
I sin bok Musikalisk poetik, publicerad 
1942, avfärdar Igor Stravinskij alla 
rykten som säger att hans musik 
skulle haft för avsikt att spränga 
gränser. Den upproriska etiketten 
har klistrats på honom i efterhand: 

»Man gjorde mig till revolutionär mot min 
vilja«. Trots det förknippas Stravinskij 
fortfarande, inte minst genom Våro!er, med 
något av ett revolutionerande genombrott 
inom musiken. Hur ska man förstå detta? 
Möjligen går det att hitta en och annan 
ledtråd i Musikalisk poetik – en tankebok 
som bygger på en föreläsningsserie som 
Stravinskij höll vid Harvard University 
1940. 

»Vi lever i en tid«, skriver Stravinskij, 
»då människans levnadsvillkor är utsatta 
för svåra störningar«. Över Europa tornar 

dunkla moln, i civilisationen slår populis-
tiska rörelser allt djupare rötter. Musiken, 
skriver han, har under 1900-talet under-
ordnats en nyttighetsprincip och fått en 
»tjänande ställning«. Som exempel tar han 
Sovjetunionens stränga censur. Själv hade 
han lämnat Ryssland redan kring 1910, 
därefter !yttat mellan några av Europas 
metropoler tills han 1939 slog sig ned i 
USA. Året dessförinnan hade han blivit 
svartlistad av nazisterna. Att hans musik 
blivit politiskt sprängsto" retar honom till 
vansinne. Våro!er har feltolkats – ryktet 
om radikaliteten är falskt. Även om verket 
är »arrogant i tonen och strävt i sitt nya 
språk« är det knappast omstörtande:  

»Räckte det med att bryta mot en vana för 
att förtjäna etiketten revolutionär, skulle 
varenda musiker som har något på hjärtat 

och uttrycker sig okonventionellt kallas 
revolutionär. Varför betunga de sköna  
konsternas vokabulär med detta skrikiga 
ord som oftast betecknar ett tillstånd av 
jäsning och våld?«       

Själv kallar sig Stravinskij »musikupp-
#nnare« hellre än tonsättare. Att vara 
konstnär är att vara hantverkare. Fruktbar 
förnyelse måste luta mot tradition. Men 
snarare än bakåtsträvande är Stravinskij en 
konservativ nydanare och en fanbärare för 
konstens rätt att vara opolitisk. Politisering, 
menar han, urholkar konstens konstruktiva 
kraft. Styrning uppifrån är lika illa som 
om kulturutövaren har en dold agenda. 
Att lita på publikens egen tankeförmåga är 
att skapa med ärligt uppsåt – motsatsen är 
bedrägeri: 

»Vill vi odelat glädjas åt djärvhetens  

segrar måste vi kräva att den opererar i ett 
ljus utan skuggor. Vi arbetar för djärvheten 
när vi påtalar de förfalskningar som försök-
er inta dess plats. Omotiverade överdrifter 
skämmer allt material, all form.« 

Konsten, menar Stravinskij, ska nämligen 
inte revolutionera, utan besinna. Först när 
den avsäger sig alla politiska anspråk kan 
den utveckla sin humanistiska potential 
och fungera som alternativ till enfaldigt 
tänkande, snobberi och populism. Kon-
sten, skriver han, är konstruktiv till sitt 
väsen. Konsten är motsatsen till kaos, och 
kan aldrig »hänge sig åt det kaotiska utan 
att hotas i sin livsnerv, själva sin existens.«

Nästan 80 år efter utgivningen av Musika-
lisk poetik står frågan om konstens vara i det 
o"entliga rummet högt på agendan i den 
politiska debatten. Demokratin är hotad. 
Vem bestämmer vad som är vackert eller 
fult, klassiskt eller omstörtande? Är det 
konstens och kulturens uppgift att mot-
verka antidemokratiska strömningar? 1938 
blev Stravinskijs musik förbjuden under 
beteckningen Entartete Kunst. I dag har 
den en säkrad plats i musikhistorien. Man 
får förmoda att Stravinskij, där han vilar på 
ön Isola di San Michele utanför Venedig,  
förväntar sig att hans efterlevande av det  
drar en och annan slutsats. 
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    Strav!nsk!": »Man g "orde m!g 
t!ll REVOLUTIONÄR mot m!n VILJA«

Revolutionerande upprorsmakare, konservativ nydanare, stilistisk kameleont?  
Igor Stravinskij – vem är han egentligen? Och hur går det att begripa något av vår egen  

tid utifrån hans re#ektioner i boken Musikalisk poetik?
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