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การแสดงบัลเลต์เรื่องจีเซลล์ (Giselle)  

ของคณะบัลเลต์บอลชอย บัลเลต์ 

มธุรดา ศรีมิ่งเมืองนิเวช 

งานเขียนเชิงวิชาการฉบับนี้ได้แรงบันดาลใจในการวิเคราะห์จากวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“ศึกษาการแสดงบัลเลต์เรื่องจีเซลล์ (Giselle) ของคณะบัลเลต์บอลชอย บัลเลต์” 

ของ เพชรไพลิน สุวรรณดารา สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

1. ประวัติความเป็นมา 

  

 1.1 ประวัติความเป็นมาของบัลเลต์รัสเซียโดยสังเขป 

 ศิลปะการแสดงบัลเลต์รัสเซียได้ถูกนำเข้ามาในศตวรรษที่ 17 เป็นครั้งแรกในสมัยของ

พระเจ้าซาร์อะเลคเซย์ที่ 1 ในงานอภิเษกสมรสของพระองค์และได้รับความนิยมมากขึ้นในสมัย

พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชเนื่องจากพระองค์มีความชื่นชอบในศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกจึงได้

นำนักแสดงจากตะวันตกเข้ามาแสดงในรัสเซีย ในศตวรรษที่ 18 บัลเลต์เริ่มแพร่หลายมากขึ้น

ในรัสเซียและเป็นที่นิยมมากในหมู่คนชั้นสูงและได้มีการเปิดโรงเรียนสอนบัลเลต์อย่างเป็น

ทางการชื่อว่า ‘โรงเรียนอิมพีเรียล คาเด็ท’ ในศตวรรษที่ 19 ปี ค.ศ. 1828 บิดาแห่งบัลเลต์

รัสเซีย ชาร์ล หลุยส์ ดิเดลอท (Charles Louis Didelot) ได้สร้างบัลเลต์จากนิยายที่มีชื่อเสียง

ของ อเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น (Alexander Pushkin)  
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ชื่อว่า นักโทษแห่งคอเคซัส (Prisoner of the Caucasus) มีการประดิษฐ์ท่าเต้นที่เป็นรูปแบบ

สากลมายิ่งขึ้นจนได้กลายมาเป็นรากฐานของบัลเลต์รัสเซียในเวลาต่อมา แต่ในขณะนั้นนักบัล

เลต์รวมไปถึงนักประพันธ์เพลงส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวต่างชาติ ชาวรัสเซียแท้ที่มีความรู้และ

ความสนใจที่อยากจะพัฒนาบัลเลต์นั้นยังมีน้อย  

ต่อมาในศตวรรษที่ 20 ปี ค.ศ. 1930 ที่เมืองเลนินกราดมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนบัล

เลต์ขึ้นในชื่อ ‘วากาโนวา’ (Vaganova) โดยมีผู้อำนวยการคือ เอกริปปินา วากาโนวา 

(Agrippina Vaganova) ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบัลเลต์ให้ก้าวหน้าและไม่จำเจ แต่การแสดง

บัลเลต์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกนั้นส่งผลให้การแสดงมีกฎข้อบังคับที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐ

ในขณะนั้น ผลผลิตที่มาจากโรงเรียนสอนบัลเลต์วากาโนวาได้ถูกเผยแพร่ไปในตะวันตก จากรูป

แบบการแสดง เทคนิคการเต้น การสื่อสารทางอารมณ์ที่ไม่เหมือนบัลเลต์ของชาติไหนทำให้บัล

เลต์รัสเซียเริ่มได้รับความนิยมและมีบทบาทมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพภายในโรงละครบอลชอยในปี ค.ศ. 1856 

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Performance_in_the_Bolshoi_Theatre.JPG 
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1.2 ประวัติความเป็นมาของคณะบัลเลต์บอลชอยโดยสังเขป 

คณะบัลเลต์บอลชอย (Bolshoi Ballet) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1776 มีชื่อเดิมว่า ‘โรง

ละครเปโตรฟสกี้’ ตั้งอยู่ที่เมืองมอสโคว์ ในปี ค.ศ. 1900 คณะบัลเลต์บอลชอยได้เริ่มสร้างบัล

เลต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มารวมกับเรื่องราวบัลเลต์ที่มีชื่อเสียง

แล้วนำกลับมาแสดงอีกครั้ง เช่น Swan Lake, Giselle, Coppélia โดยมีการปรับปรุงให้ทัน

สมัยมากขึ้น 

ความเป็นที่นิยมของคณะบัลเลต์บอลชอยในรัสเซียนั้นมีความนิยมน้อยกว่าคณะบัล

เลต์มารินสกี้ (Mariinsky Ballet หรือ Imperial Ballet) ที่เป็นคู่แข่ง ทั้งสองคณะมีรูปแบบ

และสไตล์การเต้นที่แตกต่างกัน โดยสไตล์การเต้นของนักบัลเลต์คณะบัลเลต์บอลชอยจะเน้น

ไปที่ความแข็งแรงมีพลังและเทคนิคที่ยอดเยี่ยม คล่องแคล่ว รวดเร็ว มีการแสดงออกทาง

อารมณ์ที่ชัดเจนและรูปแบบการแสดงจะเน้นไปที่ความมีสีสันใหญ่โต 

 1.3 ประวัติความเป็นมาของบัลเลต์จีเซลล์ (Giselle) ของคณะบัลเลต์บอลชอย 

นิทานเรื่องจีเซลล์ (Giselle) มีต้นแบบมาจากนิทานพื้นบ้านของเยอรมันโดยไฮน์ริช 

ไฮน์ (Heinrich Heine) มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกคนรักทอดทิ้งและเสีย

ชีวิตลงก่อนแต่งงาน เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนวิญญาณของหญิงสาวจะออกมาเต้นรำ ถ้ามีชายหนุ่ม

คนใดผ่านมาจะถูกสาปให้เต้นรำจนหมดแรงและสิ้นใจ  

จากนิทานของเยอรมันได้ถูกนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างบทละครบัลเลต์เรื่องจี

เซลล์ (Giselle) ถูกประพันธ์ขึ้นโดยกวี เตโอฟิล โกติแอร์ (Theophile Gautier) ท่าเต้นถูก

ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในปารีส, ฝรั่งเศสโดย ฌอง คอราลลี (Jean Coralli) และ ชูลส์ เพอโรต์ 

(Jules Perrot) เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าเต้นให้กับตัวเอกจีเซลล์ ต่อมาชูลส์ เพอโรต์ ได้ย้ายมารัสเซีย

และเผยแพร่บัลเลต์เรื่องจีเซลล์ในรูปแบบของรัสเซียเป็นครั้งแรก ส่งผลให้ได้รับความนิยม

อย่างมากในรัสเซีย
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2. องค์ประกอบของบัลเลต์จีเซลล์ (Giselle) 

ภาพของเตโอฟิล โกติแอร์ผู้แต่งบทละครเรื่อง‘จีเซลล์’ 

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Théophile_Gautier_by_Nadar.png

2.1 ประวัติผู้แต่งบทละคร 

 เตโอฟิล โกติแอร์ (Theophile Gautier) เกิดวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1811 ที่ฝรั่งเศส 

โกติแอร์เริ่มประพันธ์วรรณกรรมในปี ค.ศ. 1826 แต่หน้าที่หลักของเขาคือการเขียนข่าวให้

สำนักข่าว La Presse การที่เขาได้ทำงานเขียนข่าวกับสำนึกข่าวทำให้เขาได้เดินทางไปหลาย

ประเทศพบปะผู้คนและงานศิลปะ ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจจากหลาย ๆ สิ่งและได้ถูก

ถ่ายทอดลงในงานเขียนของเขาเช่น Voyage en Espagne 1843, Voyage en Russie 1867 

เป็นต้น  
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งานเขียนของเขาได้รับความนิยมอย่างมากในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวในงานของเขา ต่อมาโกติแอร์ได้เริ่มทุ่มเทให้กับการเขียนบทละครบัลเลต์และหนึ่งใน

เรื่องที่โด่งดังที่สุดก็คือ ‘จีเซลล์’ (Giselle) 

ภาพของอดอล์เฟ แอดัม ผู้ประพันธ์เพลงในการแสดงบัลเลต์เรื่องจีเซลล์ 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Adam

2.3 ประวัติผู้ประพันธ์เพลง 

อดอล์เฟ แอดัม (Adolphe Adam) เกิดวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1803 ที่ฝรั่งเศส 

แอดัมสนใจด้านดนตรีตั้งแต่เด็กและได้เขาเรียนโรงเรียนสอนศิลปะในปารีสเมื่ออายุ 17 ปี และ

เมื่ออายุ 20 ปีเขาได้เริ่มเขียนเพลงให้กับคณะละครของปารีสและเขาได้เป็นที่รู้จักจากผลงาน 
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เพลงในการแสดงบัลเลต์เรื่องจีเซลล์ (Giselle) นอกจากนั้นเขายังแต่งเพลงให้กับละครบัลเลต์

จนมีชื่อเสียงอีกหลายเรื่อง 

ภาพของฌอง คอราลลี ผู้ประดิษฐ์ท่าเต้นบัลเลต์จีเซลล์  

ที่มา: https://www.britannica.com/biography/Jean-Coralli

2.3 ประวัติผู้ประดิษฐ์ท่าเต้น 

ฌอง คอราลลี (Jean Coralli) เกิดวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1779 ที่ฝรั่งเศส เขาเป็น

นักบัลเลต์และเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าเต้นที่กลายเป็นผู้ฝึกสอนบัลเลต์แห่ง Paris Opera ในปี ค.ศ. 

1802 ซึ่งคอราลลีและชูลส์ เพอไรต์ได้ร่วมกันสร้างละครบัลเลต์จีเซลล์ (Giselle) 

ชูลส์ เพอโรต์ เกิดวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1810 ที่ฝรั่งเศส เพอโรต์เริ่มฝึกเต้นบัลเลต์

ตั้งแต่อายุ 9 ปีและได้ดำรงอาชีพนักเต้นบัลเลต์เรื่อยมาจนปี ค.ศ. 1830 เขาได้เข้าร่วมการ

แสดงกับคณะละคร Paris Opera ในเรื่อง La Musette de Portico ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 

เพอโรต์ได้ออกจากคณะละคร Paris Opera  
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เพื่อเดินทางและทำการแสดงบัลเลต์ไปทั่วยุโรป จากการเดินทางไปหลายประเทศทำให้เพอโรต์

ได้เรียนรู้และมีแรงบันดาลใจ ซึ่งในปี ค.ศ. 1836 เขาได้เริ่มศึกษาค้นคว้าศิลปะของการจัดท่า

เต้นรำและได้ประดิษฐ์ท่าเต้นบัลเลต์จีเซลล์ (Giselle) ร่วมกับ ฌอง คอราลลีซึ่งโด่งดังและได้

รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพอโรต์ยังได้ออกแบบท่าเต้นให้กับละครบัลเลต์อีกหลายเรื่องเช่น 

Alma ou la Fille du Feu, Le Jugement de Paris, และ Pas de Quatre ที่โด่งดัง ในปี 

ค.ศ. 1851 เขาได้กลายเป็นปรมาจารย์บัลเลต์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย และย้ายกลับ

ฝรั่งเศสหลังจากแต่งงานมีลูกในปี ค.ศ. 1858 

 2.4 เครื่องแต่งกายและฉากในการแสดงบัลเลต์เรื่องจีเซลล์ (Giselle) 

การแสดงบัลเลต์จีเซลล์ (Giselle) ในช่วงแรกที่ Paris Opera มีการออกแบบเครื่อง

แต่งกายให้เข้ากับเนื้อเรื่องโดยเลือกใช้เครื่องแต่งกายตามแบบยุคเรเนซองค์ ต่อมาได้มีการ

ปรับปรุงเครื่องแต่งกายใหม่ในปี ค.ศ. 1863 และปี ค.ศ. 1924 แต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนัก โดย

ปัจจุบันเครื่องแต่งกายของจีเซลล์ที่ใช้ในการแสดงมีดังนี้ 

  

 (1) เครื่องแต่งกายของจีเซลล์ (นางเอก) มีลักษณะเรียบง่าย เป็นชุดชาวบ้านธรรมดา  

 ไม่มีความหรูหรา ดูสะอาดตา เพื่อแสดงถึงความใสซื่อบริสุทธิ์ของตัวละคร โดย  

 ออกแบบมาสำหรับการเต้นบัลเลต์โดยเฉพาะเพื่อให้มีความคล่องตัวในการเต้น   

 เนื่องจากเป็นตัวเอกของเรื่องที่ต้องมีการแสดงเดี่ยว (Solo) หลายรอบ 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ภาพของคาร์โลทตา กรีซี นักแสดงบัลเลต์รับบทเป็นจีเซล ในปี 1842 

ที่มา: https://ru.wikipedia.org/wiki/% 

D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C

(2) เครื่องแต่งกายของเบอร์ธาร์ (แม่ของจีเซลล์) มีลักษณะเรียบง่าย เป็นชุดชาวบ้าน

ธรรมดาโดยมีผ้าคลุมศีรษะเพื่อสื่อถึงความเป็นแม่และมีผ้ากันเปื้อนเป็นเอกลักษณ์ที่บ่ง

บอกถึงความเป็นแม่บ้าน 

(3) เครื่องแต่งกายของลอยส์ (พระเอกที่ปลอมตัวมา) มีลักษณะเป็นหนุ่มชนบทที่เรียบ

ง่ายเพราะตัวละครนี้ต้องการสื่อถึงการปลอมตัวจากชนชั้นสูงมาเป็นหนุ่มชาวบ้าน

ธรรมดา 
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(4) เครื่องแต่งกายของอัลเบรชท์ (พระเอกที่เป็นดยุค) เครื่องแต่งกายมีความหรูหรา 

อลังการเพื่อบ่งบอกว่าเป็นชนชั้นสูง 

(5) เครื่องแต่งกายของฮิลาเรียน (ชายหนุ่มชาวบ้านที่ตกหลุมรักจีเซลล์) มีลักษณะเป็น

นายพรานหนุ่ม มีปืนเป็นอุปกรณ์ติดตัวเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นนายพราน 

(6) เครื่องแต่งกายของไมร์ธา (วิญญาณหญิงสาว) เป็นสีขาวล้วนเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นวิญญาณที่ล่องลอย พลิ้วไหวไปกับการเต้นและมีมงกุฎเพื่อแสดงถึงความมี

อิทธิฤทธิ์ 

ฉากของการแสดงละครบัลเลต์จีเซลล์ออกแบบที่ Paris Opera ในปี ค.ศ. 

1815-1847 ไม่มีสถานที่เฉพาะเจาะจงแต่คาดว่าได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่ลึกลับแห่ง

หนึ่งในดินแดนของไรน์แลนด์ฝั่งตะวันออกในประเทศเยอรมนี 

องค์แรก – เป็นฉากกระท่อมของจีเซลล์ทางด้านซ้ายและกระท่อมของลอยส์ทางด้าน

ขวา ส่วนตรงกลางเป็นลานโล่ง พื้นหลังเป็นปราสาทและไร่องุ่น 

องค์สอง – เป็นฉากในป่าลึกมืดมิด มีบ่อน้ำอยู่ใกล้พื้นหลังของฉาก มีการเพิ่มต้นไม้

เพื่อให้ความมืดและน่ากลัว มีป้ายหลุมศพของจีเซลล์ไว้ทางด้านขวาของฉาก มีการเพิ่มควัน

และเปิดไฟสลัว ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลึกลับน่ากลัว 
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3. การแสดงบัลเลต์จีเซลล์ของคณะบัลเลต์บอลชอย 

3.1 เนื้อเรื่องของบัลเลต์จีเซลล์ (Giselle) โดยสังเขป 

ณ หมู่บ้านที่งดงามแห่งหนึ่งในดินแดนไรน์แลนด์มีเรื่องเล่าที่น่ากลัวเกี่ยวกับวิญญาณ

หญิงสาวที่ชื่อไมร์ธา ราชินีแห่งวิลิส เป็นหญิงสาวที่หลงรักในการเต้น เธอถูกคนรักทอดทิ้งและ

เสียชีวิตลงก่อนแต่งงานเป็นเหตุให้เธอเป็นวิญญาณที่อาฆาตแค้นและจะออกมาเต้นรำในป่า

ยามเที่ยงคืนถึงรุ่งสาง หน้าตาที่สวยงามเป็นจุดดึงดูดให้ชายหนุ่มเข้าหาและโดนคำสาปของเธอ 

ชายหนุ่มผู้นั้นจะต้องเต้นจนกว่าจะหมดแรงและสิ้นใจ 

จีเซลล์เด็กสาวในหมู่บ้านที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจ มีเสน่ห์และเป็นที่ชื่นชอบของ

คนในหมู่บ้านรวมไปถึงฮิลาเรียน นายพรานหนุ่มผู้ที่แอบรักจีเซลล์มาแสนนาน และอัลเบรชท์ 

ดยุครูปงามแห่งซิเลเซีย อัลเบรชท์ได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่กระท่อมใกล้จีเซลล์โดย

ใช้ชื่อ ลอยส์ 

เมื่อจีเซลล์ได้พบกับลอยส์เธอตกหลุมรักเข้าทันที ทั้งสองคนมักจะเต้นรำด้วยกันอย่าง

มีความสุข ต่อมาฮิลาเรียนเริ่มสงสัยในตัวลอยส์ว่าเป็นใครมาจากไหนรวมไปถึงเบอร์ธาร์แม่ของ

จีเซลล์ก็สงสัยเช่นกัน ในเทศกาลการล่าสัตว์ได้มีชนชั้นสูงจากซิเลเซียเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่ง

นี้และดยุคอัลเบรชท์ถูกจับได้ในที่สุด จีเซลล์หัวใจสลาย เธอจึงเต้นอย่างบ้าคลั่งและแย่งดาบ

ของอัลเบรชท์มาแทงทะลุอกของตนเอง  

ในป่าลึกมีป้ายหลุมศพของจีเซลล์ตั้งอยู่ เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน ไมร์ธา ราชินีแห่งวิลิส

และบริวารวิลิสตัวอื่น ๆ ได้มาที่หลุมศพของจีเซลล์เพื่อปลุกบริวารตนใหม่ให้ลุกขึ้นมาเต้นกับ

พวกเธอ จีเซลล์มีร่างขาวซีด ตัวเบาหวิวและมีปีกเล็ก ๆ งอกออกมาบริเวณแผ่นหลัง จีเซลล์ได้

เป็นวิลิสไปเสียแล้ว ก่อนหน้าที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนอีกฝั่งของป่า ดยุคอัลเบรชท์ได้ออกเดินทาง

เพื่อตามหาหลุมศพของจีเซลล์ เมื่อเขามาถึงได้เลยเวลาเที่ยงคืนไปเสียแล้ว อัลเบรชท์เจอกับจี

เซลล์ที่เป็นวิลิสแล้วแต่เธอช่างสวยงามเหลือเกิน ทั้งสองเต้นรำด้วยกันด้วยความคิดถึง  

RUSSIAN STUDIES PROGRAM



11

ภาพของจีเซลล์เมื่อได้กลายเป็นไปวิลิส 

ที่มา: https://soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/zhizel

ราชินีและบริวารวิลิสตัวอื่น ๆ เห็นอัลเบรชท์ซึ่งเป็นชายหนุ่มกำลังเต้นรำกับจีเซลล์ 

ราชินีจึงเริ่มใช้พลังกับอัลเบรชท์ จีเซลล์เข้าปกป้องอัลเบรชท์แต่ไม่เป็นผล อัลเบรชท์เริ่มเต้น

อย่างไม่รู้จุดจบและเมื่อเวลาผ่านไปอัลเบรชท์ไม่เหลือแรงที่จะเต้นไหวอีกต่อไปแต่ทันใดนั้น 

พระอาทิตย์ก็ได้ขึ้นมาจากขอบฟ้าทำให้ราชินีและบริวารวิลิสตัวอื่น ๆ รวมถึงจีเซลล์ต้องกลับ

ลงหลุมศพของตนเองเช่นเดิม อัลเบรชท์และจีเซลล์จากกันยามที่พระอาทิตย์ของวันใหม่ขึ้นมา

เป็นการปิดฉากเรื่องราวความรักของทั้งสองลงด้วยความโศกเศร้า 
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องก์ที่ 1 ณ หมู่บ้านไรน์แลนด์ 

การแสดงในองก์ที่ 1 นั้นจะเริ่มตั้งแต่จีเซลล์เริ่มเต้น พบเจอกับลอยส์และ

ดำเนินเรื่องไปตามลำดับโดยฉากจะอยู่ที่หมู่บ้านของจีเซลล์ มีกระท่อมของจีเซลล์

และลอยส์ มีทั้งการเต้นเดี่ยว (Solo) ของจีเซลล์และการเต้นคู่กัน (Pas de Deux) 

ระหว่างจีเซลล์และลอยส์ ในองก์นี้จะมีแต่อารมณ์สดใสของความรักไม่เคร่งเครียด

และสวยงาม 

องก์ที่ 2 ณ หลุมศพของจีเซลล์ในป่า 

การแสดงในองก์ที่ 2 เริ่มตั้งแต่ที่หลุมศพของจีเซลล์หลังจากจีเซลล์ตาย มี

ทั้งการเต้นเดี่ยว (Solo) ของจีเซลล์และการเต้นคู่กัน (Pas de Deux) ระหว่างจีเซลล์

และอัลเบรชท์ ในองก์นี้จะเป็นการสื่อสารอารมณ์ที่น่ากลัวและลุ้นระลึกรวมไปถึง

ความเศร้าเสียใจจากการผิดหวังในความรัก 
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ความสัมพันธ์ของคณะบัลเลต์บอลชอยกับการเมือง 

จากประวัติความเป็นมาของบัลเลต์รัสเซียที่เริ่มเข้ามาในรัสเซียตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 

การพัฒนารูปแบบของบัลเลต์รัสเซียมีจุดเชื่อมโยงที่สะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของ

รัสเซียจากการสร้างคณะบัลเลต์และโรงละครที่ใหญ่โตอลังการ บัลเลต์รัสเซียในสมัยแรกถูก

จำกัดอยู่แค่เพียงชนชั้นสูงเช่น ซาร์หรือราชวงศ์ ต่อมาเมื่อแพร่หลายจึงได้รับความนิยมจาก

ขุนนางที่ร่ำรวย การทำการแสดงบัลเลต์ในสมัยแรกนั้นเน้นถึงการส่งเสริมราชวงศ์ ความใหญ่

โต ความเก่งกาจอีกทั้งยังเน้นในเรื่องของความเป็นชาติพันธุ์ความเป็นรัสเซีย 

ภาพการแสดงบัลเลต์เรื่อง “La Bayadère” ในปี ค.ศ. 1990 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_ballet_dancers#/ 

media/File:Bayadere_Kingdom_of_the_Shades_Mathilde_Kschessinskaya_Pavel_Gerdt_1900.jpg 
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บัลเลต์ในช่วงสมัยจักรวรรดินั้นเป็นช่วงที่บัลเลต์รัสเซียกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีอย่าง

ก้าวกระโดด ได้รับความนิยมจากต่างชาติและพัฒนาได้ดีกว่าบัลเลต์ฝรั่งเศส แต่หลังจากเกิด

การปฏิวัติรัสเซีย เมื่อเลนินเข้ามาเป็นผู้นำและสร้างโซเวียตขึ้น การปกครองระบบสังคมนิยม

คอมมิวนิสต์ถูกนำมาใช้ปกครองประเทศและส่งผลถึงด้านศิลปะวัฒนธรรมบัลเลต์เช่นกัน  

จากประวัติศาสตร์ที่บัลเลต์มีต้นกำเนิดจากยุโรปและถูกนำเข้ามาในรัสเซีย เมื่อการ

ปกครองในรูปแบบของเลนินไม่ต้องการให้มีอะไรที่เป็นราชวงศ์หรือส่งเสริมราชวงศ์เหลือ

อยู่ ทำให้บัลเลต์ที่ถูกนำเข้ามาโดยราชวงศ์โดนกฎหมายจากภาครัฐกดขี่ เช่น บทละครบัล

เลต์ในบางตอนที่อาจมีการสื่อถึงความเป็นศักดินาก็จะถูกภาครัฐใช้กฎในการเซนเซอร์ให้มีการ

เปลี่ยนแปลงถ้ายังมีความต้องการจะนำเสนอให้ประชาชนชาวโซเวียตได้ดู และให้เน้นถึงการ

เผยแพร่อุดมการทางการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แทน ตัวอย่างเช่น บัลเลต์ของ

สหภาพโซเวียตในช่วงปลายปี ค.ศ. 1920 เรื่อง “The Red Poppy” เรื่องราวของลูกเรือชาว

โซเวียตที่ถูกคุมขังในจีน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลัทธิ Stalinism ในการเพิ่มขึ้น

ของคอมมิวนิสต์ในจีน 

ภาพของการแสดงบัลเลต์เรื่อง “The Red Poppy”  ในปี ค.ศ. 1950 

ที่มา: http://mamm-mdf.ru/en/exhibitions/george-petrusov-bolshoi-ballet/ 
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นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วในสมัยโซเวียตก็ได้มีการสร้างละครบัลเลต์ขึ้นที่เป็นชื่อ

เสียงโด่งดังและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเช่น Swan Lake อีกทั้งโซเวียตยังมีการทุ่มเงิน

เพื่อบูรณะโรงละครใหม่ภายหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1805 และโรงละครได้ถูกโอน

มาเป็นทรัพย์สินของรัฐ มีการใช้โรงละครเป็นสถานที่กล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำ เช่น การกล่าวสุ

นทรพจน์ต่อทหารของเลนินที่หน้าโรงละครในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1920 และการกล่าวสุ

นทรพจน์ของสตาลินเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 

การค้าประเวณีที่เกิดขึ้นในวงการนักบัลเลต์ คณะบัลเลต์บอลชอย และนักการ

เมือง  

 เมื่อนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลในรัสเซียอยากได้นักบัลเลต์ หัวหน้านักบัลเลต์ก็จะส่งตัว

นักบัลเลต์ให้กับนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ถ้ามีการขัดขืนก็จะถูกถอดออกจากการเป็นนักบัล

เลต์ในคณะบัลเลต์บอลชอย โดยคำให้การนี้มาจาก อนาสตาเซีย วอลลอคโค่ นักบัลเลต์ใน

คณะบัลเลต์บอลชอย แต่อนาโตลี อิคซานอฟ ผู้อำนวยการโรงละครบอลชอยในขณะนั้นออก

มาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
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ภาพของอนาสตาเซีย วอลลอคโค่ นักบัลเลต์ในคณะบัลเลต์บอลชอย 

ที่มา: https://www.jasoncelaya.com/urban-crusing/blog/live-your-dream-anastasia-volochkova-the-

fat-ballerina

อีกทั้งเกิดเหตุการณ์ สาดน้ำกรดในบอลชอย ผู้ที่โดนคือ เซอร์เก ฟิลิน ผู้อำนวยการ

ฝ่ายศิลป์ในขณะนั้น ถูกคนร้ายสาดน้ำกรดใส่บริเวณทางเข้าอพาร์ตเมนต์ของตน เป็นการล้าง

แค้นจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์จากนโยบายคัดเลือกผู้แสดงอย่างเข้มงวดของฟิลินตั้งแต่เข้ามา

ดำรงตำแหน่งเพราะนักเต้นไม่ได้รับค่าจ้างและการเซ็นสัญญาที่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับบริษัท

อื่นในต่างประเทศทำให้นักเต้นไม่พอใจจึงทำการโจมตีเพื่อบ่งบอกถึงการเป็นตัวแทนของกลุ่ม

นักเต้นที่เสียประโยชน์ อาชญากรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความอยุติธรรมเชิงโครงสร้างมากมายใน

วิธีปฏิบัติต่อพนักงานและนักเต้นในโรงละคร
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