעדהגדולה.הצרפתית
שנהגוהרחובלבגדיקרובשהיהלבוש,הבימה
ייהדירקטוריון"בתקופתזמן.באותוללבוש

אתהרקדניותלעצמןאימצו ) 1795-1799 (

הגיזרהבעלותבאופנה,אזשהיוהשמלות
מתחתממשהחצאיתבחגורתהמאופיינת

העקב,ללאהשטוחות,הנעלייסואת ,לשדייס
בעזרתהרגלעלוהמוחזקותב,דהעשויות
שנקראמה-לקרסולסביבקשוריססרטיס

יכלהלראשונהיינעלי-באלרינה".כיוס
 11_אתלהניףמגבלות,ללאלהתנועעהרקדנית



המאוזן,לקומעללא(אומנםלגובהרגליה
ולקפוץ.הצניעות!),מחמת

המאהשלהראשוניםהעשוריםשלושתבמשך

מרובייהתפוצצה"ממשהבאלטטכניקת-19ה

הטכניקהמתגבשתבההתקופהזוחידושים.

לראשונהמופיעבוהזמןזה .שלוהמודרנית
בצרפת,תחילה ,) pointes (בבהונותהשימוש

-וברוסיהבאיטליהזמניתבווכמעט ,-1818ב
פטרבורג.בסנט

מה Iעאה Iמבמאהוכלתקופהכל
I בססודותI סII משלהם

1~1 

התגבש ) 1832-1870 (הרומנטיקהבתקופת

הסגנוןשלהירושהבסיסעלהצרפתי,הסגנון
סיגנון,זהו .-18ההמאהשלהאריסטוקראטי

שלימותאתודורשהאלגנטיותאתהמבקש
שנוצרושעה ,-18ההמאהבתחילת .הביצוע

כגוןמושמע,טקסטללאהראשוניםהבאלטים
ג'וןמאתונוס",והאלהמארסשלייאהבתם

תפקיד , 1717משנת ,) John Weaver (ויוור

 .עצמולמחולעברהעלילהסיפור

הבעהכאמצעיהטקסט,תחתבאההמחווה

בתקופהובמיוחד ,-19הבמאהמרכזי.

רגשותלהביעמתחילהמחולהרומנטית,
למחול-לשניים,הופךושיר-האהבהבתנועה,

- 1909השנים .) pas de deux (הפא-דה-דא
הסגנוןהדרדרותשלתקופההן 1870

מוחלטתכמעטהתעלמותניכרתהקלאסי.
הופךוהואהבאלט,שלמיכולתו

איןלמעשהומאובן.שגרתילסטריאוטיפי,
האיטלקי,הסיגנוןגברים.רקדניםזובתקופה

והנמרצת,המהירההתנועהאחריחיפושיועל
הודותשם,לרוסיה,פרטנעלם,למעשה
לסגנוןזהסגנוןהצטרףפטיפה,למריוס
הטהורה.התפתחותולשיאוהגיעהצרפתי,

בשחורהברבור(במחולה"פואטה" 32ביצוע
לחיפושהתשובההיתההברבורים"),ב"אגם

הסגנוןשלוהאפקטהמהירותה"בריו",אחרי
הצרפתיהסגנוןדרישותלפי-האיטלקי

אתהרקדניתתאבדזו,מיומנותללאדווקא.
לסייםמסוגלתתהיהולאשלה,שיווי-המשקל

 .הסיבוביםסידרתאת

סימניניכרולאאירופיותארצותבשתירק
הרמהנשמרהשםורוסיה.דנמרקההדרדרות:

ורקדנים-גבריםמאו,דהגבוהההטכנית

לרקדניות.כשווי-ערךלרקודהמשיכו

גילודייגילב)(שלהרוסי",ייהבאלטמופעי
היופיאת 1909בשנתמחדשלצרפתים

הרחוקיםהבאלט,שלוהחיוניות
הלהקהלהיות.הפךשהואמהקאריקאטורה,

השלישי,הסגנוןאתלמערבהביאההרוסית
הטהור,הבאלטשלוהאיטלקי,לצרפתינוסף
שכלגדלות,בושישסגנוןהרוסי.הסגנוןאת
כגוןהיכולת,לשיאעדמפותחבוצעד

סימןהזההיוםעצםעדשנשארוהקפיצות,

הרוסי.הבאלטשלההיכר

עלכולםמבוססיםהללוהסגנונותשלושת
לקלילות,השאיפהעלטכניקה,כלליאותם

החזקים,המקצבים

שלה"פתיחה"על
חוץכלפיהרגליים

והאסתטיקה

הקווית.

הפעילותבתקופת
ה"באלטשלהשניה
 ) 1915-1929 (הרוסי"

אלההיו
יםאפגראוכורי

צעיריםצעירים,

(שהיהמיאסיןליאונידכגוןמאו,ד
עםלעבודכשהחל 19בןרק

ניז'ינסקהברוניסלאבהדייגילב),
(בןבאלאנשיןוג'ורג' ) 30(בת
בבאלטרפורמהשביצעו ,)-20ה

החדשה.צורתואתוקבעוהקלאסי

קלאסי?באלטעדייןהיהזההאם

המודרניותהצורותמולכיכן,
(האקספרסיוניזם,הלא-קלאסיות

הסיגנוןוכו'),המודרניהמחול
להשתמשהמשיךהניאו-קלאסי

בטהרתם,הקלאסישלבמרכיבים
 .חדשיםלהםהוסיףאולם

המאהריקודשרקהמאמינים,יש

הקלאסיהריקודהוא-19ה
התקופהשלזהרקואפילוהאמיתי.

כבראבל ;) 1832-1870 (הרומנטית

מאהוכלתקופהשכלנוכחנו,

בסיסייםיסודותעימהמביאה

בימינרקדקלאסיריקודמשלה.
לואישלהזוהרתבתקופההרנסנס,

ואיןקרעאין .הבארוקובימי ,-14ה

והתאריכיםאלה,כלביןעצירה
ועוזריםמעבריםלציוןרקמשמשים
מצייניםאינםאבללהתמצא,
ואינהזורמתההתפתחותכיגבולות,

 .נעצרת

היטבניכרהניאו-קלאסיהסיגנון
כגוןגדוליםיוצריםשלבעבודתם

ברוניסלאבהבאלאנשין,ג'ורג'ליפאר,סרג'
ז'ניןאולישין,דודמאסיןליאונידניז'ינסקה,

ואחרים.שארא

שלושהידיהעלהוכנסוהטכניבמישור
במודעאלאבאקראי,לאעיקריים,חידושים

היטב:מוגדריםומנימוקים

נוכחנו,המקבילות).(אוהטבעיותהתנוחות ) 1
 ) dehors (הרגלייםשלהפתיחההפכהאיך

 .מוחלטיסודלחוקשנהמאתייםבמשך
למעשההרקדןאיבדההתנוונות,בתקופת

הכיווניםשנישלו.הבחירהחופשאת
להעדפהזכוולימין)(לשמאללצדדים

ולאחור.קדימההכיווניםעלמוחלטת
איפשרההטבעיותהרגללתנוחותהחזרה

ופתחהאלהבכיווניםהשימושאתמחדש
למכביר.חדשותקומבינציותשלאפשרויות

שתיהבאלטלמילוןהכניסליפארסרג'
ו"השביעית",ה"שישית"נוספות,תנוחות-רגל

ייהראשונה"אלאבעצם,אינן,אלהאבל
הטבעיות.ו"הרביעית"

הרקדןעבורהגוף.שלהמרכזיהצירהטיית ) 2
עצמההתנועהקיימתהקלאסי,בסיגנון
גםמתיחסיםשהניאו-קלאסייםשעהלבדה,
שלפוזה .במחולכלמרכיבהתנועה,להעדר

סטאטית,היאאחתרגלעלשיווי-משקל
בכךישאלכסוני,בקוומבוצעתהיאאםאבל

ללאאפשריתבלתיכזאתתנוחהדינמיזם.
באדאג'יו,נפרדבלתילמרכיבוהפכהמשען,

יעלהלאכיוםהניאו-קלאסי.במחול-לשניים
הטיהכוללשאינואדג'יו,לחברהדעתעל
מהכיוווהגוףשלהמרכזיהצירשלכזו

 .האנכי

מאזהאצבעות.בקצההשימוששכלול ) 3

קצותעלבעמידההשימושלראשונההופיע
בוחלו ,-19ההמאהבראשיתהבהונות
בעלותהנעלייםבהעדר-תחילהשינויים.
הרגלכףכיווןהיה-המוקשיםהקצוות
מאה,אותהבאמצעלריצפה.ביחסאלכסוני

הרגלכףקוהיההנעליים,שכלולעם
הובאהגוףשלהמרכזיהציר .למאונך
בקרסולואילומאונכת,הרגלכףקדימה,
הקווית.האסתטיקהאתהנוגדתזוית,נוצרה

אתלעבורהכרחיהקו,אללשובמנתעל

 .הציפורנייםעללמעשהולעמודהאנכי,הקו
הטבעיות,בתנוחותהברךבכפיפתהדיןהוא

וה"שביעית"(ייהשישית"והרביעיתהראשונה

ליפאר.)של

הטהור,הקלאסןהסגנוןשלפתו Iשא
ם Iוהכילם Iהחוקום Iקא Iה

גנון Iהס-שלהם" IIאל Iד i"Iוא
החופשאתרואהאו-קלאסן Iהנ
ון Iעלקרון Iכע

כזוששאיפתו,הטהור,הקלאסיהסגנוןלעומת
החוקיםקיוםהיאקלאסית,אומנותכלשל

הסיגנון-שלהייהאידיאליים"והכללים
 .עליוןכעיקרוןהחופשאתרואההניאו-קלאסי

אתבצעדים,בשימושהחירותכולל

אתנדושים,מסטריאוטיפיםההתרחקות

הכוריאוגראפיים,הקוויםבבחירתהחופש

הנושאיםובבחירתלקבוצותבחלוקה

לכוריאוגראפיה.

מחברבבאלט,הניאו-קלאסיציזםלראשיתעד
וזהלמלחין,בריטוהליהנושאאתסיפקיחיד
אתהכוריאוגראף,להנחיותבהתאםחיבר,

הכוריאוגראףהיהאמורלפיההמוסיקה,

ברצונוליפאר,סרג' .התנועהאתלקבוע
העדיפויות,סולםבראשהתנועהאתלהעמיד

אתשמעצבלמיאטור",ייכוריחדש,מונחקבע
הצועדלכוריאוגראף,בניגודהמחולי,הרעיון

 ·המלחיןבעקבות

אףנסיונית;כולההיתההבאלטהתפתחות
זכויות-יוצריםלעצמודרשלאכוריאוגראף

בטכניקהמהותישינויאוחדשצעדעבור

הםהחדשניםהכוריאוגראפיםעתה,שהמציא.

בכשרוןתלויהשעבודתםאסתטיקנים,בגדר
שהםאלהשחידושיםכמובן,שלהם.ההמצאה
הולכיםאינםאםמתקבלים,אינםממציאים

גורםהמחולשלהחולףהאופי .הנכונהבדרך
לעולם.ייקלטלאמי,דנקלטשלאשמהלכ,ן

אסתטיתרעיונית,התעמקותליתרהנטייה
שנותתחילתשעדלכ,ןגרמהופילוסופית,

במאותבאלט.שלחדשהצורהצמחה-40ה



אתשיפרמללללאהבאלט ,-19ןה-18ה

ןאילךמאזכיהקןדמןת.המאןתלעןמתהמצב

ספרןתי,נןשאבסיסעלנןצרןהבאלטיס
-20ההמאהבתחילת .בלבדבתנןעהשבןטא

לבדהשהיאכ,ךכדיעדהטכניקההתקדמה
נתאפשרןכךהצןפה.להתפעלןתלגרןסיכלה

הבאלטכלל.ספרןתינןשאללאהבאלט
מאתייהסילפידןת"היההראשןןהמןפשט
 . 1909בשנתשנןצר ,פןקיןמיכאיל

ספרותןנושאעלהמבוססהבאלט
סתום,במבוןעצמואתמצא

קו Iוהפסכמעטם Iאוגראפ Iוהכור

שכמותוצור Iל

חיפןשהחלהראשןנההעןלסמלחמתערב
רעיןנןתלבטאהמסןגלתבאלט,צןרןתאחרי

במסגרתרקיתיזהי.עלןלהתבססמןפשטיס,
הצןרןתשלןשהקתיימןהניאן-קלאסיהבאלט

עלהמבןססהבאלטבן-זמנית.הבאלטשל
סתןס,במבןיעצמןאתמצאספרןתינןשא

ליצןרןהפסיקןכמעטןהכןריאןגראפיס

ןלבצעלהמשיךהפריעלאזהאבלשכמןתן.
ייהסילפידה",כגןןמעןלןתייספרןתיןת"יצירןת

ןכןי.הברבןריס"ייאגסייגייזל",

מהרהןעדבעןלסנפןץהניאן-קלאסיהסיגנןן

יןצריסשלהמרכזיהכןריאןגראפילכליהפך
רביס.

ניכרתשןב-20ההמאהשל-50הבשנןת

לייקלאסישהןפךהבאלט,בסגנןןתפנית
פטירןלאןכגןןיןצריסשלבעבןדתסבן-זמננן",

מןדברנעלסלאהפעסגסבזיאר.מןריסאן
ןהניאן-קלאסיהקלאסילסגנןןאבלהעבר,
חדשיס.יסןדןתנןספיס

אתמןסיףהניאן-קלאסיאתראינן ) 1

ייכלפי ," en dedans "הטבעיןת,התנןחןת

שימשןאזעדחןץ".ייכלפילתנןחןתפניס"

דמןיןתלאיפיןןפניס"ייכלפיהתנןחןת
מימי .בלבדגרןטסקיןתמגןחכןת,מןזרןת,

השימןשבן-זמננן",ייהבלטשלהסגנןןראשית
מטרה.לכלהןתרבהן

הלבןשבשל .הכןללניתהכןריאןגראפיה ) 2

התרכז-18הבמאההבאלטהמסןרבל,

השרןןליס .הרנלייסבתנןעתבעיקר

תנןעהאיפשרןלאהתלבןשןתשלהמנןפחיס
בתןךכלןאהיההנןהזרןעןת.שלחןפשית

הטיהאןכפיפהאיפשרשלאצמן,דיישריןן"

הצידה.

הזרןע,תנןעןתלמחןלנןספן-19הבמאה

" port de bras ", חשפהשהאןפנהמשןס
עדייןעצמןהנןאבל .הזרןעןתאתןשיחררה

המאהרקמנביל.מחןךבתןךסנןרנןתר

הרקדןאתסןף,סןףשיחררה,-20ה

ןהכןריאןנראפיההמנבלןת,מכלןהרקדנית

הזרןעאןהרנלבתנןעןתעןדעסקהלא

אלהכמןזעיריס,שריריסאפילןבלבד.
עינייסאתאןהפהאתאצבעןת,המזיזיס

במחןל.השתלבן

הקלאסי,בבאלט .הקרקעעלהתנןעה ) 3
עליןהיהאסרקהריצפהעלשכבהרקדן
בסןףנייזללמשל,כמן, ( .הבימהעללמןת

איפשרלאהלבןשהראשןנה.)המערכה

תמידהרקדןעמדלכןשכיבה.תןךתנןעה
מכלןלאתנילההמןדרניהבאלט .רנליןעל

 ,השלישי"ייהמימדאתהאפשרןיןת,
האפשרןיןתאתחןקריסןהכןריאןנראפיס

לרשןתס.העןמדןתהרבןת

הקןןיתהאסתטיקהבימינןיכןלןתלראשןנה
לדןרהאיזןןהפרתשלןהזןןיתיתהאיזןן'של

כלבת-זמננןשבמןסיקהכשס .אחתבכפיפה

כלכךהמןסיקה,אתלשמשיכןליסהצליליס
משןסלכןריאןנראפיה,בחשבןןבאהתנןעה

סננןןמכלליטןלניתן ,החידןשהיאשהסיסמה
לאעןדמהמחפשיס,טכניקה.בכלןלהשתמש

איןהקלאסי,במחןלןמדןברהיןתאבל, .נעשה
המאןתאתהישניס,היסןדןתאתלשכןח

ייכלפיהתנןחןתאתהבהןנןת,אתלנן,שקדמן
ןכןי.חןץ"

הןאבעלילה,עןדעןסקאינןבן-זמננןהבאלט
מספקהמחןל .לתבןנהמאשרלרנשיןתרפןנה

הצןפהעלכןןעלמידע,ןפחןתפחןתלצןפה

אתלעצמןלבנןתעלין .אקטיבייןתרלהיןת
ןאןזניןשעיניןמהלפיהבאלט,עלהשקפתן
נבןלןתאיןהרעיןנילבאלט .לןמספקןת

לפנימתחילההתנןעהלעיתיסןלכןמןנדריס,
לרקןדממשיכיסןהרקדניסהמס,ךהרמת

מסךבלינסשאפשרןהתברר, .ירדשכבראחרי
הבימה!עלתנןעהללאןאפילןכלל,

השס,ברןך

פןרסייתיןיליאס

בזיארמןריסאן

מריןסאינס

לאשאספטיפה,
הבאלטכן,

מתהיההקלאסי
דברכלמכבר,
מתפתחשאינן

אתנןפחןמתחדש,

הרצןן .נשמתן

רקמביא ,"-19הבמאהייכמןבאלטליצןר
ןלא ," ..של,סגנןנן"לפילעבןדןתאןלחיקןייס

ממש,שלאןמנןתיתליצירה

לפנןלה Iמתחהתנועהם Iת Iלע
ם Iכ Iממשם Iוהרקדנהמסך,הרמת

רד.והתברר, Iשכבראחרןלרקוד
לו Iואפכלל,מסךבלןגםשאפשר

מה! Iהבעלתנועהללא

 1787משנת ) Compan (קןמפאןשלבמילןנן
המלחיןשלשבתקןפתןלהןדןת,ייעלינכתב:
אז,שלהמןסיקהכמןממשהיה,המחןללןלי,

לימינן.בהשןןאהאןפי,ןנעדרקרחד-נןני,
יןתר,מנןןנןתבימינןהרקדניסתנןחןת

מהירןתהתנןעןתחזקןת,יןתר attitudesה-

קשןתתנןעןתישקפיצןת,ישברק,ישיןתר,

שללשיאהניעבימינןהריקןד .לביצןעיןתר
שלימןת."

מזהעשירשלהשהמחןלסברן,תקןפהכלבני
לשיאכיןסהגענןהאסשעברן,הזמניסשל

הקלאסישלמןשלמתלפתיחןתהאפשרןיןת,
אןלי,המחןל!צןרןתכלכלפיהעכשןןי

חדשיס,דבריסימציאןבןדאישלנןהצאצאיס
הקלאסיייהבאלטיאמרן:רבזמןןעןד

 ".העתכלןמשתנהתמי,דחי

קלאפרראדןמצרפתיתתרנס

בכתב-העתהןפיעהמאמר
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