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Μιλώντας για την παραγωγή του χώρου στη Σοβιετική Ένωση (ΣΕ) και μάλιστα σε 
εκρηκτικές περιόδους, ερχόμαστε μπροστά σε μία διπλή κίνηση: από τη μια μεριά 
πρόκειται για αλλαγές στον τρόπο σύλληψης του χώρου, στην γέννηση δηλαδή 
νέων στοχασμών και χωρικών εννοιών της ανθρώπινης σκέψης. Από την άλλη μεριά 
πρόκειται για μία αλλαγή της χωρικής πραγματικότητας, δηλαδή του δομημένου 
περιβάλλοντος. Αυτή η διπλή πορεία βέβαια δεν είναι πάντα παράλληλη, λίγο πριν 
την Επανάσταση μάλιστα, ήταν κοινός τόπος της πρωτοπορίας ότι δεν μπορούσε να
αναπνεύσει σε μια βαθιά ασυμφωνία του στοχασμού με την πραγματικότητα. Αν όμως 
η δόμηση των πόλεων και των εκτάσεων της ΣΕ με βάση τη σκέψη της πρωτοπορίας 
ήταν κάτι που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να υλοποιηθεί πριν το 1917, η σύλληψη 
νέων χωρικών εννοιών ήταν κάτι που έχει την αφετηρία της πολύ πιο πριν, στο 19ο 
αιώνα. Από εδώ λοιπόν θα ξεκινήσουμε την ανάγνωση μας, για να ακολουθήσουμε 
την ίδια την πορεία γέννησης των ιδεών, της μετατροπής τους σε υλική δύναμη και, 
τελικά, της πραγμάτωσης τους. Πριν όμως μελετήσουμε την πορεία των πρόδρομων 
της ρώσικης σκέψης, θα επιμείνουμε λίγο ακόμα στο σχήμα της διπλής κίνησης 
που θέσαμε παραπάνω. Αν είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένας μετασχηματισμός της 
συνείδησης και ένας της πραγματικότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί τέμνονται σε 
κάποια αφηρημένη στιγμή. Αντίθετα. είναι η κοινωνική πράξη, δηλαδή η επαναστατική 
κοινωνική αλλαγή η οποία απελευθέρωσε τις πιο ριζοσπαστικές προσεγγίσεις για 
το χώρο: μόνο αυτή δημιούργησε έναν βιωμένο χώρο2, δια μέσω της κίνησης των 
ανθρώπων να κατανοήσουν τον κόσμο και σε αυτή τη βάση να τον αλλάξουν 
ιστορικά. Αλλά ας αρχίσουμε με όσους και όσες προετοίμασαν αυτή την παραγωγή.

Τ έ χ ν η  γ ι α  τ η ν  ε π α ν ά σ τ α σ η

Η ιστορική πορεία που θίξαμε παραπάνω πρέπει να αρχίσει από εκείνο τον 
τομέα των τεχνών που αποτέλεσε τη μήτρα όσον αφορά το στοχασμό για 
τον χώρο, δηλαδή τις εικαστικές τέχνες. Δυστυχώς τόσο η μετέπειτα καταδίκη 

στο εσωτερικό της ΣΕ των καταβολών της σοβιετικής πρωτοπορίας -ως τέχνες 
“αστικές και παρηκμασμένες” (Ragon 1986:70)- όσο και η παγκόσμια ακαδημαϊκή 
κατηγοριοποίηση, ουδετεροποίηση και διαστροφή των αλλαγών που επέφερε η 
σοβιετική πρωτοπορία, συνέβαλλαν στην υποβάθμιση της συμμετοχής τους στην 
επαναστατική δράση. 

Όλος ο εικαστικός πυρετός και η σχέση που μπορεί να είχε με την προετοιμασία ενός 
ριζοσπαστικού δομημένου χώρου μπορεί να αναπαρασταθεί σε έναν πολύ ιδιαίτερο 
στίχο του Mondrian, ο οποίος κατεδείκνυε με δυναμικό τρόπο το κενό συνείδησης-
πραγματικότητας: 

“Όσο δεν θα υπάρχει μια αρχιτεκτονική συνολικά καινούργια, η ζωγραφική πρέπει να 
κάνει αυτό που δεν κάνει ακόμα η αρχιτεκτονική” (αναφέρεται στο Ragon 1985:76, δική 
μας μετάφραση)

Η πορεία των μοντέρνων εικαστικών τεχνών, είναι πρώτιστα μια πορεία αναμόρφωσης 
του οπτικού ερεθίσματος. Οι κύλινδροι και οι κύβοι του Cezanne, ο κυβισμός του 
Braque ή του Picasso, η αφηρημένη τέχνη του Kadinsky, ο σουπρεματισμός του 
Malevich, αλλά και ο φουτουρισμός του Marinetti, ανασκεύασαν τις αισθήσεις, 
αμφισβητώντας όχι την πραγματικότητα καθεαυτή, αλλά την μοναδική της ερμηνεία. 
Οι χώροι δεν περιμένουν πια στωικά τη σαφή νοηματοδότηση και διάταξη τους. Νέοι 
χώροι δομούνται μέσα από την πολλαπλή αναπαράσταση του πραγματικού, του 
χώρου “καθεαυτού”. Πολλαπλά οπτικά σημεία έρχονται να αντικαταστήσουν τον 
τρισδιάστατο, μονοσήμαντο, ρεαλιστικό χώρο της Αναγέννησης. Ο ρεαλισμός, ως 
απόπειρα “πιστής” οπτικής αντιγραφής του κόσμου -και ιδίως της καθημερινότητας- 
δίνει τη θέση του στα καλλιτεχνικά εκείνα ρεύματα που ακολουθούν την αφαίρεση 
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ή τον συμβολισμό3. Αν για τον ιμπρεσιονιστή η εξωτερική πραγματικότητα 
παρέμεινε αντικείμενο παρατήρησης έξω από αυτόν, ο εξπρεσιονιστής έπρεπε να 
την παραμορφώσει για να τη ζήσει από μέσα4 (Ντε Μικέλι: 73), ενώ ο κυβισμός 
προχωρούσε στην αφαίρεση του πραγματικού κόσμου για την αναπαράσταση 
της ουσίας του. Ο κυβισμός αναπτύσσει την πολλαπλή προοπτική που εισάγει η 
έκρηξη των συναισθημάτων του ιμπρεσιονισμού, “γυμνώνοντας παράλληλα της 
φόρμες μέσα στη μαθηματική τους αλήθεια” (Ντε Μικέλι 1992: 210, αναφερόμενος 
στον Gleizes). Ο Michel Ragon τοποθετεί αυτήν την εικαστική επανάσταση πλάι 
στην επανάσταση της θεωρίας της σχετικότητας, των μη-ευκλείδειων γεωμετριών 
και της σύγχρονης ψυχολογίας του ασυνείδητου. Πλάι σε αυτά, έχουμε τη γέννηση 
νέων χωροχρονικών εντυπώσεων δια μέσω της εισόδου του αεροπλάνου, του 
τρένου και του αυτοκινήτου στις ζωές πολλών -αν και όχι ακόμα της πλειοψηφίας- 
ανθρώπων (Ragon 1986:71-2).  

Μα αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε 
απόπειρα κατανόησης και αλλαγής του κόσμου. Από ένα σημείο και μετά, την 
αποστροφή του καλλιτέχνη ενάντια στο μηχανιστικό κόσμο και την “κραυγή” 
του ενάντια στη νεωτερικότητα, διαδέχεται μία συνειδητή απόπειρα ενεργής 
συμμετοχής στην κοινωνική αλλαγή5. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι δεν συνυπήρχε 
το καινούργιο με το παλιό. Υπήρχε όμως μία ιστορική εμπλοκή των τεχνών στην 
κοινωνική αλλαγή, μια τάση που επαναπροσδιόριζε τη στάση όλων των άλλων 
ρευμάτων, ακόμα και αυτών που δεν εμπλέκονταν άμεσα σε αυτήν. Για αυτό και η 
μοντέρνα αρχιτεκτονική δεν αποτελεί παρά ένα προϊόν κοινωνικών αλλαγών, πού 
συνόδεψαν εκείνη την αμφισβήτηση των παραμονών του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου και κατόπιν του μεγάλου σοκ μετά τον κοινωνικό κανιβαλισμό που 
απελευθέρωσαν τα έργα της ίδιας την ανθρωπότητας. 

Στη Ρωσία αυτή η κίνηση ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου αιώνα, ιδίως στη 
Μόσχα, λόγω του ότι ήταν πιο φιλελεύθερη από την Πετρούπολη. Η μικρότερη 
επιρροή της Αυλής και οι ιδιωτικές συλλογές πολλών εμπόρων ευνόησαν μια 
εναλλακτική καλλιτεχνική σκηνή σε σχέση με τον κυρίαρχο ακαδημαϊσμό. Κύρια 
μορφή αυτής της εποχής, γεννήτορας, κατά την Κάμιλα Γκρέυ, της ρώσικης 
πρωτοπορίας (“ένας Ρώσος Cezanne”), είναι ο Βρούμπελ, ο οποίος εγκαταλείπει 
την μορφή ως πλαστική αξία και προπαγανδίζει την επικοινωνία καλλιτέχνη και 
φύσης “μόνο μέσω μερικών πινελιών” (Γκρέυ 1987:48). Στα τέλη του 19ου αιώνα 
εισάγονται τα έργα των Ευρωπαίων καλλιτεχνών από το περιοδικό “Κόσμος της 
Τέχνης” και στο γύρισμα του αιώνα από το “Καλλιτεχνικό Θησαυρό της Ρωσίας”, 
“Τα Παλιά Χρόνια”, το “Απόλλων” και ιδίως το “Χρυσόμαλλο Δέρας” (Γκρέυ 
1987:65,84,100). Τα περιοδικά αυτά επιχειρούν να εισέλθουν στο ρώσικο κόσμο 
με όρους δημιουργίας καλλιτεχνικού κινήματος και όχι απλά εγκυκλοπαιδικά. 
Η ρώσικη πρωτοπορία διαμορφώνεται λοιπόν, αλλά δεν πρόκειται καθόλου 

για μια διαμόρφωση που έρχεται εμβόλιμα, από έξω. Η 
ρώσικη σχολή τονίζει το δισδιάστατο στοιχείο της επιφάνειας, 
εμφανίζει εύγλωττα τις γραμμές, απορρίπτει τον όγκο και είναι 
έντονα επηρεασμένη από τις ορθόδοξες αγιογραφίες (Γκρέυ 
1987:65). Για αυτό και ενθουσιάζεται έντονα από τον Matisse, 
όσον αφορά τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες, του οποίου η 
λιτότητα και το επίπεδο βάθος συγγενεύουν με το ύφος της. Η 
πρωτοτυπία της ρώσικης σχολής και κατόπιν της σοβιετικής, 
θα αποτελέσει όπως θα δούμε και στοιχείο συσπείρωσης και 
υπεράσπισης από τους καλλιτέχνες της. 

Από την άλλη, όμως, ο διάλογος της ιδίως με τον γαλλικό 
κυβισμό και τον ιταλικό φουτουρισμό, είναι συνεχής. Το να πούμε 

ότι οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες επικαθόρισαν το έργο των Ρώσων συναδέλφων 
τους διατηρεί μια σχετική αλήθεια, αν οριοθετηθούμε από μια γραμμική μεταφορά 
της εμπειρίας. Η καλλιτεχνική μετανάστευση ήταν άλλωστε κάτι το οριακά 

Βρούμπελ, Ιταλική νύκτα στη 
Νάπολη, σκηνικά για την Ρώσικη 
Ιδιωτική Όπερα (1891)

1. Ο τίτλος παραπέμπει στο άρθρο 
του 1919 των Β.Γκρόπιους, Τ.Κλάιν 
και Α.Μπένε από τη γερμανική 
“Επιτροπή Εργασίας για την 
Τέχνη” (παρατίθεται στο  Κονραντς 
1977:37).

2.  Όπως τον τιτλοφόρησε ο Henri 
Lefebvre.

3. Η νέα τεχνολογία της 
φωτογραφίας συνέβαλλε και 
αυτή σε αυτό, δηλαδή στην άρση 
του διλήμματος των τεχνών να 
αναπαραστήσουν πιστά τον 
κόσμο σύμφωνα με το αντίγραφο 
των οπτικών τους ερεθισμάτων 
(Αφουξενίδης 2006).

4. “Nα επενδυθούν τα πράγματα 
με την πυρακτωμένη ανάσα του 
δικού τους πάθους μέχρις ότου 
αναλυθεί το φάσμα τους και 
διαλυθούν, εξαναγκαζόμενα από 
τον καλλιτέχνη να προδώσουν το 
μυστικό τους” (Ντε Μικέλι 1992: 
137).

5. Εδώ έχουμε μία διπλή διαφορά 
από το μεταμοντέρνο, καθώς 
σε αυτό αφενός δεν θίγεται το 
ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής, 
της πράξης, αφετέρου η εικαστική 
του αφαίρεση αμφισβητεί την 
οντολογία του αντικειμένου, το 
συμπιέζει, το τσαλακώνει, το 
παραμορφώνει για να αποδείξει 
ότι δεν υπάρχει αντικειμενική 
πραγματικότητα “πέρα και έξω 
από τη συνείδηση”, αλλά μόνο 
πολλαπλές μορφές σύλληψης 
της. Οι τελευταίες συγκροτούν την 
πραγματικότητα.
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επιβεβλημένο, ώστε να γνωρίσουν οι καλλιτέχνες της πρωτοπορίας το έργο 
άλλων συναδέλφων τους. Εξάλλου, οι ίδιοι οι ονομαστικοί τίτλοι της πρωτοπορίας 
-του φουτουρισμού, του κυβισμού, του κυβοφουτουρισμού, αλλά και τα ονόματα 
των εθνικών παρακλαδιών τους (De Stijl, Bauhaus, LEF κλπ.)- αποτελούν ονόματα 
τα οποία απέκτησαν στενό εικαστικό προσδιορισμό μόνο κατόπιν. Παρατηρείται 
λοιπόν μια διαδικασία διαλόγου, αφομοίωσης και προσαρμογής ανάμεσα στις 
εθνικές καλλιτεχνικές σχολές. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τον ιταλικό φουτουρισμό, κοινή είναι και για το ρώσικο 
φουτουρισμό, η περιφρόνηση στις κοινωνικές συμβάσεις: 

Η λέξη ενάντια στο νόημα
Η λέξη ενάντια στη γλώσσα
(της Ακαδημίας, της “λογοτεχνίας”)
Η λέξη ενάντια στο ρυθμό (μουσικό, συμβατικό)
Η λέξη ενάντια στο μέτρο
Η λέξη ενάντια στη σύνταξη
Η λέξη ενάντια στην ετυμολογία
(Λαριόνοφ, παρατίθεται στο Γκρέυ 1987:130)

Εξάλλου η δημόσια πρόκληση (σκάνδαλα, εξεζητημένο ντύσιμο κ.α.), αποτελούν μέρος 
της καθημερινής ζωής του ρώσικου φουτουρισμού. Ο τελευταίος δανείζεται στοιχεία 
της ουσίας του ιταλικού ρεύματος, με τους Ρώσους καλλιτέχνες να δέχονται ότι:

“χρησιμοποίησαν κάποια συνθήματα του ιταλικού φουτουρισμού και τους έμειναν 
πιστοί μέχρι σήμερα. Ορίστε μερικά  ανάμεσα τους: Θέλουμε να τραγουδήσουμε 
τον έρωτα του κινδύνου, τη συνήθεια της ενέργειας και του θάρρους. Τα θεμελιώδη 
στοιχεία της ποίησης μας θα είναι: η γενναιότητα, η παρρησία και η εξέγερση. 
Μέχρις εδώ, η λογοτεχνία τραγουδούσε την σκεπτική ακινησία, την έκσταση και 
το όνειρο· όμως εμείς θέλουμε να επαινέσουμε την κίνηση προς τα μπροστά, την 
πυρετώδη αμνησία, το βήμα της γυμναστικής, το επικίνδυνο άλμα, το χαστούκι και 
τη γροθιά. Διακηρύττουμε ότι το μεγαλείο του κόσμου εμπλουτίζεται από μία νέα 
ομορφιά: την ομορφιά της ταχύτητας” (Ossip Brik (1927) αναφέρεται στο Ragon 
1985:95, δική μας μετάφραση) 

Ταυτόχρονα όμως, ο ρώσικος φουτουρισμός συγκροτείται απομακρυνόμενος 
από τον ιταλικό. Ο ίδιος ο Λαριόνοφ, ένας από τους πρωτοπόρους του 
φουτουρισμού, μαζί με τους Γκοντσάρεβα και Σαριάν, θα γράψει στο Ραγιονιστικό 
του Μανιφέστο το 1913:

“(...) Χαίρε όμορφη Ανατολή! Γινόμαστε ένα με τους σύγχρονους ανατολίτες 
καλλιτέχνες για κοινή δουλειά (...) Είμαστε ενάντια στη Δύση, που εκχυδαΐζει 
τις ανατολίτικες φόρμες και αφαιρεί από κάθε τι κάθε αξία (...) Η ουσία της 
ζωγραφικής έγκειται σ’αυτό -συνδυασμός χρώματος, ο κορεσμός του, οι σχέσεις 
των χρωματικών όγκων, η ένταση της επιφάνειας που δουλεύεται” (παρατίθεται 
Γκρέυ 1987:162)

Υπάρχει λοιπόν κάτι το διεθνώς κοινό που χαρακτηρίζει την πρωτοπορία. Είναι 
η πίστη στη δύναμη της νέας εποχής, στην πάλη του ριζοσπαστικού ενάντια 
στο συντηρητικό. Τον ίλιγγο αυτό της αλλαγής, τον κατέγραψαν ήδη το 1910 οι 
Ιταλοί φουτουριστές στο μανιφέστο τους, ενώ το 1914, ο Marinetti μαζί με τον 
αρχιτέκτονα Sant’ Elia θα εκδώσουν τα αρχιτεκτονικά πιστεύω του κινήματος. 

Σαν εμείς, οι συσσωρευτές και οι κινητήρες του κινήματος, με τα μηχανικά μας 
μέσα και με το θόρυβο και με την ταχύτητα της ζωής μας, να μπορούσαμε να 
ζήσουμε σε δρόμους που τους έφτιαξαν άνθρωποι πριν τέσσερους, πέντε ή έξι 
αιώνες για τις ανάγκες του καιρού τους! 

Γκοντσάρεβα, Κυκλιστής (1913)

Sant‘ Elia, Εργοστάσιο ηλεκτρικής 
ενέργειας (1914)
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6. Κάτι που θα κάνει, αντίθετα, 
ο LeCorbusier: Η πόλη είναι ένα 
εργαλείο (...) Η γεωμετρία είναι 
η βάση. Είναι ταυτόχρονα ο 
υλικός φορέας των συμβόλων, 
που σημαδεύουν την τελειότητα, 
το θείο (...) Σήμερα το πάθος 
είναι: ακρίβεια. Μια πολύ μακριά 
τραβηγμένη και σε ιδανικό ανυ-
ψωμένη ακρίβεια: τάση για τε-
λειότητα (...) Η στατιστική δείχνει το 
παρελθόν και διαγράφει το μέλλον. 
Μας προσφέρει αριθμούς και δίνει 
την κατεύθυνση στις καμπύλες. 
Η στατιστική εξυπηρετεί την τοπο-
θέτηση του προβλήματος (...) Η 
πόλη της ταχύτητας είναι η πόλη 
της επιτυχίας (1925. Βασικές αρχές 
της πολεοδομίας, παρατίθεται στο 
Κόνραντς:77)

(...) Το πρόβλημα μας είναι να χτίσουμε το φουτουριστικό σπίτι σύμφωνα με ένα 
υγιές σχέδιο και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούμε όλες τις πηγές της επιστήμης 
και της τεχνικής, για να ανταποκριθούμε απόλυτα σε όλες τις απαιτήσεις των 
συνηθειών του πνεύματος μας, να αποβάλλουμε κάθε γελοίο, χοντρό και ξένο 
προς εμάς στοιχείο (παράδοση, στιλ, αισθητική, αναλογία) να καθορίσουμε 
νέες μορφές, νέες γραμμές, μια νέα αρμονία των κατατομών και του όγκου, με 
λίγα λόγια μια αρχιτεκτονική με μια εντελώς νέα σχέση ανάμεσα στις ιδιαίτερες 
συνθήκες της σύγχρονης ζωής και στην αισθητική αξία που αισθανόμαστε εμείς.

(...) Πρέπει να παίρνουμε την έμπνευση μας από τον σύγχρονο μηχανικό κόσμο, 
που εμείς έχουμε δημιουργήσει, και η ωραιότερη έκφραση του, η τελειότερη 
σύνθεση του,  αποτελεσματικότερη ενοποίηση του πρέπει να είναι η αρχιτεκτονική.

(...) Ότι με αρχιτεκτονική εννοούμε την ικανότητα να εναρμονίσουμε ελεύθερα και 
τολμηρά το περιβάλλον και τον άνθρωπο – να κάνουμε δηλαδή τον κόσμο των 
πραγμάτων ακριβές είδωλο του πραγματικού κόσμου. (Sant’Elia, Marinetti. 1914. 
“Φουτουρστική αρχιτεκτονική” παρατίθεται στο  Κονραντς 1977:26) 

Αρχέτυπο αυτής της αρχιτεκτονικής είναι τα σχέδια της Città Nuova, που πρώτη 
αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες απαρχές της πόλης-μηχανής, πολύ πριν τον LeCor-
busier -αν δεν ανατρέξουμε πιο παλιά για την καταγωγή της, στα φαλανστήρια ή 
ακόμα παλαιότερα στους πύργους του Πιρανέζι (Ragon 1985:80). Στις γραμμές 
αυτές είναι θεμελιώδης η άρνηση του παρελθόντος και η οικοδόμηση του νέου, 
που γίνεται οριακά σε ένα κοινωνικό κενό. Ο στρόβιλος του καινούργιου οδηγεί 
σε μία απουσία των κοινωνικών σχέσεων και καθιστά τον αρχιτέκτονα-δημιουργό 
γενικό οργανωτή των πάντων. Η αρχιτεκτονική γίνεται ο “συσσωρευτής” που 
οργανώνει λογικά τον κόσμο. Πάνω στις έννοιες αυτές, σε μεγάλο βαθμό, θα 
κληθεί να τοποθετηθεί από εδώ και έπειτα η μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Από την άλλη, ο ρώσικος φουτουρισμός δεν θα λατρέψει τη μηχανή, αλλά θα 
την δει ως απελευθερωτικό στοιχείο (Γκρέυ 1987:231). Θα δεθεί μαζί της, θα την 
αναδείξει στα έργα του και θα εμπνευστεί από αυτή, αλλά θα την αντιμετωπίσει 
πρώτιστα ως παθητικό στοιχείο, δε θα υμνήσει δηλαδή την “ιταλική” μέθη της 
ταχύτητας, όπως την είδαμε στον Sant’ Elia6. Παρόμοια αναπτύσσεται ο ρώσικος 
φουτουρισμός σε όλες τις τέχνες, δηλαδή ως προϊόν του διεθνή διαλόγου και 
ταυτόχρονη ύπερβαση του· οι Μαγιακόφσκι, Χλέμπνικοφ, Έλενα Γκούρο και 
οι αδερφοί Μπουρλιούκ επηρεάζονται βαθιά από το έργο των φουτουριστών 
καλλιτεχνών. Ας συνυπολογίσουμε επιπλέον, ότι από το 1905 και μετά, η πρώτη 
ρώσικη επανάσταση, θα δώσει τις δικές της αναπαραστάσεις στο πρωτοποριακό 
κίνημα. Η αλλαγή του παλιού κόσμου θα είναι μία κοινωνική απόπειρα που θα 
αγκαλιαστεί από την πρωτοπορία. Για αυτό ο El Lissitzki έγραφε το 1922: “Κι 
όμως αυτή η νέα γενιά δεν γεννήθηκε τον Οκτώβρη του 1917, αλλά ο Οκτώβρης 
συνυπήρχε πολύ νωρίτερα στην τέχνη” (παρατίθεται στο Γκρέυ 1987:8). 
 
Εξάλλου, το κοινωνικό καμίνι που εμφανίστηκε την ίδια περίοδο σε όλη την 
Ευρώπη, δείχνει ότι μία διεθνής πρωτοπορία παντού αναγκαζόταν να απαντήσει 
ριζοσπαστικά πάνω στα ζητήματα που έθετε η εποχή της. Η παγκόσμια επιρροή 
της Σοβιετικής Επανάστασης πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένη. Ο El Lissitzky 
φέρνει κοντά τους αδελφούς Vesnin, τον Leonidov, τον Ginzburg και τον Ladofskii, 
ενώ κρατάει διεθνείς επαφές -ως πολιτιστικός πρέσβης της ΣΕ- με τον Moholy-
Nagy και τον Van Doesburg, μεταγγίζοντας έτσι την επαναστατική πρωτοπορία 
της σοβιετικής αρχιτεκτονικής στο γερμανικό Bauhaus και στο ολλανδικό De Stijl 
(Ragon 1986:97). Το ολλανδικό κίνημα εκδίδει το 1918 το μανιφέστο του:

Υπάρχει μια παλιά και μια νέα συνείδηση του χρόνου.
Η παλιά απευθύνεται στο ατομικό.
Η νέα απευθύνεται στο γενικό.

Αδερφοί Vesnin, Κτiριο της 
Πράβντα στο Λένινγκραντ (1924)
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(...)Η νέα συνείδηση του χρόνου είναι πρόθυμη να πραγματοποιηθεί σε όλα και 
στην εξωτερική ζωή. 
(παρατίθεται στο  Κονραντς 1977:32) 

Κατάργηση του διαχωρισμού τέχνης και ζωής (Η τέχνη γίνεται ζωή).
(“Δημιουργικές απαιτήσεις”,  παρατίθεται στο  Κονραντς 1977:58)

Ο πουρισμός του ολλανδικού De Stijl θα αποδώσει δομημένες μορφές μόνο από 
κυλίνδρους και παραλληλεπίπεδα και θα χρησιμοποιήσει το χρώμα αποκλειστικά 
για να καθορίσει το χώρο -και ποτέ σαν αισθητικό στοιχείο (Ragon 1985:90). Το 
De Stijl θα προσδιορίσει και τις σχέσεις των χρηστών του χώρου, σε μία συνολική 
προσέγγιση, όπου το συλλογικό  θα επιβάλλεται στο ατομικό. Το γίγνεσθαι 
επιβάλλεται στο στατικό Είναι. Παρόμοια, στη Γερμανία του 1919, η “Επιτροπή 
εργασίας για την Τέχνη”, διατρανώνει:

Με την πεποίθεση ότι η πολιτική επανάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
απελευθέρωση της τέχνης από την πολύχρονη κηδεμονία.
(...) Τέχνη και λαός πρέπει να αποτελούν ενότητα.
Η τέχνη να μην είναι πια απόλαυση των λίγων, αλλά ευτυχία και ζωή των μαζών.
Συνένωση των τεχνών κάτω από τα φτερά μιας μεγάλης αρχιτεκτονικής είναι ο 
σκοπός.
(“Με τα φτερά μιας μεγάλης Αρχιτεκτονικής”, παρατίθεται στο Κόνραντς 1977:37)

Ζωγράφοι και τεχνίτες ξαναγίνετε και σεις τεχνίτες, σπάστε τα πλαίσια της τέχνης 
του σαλονιού γύρω από τους πίνακες σας, πηγαίντε στις οικοδομές, αγιάστε 
τες με χρωματιστά παραμύθια, σκαλίστε τις σκέψεις στους γυμνούς τοίχους και 
-χτίστε την φαντασία- χωρίς να λογαριάζετε τις τεχνικές δυσκολίες. Το χάρισμα της 
φαντασίας έχει μεγαλύτερη αξία από όλη την τεχνική, που υποτάσσεται πάντα στη 
θέληση των ανθρώπων.
(W.Gropius, Η νέα αρχιτεκτονική ιδέα  παρατίθεται στο Κόνραντς 1977:39)

Εδώ η τέχνη δεν καταργείται άμεσα, αλλά μπαίνει στην υπηρεσία του συλλογικού, 
τμήμα μιας ιστορικής κίνησης που στοχεύει στην επανάσταση. Ο καλλιτέχνης 
οφείλει να συλλογιέται χωρίς περιορισμούς. Όχι αναγκαστικά πέρα από το 
πραγματικό, αλλά με τη δύναμη του παρόντος να  θεωρεί το “αδύνατον” ως 
μια παροδική σχέση. Οφείλει να φτιάχνει κόσμους στη συνείδηση του που θα 
επιβεβαιωθούν από αυτούς τους ριζοσπαστικούς καιρούς. Εδώ ξαναβρίσκουμε 
τον πρωτεύοντα ρόλο του αρχιτέκτονα στην κοινωνική αλλαγή, σε σημείο που να 
στοχάζεται οριακά ανεξάρτητα από την κοινωνία. Όλα υπόκεινται σε ριζοσπαστική 
κριτική, σχεδόν ειρωνική, με τους μύδρους του βέβαιου νικητή: 

Σοβαρό! Σοβαρό! Καταραμένη σοβαρότητα! Προσόψεις μνημείων και 
νεκροταφείων σε τετραόροφες καλύβες μικροπωλητών και φουκαράδων! Σπάστε 
τις δωρικές, ιωνικές και κορινθιακές κολόνες, θρυμματίστε τα αστεία αγαλματίδια! 
Ρίξτε στα σκουπίδια τα ευγενή μάρμαρα και τα πολύτιμα ξύλα!
Ω! οι έννοιες μας: Χώρος, Πατρίδα, Στίλ! Στο διάβολο με αυτά, πως βρωμάνε οι 
ιδέες! Κουρελιάστε τες! Αφανίστε τις! Να μη μείνει τίποτα!
(B.Taut. 1920. “Κάτω η σοβαρότητα!” παρατίθεται στο Κόνραντς 1977:51)

Πίσω στην προεπαναστατική Ρωσία, δύο κυρίαρχες μορφές θα ξεπηδήσουν από 
την αφηρημένη ζωγραφική του κυβισμού και του φουτουρισμού: ο Μάλεβιτς και 
ο Τάτλιν. Ο Μάλεβιτς θα αναπτύξει τη ζωγραφική της “καθαρής αίσθησης”, τον 
Σουπρεματισμό, όπου “δεν υπάρχουν γραμμές, δεν υπάρχει απόδοση του όγκου, 
υπάρχουν μόνο αντιθέσεις” (Γκρέυ 1987:201). Η χρήση καθαρά γεωμετρικών μορφών, 
αρχικά δισδιάστατων και έπειτα τρισδιάστατων, ο διαγώνιος δυναμικός άξονας 
και η αμφισβήτηση των κυρίαρχων παραστάσεων της ανθρώπινης συνείδησης, 
συγκροτούν μαζί το ρεύμα του Σουπρεματισμού. Η σύνδεση με τον δομημένο χώρο 

Μάλεβιτς, Ο ακονιστής μαχαιριών 
(1912)
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είναι άμεση. Ο Μάλεβιτς γράφει ότι “οι ζωγράφοι έκαναν μία μεγάλη επανάσταση, 
στη μιμητική ζωγραφική του αντικειμένου και έφτασαν, κάποια στιγμή, στην δίχως 
αντικείμενο ζωγραφική. Βρήκαν καινούργια στοιχεία, που θέτουν, μέχρι σήμερα, τις 
προβληματικές της αρχιτεκτονικής του μέλλοντος” (αναφέρεται στο Ragon 1986:96).

Τα προσωρινά σπίτια των νέων ανθρώπων πρέπει να προσαρμοστούν στο 
αεροπλάνο τόσο στο διάστημα όσο και στη γη. Ένα έτσι φτιαγμένο σπίτι θα 
είναι κατάλληλο και για τις ανάγκες του αύριο. Γι’ αυτό εμείς οι σουπρεματιστές 
προτείνουμε τους αφηρημένους πλανήτες σα βάση για την κοινή διαμόρφωση 
του Είναι μας. Εμείς οι σουπρεματιστές θα αναζητήσουμε συμμάχους για τον 
αγώνα ενάντια στις απαρχαιωμένες μορφές τις αρχιτεκτονικής...
Αν το μελλοντικό Λένινγκραντ χτιζόταν σε στιλ αμερικάνικων ουρανοξυστών, ο τρόπος 
ζωής και η σκέψη των κατοίκων του θα έπαιρνε αμερικάνικη απόχρωση. Εδώ όμως 
προσπαθούν ακόμα να πιέζουν όλο και πιο πολύ το σημερινό Είναι σε παλιές μορφές...
Οι παλιές μορφές, λένε, είναι σημαντικές και μόνο οι κουτοί δεν μπορούν να δουν 
την αξία τους για το προλεταριάτο. Που να εντάξουμε όμως τότε το αεροπλάνο ή 
έστω μόνο το αυτοκίνητο; Πως να εκφραστεί η σύγχρονη τεχνική με παλιές μορφές;
Γι’ αυτό εμείς οι σουπρεματιστές δεχόμαστε να μας πούνε κουτούς και αρνούμαστε 
την αναγκαιότητα των παλιών μορφών για την εποχή μας.(...)

Αναγνωρίζουμε απόλυτα το μεγαλείο της αρχαίας τέχνης. Δεν αρνούμαστε ότι 
ήταν μεγάλη για την εποχή της. Αρνούμαστε όμως κατηγορηματικά ότι η αρχαία 
τέχνη ταιριάζει ακόμα και σήμερα σε μας.
Κάθε νέα ιδέα απαιτεί την κατάλληλη γι’ αυτή μορφή.
Γι’ αυτό αρχαίους ναούς, που αρκούσαν τόσο για ειδωλολάτρες όσο και 
για χριστιανούς, αρνούμαστε να τους αποδεχτούμε σα λέσχες ή “οίκους της 
κουλτούρας” για το προλεταριάτο, ακόμα κι αν αυτοί οι ναοί παίρνουν ονόματα 
των αρχηγών της επανάστασης και στολίζονται με τις φωτογραφίες τους!
Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες σχέσεις με το σημερινό περιεχόμενο, σχέσεις που δεν 
κινούνται στο επίπεδο της αρχαιότητας, αλλά στο επίπεδο του παρόντος, του σήμερα!
(Κ.Μάλεβιτς. 1924. “Σουπρεματιστικό Μανιφέστο” παρατίθεται στο Κόνραντς 1977:75)
 
Στον αντίποδα, ο Τάτλιν διαφέρει από τον Μάλεβιτς, στο ότι δεν ασχολείται με τη 
δημιουργία ενός νέου εικαστικού χώρου, αλλά με τον ίδιο τον πραγματικό χώρο (Γκρέυ 
1987:202). Δεν αναδομεί το αντικείμενο του, ώστε να το φέρει πιο κοντά στη συνείδηση 
-όπως είδαμε σε όλη την πορεία της προεπαναστατικής τέχνης- αλλά ενσωματώνει 
τον πραγματικό χώρο στο έργο του. Για πρώτη φορά, ο εικαστικός χώρο διαρρηγνύει 
τα όρια του, ξεφεύγει από το κάδρο του, μέχρι που καταστρέφει ακόμα και το δωμάτιο 
που τον φιλοξενεί. Παράλληλα εξετάζονται οι σχέσεις ανάμεσα σε “πραγματικά υλικά 
σε πραγματικό χώρο”. Από εδώ θα ξεπηδήσει και το μετεπαναστατικό ρεύμα του 
κονστρουκτιβισμού. Για αυτό ο Ντε Μικέλι γράφει ότι ο Τάτλιν κατάφερε και πέρασε 
“από τον υλικό χώρο στον πραγματικό χώρο” (Ντε Μικέλι 1992), όχι απλά δομώντας 
το χώρο, αλλά συλλαμβάνοντας μία νέα προβληματική. 

Είναι πλέον εμφανές ότι μια υπέρβαση  συντελούταν στις τέχνες που ήταν ασύμφωνη 
με το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής της. Η επαναστατική τέχνη δεν άντεχε στα όρια 
του παλιού κόσμου. Εργάστηκε χρόνια πριν, και αυτή, για την ανατροπή του. 
Έτσι, “όταν τον Οκτώβριο (...) ξέσπασε η Επανάσταση, οι καλλιτέχνες θεώρησαν 
πως δεν υπήρχε τίποτα να εμποδίσει την πραγμάτωση των επιθετικά φιλόδοξων 
σχεδίων τους για έναν καινούργιο κόσμο ριζικά μεταμορφωμένο σύμφωνα με τα 
όνειρα τους” (Γκρέυ 1987: 253) 

Ε π α ν ά σ τ α σ η  γ ι α  τ η ν  τ έ χ ν η 

Η σύλληψη των επαναστατικών ιδεών άφησε μια για πάντα τη σφραγίδα της στην 
ανθρώπινη ιστορία, όταν πραγματώθηκε η επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. 
Η μορφή συναντάει το περιεχόμενο, το αφηρημένο γίνεται συγκεκριμένο. H 

Τάτλιν, Ο ιχθυοπώλης (1911)

Τάτλιν, Μνημείο για την Τρίτη Διεθνή 
(1919)
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συμμετοχή της πρωτοπορίας ήταν από την αρχή ενεργή και η ίδια η στράτευση 
αποτέλεσε συστατικό στοιχείο της.

Στο ζήτημα του δομημένου χώρου όμως, η σοβιετική πρωτοπορία ήρθε απότομα 
μπροστά στην ανάγκη και στη δυνατότητα μαζί, να δημιουργήσει έναν δικό της 
κόσμο, εκεί όπου μέχρι τώρα δέσποζαν ακαδημαϊκές μορφές. Αυτό συνέβη γιατί, σε 
αντίθεση με τις εικαστικές τέχνες, η παραγωγή του δομημένου χώρου χρειάζονταν 
ανώτερες υλικές δυνατότητες και εξασφαλισμένες κοινωνικές σχέσεις. Ίσως για 
αυτό ο Kopp γράφει ότι η μοντέρνα σοβιετική αρχιτεκτονική δεν χρωστούσε τίποτα 
στην προεπαναστατική (Kopp 1972: 46). Η ίδια η επανάσταση προσφέρει με τη 
σειρά της το έδαφος για την δημιουργία νέων μορφών. 

Η επανάσταση προσπαθεί να οργανώσει και να διασπείρει τις ιδέες της σε σχολές: 
το τμήμα καλών τεχνών (IZO) ιδρύεται το 1918 στην Πετρούπολη και τη Μόσχα. 
Εδώ διδάσκουν οι Ossip Brik, Kadinsky, Rozanova, Altman, Μάλεβιτς και Τάτλιν. 
Το Κολέγιο της Μόσχας διαλύεται και αναμορφώνεται στη Vkhutemas. Η σχολή 
αυτή, μαζί με το Bauhaus, θα γίνει η παγκοσμίως πιο πρωτοποριακή σχολή του 
μοντέρνου κινήματος. Εδώ θα αναλάβει πρωτοποριακό ρόλο ο Melnikov, μαζί 
με την ομάδα ASNOVA [АСНОВА, Ένωση Νέων Αρχιτεκτόνων] όπου θα διδάσκει 
γλυπτική, αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονική γλώσσα. Το 1925, επίσης μέσα από 
τη σχολή της Vkhutemas, θα προκύψει η OSA [OCA, Οργάνωση Μοντέρνων 
Αρχιτεκτόνων] με κεντρικές φιγούρες τον Ginzburg και τον A.Vesnin. Παράλληλα, 
μέσα στη Vkhutemas διεξάγεται ένας πόλεμος με τους παλιούς “ακαδημαϊκούς” 
καθηγητές, οι οποίοι χάνουν την κοινωνική επιφάνεια των ιδεών τους, απέναντι 
στους “αριστεριστές”, όπως τους αποκαλούν. Διεξάγεται όμως και μια παράλληλη 
διαμάχη μέσα στη ρώσικη πρωτοπορία. Από πολύ νωρίς διχάζονται δημιουργικά 
τα μέλη τους ανάμεσα στην αφοσίωση στην πειραματική και στην 
παραγωγική τέχνη (Γκρέυ 1987:272). Τον διαχωρισμό αυτό τον 
είδαμε προηγουμένως, στην πρωτόλεια μορφή του, μέσα από 
τις παραδειγματικές μορφές των Μάλεβιτς και Τάτλιν αντίστοιχα. 
Οι “πειραματικοί” (Kadinsky, Μάλεβιτς, Γκάμπο και Πέβσνερ) 
υπερασπίζονται τη μη-χρηστικότητα της τέχνης. Το 1920, εν μέσω 
της ιδεολογικής διαμάχης, οι Γκάμπο και Πέβσνερ εκδίδουν το 
Ρεαλιστικό Μανιφέστο:

1. Απορρίπτουμε την κλειστή σωματική περίμετρο σαν πλαστική 
έκφραση για τη διαμόρφωση του χώρου. Πιστεύουμε πως 
μπορούμε να διαμορφώνουμε το χώρο μόνο από μέσα προς τα 
έξω στο βάθος του, και όχι από έξω προς τα μέσα με τον όγκο 
του. Γιατί τι άλλο είναι ο χώρος από ένα μοναδικό συνοπτικό και 
απεριόριστο βάθος;
2. Απορρίπτουμε την κλειστή μάζα σαν αποκλειστικό στοιχείο για την ανέγερση 
πλαστικών και αρχιτεκτονικών σωμάτων στο χώρο. Θέτουμε αντίθετα την 
απαίτηση να διαμορφώνουμε πλαστικά σώματα στερεομετρικά.
3. Απορρίπτουμε το διακοσμητικό χρώμα σαν εικαστικό στοιχείο στην πλαστική 
δόμηση. Θέτουμε την απαίτηση να χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο υλικό σαν 
εικαστικό στοιχείο.
4. Απορρίπτουμε τη διακοσμητική γραμμή. Απαιτούμε από κάθε γραμμή στο έργο 
τέχνης να εξυπηρετεί μόνο το ξεκαθάρισμα των εσωτερικών κατευθύνσεων των 
δυνάμεων στο παριστάμενο σώμα.
5. Δεν αρκούμαστε πια με τα στατικά, μορφικά στοιχεία στη γλυπτική. Απαιτούμε να 
συμπεριλάβουμε το χρόνο σα νέο στοιχείο και πιστεύουμε ότι η πραγματική κίνηση 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί στη γλυπτική, όχι μόνο για να κάνουμε ψευδοαισθητικά 
δυνατή την εφαρμογή κινητικών ρυθμών.

Οι “παραγωγικοί” (Τάτλιν, Ροντσένκο) υπερασπίζονται τη “διάχυση της 
τέχνης μέσα στη ζωή”. Στο χώρο της λογοτεχνίας, παρόμοια, ο Μαγιακόφσκι, 

Popova, Κατασκευή χωρικής 
δύναμης (1920-1)

El Lissitsky, Νικήστε τους Λευκούς με 
την Κόκκινη Σφήνα (1919)
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κραυγάζει: “Όχι στα μαυσωλεία της τέχνης”, να γίνουν οι δρόμοι, τα σπίτια, 
τα εργοστάσια όλα τέχνη! (Γκρέυ 1987: 255) “Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά 
σαν τον καθρέφτη, μα σα φακός να μεγεθύνει” στιχουργεί ο ίδιος, στο όνομα 
του κοινωνικά ενεργού ρόλου της τέχνης. Στο χώρο του θεάτρου ο Μέγερχολντ 
θα αποτελέσει επίσης έναν υπέρμαχο της μη-εργαστηριακής τέχνης. Η 
ιδεολογική τους νίκη επί των “πειραματικών” θα διαμορφώσει το κίνημα του 
Κονστρουκτιβισμού, το 1921.

Είδαμε ήδη ότι ο Τάτλιν συνελάμβανε το αντικείμενο του ως ενεργό στοιχείο 
της κατασκευής και όχι ως θεωρητικό στοχασμό: μάλιστα, η υπεράσπιση του 
κοινωνικού ρόλου της τέχνης τον οδήγησε σε ακραίες επιθέσεις ενάντια στην ίδια 
την τέχνη (Γκρέυ 1987:314). Ο καλλιτέχνης έπρεπε πια να  βγει από την απομόνωση 
και να οικοδομεί ενεργά. Το 1922, οι περισσότεροι καλλιτέχνες ήταν μέλη της PRO-
LETKULT, της οργάνωσης που προετοίμαζε την κουλτούρα του “νέου ανθρώπου”. 
Η τεχνική υποτάσσεται στο ύφος, διαβάζουμε στο επίσημο όργανο της LEF, το 1923: 

“Η υλική διαμόρφωση του αντικειμένου πρέπει να υποκαταστήσει την αισθητική 
σύνθεση του. Το αντικείμενο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν σύνολο και έτσι 
δε θα έχει κανένα ξεχωριστό ‘ύφος., αλλά θα είναι απλά ένα βιομηχανικό προϊόν, 
όπως ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο κοκ. Ο Κονστρουκτιβισμός είναι η καθαρή 
τεχνική κυριαρχία και οργάνωση των υλικών σύμφωνα με τρεις αρχές:
α) Την τεκτονική (πράξη της δημιουργίας)
β) Τη φακτούρα (τρόπο της δημιουργίας)
γ) Την κατασκευή”
(παρατίθεται στο Γκρέυ 1987:298) 

Με αυτήν την παρακαταθήκη δομείται ο επαναστατικός χώρος της ΣΕ. Οι δομές 
των κονστρουκτιβιστών συνταράζουν το ταξινομημένο και κλειστό περιεχόμενο 
του χώρου. Οι αδελφοί Vesnin σχεδιάζουν το παλάτι της Εργασίας στη Μόσχα, το 
1923, δημιουργώντας ένα αρχετυπικό λειτουργικό κτήριο μοναδικών διαστάσεων, 
που δεν έρχεται απλά να τοποθετηθεί στο χώρο αλλά να τον καθορίσει: δύο 
αμφιθέατρα 8,000 και 2,500 θέσεων, ένα αστεροσκοπείο, ένα ραδιοφωνικό 
κέντρο, μία βιβλιοθήκη και ένα εστιατόριο 6,000 θέσεων (Ragon 1986: 99). Ο El 
Lyssitzky θεωρεί ότι αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς μία νέα σύλληψη της 
κατασκευής σαν δομημένο σύνολο (El Lyssitzky 1970:31). Το κτήριο είναι τελείως 
απαλλαγμένο από διακοσμητικά στοιχεία ρώσικου φολκλόρ. Οι ίδιοι σχεδιάζουν 
το 1924 τα γραφεία της Pravda, ένα υποδειγματικό κτήριο του σοβιετικού 
κονστρουκτιβισμού, διαστάσεων μόλις 6 επί 6 μέτρων, αλλά με όλα τα σταθερά 
και κινητά υλικά που προβλέπονταν μετά την κατασκευή (πινακίδες, διαφημίσεις, 
ρολόγια, μεγάφωνα, ανελκυστήρες) σχεδιασμένα από πριν και ενταγμένα στο ίδιο 
το σχέδιο κατασκευής (El Lissitzky 1970:33). Ο Μelnikov επαναδιαπραγματεύεται 
τις σχέσεις εσωτερικού-εξωτερικού σχεδιάζοντας το περίπτερο της ΣΕ στην έκθεση 
των διακοσμητικών τεχνών στο Παρίσι το 1925, εισάγοντας μεγάλες επιφάνειες 
γυαλιού και υπογραμμίζοντας τη μορφή των δομών, αντί να τις ντύνει με άλλα 
υλικά (Ragon 1986: 99). Εδώ ο άξονας συμμετρίας είναι στη διαγώνιο και όλο το 
σχέδιο είναι μετατοπισμένο από την παραδοσιακή συμμετρία, αποδίδοντας μία 
δυναμική κίνηση (El Lissitzky 1970:34). Ο Leonidov, σχεδιάζει το Ινστιτούτο Λένιν το 
1927 με δομικά υλικά αναρτημένα και όχι φερόμενα. Ο χάλυβας, ο χυτοσίδηρος, 
το μπετόν αρμέ και το γυαλί αντικατέστησαν τα παραδοσιακά δομικά υλικά που 
χρησιμοποιούσε ο ακαδημαϊσμός. Το 1930 καταθέτει την πρόταση του για την 
πόλη Maknitogorsk, ένα σύνολο από παιχνιδισμούς διαφορετικών όγκων πάνω 
σε έναν τετραγωνισμένο καμβά. Ο Ginzburg υλοποιεί τη συλλογική κατοίκηση στο 
κτήριο της Narkomfin Dom Komuna, σχεδιάζοντας ένα τετραόροφο συγκρότημα 
με εσωτερικές καντίνες, γυμναστήρια, παιδικούς σταθμούς, γυμναστήρια, ιατρεία 
και κουζίνες7. Το λεξιλόγιο της μοντέρνας σοβιετικής αρχιτεκτονικής στο εξής 
θα είναι pilotis και ελεύθερος σκελετός, ανεξάρτητος από την πρόσοψη, ενώ η 
τελευταία θα λειτουργεί σαν μεμβράνη (Kopp 1972: 101). 

Σούκοφ, Ραδιοφωνικός σταθμός 
(1926)

7. Το έργο του θα αποτελέσει οδηγό 
για την unité d’habitation του 
LeCorbusier, αν και η τελευταία θα 
είναι σαφώς συγκροτημένη γύρω 
από τη μονάδα του “νοικοκυριού”.
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Παράλληλα, η αρχιτεκτονική πρωτοπορία οργανώνεται σε ομάδες και παρεμβαίνει 
σε διεθνές βήμα. Στο πρώτο CIAM του 1928 η ΣΕ θα συμμετέχει με κορυφαίους 
εκπροσώπους της, τον Ginzburg, τον El Lissitzky και τον Vladimirov. O Ginzburg θα 
εκδώσει το 1924 και το πρώτο θεωρητικό έργο της σοβιετικής αρχιτεκτονικής, “Το 
στυλ και η εποχή” (Ragon 1986:99). 

Οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας όμως, όταν μιλάμε για τη σοβιετική 
πρωτοπορία, ότι κλήθηκε να παράξει ταχύτατα έναν νέο χώρο, σύμφωνα με 
τις έκτακτες ανάγκες της εποχής. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος που 
ακολούθησε, η ραγδαία μετανάστευση από την ύπαιθρο, η διεύρυνση της κάλυψης 
των αναγκών εκατομμύρια περισσότερων ατόμων, όλα έβαζαν επιτακτικά ζητήματα 
για τους αρχιτέκτονες και πολεοδόμους. Η ΣΕ γνώρισε μία ταχύτατη αστικοποίηση 
και εκβιομηχάνιση μετά το 1917, μοναδική για την κλίμακα που υλοποίησε, σε όλον 
το κόσμο. Ήρθε επιπλέον αντιμέτωπη με το ζήτημα της ίδρυσης νέων πόλεων σε 
παρθένα εδάφη, κάτι που εμφανίστηκε στον υπόλοιπο κόσμο μόνο μεταπολεμικά 
(Αγγλία, Γαλλία, Βραζιλία κλπ). Επιπλέον, από το 1925 τίθεται έντονα το ζήτημα της 
στενότητας κατοικίας. 

Από την άλλη μεριά, ο πυρετός των ιδεών, η έκτακτη κοινωνική κατάσταση και οι 
ιδεολογικές διαμάχες που είδαμε, δεν όριζαν αμοιβαίως αποκλειόμενες σχέσεις. 
Αντίθετα η μία υπήρχε όσο υπήρχε η άλλη. Με άλλα λόγια, η πρωτοπορία 
μπορούσε να αναπνέει μόνο στα πλαίσια ενός θυελλώδους διαλόγου. Σε αυτά τα 
πλαίσια εντάσσουμε και τη “διαμάχη” πολεοδομιστών-απολεοδομιστών. Το βασικό 
δίπολο των δύο θεωριών είναι, όπως το θέτει ο Kopp, αυτό μεταξύ περιφερειακού 
σχεδιασμού ή κοινωνικής ανακατανομής. Φυσικά και οι δύο εμπνέονταν από 
την άρση των κοινωνικών διαχωρισμών και πιο ειδικά της κατάργησης της 
αποξενωτικής πόλης. Επίσης, και οι δύο πρότειναν ως οικιστική βάση για την 
ανάπτυξη των προτάσεων τους το κύτταρο (cellule). Η αντίστιξη λοιπόν των όρων 
“πολεοδομιστών” και “απολεδομιστών” δεν πρέπει να παρουσιάζεται απόλυτα, 
αλλά μέσα στον αμοιβαίο τους διάλογο. Πιο ειδικά, όσον αφορά τις θεωρίες τους, 
οι μεν απολεδομιστές πρότειναν τη διάχυση της βιομηχανίας στο σύνολο της χώρας 
και με αυτόν τον τρόπο, την άρση της αντίθεσης πόλης-υπαίθρου. Ας σημειωθεί 
ότι οι σοβιετικοί α-πολεοδόμιστές βρίσκονταν μπροστά σε μία τελείως πρωτότυπη 
κατάσταση, καθώς οι δυτικοί συνάδελφοί τους είχαν από πολλού πάψει να θίγουν 
το ζήτημα της υπέρβασης της αντίθεσης πόλης-υπαίθρου8. Στην προσέγγιση 
τους αντιπαρέθεταν την πολεοδόμηση της υπαίθρου, απέναντι στην αποξενωτική 
πόλη. Η ύπαιθρος χωροθετείται γραμμικά, μέσα από “λωρίδες πολεοδόμησης”, οι 
οποίες έχουν σαν χαρακτηριστικό ότι φέρνουν σε εναλλαγή ζώνες εργοστασιακής 
εργασίας και ζώνες αγροτικής εργασίας (Ragon 1985:283)9. Από την άλλη μεριά, οι 
πολεοδομιστές, πρότειναν την κατασκευή μικρών πόλεων, με μέγιστο πληθυσμό 40 
με 50 χιλιάδες κατοίκους, που θα συμπύκνωναν μέσα σε μία αγροτική έκταση τους 
αστικούς πληθυσμούς. Στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, παρουσιάστηκαν μοναδικά 
ρηξικέλευθες προτάσεις, όπως το μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα μιας κατοικίας-
κύτταρο στη βάση των ανθρώπινων αναγκών, η μέγιστη κατ’ άτομο συλλογική και 
προσωπική επιφάνεια -για την τελευταία συχνότερα τα 5 τ.μ., η εκτεταμένη χρήση 
pilotis και η οργάνωση των οικιακών εργασιών γύρω από μία ομάδα σπιτιών που θα 
μοιραζόταν τις εργασίες (Kopp 1972: 214). Επίσης, συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα 
ηλιασμού, πρασίνου, αερισμού, μετακίνησης κοκ, πολύ πιο εκτενώς από τους 
δυτικούς συναδέλφους της ίδιας περιόδου, αν και σε συνεχή διάλογο. 

Ορίστε πως παρουσιάζει ο οικονομολόγος Sabsovich, το όραμα της κατοίκησης, 
πάντα ως μια μορφή ενταγμένη σε νέες κοινωνικές σχέσεις:

“Στο σοσιαλιστικό τρόπο ζωής, κάθε εργάτης και εργάτρια μπορεί να θεωρηθεί 
ως ‘εργένης’ ή ως δυνητικά ‘παντρεμένος/η’, στο βαθμός που κάθε εργένης 
μπορεί να παντρευτεί από αύριο, όπως και κάθε ζευγάρι μπορεί να ξαναβρεθεί 
χωρισμένο, καθώς είναι οι τωρινοί περιορισμοί που δημιουργούν την υποχρέωση 

Κομάρεβα, Έδρα της Κομιντέρν 
(1927)

Nikolaev, Συλλογική κατοίκηση 
φοιτητών βιομηχανίας υφαντών, 
κατασκευάστηκε 1929-31

8. Αν και πολύ σωστά γράφει o 
Ragon ότι αυτή η α-πολεοδομία 
συγχωνεύθηκε διαστρεβλωμένη 
κατόπιν στα σχέδια των “ακτινικών 
πόλεων”, με αρχετυπικές αυτές του 
LeCorbusier (1985: 275)

9. Μία αρχή χωροθέτησης που 
επηρέασε τη δυτική πολεοδομία και 
μιμήθηκε ο F.L.Wright στην Broada-
cre City(1932)
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της συζυγικής ζωής. Η κατοικία ως θεμελιώδες ζήτημα, και 
η εκπαίδευση των παιδιών στα πλαίσια της οικογένειας, 
δεν θα υπάρχουν πια, και, όταν αυτοί οι περιορισμοί 
εξαφανιστούν τίποτα δεν θα υποχρεώνει τον σύζυγο και τη 
γυναίκα να συνεχίσουν την κοινή ζωή... καθώς τα ζητήματα 
της καθημερινής ζωής, της συλλογικής εκπαίδευσης 
των παιδιών θα είναι επιλυμένα από τον σοσιαλιστικό 
τρόπο ζωής” (παρατίθεται στο Kopp 1972 :210, δική μας 
μετάφραση). 

Η πρωτοπόρα, όπως είπαμε, αντιμετώπιση αστικών 
ζητημάτων, που μάλιστα κλήθηκε να τα αντιμετωπίσει εκ του 
μηδενός, έκανε την όλη διαδικασία του σχεδιασμού και των 

διαμαχών μεταξύ πολεοδομιστών και απολεοδομιστών να έχει τα χαρακτηριστικά 
ενός κοινωνικού επαναστατικού πειράματος για την κατάκτηση της ανθρώπινης 
ελευθερίας δια μέσω του χώρου. Η έλλειψη προηγούμενης μελέτης στο θέμα, 
τους οδηγούσε σε μία στενή αναφορά στους κλασικούς του μαρξισμού. Για 
παράδειγμα, πολύ συχνά επιχειρούσαν να ερμηνεύσουν τον Ένγκελς, ο οποίος 
καταπιάστηκε με ζητήματα κοινωνικής ανθρωπολογίας και αστικής γεωγραφίας 
-κυρίως μέσα από τα έργα του “Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία” 
και “Το ζήτημα της κατοικίας”. Ας σημειώσουμε εδώ, ότι οι θεωρητικές προτάσεις 
επί της οργάνωσης του χώρου δεν έλειπαν πριν την επανάσταση του 1917. Εκτός 
από τους κλασικούς μαρξιστές, η συμβολή των αναρχικών ήταν επίσης πλούσια, 
όπως για παράδειγμα από τον Κροπότκιν (“Αγροί, εργοστάσια και εργαστήρια”) 
και από τον Élisée Reclus, στο πολύ μεστό έργο του για τη σχέση της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας και της αστικής γεωγραφίας (L’homme et la terre και Nouvelle 
Géogrqphie Universelle). Ας μην ξεχνάμε επίσης τους ουτοπικούς σοσιαλιστές 
και τις κατασκευαστικές προτάσεις που θα στέγαζαν τα εγχειρήματα τους, εκ των 
οποίων κάποιες άλλωστε υλοποιήθηκαν: Fourier, Owen, Saint-Simon, Godin κ.α. 
Στην περίπτωση των πολεοδομιστών και των απολεοδομιστών όμως, ήταν η πρώτη 
φορά που δινόταν η δυνατότητα οργάνωσης ενός απέραντου χώρου. Δινόταν η 
ευκαιρία να μην εφαρμοστεί μόνο μία “όαση σοσιαλισμού” σε μία “καπιταλιστική 
έρημο”, αλλά να τεθούν οι βάσεις για την συνολική κοινωνική αλλαγή. 

Η αλλαγή του χώρου δια μέσω του σχεδιασμού του μέσα από τη χάραξη του 
ενσαρκώθηκε στην έννοια του “κοινωνικού πυκνωτή”. Ο κοινωνικός πυκνωτής 
αφορούσε πρώτιστα τη δομημένη μορφή του εργοστασίου, τον κόσμο της 
εργασίας που θα ενέπλεκε στην αλλαγή το σύνολο της κοινωνίας. Ο Kopp 
προβάλλει ως αρχετυπικό κτήριο-πυκνωτή, το υδροηλεκτρικό φράγμα του 
Dnieproguess (1933), των αδερφών Vesnin (Kopp 1972:193). Ο ηλεκτρισμός, η 
κίνηση, η τέλεια καμπύλη γραμμή, το μέγεθος, η σχέση φύσης-ανθρώπου και ο 
όγκος της φυσικής δύναμης που συγκρατούσε, τον οδήγησαν να το καταστήσει 
ως έργο-πρότυπο. Αλλά ο κοινωνικός πυκνωτής αφορούσε και χώρους άθλησης 
και εργατικές λέσχες. Οι τελευταίες καλούνταν να παίξουν για τον El Lyssitzky το 
ρόλο του “Πανεπιστημίου του Πολιτισμού” (El Lyssizky 1970:45).

Σε εκείνες τις εποχές που γεννούσαν αυτούς τους θυελλώδεις διαλόγους, έχουμε 
επίσης τη ριζοσπαστική έρευνα της Επιτροπής του Οικονομικού Συμβουλίου, η 
οποία εργάζόταν πάνω στα ζητήματα στέγασης και κατέληξε να μοντελοποιήσει 
τρεις τύπους οικιών-κυττάρων: τον Α, τον Ε και τον F.  O Ginzburg έγραφε για τα 
κελιά F10:

“(...)5. Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα διαμέρισμα κατοικήσιμης επιφάνειας 
27 τ.μ. με έναν οικονομικό συντελεστή ισοδύναμο με εκείνο ενός διαμερίσματος 
54 τ.μ... Είναι πιθανόν να μπορεί να ληφθεί ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Για να 
γίνει αυτό πρέπει να περάσουμε σε μία καινούργια χωρική σύλληψη της κατοικίας. 
6. Ο τύπος κατοικίας F είναι σημαντικός ως στάδιο για το πέρασμα σε έναν 
τρόπο συλλογικής (communautaire) κατοίκησης. Βοηθάει στη διαφοροποίηση 

Ginzburg, Συλλογική κατοίκηση, 
Yekaterinburg, κατασκευή 1928-32

10. Επρόκειτο για οικιστικές μονάδες 
που δημιουργούνταν μέσα από 
την υπερύψωση των κοιτώνων 
κατά ένα περίπου μέτρο σε σχέση 
με το σαλόνι: έτσι δημιουργούταν 
ένας κοινός διάδρομος, ανά δύο 
ορόφους, που εξυπηρετούσε την 
πρόσβαση στα συλλογικά μέρη 
της κατοικίας (El Lyssizky 1970:40-1).
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ανάμεσα στις κοινωνικές και οικογενειακές λειτουργίες. Αποτελεί καταλύτη για τη 
χρήση των συλλογικών καταλυμάτων. (...) 9. Η δόμηση των κατοικιών πρέπει να 
πηγαίνει μαζί με την ωθούμενη τυποποίηση (standirasation) των στοιχείων της 
κατασκευής... δια μέσω της εκβιομηχάνισης όλης της διαδικασίας” (παρατίθεται 
στο Kopp 1972:173).  

Η πίστη αυτή στον μετασχηματισμό της καθημερινής ζωής μέσα από τον δομημένο 
χώρο και της ανάδειξης του συλλογικού πάνω από το ατομικό, απασχόλησε 
και άλλους σοβιετικούς κονστρουκτιβιστές: τα αδέρφια Vesnin υπολόγισαν τον 
προσωπικό χώρο κατοικίας στα 15 τ.μ. ανά οικογένεια. Ο Larine, τον οποίο ο 
Kopp τον χαρακτηρίζει πιο πολύ πολιτικό παρά αρχιτέκτονα, προτείνει μια μέση 
επιφάνεια ανά κάτοικο τα 9 τ.μ (Kopp 1972:145), ορμώμενος όχι από επαναστατική 
σκέψη, αλλά από “ρεαλιστικές” πιέσεις. Οι Brach και Vladimirov ορίζουν σε 6 τ.μ. 
την επιφάνεια ανά άτομο και ο Kouzmine πρότεινε την καθολική κατάργηση του 
προσωπικού χώρου και την αντικατάσταση του από μικτούς κοιτώνες! (Kopp 1972: 
188-9) Ο τρόπος σκέψης του τελευταίου θα εντυπωσιάσει, καθώς καταλήγει στην 
πρόταση αυτή μέσα από έναν δομημένο προγραμματισμό της νέας κοινωνικής 
ζωής:

“Εν είδει παραδείγματος παρουσιάζω τον τρόπο ζωής των ενηλίκων:
1) Ύπνος: 22.00
2) Οκτώ ώρες ύπνου. Έγερση: 6.00
3) Γυμναστική - 5 λεπτά: 6.05
4) Τουαλέτα – 10 λεπτά: 6.15
5) Ντους (προεραιτικό – 5 λεπτά): 6.20
6) Ντύσιμο – 5 λεπτά: 6.25
7) Μέχρι τη σάλα γεύματος – 3 λεπτά: 6.28
8) Γεύμα – 15 λεπτά:  6.43
9) Μέχρι τα βεστιάρια – 2 λεπτά: 6.45
10)  Ντύσιμο (εξωτερικό) – 5 λεπτά: 6.50
11) Μέχρι το ορυχείο – 10 λεπτά: 7.00
12) Εργασία στο ορυχείο – 8 ώρες: 15.00
(...)” (παρατίθεται στο Kopp 1972:190)

Η καθολική αυτή οπτική του Kouzmine, που παραπέμπει σε πρόγραμμα 
νεοσύλλεκτων σε στρατώνα, μαρτυρά το ολοκληρωτικό κοινωνικό περιεχόμενο 
που μπορεί να αποκτήσει το έργο του μοντερνιστή αρχιτέκτονα, όταν 
παρουσιαστούν εκείνες οι συνθήκες όπου ο ίδιος μπορεί να ορίσει συνολικά την 
καθημερινή ζωή, σαν ειδικός. Από την άλλη μεριά, αν και η παραπάνω πρόταση 
φαίνεται ακραία σήμερα, εντούτοις εκφράστηκε σε μια εποχή που το “μέτρο”δεν 
ήταν διαμορφωμένο. Άλλωστε μήπως και ο “δυτικός” μοντερνιστής Gropius 
δεν έγραφε “το να κτίζεις, είναι να οργανώνεις την κοινωνική ζωή, ψυχολογικά, 
τεχνολογικά και οικονομικά”; (παρατίθεται στο Lefebvre 2003:95) Ο Kouzmine 
εδώ είναι αντιπροσωπευτικός μιας εποχής που η σκέψη ρίχνεται σε ριζοσπαστική 
κατεύθυνση, παίρνοντας σαν δεδομένη τη γενίκευση της επανάστασης σε όλον 
το κόσμο. Προτείνει νέες μορφές που θα εμφωλιάσουν το νέο περιεχόμενο 
των κοινωνικών σχέσεων και θα επιταχύνουν την υλοποίηση του. Η σκέψη του, 
στην ουσία της ουτοπική, ξαναπιάνει το νήμα των μεγάλων προτάσεων επί του 
χώρου, όπως τον σκέφτηκαν οι ουτοπικοί του 19ου αιώνα. Η σκέψη αυτή λοιπόν, 
ακόμα και αν περιέχει σπερματικά την απολυταρχική γενίκευση της, μεταπίπτει σε 
εφιαλτική μονοτονία και ασφυκτική καθημερινότητα, μόνο όταν πάψει να υπάρχει 
η συνεχής επαναστατικοποίηση των καθημερινών σχέσεων. Για αυτό πρέπει 
πρώτιστα να μην κριθεί με τους όρους του εφικτού-ανέφικτου του έργου του 
αρχιτέκτονα, αλλά σύμφωνα με το κοινωνικό περιεχόμενο που άλλαζε κάτω από 
τα πόδια τους. Το τελευταίο όρισε τον κομβικό ρόλο του ειδικού, την παθητική 
στάση του “νέου σοσιαλιστικού ανθρώπου” και την αναδίπλωση της συνεχούς 
επαναστατικοποίησης της καθημερινή ζωής. Εν τέλει, η ήττα της επανάστασης 
στην Ευρώπη και η οχύρωση της ΣΕ στο εσωτερικό της, οδήγησαν σε μία νέα 

Shatnev, Κατοικία για τους σιδη-
ροδρομικούς, Kursk (1928)
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αντίληψη για το τι είναι ουτοπικό και τι πραγματιστικό. Η αντεπανάσταση -τόσο η 
παγκόσμια, όσο και εντός της ΣΕ με τη μορφή του σταλινισμού- έκανε τη μοντέρνα 
αρχιτεκτονική να εμφανίζεται διπολική, κάτι όμως που αποδόθηκε ιστορικά μόνο 
κατόπιν. Άλλωστε, κανένας κονστρουκτιβιστής δεν ήταν “αιθεροβάμων”. Ο 
υψηλότατος βαθμός στράτευσης και τα έκτακτα προβλήματα της ΣΕ ανάγκαζαν 
τους αρχιτέκτονες να συνυπολογίζουν οικονομικά, κοινωνικά, μέχρι και ψυχολογικά 
προβλήματα στον σχεδιασμό τους (ας αναλογιστούμε τι νέες προβληματικές 
έφερε στην επιφάνεια η ταχύτατη αστικοποίηση). Από το πρώτο συνέδριο της OSA 
αναγνωρίζεται η στενή σχέση του σχεδιασμού με τις “ιδεολογικές αρχές” και την 
“επιστημονική βάση”, ενώ καταδικάζεται τόσο η άγνοια της δομημένης φόρμας 
στο όνομα της κατασκευής, όσο και η αφηρημένη αναζήτηση φορμών χωρίς 
να συνδέεται με την οργανική ένταξη της δομημένης φόρμας (Kopp 1972:128-

9). Το 1928 η ASNOVA θα διασπαστεί -από όπου και θα προκύψει 
η ARU (Ένωση Αρχιτεκτόνων-Πολεοδόμων)- πάνω στις διαφωνίες 
ως προς την κάλυψη των άμεσων κοινωνικών προβλημάτων, κάτι 
που υποδεικνύει την εκπληκτική εμπλοκή των αρχιτεκτόνων με τα 
κοινωνικά προβλήματα (Kopp 1972: 124-5). 

Ο ίδιος ο κονστρουκτιβισμός προχωράει πέρα από εκεί που τον 
άφησε ο Τάτλιν. Οργανώνεται  μέσω της συνολικής σχεδίασης του 
χώρου, καθώς ταυτόχρονα υποτάσσει το αισθητικό ερέθισμα στην 
κοινωνικά αναγκαία συλλογική λειτουργία. Η κριτική που γίνεται 
ακόμα και στον πρωτεργάτη του, είναι ότι λαμβάνει υπόψιν βασικά 
τις ιδιότητες των υλικών και όχι του συνόλου της κατασκευής στην 
κοινωνική παραγωγή του χώρου. Αλλά ταυτόχρονα, η κριτική 
ποτέ δεν είναι ότι οι ιδέες του είναι “ουτοπικές”. Άλλωστε, ακόμα 

και αν ο ίδιος ο Τάτλιν αφιέρωσε 30 χρόνια από τη ζωή του για να σχεδιάσει 
ένα ανεμόπτερο που δεν απογειώθηκε ποτέ, θεωρούσε ότι: “Η μηχανή μου έχει 
οικοδομηθεί με βάση την αρχή της ζωής, με βάση τις οργανικές φόρμες. Μέσα 
από την παρατήρηση αυτών των μορφών, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι οι 
πιο αισθητικές φόρμες είναι και οι πιο οικονομικές. Τέχνη είναι η δουλειά για τη 
μορφοπλαστική του υλικού” (παρατίθεται στο Γκρέυ 1987:214). Όπως άλλωστε 
και οι Σουπρεματιστές οραματίζονταν τη ζωή σε άλλους πλανήτες. Συνειδητά η 
πρωτοπορία οραματιζόταν “ανέφικτα” σχέδια που θα τα υπηρετούσε ο ραγδαίος 
μετασχηματισμός του καπιταλιστικού κόσμου. Αυτό στο οποίο δίνεται έμφαση 
είναι ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης, ο τρόπος που θα παραχθεί ένας νέος χώρος 
που θα φέρει σε συμφωνία τη σκέψη με την επερχόμενη πραγματικότητα: 

Το άτομο, ως ιδιώτης πελάτης έχει τώρα αντικατασταθεί από την αποκαλούμενη 
“κοινωνική επιτροπή”. Η έμφαση έχει μετατοπιστεί από το οικείο και το ιδιωτικό στο 
δημόσιο και το παγκόσμιο. Σήμερα, η αρχιτεκτονική πρέπει να κριθεί σύμφωνα 
με διαφορετικά κριτήρια. Όλο το πεδίο της αρχιτεκτονικής έχει γίνει σήμερα ένα 
πρόβλημα. Και πολύ περισσότερο, στη Ρωσία αυτό το πρόβλημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί από μία χώρα εξαντλημένη από τον πόλεμο και την πείνα και 
σφιχτά στεγανοποιημένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά τα νέα αρχιτεκτονικά 
προβλήματα δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν μέχρι που η αποκατάσταση της 
τάξης στην οικονομία να παρείχε ένα θεμέλιο. Τα προπολεμικά επίπεδα παραγωγής 
γρήγορα επιτεύχθηκαν. Για της σημερινές μας ανάγκες, παρόλα αυτά, αυτά τα 
προπολεμικά επίπεδα και οι ρυθμοί παραγωγής δεν είναι αρκετά. Για να είμαστε 
αποτελεσματικοί και για να ικανοποιήσουμε την αποστολή μας στον κόσμο, πρέπει 
να παλέψουμε για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, να ανοίξουμε τον 
βηματισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν δεν περιορίσουμε τους εαυτούς 
μας σε όσα έχουμε κληρονομήσει, αλλά, αντίθετα, τα ανοικοδομήσουμε πλήρως. 
Δεν πρέπει μόνο να χτίσουμε, αλλά να ξαναχτίσουμε. Ξαναχτίζουμε τη βιομηχανία, 
ξαναχτίζουμε τη γεωργία. Αυτή η ανοικοδόμηση της παραγωγής δημιουργεί μία 
νέα σύλληψη της ζωής, που τροφοδοτεί την κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης, 
φυσικά, της αρχιτεκτονικής. Η νέα μας αρχιτεκτονική δεν αποπειράται μοναχά κάτι 

Melnikov, Svoboda Factory Club 
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που προσωρινά διακόπηκε. Αντίθετα, ισορρόπησε στο κατώφλι του μέλλοντος 
και δεσμεύτηκε σε κάτι περισσότερο από μια απλή κατασκευή. Ο σκοπός της είναι 
να κατανοήσει τις νέες συνθήκες ζωής, έτσι ώστε μέσω της δημιουργίας ενός 
ανταποκρινόμενου κατασκευαστικού σχεδίου να μπορεί να συμμετέχει ενεργά 
στην πλήρη πραγματοποίηση του νέου κόσμου. Έτσι, η ώθηση της Σοβιετικής 
αρχιτεκτονικής κατευθύνεται προς το σκοπό της ανοικοδόμησης.

Η αλληλεξάρτηση που όλο αλλάζει ανάμεσα στις νέες αναδυόμενες τέχνες, είναι 
ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει ζωτικά τα βασικά στοιχεία 
της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Η επιρροή των τεχνών στην αρχιτεκτονική υπήρξε 
πολύτιμη και εξαιρετική, αλλά παράλληλα έφερε και κάποιους κινδύνους στο 
πέρασμα της. Η τέχνη μας ανήκει στην εποχή της επιστήμης. Χρησιμοποιούμε 
τις μεθόδους της εποχής μας – αναλύουμε. Ο πειραματισμός 
στη ζωγραφική εμποδίζεται ελάχιστα από το μέσον. Έτσι, 
οι νέες δημιουργικές δυνάμεις στην τέχνη αποκάλυψαν τα 
βασικά στοιχεία του τρισδιάστατου σχεδιασμού, μέσω μιας 
διαδικασίας ανάλυσης. Στην πορεία αυτής της εργασίας, δύο 
διακριτές και πλήρως καθορισμένες οπτικές αναδείχθηκαν.

“Ο κόσμος προσδίνεται σε μας δια μέσω της οπτικής, δια 
μέσω του χρώματος” συγκεφαλαιώνει μια από αυτές τις 
απόψεις. “Ο κόσμος προσδίνεται σε μας δια μέσω της 
επαφής, δια μέσω των υλικών”, αντιπροσωπεύει η άλλη. Και οι 
δύο κατανοούν τον κόσμο με όρους γεωμετρικών μοντέλων. 
Η πρώτη σύλληψη καλεί σε γνήσια φασματικά χρώματα, που 
αφηρημένα εμπεριέχονται σε μία γεωμετρική τάξη των γεωμετρικών στοιχείων, 
π.χ. μία χρωματική επιπεδομετρία, ένας κόσμος κρυστάλλινης δομής. Ο κόσμος 
είναι χτισμένος σε ένα οπτικό, άπειρο χώρο. Στη λογική του κατάληξη, μία τέτοια 
σκέψη τελικά οδηγεί στην πλήρη αποκήρυξη του χρωματικού φάσματος, με 
αποτέλεσμα τα πάντα να μειώνονται σε ένα σχέδιο επιπεδομετρίας (μαύρο και 
άσπρο). Η ζωγραφική ως τέτοια σταμάτησε να υπάρχει και μετατράπηκε σε σχέδιο 
πλήρως αφηρημένων, ογκοειδών μορφών. Ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας αυτών 
των στερεομετρικών μορφών αναγνωρίστηκε αμέσως. Έτσι, η ζωγραφική έγινε 
ένα σημείο ανταπόκρισης με την αρχιτεκτονική. Μία νέα ασύμμετρη ισορροπία 
όγκων κατασκευάστηκε, οι εντάσεις μεταξύ των στερεών πήραν μια νέα έκφραση, 
και μία νέα ρυθμική τάξη ανακαλύφθηκε. Καθώς ο κορυφαίος ερμηνευτής της 
θεωρίας του χρώματος ήταν ζωγράφος (Μάλεβιτς), απέτυχε να αναγνωρίσει 
την αντικειμενική πραγματικότητα του κόσμου. Καθώς την κοίταγε μόνο μέσω 
των δικών του οφθαλμών, έμεινε παγιδευμένος μέσα σε έναν κόσμο κενό από 
πραγματικά αντικείμενα. Η ευρύτερη σημασία αυτού, έπρεπε να αναπτυχθεί από 
εμάς, τους αρχιτέκτονες. 

Η δεύτερη σύλληψη του κόσμου δια μέσω της ύλης απαιτούσε ταυτόχρονα μία 
οπτική και μία χειροπιαστή αντίληψη των πραγμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η 
όλη σχεδιαστική διαδικασία τείνει να πηγάζει από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
του αντίστοιχα χρησιμοποιούμενου μέσου. Ο κορυφαίος αυτού του κινήματος 
(Τάτλιν) υπέθεσε -σαφώς ανεξάρτητα από τις λογικές και επιστημονικές μεθόδους 
της τεχνολογίας- ότι η ενστικτώδης και καλλιτεχνική τέλεια γνώση των υλικών, 
θα οδηγούσε σε εφευρέσεις στη βάση των οποίων θα κατασκευάζονταν τα 
αντικείμενα. Πίστευε ότι θα μπορούσε να αποδείξει αυτή τη θεωρία με τα σχέδιά του 
για το “Μνημείο της Τρίτης Διεθνούς” (1920). Περαίωσε αυτό το στόχο, χωρίς να 
έχει κάποια ειδική τεχνική γνώση της κατασκευής, αποδεικνύοντας έτσι την υπόθεση 
του. Αυτό αντιπροσωπεύει μία από τις πρώτες απόπειρες να επιτευχθεί μία σύνθεση 
μεταξύ του τεχνικού και του καλλιτεχνικού. Οι απόπειρες της νέας αρχιτεκτονικής 
να απελευθερώσει τους όγκους και να δημιουργήσει μία χωρική διάδραση μεταξύ 
του εξωτερικού και του εσωτερικού, βρήκαν την πρόωρη έκφραση τους σε αυτή 
την εργασία. Εδώ, μία αρχαία σύλληψη της μορφής, όπως αναπαριστανόταν για 
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παράδειγμα από την Πυραμίδα της Σαργκόν στο Khorsabad, ξαναδημιουργήθηκε 
στην πράξη από νέα υλικά για ένα νέο περιεχόμενο. Αυτή η απόπειρα, όπως 
επίσης και κατοπινές σειρές πειραμάτων με υλικά και μοντέλα, γέννησαν τον όρο 
“κονστρουκτιβισμός”. Η τρέχουσα “κονστρουκτιβιστική” γενιά επαγγελματιών 
αρχιτεκτόνων κοιτάζει αυτή τη δουλειά ως φορμαλιστική, ακόμα και συμβολική. Θα 
επιστρέψουμε αργότερα σε αυτό το θέμα και θα διαφωνήσουμε με αυτού του τύπου 
τη διαλεκτική. Ένα πράγμα μπορεί να καθοριστεί τώρα: αυτές οι υλοποιήσεις στις 
αδερφές τέχνες συνέβαλλαν καθοριστικά στην ανακατασκευή της αρχιτεκτονικής.

Αυτή η σοβαρή δουλειά πάνω στα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής οδήγησε 
στην κινητοποίηση όλων των διατιθέμενων ζωτικών ενεργειών. Συστάθηκε 
μία ομάδα που έθετε κυρίως έμφαση στην κατασκευή και που απαιτούσε την 
απευθείας εφαρμογή του μηχανικού και του χτίστη στην αρχιτεκτονική. Η μορφή 
έπρεπε να προκύπτει απευθείας από την κατασκευή. Η διεθνής αρχιτεκτονική 
προβάλλει αυτήν την τάση, αλλά στην δικιά μας περίπτωση υπάρχει μια βασική 
διαφορά που πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Σε όλες τις χώρες εκτός από τη Ρωσία, τα 
τεχνικά κατορθώματα μπορούν να υπολογιστούν σαν μια δεδομένη ποσότητα της 
μοντέρνας ζωής. Στην Αμερική, ο αρχιτέκτονας έχει μία απευθείας και συνεχιζόμενη 
σχέση με την τεχνολογία. Ίσως για αυτό δε ζητάει περισσότερα από την τεχνολογία, 
από ότι μπορεί να προσφέρει. Στη χώρα μας, είναι ακόμα αδύνατον να έχουμε 
τέτοια αστικά συγκροτήματα όπως αυτά που μπορούν να βρεθούν στο Παρίσι, το 
Σικάγο, ή το Βερολίνο. Είναι δια μέσω της τεχνολογίας που μπορούμε να χτίσουμε 
από μια γέφυρα μέχρι όλα τα πιο σύγχρονα επιτεύγματα, και έτσι έγινε δυνατό 
για τη χώρα μας να περάσει απευθείας από την αξίνα στο τρακτέρ, χωρίς να 
χρειάζεται να ταξιδέψει το μακρύ μονοπάτι της ιστορικής ανάπτυξης. Για αυτό 
θέλουμε να εισάγουμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους χτισίματος και κατασκευής 
στη χώρα μας- και γιατί βλέπουμε τις δουλειές και τα σχέδια αμφότερων των 
“φορμαλιστών” και των “κονστρουκτιβιστών” ως ένα ριζοσπαστικό πείραμα για 
το χειρισμό της κατασκευής.” (El Lyssitzky 1970:27,30-1, δική μας μετάφραση) 

Οι κονστρουκτιβιστές επιχείρησαν τη ρήξη με το παρελθόν, που αντιπροσώπευε 
την ξεπερασμένη κουλτούρα της μπουρζουαζίας και αντιπαρέθεσαν σε αυτήν 
νέες φόρμες, που αναδεικνύονταν μέσα από την συγκεκριμένη πραγματικότητα 
της νέας κοινωνίας που κατασκεύαζαν. 

“Έτσι, αυτή ακριβώς η μέθοδος της λειτουργικής δημιουργικότητας οδηγεί σε μια 
ενοποιημένη οργανική διαδικασία, όπου η μία εργασία οδηγείται από μία άλλη με 
όλη τη λογική της φυσικής ανάπτυξης, αντί για τον παλιομοδίτικο κατακερματισμό 
σε ξεχωριστές ανεξάρτητες εργασίες, οι οποίες είναι συνήθως σε σύγκρουση 
μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, κανένα τμήμα της σκέψης του 
αρχιτέκτονα που θα μπορούσε να είναι αφηρημένο. Όλα θα βρίσκαν την εξήγηση 
και την λειτουργική δικαιολόγηση τους στην καταλληλότητά τους για έναν σκοπό. 
Το σύνολο ενοποιεί τα πάντα, εγκαθιδρύει μία ισορροπία μεταξύ των πάντων, 
δημιουργεί εικόνες μέγιστης εκφραστικότητας, αναγνωσιμότητα και σαφήνεια, εκεί 
όπου τίποτα δεν μπορεί να αλλαχθεί αφηρημένα.  
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Στη θέση των έτοιμων μοντέλων του παρελθόντος, τα οποία αναμασήθηκαν 
ανελλιπώς, η νέα μέθοδος επανεξοπλίζει ριζοσπαστικά τον αρχιτέκτονα. Του 
δίνει μία υγιή κατεύθυνση στη σκέψη του, που τον οδηγεί αναπότρεπτα από 
τους βασικούς παράγοντες στους δευτερεύοντες. Τον αναγκάζει να πετάξει όλα 
τα μη αναγκαία και να αναζητήσει καλλιτεχνική εκφραστικότητα σε αυτό που 
είναι πιο σημαντικό και αναγκαίο.

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος στον ασκητισμό της νέας 
αρχιτεκτονικής που αναδύεται από αυτή τη μέθοδο. Είναι ο ασκητισμός της 
νιότης και της υγείας. Είναι ο εύρωστος ασκητισμός των χτιστών και των 
οργανωτών μιας νέας ζωής” (Guinzburg 1926, δική μας μετάφραση).

Και όλα αυτά, όπως προείπαμε, με μία μοναδική στράτευση:

“Κάτω οι καλλιτεχνικές υπονομεύσεις των αριστεριστών και των δεξιοφρόνων. 
Κάτω ο ντιλεταντισμός και η ερασιτεχνία στον τομέα της τέχνης. Ζήτω η υλιστική 
σχολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας – Ο κοντστρουκτιβισμός” (Kopp 1972: 130 
δική μας μετάφραση).
 
Καμιά πρωθύστερη αρχιτεκτονική δεν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας αυτό το 
έργο στη συνείδηση και στην πράξη. 

Ε ν ά ν τ ι α  σ τ η ν  ε π α ν ά σ τ α σ η ,  ε ν ά ν τ ι α  σ τ η ν  τ έ χ ν η

Αντίθετα σε όλα τα παραπάνω δυστυχώς, η ήττα της επανάστασης σε μία 
σειρά από ευρωπαϊκές χώρες και τα βαθιά προβλήματα οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού στη ΣΕ, οδήγησαν σε μία κάμψη της ενεργητικότητας των 
μαζών και την σταθεροποίηση ενός συστήματος πολιτικού δεσποτισμού που 
εκφράστηκαν στο πρόσωπο της κρατικής γραφειοκρατίας. Από τότε ο διάλογος 
για το σοβιετικό μοντερνισμό μεταφέρεται στο έδαφος της σύγκρουσης του 
ανέφικτου με το εφικτό. Ταυτόχρονα όμως, από εκείνη τη στιγμή μιλάμε για 
μια διαφορετική ποιότητα κοινωνικών σχέσεων, έξω από την επαναστατική 
διαδικασία. Οι ρεαλιστικοί δείκτες του κεντρικού σχεδίου κερδίζουν ολοένα 
περισσότερο έδαφος εις βάρος της επαναστατικοποίησης του καθημερινού 
χώρου. 

Θα ήταν λάθος να αποδώσουμε με ένα ληξιαρχικό τρόπο το θάνατο της 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Έτσι, ακόμα και η εγκαθίδρυση του Στάλιν στην 
εξουσία, εκφράζει ουσιαστικά τη σταδιακή απονέκρωση των μεγάλων θεωρητικών 
διαμαχών. Με βάση αυτή την λογική δεν μπορούμε να δεχτούμε τους αφορισμούς 
ότι η ρώσικη πρωτοπορία καταδικάστηκε ήδη από το 1923, 
από την πολιτική ηγεσία του ΚΚΣΕ, τον Lunatcharski και τον Ka-
menev (Ragon 1986:102), όσο δηλαδή ο διάλογος μεταξύ του 
απολιθωμένου και του επαναστατικού συνεχιζόταν. Η πορεία 
αυτή πραγματοποιείται σταδιακά και είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με το ευρύτερο επαναστατικό πλαίσιο. Η κατάληξη βέβαια ήταν 
η απονέκρωση του διαλόγου και ο υποβιβασμός του σε παγερή 
κατηγορία, σε ένα μνημειακό σύνολο. Αυτό δεν θα μπορούσε 
να εκφραστεί καλύτερα στο δομημένο χώρο από τον ρώσικο 
νεοκλασικισμό. Οι “ανάγκες” του σχεδίου απέναντι στην 
καθημερινή ζωή, αποτελούν παρομοίως μία τέτοια έκφραση 
αυτού του υποβιβαμού.

Σε αυτά τα πλαίσια, το 1928 υιοθετούνται τα πενταετή πλάνα και 
επιχειρείται να εμπεδωθεί η κρατική θέση ότι η σοσιαλιστική πόλη 
“ήδη υπάρχει”. Το 1932 επιβάλλεται ένα μοναδικό σχεδίο για την 
κατασκευή της κατοικίας. Την ίδια χρονιά, το προσχεδιασμένο 

Iofan, Παλάτι των Σοβιέτ (1933)
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4o CIAM, που έμελλε να γίνει στη Μόσχα, ακυρώνεται και γίνεται 
στην Αθήνα. Το 1929, συγχωνεύονται όλες οι σχολές και ιδρύεται 
η VOPRA (Παν-Ρώσικη ένωση Προλεταριακών Αρχιτεκτόνων). 
Η VOPRA θα ξανασημάνει και την επιστροφή της ακαδημαϊκής 
αρχιτεκτονικής, τη νίκη της ενάντια στους “αριστεριστές”. Η 
στροφή θεωρητικοποιείται πλήρως το 1937, με την υιοθέτηση του 
σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ως τη θεμελιακή μέθοδο των σοβιετικών 
αρχιτεκτόνων. Στο πρώτο συνέδριο της VOPRA διαβάζουμε: 

“Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός είναι η θεμελιώδης μέθοδος 
των σοβιετικών αρχιτεκτόνων. Στον τομέα της αρχιτεκτονικής 
ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός σηματοδοτεί την στενή ένωση 
της ιδεολογικής έκφρασης και της αλήθειας της καλλιτεχνικής 
έκφρασης, καθώς και την προσπάθεια για προσαρμογή του κάθε 

οικήματος στις τεχνικές, πολιτιστικές ή χρηστικές αξιώσεις, οι οποίες είναι οι δικές του” 
(παρατίθεται στο Kopp 1972:264, δικής μας μετάφραση). 

Σοσιαλιστικός ρεαλισμός σήμαινε εκλεκτικιστική υιοθέτηση μορφών από όλη την 
αστική αρχιτεκτονική, στοιχεία “μαρμάρινων κολόνων, αετωμάτων, πεσσών, θόλων 
κλπ” (Ragon 1986:103). Αποτελεί την μίμηση της φύσης και των πραγμάτων, τη μίμηση 
της ζωής (Πέπη Ρηγοπούλου, εισαγωγή στο Γκρέυ 1987:10). Οι δομικές μορφές που 
σχεδιάζονται φέρουν τώρα διακοσμήσεις ελληνικές, ρομανικές, φλωρεντίνικες και 
ψευδο-ρώσικες (παρατίθεται στο Kopp 1972: 264). Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός θα 
κορυφωθεί στα πρόθυρα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η μάχη ενάντια στον 
Άξονα θα κινητοποιηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό και στη βάση του έθνους. Τότε θα 
εμφανιστούν αγάλματα του Μεγάλου Πέτρου και της Αικατερίνης, θα αναστηλωθούν 
τα παλάτια του Λένινγκραντ, του Παβλόφσκ και του Πούσκιν και σχεδόν το σύνολο 
των εναπομεινάντων εκκλησιών της Μόσχας (Kopp 1972:275). 

O μετασχηματισμός όμως αυτός δεν μπορεί να προκύψει από την ίδια την κίνηση 
της αρχιτεκτονικής και ο ρόλος του κράτους αναδεικνύεται κομβικός στη “από τα έξω 
και από πάνω” μεταλλαγή. Ο αυτόνομος ρόλος της αρχιτεκτονικής στην κοινωνική 
αλλαγή διαψεύδεται και θρυμματίζεται. Έτσι, διαβάζουμε στην απόφαση της ΚΕ του 
ΚΚΣΕ της 29ης Μαΐου 1930: 

Η ΚΕ σημειώνει ότι παράλληλα με το κίνημα για έναν σοσιαλιστικό τρόπο ζωής, 
εξτρεμιστικές απόπειρες, αθεμελίωτες και ημι-φανταστικές, και επίσης εξαιρετικά 
βλαβερές, πραγματοποιούνται από ορισμένους συντρόφους (Sabsovich, Larine κ.α) 
(...) είναι δια μέσω τέτοιων αποπειρών από μέρους ορισμένων στρατευμένων, που 
κρύβουν την οπορτουνιστική φύση τους κάτω από ‘αριστερή φράση’, που πρέπει να 
συνδεθούν με αυτά τα σχέδια που εμφανίζονται τον τελευταίο καιρό στον τύπο.

ενώ λίγο πιο κάτω υπερασπίζεται την αγία οικογένεια των εργατών, ενάντια σε 
οτιδήποτε την διαβάλλει: 

(...) διατροφή, κατοικία, εκπαίδευση των παιδιών δια αποχωρισμού από τους 
γονείς τους, καταστολή των εθίμων και του οικογενειακού τρόπου ζωής, αυταρχική 
απαγόρευση της προετοιμασίας του γεύματος στην οικογένεια (...) συλλήψεις 
βλαβερές και ουτοπικές, που δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τους υλικούς πόρους της 
χώρας, ούτε το βαθμό προετοιμασίας του πληθυσμού (...) (παρατίθεται στο Kopp 
1972:316).

Ο εξωοικονομικός καταναγκασμός της γραφειοκρατίας και του δεσποτικού 
κράτους αποτέλεσαν ανάχωμα στη διεύρυνση της κοινωνικής χειραφέτησης.  
Στους χώρους των εργοστασίων, των “κοινωνικών πυκνωτών”, εισάγεται ο 
τεϊλορισμος σαν βάση του τεχνικού καταμερισμού της εργασίας, ενώ η αποξενωτική 
φύση του δικαιολογείται απολογητικά, στη βάση του ότι η λειτουργική ένταξη 

Shchuko and Gelfreikh, η βιβλιο-
θήκη Λένιν στην οδό Mokhovaya 
(1933)
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του εργαζόμενου στο κοινωνικό προϊόν θα τον βοηθήσει να μετασχηματίσει τις 
μηχανικά επαναλαμβανόμενες εργασίες (Ragon 1985: 270). 

Ο ακαδημαϊσμός επιβάλλεται σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς μονοπωλεί την 
αυθεντία της επιστημονικής γνώσης, μέσα από την πανεπιστημιακή έδρα. 
Άλλωστε, η μεγάλη πορεία του Bauhaus και της Vkhutemas δεν ήταν μόνο 
επαναστατική στο περιεχόμενο της γνώσης, αλλά και στα εκπαιδευτικά πλαίσια 
που συλλάμβανε και διέδιδε τις πρωτοποριακές ιδέες. Μάλιστα η παιδαγωγική είχε 
ιδιαίτερη μνεία στην επαναστατική ΣΕ, όπως για παράδειγμα φαίνεται στις εργασίες 
των Makarenko και Vygotsky. Και πράγματι, η αποκατάσταση του νεοκλασικισμού, 
σήμαινε και το τέλος όλης της πρωτοποριακής ζύμωσης. Οι κονστρουκτιβιστές 
θα βρουν καταφύγιο τώρα πια μόνο στο θέατρο, το βιομηχανικό σχέδιο και 
την προπαγανδιστική αφίσα (Γκρέυ 1987:305). Ο πρωτοπόρος Leonidov δε θα 
υλοποιήσει κανένα δικό του σχέδιο στην τριαντάχρονη πορεία του και μάλιστα θα 
αποτελέσει τον πρώτο στόχο της VOPRA (1930). Ο νεοκλασικισμός θα θριαμβεύσει 
στους μεγαλύτερους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όπως το -ανολοκλήρωτο- 
Παλάτι των Σοβιέτ (1933, σε σχέδια Iofan) και την Εθνική Βιβλιοθήκη στην οδό 
Mokhayva της Μοσχας (1929, σε σχέδια Shchuko and Gelfreikh, Kopp 1972: 266).

Όσον αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό, εδώ εισάγεται ως μονέλο από τις 
υπηρεσίες τη ARU και της VOPRA, η γραμμική πόλη του Miliutin. Η πόλη αυτή αποτελεί 
τον συμβιβασμό του διαλόγου πολεοδομιστών-απολεοδομιστών: πρόκειται για 
μία γραμμική πόλη με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την δυνητικά άπειρη επέκταση της 
προς μία διεύθυνση, προεκτείνοντας παράλληλα τις ζώνες κατοίκησης, εργασίας, 
πρασίνου και τους σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες11. Η ανάπτυξη της πόλης12 
δεν γίνεται καθ’ ύψος,  γιατί οι ουρανοξύστες παραπέμπουν για τον Miliutin στην 
καπιταλιστική διαδικασία της συγκεντροποίησης (Miliutin 1974:51,60). Ο Miliutin είναι 
εχθρός ακόμα και του σχεδιασμού συνοικιών, ως σύμβολα-κατάλοιπα της ταξικής 
διαστρωμάτωσης (Aymonino 1979:132). Χρησιμοποιεί αυστηρή ζωνοποίηση των 
λειτουργιών, ηλιασμό των κτηρίων και σχεδιασμό της κυκλοφορίας. Θεμελιώνει 
την χωροταξική του θεωρία πάνω σε πολιτικές αυθεντίες, με την πολύ στενή έννοια 
του όρου: στο κατεξοχήν έργο του “Sotsgorod: The Problem of Building Socialist 
Cities” (1930) οι παραπομπές που κάνει στους κλασικούς του μαρξισμού - χωρίς 
βαθύτερη ερμηνεία αλλά διασκορπισμένες ως “τσιτάτα”- και στις ομιλίες του 
Στάλιν, είναι παντού στο κείμενο, ενώ απουσιάζει σχεδόν καθολικά η αναφορά 
σε έργα που καταπιάνονται με την κοινωνιολογία ή τη γεωγραφία του χώρου, τα 
δομικά υλικά ή την αρχιτεκτονική. Ο Miliutin θεωρεί ότι ο χώρος προκύπτει απλά 
ως εποικοδόμημα των πολιτικών αποφάσεων. Επίσης, καλεί να τελειώσει άμεσα ο 
διάλογος γύρω από την παραγωγή το χώρου, γιατί αυτό είναι προς όφελος των 
συμφερόντων της ΣΕ:

11. Βέβαια, η πόλη αυτή δεν 
αποτελεί κάποια πρωτοτυπία, 
καθώς υπήρχε ήδη σαν σύλληψη 
από τον Soria y Mata (1892), 
αλλά και στα πλαίσια της  ΣΕ, έχει 
καταβολές από την αξονική πόλη 
του Ladovski.

12. Αν και ο όρος ‘πόλη’ είναι 
αδόκιμος αν θέλουμε να μιλάμε 
για το έργο του Miliutin, καθώς ο 
ίδιος τον θεωρεί σαν προϊόν του 
εμπορικού καπιταλισμού, ως κάτι 
δηλαδή που πρέπει να ξεπεραστεί.

Η γραμμική πόλη του Milioutin
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“Ο σκοπός μας συνίσταται στην αναγκαιότητα της συνέχισης μιας αδυσώπητης 
μάχης σε δύο μέτωπα” (παρατίθεται αυτούσια από το λόγο του Στάλιν, Ομιλία 
στο XVI Συνέδριο του ΚΚΣΕ) (...) Θα ήταν ανεδαφικό και ηλίθιο για μας σήμερα 
να λύσουμε το πρόβλημα των οικισμών μας προβάλλοντας τους σαν οικιστικές 
περιοχές του μέλλοντος, στην εποχή της πλήρης ανάπτυξης του σοσιαλισμού. Δεν 
έχουμε σήμερα ούτε την τεχνολογία, ούτε τα υλικά μέσα που θα αναπτυχθούν στο 
μέλλον για αυτό (...) Θα αφήσουμε στους διηγηματογράφους να σχεδιάσουν τις 
εικόνες της πόλης του μέλλοντος (...) Σήμερα ενδιαφερόμαστε για τις σύγχρονες 
κατασκευές μας στη βάση μιας σύγχρονης τεχνολογίας και των υλικών μέσων 
που έχουμε σήμερα στη διάθεση μας. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το 
πρόβλημα του “προσπεράσματος και ξεπεράσματος” των καπιταλιστικών χωρών 
είναι αυτό της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων του προλεταριακού κράτους 
που είναι περικυκλωμένο από έναν εχθρικό καπιταλιστικό κόσμο -ένα πρόβλημα 
που θα αναληφθεί από αμφότερες τη βιομηχανία και τη γεωργία μας. Αυτά τα 

προβλήματα μας αναγκάζουν να περιορίσουμε με κάθε τρόπο 
αυτούς τους πόρους που θα μπορούσαν σε άλλη περίπτωση να 
ικανοποιούσαν καταναλωτικές ανάγκες (...) Με αυτόν τον τρόπο 
το πρόβλημα της οικοδόμησης σοσιαλιστικών οικισμών στο 
σήμερα περιορίζεται κυρίως στην θεμελίωση και βασικά στον νέο 
εξορθολογισμό της κατασκευής και ανακατασκευής του τρόπου 
ζωής μας στη βάση αυτών των υλικών αναγκών που βρίσκονται 
προς το παρόν στη διάθεση μας.

Παρόλα αυτά, αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει 
να συμφιλιώσουμε τους εαυτούς μας με ένα ζωώδες επίπεδο 
ύπαρξης στη στέγαση, στο οποίο κυλιέται το μεγαλύτερο τμήμα 
της εργατικής τάξης στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και ένα 
σημαντικό μέρος των εργατών της ΕΣΣΔ. Οποιαδήποτε παρόμοια 

ερμηνεία των τωρινών μας προβλημάτων πρέπει να αποκηρυχθεί με την ίδια ανάλυση 
που θα χρησιμοποιούσαμε για όλες τις αντιδραστικές απόψεις. “Η εγκαθίδρυση του 
σοσιαλισμού στη χώρα μας δεν μπορεί να βοηθήσει με κανένα άλλο τρόπο παρά με 
τη συνεπαγόμενη βελτίωση των υλικών συνθηκών των εργατών” (Ι. Στάλιν). Οι μάζες 
των εργατών και των αγροτών πρέπει να δουν ότι η δικτατορία του προλεταριάτου 
δεν τους παρέχει μόνο την πιο ευρεία προοπτική στο μέλλον, αλλά φέρνει επίσης 
μια πραγματική, υπαρκτή ανέλιξη της ποιότητας ζωής και του πολιτιστικού επιπέδου 
και αναζωογονεί και ανασκευάζει το περιεχόμενο της ζωής τους. Οποιαδήποτε 
διαφορετική λύση σε αυτό το ερώτημα (όπως αναπτύχθηκε κάποτε από μερικούς 
Τροτσκιστές) θα ήταν, αντικειμενικά μιλώντας (δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι ο 
καθένας θα επιθυμούσε) μια αντιδραστική λύση.

Ανεβάζοντας το ρυθμό της συσσώρευσης στη χώρα (επενδύσεις κεφαλαίου στη 
γεωργία), πρέπει παράλληλα να υψώσουμε την ποιότητα ζωής του εργαζόμενου. 
Η βάση αυτού θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της εργατικής παραγωγικότητας και η 
σοσιαλιστική ανοικοδόμηση της οικονομίας και του τρόπου ζωής. 

Κατά αυτόν τον τρόπο και μόνο έτσι μπορεί να επιλυθεί το ζήτημα της εγκαθίδρυσης 
ενός νέου σοσιαλιστικού περιβάλλοντος στην ΕΣΣΔ. (Miliutin 1974:52-3, δική μας 
μετάφραση)

Μήπως δεν έχουμε εδώ την οριστική ρήξη μεταξύ σύλληψης (σχεδιασμού) και 
πραγματικότητας; Δεν επιβεβαιώνεται το “πολιτικά εφικτό” στη θέση του “κοινωνικά 
αναγκαίου”; Πράγματι, το έργο του Milutin αναπαριστά την πόλη σύμφωνα με 
αφηρημένες αρχές και όχι με βάση τον καθημερινό, βιωμένο χώρο για τον οποίο 
πάλεψαν τα ριζοσπαστικά τμήματα της παγκόσμιας πρωτοπορίας. Η σύλληψη είναι 
μάλιστα εδώ τόσο αφηρημένη, που η πόλη μειώνεται σε ένα πρότυπο μοντέλο παντός 
καιρού, μια ρέπλικα που “μπορεί” να εφαρμοστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη, αγνοώντας 
ανθρώπινες ανάγκες, συλλογικές επιθυμίες, ακόμα και το ίδιο το φυσικό περιβάλλον, 

Kadinsky, Σύνθεση 8 (1923)
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Επιπλέον, στο κείμενο του Miliutin ο τρόπος της γυναικείας ένταξης στην εργασία, 
γίνεται με τους όρους που γίνεται στον καπιταλισμό, δηλαδή ως απελευθέρωση 
εργατικής δύναμης, αναιρώντας στην ουσία τους τις κατακτήσεις της 
επανάστασης:

“Αύριο, όταν οι νέες μας γιγάντιες βιομηχανίες απαιτήσουν εκατοντάδες χιλιάδες 
και εκατομμύρια εργάτες, η αγροτική ύπαιθρος δεν θα μπορεί να είναι ικανή να 
παρέχει αυτά τα εκατομμύρια, καθώς η ανάπτυξη της αγροτιάς, η εκμετάλλευση 
τεράστιων ακατοίκητων περιοχών, η ανάπτυξη νέων κλάδων και διαδικασιών, 
θα απαιτήσουν νέα εργατικά χέρια. Θα βρούμε αυτά τα χέρια ελευθερώνοντας 
τη γυναίκα από την οικιακή εργασία, και αυτό είναι ικανό μόνο μέσω της 
κολεκτιβοποίησης του τρόπου ζωής μας” (Miliutin 1974: 74).

Ο “συμβιβασμός” αυτός, αποτέλεσμα μιας αντεπανάστασης, βασίζεται σε μία 
εν πολλοίς  αστική κοινωνιολογία και όχι επαναστατική απελευθέρωση. Και πάλι 
όμως, αυτό δε σημαίνει ότι τα σχέδια του Miliutin αποτέλεσαν το κύριο μοντέλο 
χωρικής ανάπτυξης· εξίσου αναπαράχθηκε –η φαινομενικά αντίθετη- χωροταξική 
οργάνωση των πόλων ανάπτυξης. Μάλιστα, η τελευταία σταδιακά θα 
κυριαρχήσει και θα καταδικάσει προοδευτικά όλες τις εναλλακτικές θεωρίες, από 
τις Κηπουπόλεις μέχρι τις Γραμμικές πόλεις (Aymonino 1979:136). Η γιγάντωση 
της μητροπολιτικής περιοχής θα θεωρηθεί αναγκαία για τα εθνικά συμφέροντα. 

Εν τέλει, η κατάληξη αυτή του διαλόγου απέκοψε το ίδιο το μοντέρνο κίνημα από 
το παρελθόν του, το διαστρέβλωσε και το αδρανοποίησε. Η ήττα αυτή εκτός από 
τον ιστορικό μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης και της παραγωγής του χώρου, 
διαστρέβλωσε και τις ιστορικές εντυπώσεις για την παραγωγή των αρχιτεκτονικών 
ιδεών, αποδίδοντας πολλές από τις ρηξικέλευθες αλλαγές των δεκαετιών του ‘20 
στην ΣΕ, σε δυτικές εμβληματικές μορφές της αρχιτεκτονικής. Φυσικά, ο τρόπος 
που προσεγγίζονταν οι αρχιτεκτονικές ιδέες στη δύση, σαν εμπόρευμα με όλα 
τα παράγωγα του (κατανάλωση έργων που φέραν την υπογραφή διάσημων 
αρχιτεκτόνων και δημιουργία ενός σταρ-σύστεμ), απέκοψε πλήρως από την 
ιστορική τους βάση πολλές από τις πρωτοπόρες ιδέες. Τα φτερά της μοντέρνας 
σοβιετικής παραγωγής του χώρου, ριγμένης προς τα μπροστά, θυελλώδης και 
ασυμβίβαστης σε βαθμό που να πιστεύει ότι μπορεί να πετάξει τελείως μόνη της 
και να συμπαρασύρει ολόκληρη την κοινωνία, έλιωσαν κάτω από την ζέστη του 
γραφειοκρατικού λογισμού. Το κερί που σωρεύτηκε κάτω, αποτέλεσε μια μιμητική 
καρικατούρα, ένα παγερό σύμπλεγμα των πρωθύστερων ιδεών.

Ε π ί λ ο γ ο ς

Αν μελετήσαμε την σοβιετική πρωτοπορία σε ένα πλαίσιο που άρχιζε από τα 
παγκόσμια ρεύματα τέχνης και κατέληγε στον ιστορικό συμβιβασμό τους, αυτό 
δεν έγινε τυχαία. Τα ρεύματα αυτά δεν συνιστούν ένα εγκυκλοπαιδικό στοιχείο: 
ο ιμπρεσιονισμός, ο εξπρεσιονισμός, ο κυβισμός και γενικότερα η αφηρημένη 
τέχνη αποτέλεσαν τις αναπαραστατικές απόπειρες για την προσέγγιση μιας 
ταχύτατα μετασχηματιζόμενης κοινωνίας. Η αποξένωση του ατόμου από το 
προϊόν της εργασίας του, η αλληλεκτίμηση των ανθρώπων αποκλειστικά 
στη βάση της χρησιμότητας τους και η αποξένωση του ανθρώπου από τη 
φύση, έφτασαν στο αποκορύφωμα τους με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 
αποκτήνωση της διευρυμένης εμπορευματικής παραγωγής έφτανε στη ψυχρή 
δομική προσαρμογή της. Η πορεία όμως αναπαράστασης αυτού του κόσμου 
δεν ήταν η ίδια για όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα. Κάποια από αυτά στάθηκαν 
μόνο στο να βγάλουν μια κραυγή αγωνίας, να αποδώσουν μία στιγμιαία 
εντύπωση από το αντικείμενο τους. Άλλα επιχείρησαν την αναδόμηση του 
κόσμου είτε μέσα από συναισθηματικές μορφές, είτε μέσα από πνευματικές 
λειτουργίες: αποπειράθηκαν έτσι την υπέρβαση της αλλοτρίωσης με όρους 
κοινωνικούς. Ο Μάριο Ντε Μικέλι, στο έργο του “Οι πρωτοπορίες της τέχνης 

Malevitch, Σουπρεματισμός (1915)
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El Lissitzki, Προυν 99 (1924)

του 20ου αιώνα”, αποδίδει με εξέχοντα τρόπο αυτή τη σύνδεση των ρευμάτων μεταξύ 
τους, ως αλληλοδιαδοχή και επικάλυψη, πάντα μέσα στην ιστορική τους σχέση. Κάτι 
παρόμοιο επισημαίνει ο Anatole Kopp, ο οποίος τονίζει ότι κανένα ανθρώπινο έργο 
δεν μπορεί να ιδωθεί εκτός του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού πλαισίου 
που το είδε να γεννάται (Kopp 1972:35). 

Θα εθελοτυφλούσαμε όμως, αν δεν αναγνωρίζαμε ότι κάποια ρεύματα στάθηκαν 
ιστορικά έξω από την ιστορική απόπειρα ελευθερίας του ανθρώπου· όπως οι 
συμμαχίες του ιταλικού φουτουρισμού με το φασισμό. Οφείλουμε λοιπόν να 
εντάσσουμε την πορεία της πρωτοπορίας στα πλαίσια του κοινωνικού, το οποίο 
αναδεικνύεται ως το πεδίο της συνολικής διαμεσολάβησης. Αλλιώς, όπως το θέτει 
ο Lefebvre, η αλήθεια κάθε προτάγματος -πολιτικού, οικονομικού, νομικού κοκ- 
βρίσκεται στην κοινωνική ολότητα (Lefebvre 1985:10).  Αυτό σημαίνει ότι μόνο στο 
σύνολο των κοινωνικών σχέσεων μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα ρεύματα της 
τέχνης. 

Οι φουτουριστές, χαιρέτισαν τον Μουσολίνι ως έναν μεγάλο φουτουριστή, πολέμησαν 
στα πεδία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τη φασιστική μεριά, αναζητώντας 
το μεγαλείο, το ηρωικό κάλος, την ταχύτητα, την μηχανή, τη μυϊκή δύναμη, τον πόλεμο 
τον ίδιο. Ο Μουσολίνι δήλωνε “φουτουριστικά”: “Η κυβέρνηση που έχω την τιμή να 
προεδρεύω είναι μία κυβέρνηση της ταχύτητας... Είμαι ευτυχισμένος να συνεπικουρώ 
στην αναγέννηση της Ρώμης, που επιτέλους προσφέρει το θέαμα μεγάλων 
κοπιαστικών εργοστασίων... Οι Ρωμαίοι πρέπει να αρνηθούν να ζουν με αναμνήσεις... 
Μία Ιταλία παραγωγών και όχι παρασίτων” (παρατίθεται στο Ragon 1985:81). Οι 
φουτουριστές ανέλυσαν κριτικά την πραγματικότητα στις βασικές της μορφές της και 
περιφρόνησαν την τωρινή κατάσταση αυτού του κόσμου. Ο Boccioni αναφέρει ότι 
η δυναμική τους τους πήγαζε από την ένωση του ιμπρεσιονιστικού δυναμισμού ως 
δόνησης και της κυβιστικής στατικής ως όγκου (παρατίθεται σε Ντε Μικέλι 1992: 274). 
Ο στοχασμός τους γινόταν σε πλήρες κοινωνικό κενό. Η “ανθρώπινη κατάσταση” 
αντικαταστάθηκε από την λατρεία για την αφηρημένη δυναμική της μηχανής. Η 
τελευταία αποτελεί στοιχείο θαυμασμού και αισθητηριακής υποταγής. Η αποστοίχισή 
τους από την κοινωνική πραγματικότητα αντικαθιστά το ξεπέρασμα της αλλοτρίωσης. 
 
Αντίθετα, οι κονστρουκτιβιστές επιχειρούν μία συνολική τέχνη, μία τέχνη που θα σημάνει 
το θάνατο της τέχνης μέσα στη ζωή. Αντιλαμβάνονται την πόλη ως μία διαδικασία και 
όχι αποκλειστικά ως έδαφος της παραγωγής. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλο ρεύμα, εργάστηκαν για το ξεπέρασμα της αλλοτρίωσης, μέσα από το θάνατο της 
μερικής συνείδησης. Έβλεπαν λοιπόν το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων με όρους 
μιας ιστορικής απελευθερωτικής κατεύθυνσης. Στην ουσία εργάστηκαν για το θάνατο 
της τέχνης, της πολιτικής και της φιλοσοφίας. Από την άλλη μεριά, αυτή η κοινωνική 
απόπειρα ξεπεράσματος περιστρέφεται βασικά γύρω από την ίδια την αρχιτεκτονική. 
Για τους κονστρουκτιβιστές, όπως η αρχιτεκτονική αντανακλά την κοινωνία, έτσι πρέπει 
και η αρχιτεκτονική να αποτελέσει το καλούπι μετασχηματισμού της κοινωνίας. Για αυτό 
και ο κοινωνικός πυκνωτής είναι θεμελιώδης έννοια του πιστεύω τους. Με άλλα λόγια, 
οι σχέσεις χώρου-κοινωνίας, μετατοπίζονται σε σχέσεις αρχιτεκτονικής-κοινωνίας, που 
θα οδηγήσουν μελλοντικά στην υπέρβαση της αρχιτεκτονικής -που είναι ταυτόχρονα 
και ο θάνατός της. Ενώ όμως ο χώρος αποτελεί μία αντικειμενική παράσταση της 
πραγματικότητας (όπως και ο χρόνος), η αρχιτεκτονική είναι μία νοητική έννοια, που 
μπορεί να κατανοεί μόνο μερικά το πραγματικό και κυρίως δια μέσω του σχεδίου. Η 
αντίφαση αυτή οδήγησε σε μία παραμέληση των σχέσεων της κοινωνίας με το χώρο, 
μια πεποίθηση ότι η ριζοσπαστική θεωρία αρκεί για να γίνει η ελευθερία κτήμα όλων. 
Σαν αποτέλεσμα, επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό η υποκατάσταση του καθημερινού 
χώρου των ανθρώπων από το προϊόν μίας επαναστατικής πρωτοπορίας, και όχι από 
τους ίδιους. 

Η πρωτοπορία πίστεψε πραγματικά ότι οι επαναστατικές σχέσεις ταιριάζουν σε 
επαναστατικές μορφές. Όμως, ένας χώρος που δεν παράγεται από αυτούς 
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που τον βιώνουν, θα παραμένει πάντα ένας σχετικά ψευδής χώρος, ο οποίος 
μπορεί να αλλοιωθεί περαιτέρω και να διαστραφεί στο πλήρως αντίθετο του. 
Σωστά για τον Harvey, κάθε σύστημα αναπαράστασης αποτελεί χωροθέτηση 
που παγώνει την κοινωνική εμπειρία, άρα και παραμορφώνει το ίδιο ακριβώς 
που κάνει ότι αναπαριστά (1990:206). Είναι ένας χώρος ο οποίος συντηρεί το 
χάσμα της σκέψης από την πραγματικότητα, του βιωμένου από το αισθητικό και 
του αφηρημένου από το συγκεκριμένο και εν τέλει αποστοιχίζει τη μορφή από 
το περιεχόμενο της. Η μορφή τους, δεν είναι η αντανάκλαση του πραγματικού 
κόσμου, όσο εξιδανικευμένη και αν είναι η ίδια. Επιπλέον, ο ρόλος του ειδικού, είτε 
καθηγητή, είτε πολεοδόμου, είτε “πρωτοπόρου”, δεν απονεκρώνεται στο παρόν, 
αλλά στην καλύτερη, η κατάργηση του μετατίθεται στο μέλλον.

Αυτή η ιστορική πορεία του κονστρουκτιβισμού έχει μία συγκεκριμένη υλική βάση. 
Ο Kopp την αναζήτησε στην “έκτακτη” περίοδο των πρώτων χρόνων οικοδόμησης 
της ΣΕ, δηλαδή στην “αναπόφευκτη” σταδιακή φίμωση της πρωτοπορίας κάτω 
από την γενική ανάγκη ανοικοδόμησης και όχι πειραματισμού. Ο ίδιος πιστεύει 
ότι στην καθυστερημένη τεχνικά ΣΕ δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για Ουτοπίες 
όταν κάποιοι άνθρωποι τώρα μόλις βγαίναν από τη “βαρβαρότητα” (sic) (Kopp 
1972:192, 290). Ο Kopp κάνει το λάθος να στοχάζεται την παραγωγή του χώρου σαν 
μία θεωρία των σταδίων, θεωρώντας ότι κατά τη δεκαετία του ‘20, η αρχιτεκτονική 
δεν μπορούσε παρά να ικανοποιήσει θεμελιώδεις ατομικές ανάγκες και ανάγκες 
της παραγωγής, ενώ θα έπρεπε να επενδύσει αργότερα σε εναλλακτικές μορφές 
ζωής13. Η άποψη του κρύβει έναν πυρήνα “φυσικών νόμων”, ο οποίος όμως έγινε 
γενική κοινωνική συνθήκη μόνο μετά την ήττα της επανάστασης. Αν δε ληφθεί 
αυτό υπόψιν, στην ουσία δικαιολογείται είτε η κεντρική εξουσία, είτε η αόριστη 
αναμονή μέχρι να έρθουν “οι αντικειμενικές συνθήκες”, είτε και τα δύο. 

Η ήττα της επανάστασης οδήγησε σε εκείνες τις κοινωνικές μορφές, που 
συνδέονται με μία μη ολοκληρωμένη διαδρομή προς το σοσιαλισμό, αλλά 
όχι, από την άλλη, με ένα πισωγύρισμα στον καπιταλισμό. Αντί για τον 
καταναγκασμό της αγοράς -με τις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών, τις εμπορικές 
κρίσεις κλπ.- είχαμε έναν διοικητικό έλεγχο στην εργασία. Παράλληλα, δεν υπήρχε 
κανένας “ελεύθερος συνεταιρισμός των παραγωγών”, διατηρήθηκε ο ρόλος 
του χρήματος και ο έλεγχος στο προϊόν της εργασίας των εργατών/τριων από 
τους ειδικούς/ες. Τα προνόμια της γραφειοκρατίας μαρτυρούσαν μια βαθιά 
ανισότητα στην κατανομή των πόρων. Παράλληλα όμως, ήταν εγγυημένη η 
εργασία, στις περισσότερες περιπτώσεις, και η διατίμηση των προϊόντων γινόταν 
διοικητικά. Υπήρχε λοιπόν μια υβριδικότητα στο κοινωνικό σύστημα. Στην ουσία 
έχουμε να κάνουμε με ένα κοινωνικό σύστημα που δεν ήταν ούτε καπιταλιστικό, 
ούτε σοσιαλιστικό· ήταν μεταβατικό14. Οι μεταβατικοί σχηματισμοί παράγουν ένα 
δικό τους χώρο και μάλιστα δεν πρέπει να θεωρείται ότι οι τρόποι παραγωγής 
αντιστοιχούν σε κλειστά σύνολα (Lefebvre 1991:46-7).

Για αυτό στη ΣΕ διαγωνίστηκαν σε ενεργό χρόνο δύο διαφορετικές ποιότητες του 
χώρου. Ο επαναστατικός χώρος της Σοβιετικής Ένωσης ήταν δομικά ασύμβατος 
με την φορντική οργάνωση της παραγωγής, την κυκλοφορία της ανταλλακτικής 
αξίας (από την Νέα Οικονομική Πολιτική (1921) και έπειτα) και την υπερεργασία 
των εργατών/τριών. Η επιμονή και προσαρμοστικότητα της εμπορευματικής 
κυκλοφορίας οδήγησε τις λαϊκές δημοκρατίες στην ρύθμιση των κοινωνικών τους 
σχέσεων δια μέσω του κεντρικού σχεδιασμού. Φυσικά δεν υπήρχαν οι διαδικασίες 
κεφαλαιακής συσσώρευσης ή αλλιώς αξιοποίησης της εργασίας, ωστόσο υπήρχε 
μία συσσώρευση αξιών χρήσης, η οποία παράγονταν σύμφωνα με το σχέδιο και 
διανέμονταν άνισα, ανάλογα με την ικανότητα που είχε κάθε στρώμα να αποκτήσει 
εμπορεύματα. Η πρόσβαση της γραφειοκρατίας σε ιδιωτικά προνόμια οδηγούσε 
σε μία χωροθέτηση ιδιαίτερων λειτουργιών και σε έναν χωρικό κατακερματισμό15. 
Η άνιση κατανομή ενέτεινε τη σπάνη και θεωρητικοποίησε την ανισότητα. Έτσι, 
η πολιτική εξουσία έγινε σταδιακά αντίθετη σε κάθε απόπειρα επαναστατικής 

13. Μάλιστα τοποθετεί αυτήν τη 
“δεύτερη” φάση μετά το 1955, 
οπότε και ικανοποιήθηκαν οι 
“υλικές και τεχνικές” βάσεις (Kopp 
1972: 282).

14. Η μεταβατικότητα αυτή 
άλλωστε, οδήγησε κάποιες χώ-
ρες σε μεταρρυθμίσεις, πριν το 
1989. Τέτοια ήταν η περίπτωση 
της Γιουγκοσλαβίας, το 1965, 
όπου η γραφειοκρατία πίεζε για 
ελεύθερες απολύσεις, επενδύσεις 
και διατίμηση προϊόντων. Πα-
ρομοίως, η περίπτωση της Ουγγα-
ρίας το 1982, της ΛΔΓ το 1963 
και ξανά το 1970 και φυσικά της 
Τσεχοσλοβακίας κατά τη δεκαετία 
του 1960 -μέχρι την άνοιξη της 
Πράγας- όπου προωθήθηκαν 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

15. Που ωστόσο ήταν πολύ 
μικρότερη από αυτή που πραγμα-
τοποιείται σήμερα από την απο-
κατάσταση του καπιταλισμού.

R o z a n o v a , Μ η - α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή 
σύνθεση (1916)
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αλλαγής των κοινωνικών σχέσεων και επέλεγε να παράγει το χώρο της σύμφωνα 
με αυτή την ανισότητα. Η επιλογή της μνημειακής μορφή των διοικητικών κέντρων, 
της “λειτουργικά οικονομικής” μορφής των κτηρίων κεντρικών χρήσεων και της 
“μεγιστοποίησης της απόδοσης και της οικονομίας” στην κατασκευή κατοικιών 
αποτελούν το μορφικό ανάλογο αυτής της ανισότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη επανεμφάνιση της ακαδημαϊκής συντηρητικής σχολής 
στην μετεπαναστατική ΣΕ, εμφανίζεται με την θέσπιση της ΝΕΠ, το 1921 (Γκρέυ 
1987:284). Τότε ένα στοιχειώδες εμπορικό στρώμα εμφανίζεται ως προστάτης 
των τεχνών. Οι περικοπές μάλιστα στην κρατική χρηματοδότηση, στρέφουν τους 
κονστρουκτιβιστές στην αναζήτηση χρηματοδότησης στη βιομηχανία, εντείνοντας 
την “παραγωγικίστικη” προσέγγιση του αντικειμένου τους. Η προσαρμογή αυτή 
στις ανάγκες της βιομηχανίας, θυμίζει εν πολλοίς τα προβλήματα χρηματοδότησης 
που αντιμετώπιζε το γερμανικό Bauhaus16. Ο προσανατολισμός αυτός διασπά 
την ολότητα στη σύλληψη του χώρου. Το κενό αυτό επιτρέπει την επιστροφή στις 
“παγκόσμιες” αξίες που αντικειμενοποιεί ο νεοκλασικισμός. Οι δομημένες μορφές δεν 
αναδύονται από την επαναστατικοποίηση του καθημερινού χώρου, αλλά διατηρούν 
έναν φετιχισμό, που μπορεί κανείς σήμερα να τον δει διακριτά στον ομογενοποιημένο 
χώρο των ανατολικών κρατών του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεν είναι βέβαια εκείνος 
ο ομογενοποιημένος χώρος που προκύπτει από τον ανταγωνισμό πολλαπλών 
κεφαλαίων -όπου η αξία ρυθμίζει την κοινωνική κατανομή και την παραγωγή- αλλά 
είναι ένας χώρος που αναδύεται από το φετιχισμό των αντικειμενικών στόχων του 
σχεδίου και της μερικής εμπορευματικής κυκλοφορίας. Αυτός ο φετιχισμός αναγκάζει 
όλα τα μοτίβα του ακαδημαϊσμού, να επιζούν σαν στοιχεία του ντεκόρ, δηλαδή ως 
κατ’ επίφαση μορφές. Αντίθετα, ο κονστρουκτιβισμός στην πραγματικότητα δεν 
συγκρότησε ποτέ ένα αφηρημένο αρχιτεκτονικό ρεύμα, αλλά μπόλιασε τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες στην ουσία του. Είδαμε ότι η ίδια η ρώσικη πρωτοπορία, από την 
πολύ αρχή της, απομακρύνθηκε από τη Δύση με όρους υπέρβασης. Η παγκόσμια 
ήττα της επανάστασης, οδήγησε λοιπόν τη ΣΕ σε μια επιστροφή της κατ’ επίφαση 
ιδιαιτερότητας, σαν ένα μη-ουσιώδες κομμάτι του χώρου, μία διαστρέβλωση της 
αλήθειας και μία γενική κοινωνική επιβολή της.

Σε χωροταξικό επίπεδο, το ξεπέρασμα του δίπολου πόλη-ύπαιθρος μειώνεται σε 
έναν απλό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός αφορά την τοποθέτηση των ζωνών 
ανοικοδόμησης σε οικονομικές βάσεις που θα λαμβάνουν πρώτιστα υπόψιν την 
κυκλοφορία των αγαθών και των ανθρώπων, σύμφωνα με γραμμικές τροχιές. Σε 
αυτό το “σύστημα λειτουργικής αλυσίδας παραγωγής”, δεν νοείται καμία αλλαγή 
(Miliutin 1974: 71,66). Έχουμε να κάνουμε εδώ με την αναπαραγωγή στη δομή της 
πόλης του διχασμού της ανταλλακτικής αξίας με την αξία χρήσης. Ακόμα και αν η 
γραμμική πόλη σχεδιάστηκε, όπως επικαλείται ο Aymonino, για να ξεπεραστούν οι 
ταξικές αντιθέσεις, αντιπαρατάσσοντας την παράλληλη απέναντι στην ιεραρχική 
κατανομή της πόλης (Aymonino 1979:132), δεν μπορεί να κρυφτεί ένας συνολικός 
προσανατολισμός της πόλης όπως απορρέει από τον παραπάνω δυϊσμό 
και που πρώτιστα ικανοποιεί τους “κεντρικούς στόχους”. Ακόμα και εκεί όμως 
που δεν αναπαράγεται η γραμμική πόλη, εμφανίζεται η διαδικασία οργάνωσης 
των οικοδομικών όγκων, πρώτιστα στη βάση των οδικών αξόνων, όπως για 
παράδειγμα στο ρυθμιστικό σχέδιο της Μόσχας (Aymonino  1979:87). Εδώ, το 
σύστημα των χρήσεων γης, συνδέει μονοδιάστατα το οικοδομήσιμο έδαφος με το 
προαποφασισμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο της ζώνης που βρίσκεται. Ο πλούτος 
των θεωριών της σοβιετικής πρωτοπορίας και οι εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης 
του χώρου, έχουν παραχωρήσει τη θέση τους σε σχεδιασμούς που συμφωνούν με 
την μετεπαναστατική κοινωνική πραγματικότητα. Ο ομογενοποιημένος χώρος που 
αναπαράγεται από αυτόν τον δυϊσμό, παραδίδει μορφές αστικής θλίψης, αέναα 
επαναλαμβανόμενα τοπία που εγκλωβίζουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα και 
την καθημερινή ζωή. Ο υπαρκτός σοσιαλισμός ακόμα και αν άλλαξε λοιπόν τις 
δομημένες μορφές δεν έφερε “μία δημιουργική ικανότητα (...) στην καθημερινή ζωή, 
στη γλώσσα και στο χώρο” (Lefebvre 1991:54). 

Rodchenko, Σύνθεση 47 (1917)

16. Βλέπε Φόργκας 1999.
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Η σκέψη της σοβιετικής πρωτοπορίας όμως έχει ήδη προχωρήσει πολύ. 
Έχει κατακλύσει την παγκόσμια ριζοσπαστική σκέψη. Έχει κάνει κριτική στην 
καπιταλιστική παραγωγή του χώρου και, κυρίως, έχει επιχειρήσει να παράξει ένα 
δικό της χώρο, προϊόν μιας κοινωνικής επανάστασης. Έχει μάλιστα καταδείξει, 
μέσα από το χώρο, ότι η επανάσταση οφείλει είτε να εξαπλώνεται συνεχώς, είτε να 
οδηγείται σε πισωγυρίσματα: οι άλλες καταστάσεις είναι μεταβατικές. Έχει επιπλέον 
καταδείξει ότι η ουτοπία τραβάει μπροστά την ιστορική διαδικασία. Μοιάζει με τον 
Ίκαρο, που τίναξε φιλόδοξα τα φτερά του να πετάξει, χωρίς να ξέρει ακόμα πως 
να πορεύεται στον κόσμο γύρω του. Αυτό όμως δεν κάνει μάταιο το έργο του, το 
ακριβώς αντίθετο μάλιστα. Καμία πρόοδος δε θα σημειωνόταν στην παραγωγή 
του χώρου, εάν οι πρωτοπόροι περιορίζονταν στο τεχνικά εφικτό, εάν δεν φόραγαν 
τα φτερά μιας μεγάλης αρχιτεκτονικής. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
η αμφισβήτηση του χώρου που παράγει το κεφάλαιο στην Δυτική Ευρώπη, θα 
οδηγήσει στην ανακίνηση των ιδεών της σοβιετικής πρωτοπορίας και το κοινωνικό 
βάθεμα τους. Η συνολική προσέγγιση του χώρου, διαμεσολαβημένου από την 
κοινωνία, θα ανακύψει ξανά από τη σκέψη κορυφαίων ριζοσπαστών φιλοσόφων, 
ανάμεσα τους και από το έργο της Καταστασιακής Διεθνής:   

Τα προβλήματα της κατοικίας, της συγκοινωνίας και της αναψυχής μπορούν 
να λυθούν μόνο σε συσχέτιση με κοινωνικές, ψυχολογικές και καλλιτεχνικές 
απόψεις, πράγμα που συμφωνεί με την υπόθεση για την ολότητα του στιλ ζωής
(Κονσταντ-Ντεμπόρ. 1958. Σιτουασιονιστικές Διατυπώσεις. παρατίθεται στο  
Κονραντς 1977:148). 

Αντίθετα από τη μονόπλευρη τέχνη η σιτουασιονιστική κουλτούρα είναι μια 
τέχνη του διαλόγου, μια τέχνη της κοινής δράσης. Σε όλη τη μέχρι σήμερα 
κουλτούρα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να είναι 
αποκομμένοι από από την κοινωνία και οι ίδιοι – από λόγους συναγωνισμού – 
να ζουν χωριστά. (…) 

Ο ρόλος του σιτουασιονιστή, του ερασιτέχνη ειδικού, του αντι-ειδικού, θα 
παραμείνει ειδικός ρόλος μέχρι τη στιγμή της επίτευξης οικονομικής και 
πνευματικής αφθονίας, όπου ο καθένας θα είναι “καλλιτέχνης” σε ένα 
επίπεδο που δεν το έχουν φτάσει οι καλλιτέχνες μέχρι σήμερα: στο επίπεδο της 
διαμόρφωσης της δικής του ζωής. (Σιτουασιονιστικό Διεθνές Μανιφέστο. 1960. 
παρατίθεται στο  Κονραντς 1977:160)17
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