
       Το Κίνημα «Σοβιετικό Μοντάζ» 

 

 

Μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων ο Λένιν τόνιζε ότι  
για τη σοβιετική εξουσία ο κινηματογράφος είναι η 
σημαντικότερη μορφή τέχνης. Θεωρούσε ότι η νεαρή 
σοβιετική εξουσία έπρεπε να επενδύσει τα μέγιστα σε 
αυτόν. Εκείνη ακριβώς την εποχή  μία σειρά νέων 
καλλιτεχνών άδραξαν την ευκαιρία για να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες της προλεταριακής επανάστασης. Ανάμεσά τους 
ξεχώρισαν οι Σεργκέι Αϊζενστάιν, Βσεβολόντ Πουντόβκιν, 
Αλεξάντρ Ντοβζένκο, Τζίγκα Βερτόφ, Λεβ Κουλέσοφ, Ιλία 
Γιούτκεβιτς,  Γκριγκόρι Κοζίντσεβ και Λεονίντ Τράουμπεργκ. 

που καθιέρωσαν στα πρώτα βήματα του σοβιετικού βουβού 

κινηματογράφου μια πρωτοπόρα καλλιτεχνική φόρμα, το 

«μοντάζ των εντυπώσεων».  Ουσιαστικά ακολούθησαν την 

πρόταση του  Όσιπ Μπρικ σύμφωνα με την οποία: «Πρέπει να 

βγούμε από τον περιορισμένο κύκλο της ανθρώπινης όρασης. 

Δεν πρέπει να μιμούμαστε την πραγματικότητα, αλλά να 

πλατύνουμε το πεδίο της, που συνήθως περιορίζεται από το 

ανθρώπινο μάτι». 

 

    Οι περισσότεροι κινηματογραφιστές είχαν βγει από τις 

φλόγες του εμφυλίου. Δίπλα στον νεοσύστατο Κόκκινο Στρατό, 

ανέβηκαν στα «προπαγανδιστικά τρένα», τα οποία για να 

φτάσουν σε κάθε γωνιά του σοβιετικού κράτους και να 

αφυπνίσουν, να ενδυναμώσουν τις λαϊκές συνειδήσεις ενάντια 

στην επίθεση της εγχώριας μπουρζουαζίας, των σπαραγμάτων 

της αριστοκρατίας και των ξένων συμμάχων τους. Έμαθαν το 

μοντάζ στο μέτωπο όχι ως κάποια αφηρημένη θεωρία, αλλά 

ως αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης κατάστασης ύψιστης 

ανάγκης. Υπήρχε  έλλειψη ακατέργαστου φιλμ  εξαιτίας του 



μποϋκοτάζ της Δύσης στο νεαρό σοβιετικό κράτος. Έτσι 

γεννήθηκε η ανάγκη πειραματισμού, με χρήση σύντομων 

θραυσμάτων εικόνων, από τις οποίες συχνά απουσίαζε η 

εσωτερική συνοχή. Το μπολσεβίκικο κράτος επένδυε ό,τι 

σελιλόιντ έβρισκε και όποιους τεχνικούς πόρους μπορούσε να 

κινητοποιήσει, στην αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα των 

καιρών, την προπαγάνδα. Τα τρένα της αγκιτάτσιας την 

διακινούσαν στα μήκη και πλάτη της επικράτειας, στις αχανείς 

στέπες και τα πολεμικά μέτωπα.  

   Στα σύντομα φιλμ εικονογραφημένα απλά και λαϊκά, με 

κομμουνιστικές θέσεις και συνθήματα, το κέντρο βάρους 

έπεφτε στη σύνθεση κινηματογραφημένων επικαίρων από τα 

μέτωπα, μαζί με παλαιότερο υλικό που «κοβόταν και 

ραβόταν» συνεχώς, χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό, για νέους 

πολιτικούς στόχους. Από τον πειραματισμό αυτό γεννήθηκε η 

πεποίθηση για την καθοριστική σημασία του μοντάζ ως προς 

το φιλμικό αποτέλεσμα: δυο εικόνες δημιουργούν σύγκρουση, 

σοκ και απρόβλεπτες έννοιες, ένα τρίτο καινούριο στοιχείο. 

 Κάπως έτσι οι αναγκαίοι, για την προπαγάνδα, πειραματισμοί 

οδήγησαν στην εξέλιξη της τεχνικής του μοντάζ. Η πρωτοπόρα 

χρήση της τεχνικής έδωσε  στο σοβιετικό κινηματογράφο μία 

επαναστατική ζωτικότητα σε όλα τα επίπεδα και την επιθυμία 

να οικοδομήσει κάτι εντελώς καινούριο, πάνω στα θεμέλια  

των νέων πολιτικών και καλλιτεχνικών ιδεών. 

     Το κίνημα του σοβιετικού μοντάζ ξεκινάει από ένα πείραμα 

του Λεβ Κουλέσοφ. Στην πρώτη σχολή κινηματογράφου στον 

κόσμο, τη VGIK, στη Μόσχα, στη δεκαετία του 1920 

πραγματοποίησε ένα από τα πιο διάσημα πειράματα του. 

Πήρε από κάποια ταινία τρία γκρο-πλαν του Ρώσου ηθοποιού 

Μοζούκιν, ουδέτερα πλάνα στα οποία ο ηθοποιός δεν 

εξέφραζε κανένα συναίσθημα. Αντιπαρέθεσε το καθένα από 

αυτά τα πανομοιότυπα γκρο-πλαν, στα πλάνα ενός πιάτου με 



σούπα, μίας νεκρής γυναίκας σε ένα φέρετρο και ενός μικρού 

κοριτσιού που παίζει και έδειξε τα τρία μικρά φιλμ στους 

θεατές. Το κοινό θάυμασε την ερμηνεία του Μοζούκιν που 

μπόρεσε να εκφράσει την πείνα, την θλιψη και την 

τρυφερότητα αντίστοιχα. Η απλή σύνθεση δύο εικόνων 

επέτρεψε να δημιουργηθεί ενα νοημα που δεν υπήρχε στις 

πρωταρχικές εικόνες. 

    Αυτή ήταν η θεωρία ενός πρωτοπόρου κινηματογραφιστή.    

Ουσιαστικά ανακάλυψε ότι σ΄ένα κομμάτι γυρισμένου φιλμ 

υπήρχαν δύο ενδιάθετες δυνάμεις: η ίδια η δύναμη του φιλμ 

και η δύναμη της σχέσης του με τα άλλα κομμάτια.  

   Ο Τζίγκα Βερτόφ θα προχωρούσε πιο μακριά τονίζοντας ότι 

το μοντάζ είναι η τεχνική με την οποία ο σκηνοθέτης 

δημιουργεί ένα οπτικό ποιήμα. Ενώ για τον Αιζενστάιν η 

δυναμική κάθε ταινίας στηρίζεται στο μοντάζ και το σοκ που 

προκαλείται στον θεατή από την αλληλουχία εικόνων και 

αλληγορικών συνειρμών. 

  Ουσιαστικά, οι σκηνοθέτες που χρησιμοποιούσαν τη θεωρία 

του μοντάζ μπόρεσαν να εξερευνήσουν πώς ο χρόνος και ο 

χώρος μπορούσαν να παρουσιαστούν στην ταινία, 

διερευνώντας πώς το κοινό μπορεί να ανταποκριθεί σε 

διάφορες τεχνικές μοντάζ. 

 

    Όταν ιδρύθηκε η Κρατική Σχολή Κινηματογράφου του 

έθνους στη Μόσχα το 1920 ο σκηνοθέτης Λεβ Κουλέσοφ, ο 

προσκλήθηκε να δημιουργήσει το δικό του εργαστήρι. Το 

καθήκον του ήταν να εκπαιδεύσει όσους ανθρώπους του 

κινηματογράφου θεωρούνταν πιο σημαντικοί για την 



κινηματογραφική βιομηχανία. Από εκεί ξεπήδησε το κίνημα 

του Σοβιετικού Μοντάζ, όπου οι κινηματογραφιστές άρχισαν 

να γυρνούν ταινίες που έγιναν ο συνειδητός καθρέφτης της 

σοβιετικής ζωής. Η νέα σοβιετική κινηματογραφία ανέλαβε να 

προσφέρει το καινούριο που σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά 

του, που διαπερνούσε κάθε πεδίο πολιτικής και κοινωνικής 

δράσης. Ανέλαβε να τοποθετηθεί πάνω στους 

προβληματισμούς του σοβιετικού λαού φωτίζοντας τους μέσα 

στο επαναστατικό- ιστορικό πλαίσιο της νέας  κοινωνίας. Έτσι 

οι κινηματογραφιστές γύρισαν προπαγανδιστικές ταινίες και 

κωμωδίες και στράφηκαν στην επιστημονική φαντασία αλλά 

και στις επαναστάσεις του παρελθόντος. 

 

 

 

 Αν και ο αριθμός των ταινιών που παράγονται αυξανόταν, η 

κριτική από κυβερνητικούς αξιωματούχους αυξανόταν επίσης. 

Οι αξιωματούχοι  συχνά αποκαλούσαν τις ταινίες 

«φορμαλιστικές», κατηγορώντας τις ότι είναι ακατανόητες για 

τις μάζες, επομένως άχρηστες για τους σκοπούς της Σοβιετικής 

Ένωσης.  Θεωρούσαν επίσης ότι η θεωρία του 

κινηματογράφου ήταν πιθανώς πιο σημαντική για τους 

κινηματογραφιστές του κινήματος του Σοβιετικού Μοντάζ από 

τα ιδεολογικά μηνύματα. Με αυτόν τον τρόπο η 

κυβερνητική κριτική οδήγησε στο τέλος του κινήματος. 



   Ο στόχος της Σοβιετικής Ένωσης ήταν να χρησιμοποιήσει τον 

κινηματογράφο για να προσελκύσει τις μάζες, και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1930 η επίσημη πολιτική έστρεψε όλη την 

εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή προς τον Σοσιαλιστικό 

Ρεαλισμό. Ήταν το νέο κίνημα που θα κυριαρχούσε στον 

ρωσικό κινηματογράφο μεταξύ μέχρι το 1945. 
 

 

 
 

 

   

 

 


