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INTrODUCErE
Întemeiat pe muzică și dans, baletul, ca nicio altă artă, dezvăluie mișcările 

interioare, nedescrise prin cuvinte, ale sufletului omenesc și atmosfera în aparență 
imperceptibilă a existenței societății. Spre deosebire de dans, care a apărut odată 
cu apariția umanității, baletul este relativ tânăr. Baletul european a luat naștere 
în epoca Renașterii în Italia și Franța (sec. XVI), fiind introdus în reprezentările 
teatralizate pe lângă curțile princiare pe baza celei mai valoroase culturi artistice a 
mileniilor anterioare. Devenind o artă de curte, baletul își însușea principiile estetice 
ale artiștilor proeminenți renascentiști. În sec. XVII, centrul artei baletului se 
deplasează în Franța. Se creează tehnica, se formează estetica dansului clasic. În sec. 
XVIII, învățătorii italieni și francezi ai dansului clasic au început să se răspândească 
prin toată Europa. Aceștia apar și în Rusia. Arta baletului devine un prestigiu al 
regilor europeni și țarilor ruși. Spre sfârșitul sec. XIX, centru al dezvoltării artei 
baletului devine Rusia, unde în acea vreme se formase școala baletului, o înaltă 
cultură a baletului clasic, pe fundalul căreia au luat naștere capodopere ale artei 
mondiale a baletului, precum „Lacul lebedelor”, „Frumoasa din pădurea adormită”, 
„Chopiniana”, „Don Quijote” ș.a.

Teatrul moldovenesc de balet s-a format pe baza școlii ruse a baletului. Primele 
balete clasice „Domnișoara-țărancă” și „Mirandolina”, montate în Chișinău în anii 
1946-1947, au produs un mare interes publicului, impunând necesitatea dezvoltă-
rii de mai departe a artei baletului în republică. În anul 1957, cu punerea în scenă 
a baletului „Fântâna din Bahcisarai”, a început o dezvoltare activă a artei baletului 
în Moldova. Alături de spectacolele clasice și cele contemporane, pe baza dansului 
clasic academic, se montau balete naționale, cărora li se acorda o deosebită atenție. 
Totodată, se crea școala moldovenească a baletului. Discipolii acesteia formau baza 
teatrului moldovenesc al baletului.

Enciclopedia „Baletul Moldovei” îi oferă cititorului exigent posibilitatea de a stu-
dia istoria dezvoltării artei baletului în republica noastră, de a cunoaște coregrafii, 
compozitorii, scenografii, dirijorii – creatori ai spectacolelor de balet și interpreții de 
balet ai câtorva generații.

Elfrida Coroliov,
Doctor în studiul artelor
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