
R yktet säger att urpremiären 
av Igor Stravinskijs Våro!er, 
1913 på !éâtre des Champs-
Élysées i Paris, knappt hann 
börja innan den urartade. I 
publiken utbröt slagsmål, 

någon kräktes, man "ck tillkalla polis. An-
ekdoterna övertrumfar varandra i drama-
tiska detaljer, men hur mycket handlade 
egentligen om musiken?    

Stefan Solyom, chefdirigent för Helsing-
borgs Symfoniorkester och senast aktuell 
på Kungliga Operan med Glada Änkan, 
har många gånger dirigerat Våro!er som 
orkesterverk. Nu gör han för första gången 
verket som balett.

– I dag räknas Våro!er inte som särskilt 
svår att spela. 1913 höll orkestermusiker 
dock en betydligt lägre nivå – förmodli-
gen handlade skandalen delvis om att det 

helt enkelt inte lät särskilt bra. Musiken 
var revolutionerade såtillvida att Stravin-
skij sträckte ut möjligheterna för vad man 
kunde göra. Samtidigt är det fråga om 
idiom och rytmer som är djupt rotade i en 
tradition. Musiken är ofta väldigt vacker 
– om man nu kan beskriva musik så, säger 
Stefan.

Våro!er, med koreogra" av Vaslav Nijin-
skij, är Stravinskijs tredje samarbete med 
Ryska baletten efter succéerna med Eld-
fågeln och Petrusjka. I samtiden spränger 
moderniteten fram, i periferin rasar det 
första världskriget. Tio år efter Våro!er, 
1923, är det premiär för Les Noces, koreo-
graferad av Bronislava Nijinska. Stravinskij 
skriver både musik och text – ryska poem 
blandas med folklore och rysk-ortodox 
kyrkomusik. Les Noces blir en vokal pen-
dang till Våro!er, där Våro!ers stora orkester 

ersätts av fyra #yglar, lika många solister, 
slagverk och kör. Instrumentationen är 
häpnadsväckande, handlingen brutal: 
under ett traditionellt ryskt bröllop utsätts 
den blivande bruden för våldtäkt.

Precis som Våro!er hade Les Noces premiär  
i Paris. Ansågs detta stycke lika uppseende- 
väckande? 

– Musikaliskt ställde Stravinskij inte 
till med mer än han redan gjort i Våro!er. 
Liksom i Petrusjka eller Eldfågeln bottnar 
musiken i ryska traditioner. Detta var ju 
efter ryska revolutionen, och även om 
Stravinskij hade lämnat Ryssland redan 
1910 var han inte särskilt väl ansedd av  
partiet. Partivännerna tyckte musiken 
gjorde narr av rysk folklighet, i Paris 
prisade man Stravinskij för innovation.

I en kommentar skriver han att sångsolisterna 
är »symboler eller ski!er som sveps med i det 

MODERNITET och TRADITION kollektiva "randet av förkrossande stark social 
nödvändighet«. Vad menar han med det? 

– Snarare än att ge en socialpolitisk 
kommentar tror jag Stravinskij menar 
att solisterna är symboler för ryska tradi-
tionella bröllopsklichéer. Själv verkar han 
inte ha haft några problem med brudens 
roll, utan förklarar hennes underordning ur 
ett tydligt mansperspektiv: när hon gråter 
i början är det en del av ritualen – man ska 
begråta förlusten av sin oskuld… Det är ju 
snarast mansplaining.

Hur närmar man sig den tematiken i dag?
– Det är lätt att tänka att allt det chauvin-

istiska i handlingen hör till en förgången tid. 
Men patriarkala strukturer "nns överallt. 
Det som hände där och då händer fortfar-
ande, varje dag. Nu har vi chans att belysa 
verket mot dagens samhälle som relief.

Nära 50 år efter Våro!er skriver Stravinskij 
sin sista balett, Agon, för George Balanchine 
och New York City Ballet. Urpremiären 
äger rum på Stravinskijs 75-årsdag, 1957. 
Det tidiga 1900-talets optimism har ebbat 
ut, världskrigen har ärrat historien. Agon 
saknar linjär dramaturgi, jämfört med 
Våro!er och Les Noces är musiken närmast 
traditionell.

Vad handlar denna musikaliska »tillbaka-
blick« om?

– På äldre dar tar Stravinskij sin till#ykt 
till tryggheten i gamla former. Jag tror han 
inser att det inte spelar så stor roll vad han 

skriver. Publikens upplevelse är ju inte  
beroende av materialet – utan av deras  
relation till materialet.

Hur då?
– Inom klassisk musik förlitar vi oss av 

hävd på innehållets värde för kunden. Men 
vill man ha publik måste man se till att den 
kommer. Personligen har jag en pragma-
tisk syn på kultur och anser att musik är 
underhållning.

Tror du Stravinskij hade hållit med dig om 
det? 

– Ja, den tidiga Stravinskij hade säkert 
gjort det. Senare hade han nog inte brytt 
sig. När han komponerar Agon är han så 
etablerad att han i princip hade kunnat 
skriva »Gubben Noa« baklänges och gjort 
succé…

Och om du själv ska välja ett stycke i denna 
Stravinskijexposé?

– Ur ett intellektuellt perspektiv res-
pekterar jag den sena Stravinskij. Men 
min starkaste personliga koppling har jag 
de"nitivt till Våro!er – jag köpte mitt första 
partitur när jag var 13 år.
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Mellan Våro#er och Agon förlöper nästan femtio år. Under den perioden skakas världen av  
två världskrig – och Stravinskij skriver tre sinsemellan mycket olika musikstycken. Dirigent  

Stefan Solyom leder en Stravinskijexposé som börjar i modernitet och slutar i tradition. 
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