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Útdráttur 

Ígor Stravinskíj er eitt af höfuðtónskáldum 20. aldarinnar. Hann skrifaði allskyns verk allt 

frá óperum til hljómsveitarverka en það sem einkennir feril hans hvað mest eru ballettarnir 

hans. Lét hann frá sér alls tólf ballettverk og voru enn fleiri verk eftir hann útfærð fyrir 

ballettformið. Hann leiddist út á braut tónlistarinnar fyrir tilstilli Vladímírs Rímskíj-

Korsakov og er hægt að segja að heimurinn eigi honum mikið að þakka. Síðar á lífsleiðinni 

kynntist hann þeim Sergej Djagílev og George Balanchine sem urðu hans helstu 

áhrifavaldar. Hvað ef Stravinskíj hefði ekki komist í kynni við þá tvo? Hefði hann skrifað 

svo marga balletta ef það væri ekki raunin? Stravinskíj var einstaklega náinn þeim 

Balanchine og Djagílev og er óhætt að segja að án þeirra hefði hann líklegast aldrei náð 

eins langt og raun ber vitni í tónlistarheiminum. 
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Inngangur  

Það að vera tónskáld á 20. öld hefur verið mjög krefjandi og erfitt. 20. öldin var í senn öld 

mikilla hörmunga og öld tækniþróunar. Tónskáld aldarinnar þurftu að aðlaga sig nýjum 

stefnum og fjarlægja sig rómantíkinni, nýklassíkin kom í hennar stað og seríalsminn þar á 

eftir. Helstu tónskáld aldarinnar voru Richard Strauss, Jean Sibelius, Claude Debussy og 

Francis Poulenc, svo einhverjir séu nefndir. Ígor Stravinskíj var þeirra á meðal og gegndi 

hann lykilhlutverki í tónlistarmenningu 20. aldar. Hann fæddist inn í mikla 

tónlistarfjölskyldu og var honum tónlistin í blóð borin. Það kemur ekki á óvart að 

Stravinskíj hafi byrjað í tónlistarnámi snemma og byrjaði hann fyrst um sinn að læra á 

píanó. Honum þótti það mjög gaman þó svo að hann hafi ekki verið heimsins besti 

nemandi. Foreldrar hans reyndu trekk í trekk að fá Ígor út af tónlistarbrautinni því þau 

vissu að hún yrði mjög erfið og ekki sú best launaða. Þau voru staðráðin í því að senda son 

sinn í lögfræðinám sem þau svo gerðu og hóf Ígor nám við háskólann í Sankti Pétursborg. 

Hann var einstaklega latur að mæta og mætti aðeins í um 50 tíma á fjögurra ára 

skólagöngu. Í skólanum kynnist hann ungum manni að nafni Vladímír Rímskíj-Korsakov, 

syni tónskáldsins Nikolaj Rímskíj-Korsakov. Eftir dauða föður hans árið 1902 hóf 

Stravinskíj að læra tónsmíðar hjá Rímskíj-Korsakov. Hann kynnist einum af sínum helstu 

samstarfsmönnum, Sergej Djagílev, árið 1909 og átti Djagílev eftir að opna nýjar leiðir 

fyrir Stravinskíj í tónlistarheiminum og koma honum á kortið. Stravinskíj flytur frá 

heimahögunum í Rússlandi til Parísar, borg listarinnar. Þegar seinni heimstyrjöldin braust 

út árið 1939 fluttist Stravinskíj á ný, í þetta sinn til Bandaríkjanna. Þar átti hann eftir að 

hitta annan mikilvægan áhrifavald í lífi sínu, dansarann George Balanchine. 

Af hverju heillaðist Stravinskíj svona að ballettinum? Hvað skrifaði hann marga balletta? 

Eru þeir vinsælli sem ballett eða sem hljómsveitarverk? Í þessari ritgerð verður reynt að 

finna svör við þessum spurningum og einnig verður farið yfir þau verk sem voru 

upprunalega samin með ballett í huga. 
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Rússneska tímabilið 

Það má í raun þakka Sergej Djagílev fyrir það að hafa skotið Stravinsíkj upp á 

stjörnuhiminn  snemma á 20. öld. Djagílev var af ríku fólki kominn og hafði mikla reynslu 

af sviðlistum Sankti Pétursborgar. „Hann var forkólfur í hópi þjóðernislega þenkjandi 

listafólks sem starfaði undir heitinu Mír ískússtva (Heimur listarinnar), setti upp sýningar 

og gaf út tímarit um rússneska list.“1 Djagílev hafði verið að leita um nokkurt skeið að 

tónskáldi sem hann gæti fengið í lið með sér í Ballets Russes. Djagílev var í salnum þegar 

Scherzo fantastique, eftir Stravinskíj, var frumflutt árið 1909 og vissi um leið að þetta var 

maðurinn sem hann vildi fá með sér í lið.2 

Ballets Russes 
Sergej Djagílev hóf ungur að læra á píanó, rétt eins og Stravinskíj, og sýndi mikla 

hæfileika á sviði tónsmíða.3 Hann bjó yfir miklum hæfileikum á ýmsum listasviðum en 

hafði þó einkar gott tak á listrænu skipulagi. Árið 1906 fluttist hann til Parísar þar sem 

hann hóf að setja upp rússneskar listasýningar. Allt gekk þetta framar björtustu vonum og 

eftir að hafa sett upp nokkrar ballettsýningar þá vissi Djagílev nákvæmlega hvað hann 

þurfti að gera. 

Árið 1909 setti Djagílev á laggirnar Ballets Russes og einbeitti sér einungis að uppsetningu 

ballettsýninga. Það var einnig hann sem kom rússneska ballettforminu á kortið á 

alþjóðlegum vettvangi. Það má segja að Djagílev sjálfur hafi komið að því að breyta gerð 

rússneska ballettsins, hann varð mun frumlegri og var skreyttur fallegri búningum og 

leikmyndum en áður.4 

Eldfuglinn 
Eldfuglinn var fyrsti ballettinn úr smiðju Ígors Stravinskíjs fyrir Ballet Russes. Áður en 

Djagílev bað Stravinskíj um að skrifa ballett fyrir sig, hafði hann haft samband við fjögur 

önnur tónskáld sem öll höfðu neitað.5 Stravinskíj fékk þau fyrirmæli að ballettinn yrði að 

vera byggður á gömlum rússneskum þjóðsögum. Danshöfundurinn Mikhaíl Fokín tók 

                                                
1 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, (Reykjavík: 
Forlagið, 2016), 476. 
2„Stravinsky - Scherzo fantastique,“ Utah Symphony, sótt þann 27. nóvember 2018, 
http://www.utahsymphony.org/insight/program-notes/480-stravinsky-scherzo-fantastique 
3  „Serge Diaghilev,“ Encyclopædia Britannica, síðast uppfært 15. ágúst 2018, 
https://www.britannica.com/biography/Serge-Pavlovich-Diaghilev 
4 Shamporova, Yulia. „Ballets Russes: Who made the Russian ballet world-famous?“ Russia Beyond, síðast 
uppfært 20. apríl 2018. https://www.rbth.com/arts/328048-ballets-russes-who-made-russian-ballet-famous 
5 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 477. 
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síðan saman margar rússneskar þjóðsögur og útbjó úr þeim söguþráð Eldfuglsins. Hér má 

lesa skemmtilega lýsingu Árna Heimis á söguþræði Eldfuglsins: 

… - ungur prins frelsar prinsessu úr álögum illa töframannsins Kastej og 
nýtur þar aðstoðar eldfugls sem býr yfir töframætti. Tónlist Stravinskíjs var 
að mörgu leyti í þeim litskrúðuga ævintýrastíl sem kennari hans, Rímskíj-
Korsakov, hafði lagt rækt við um áratuga skeið. Þegar prinsinn og prinsessan 
eru í sviðsljósinu hefur tónlistin lagrænt yfirbragð en töfraheimur 
skrímslanna einkennist af skrýtnari músík þar sem meira ber á 
heiltónaskölum og oktatóník. Nýtt framlag Stravinskíjs birtist einna helst í 
rytmískum seið sem hann magnar upp í „Vítisdansinum“ svonefnda þar sem 
eldfuglinn töfrar fram ósjálfráðan dans Kastejs hins illa og fylgismanna 
hans.6 

Þetta var ekki í fyrsta skipti sem tónskáld hafði reynt að nýta sér söguna um eldfuglinn en 

Mílíj Balakírev, leiðtogi „nýrússneska skólans“ eða „mektarsveitarinnar,“7 hafði byrjað að 

skrifa óperu árið 1864 en lauk aldrei við hana. Ásamt því að hafa tekið saman söguþráð 

ballettsins, þá samdi Mikhaíl Fokín meðal annars allan dansinn og dansaði einnig 

aðalkarlhlutverkið.8  

Ballettinn var frumsýndur í París, þann 25. júní 1910 og verkið tók rúmar 47 mínútur í 

flutningi. Eldfuglinn hlaut frábærar viðtökur bæði frá gagnrýnendum sem og áhorfendum. 

Eldfuglinn varð þar af leiðandi fyrsta verk Stravinskíjs til að slá í gegn á alþjóðavettvangi.9 

Þó að verkið hafi slegið í gegn um allan heim fannst Stravinskíj sjálfum verkið ekki 

verðskulda alla athyglina sem það hlaut.10 Stravinskíj skrifaði Eldfuglinn fyrir 

sinfóníuhljómsveit og árið 1919 gerði hann fyrstu hljómsveitarsvítuna úr ballettinum. 

Rúmum 27 árum seinna gerði hann svo enn aðra hljómsveitarútgáfu. Hljómsveitarsvíturnar 

njóta enn mikillar hylli og er enn á efnisskrám margra stórra sinfóníuhljómsveita um allan 

heim. Tónlist Eldfuglsins er yfirleitt flutt sér og án ballettsins.11 

Gaman er að geta þess að nokkrum áratugum síðar, árið 1970, gerðu George Balanchine og 

Jerome Robbins nýjan ballett við tónlist Stravinskíjs.  

                                                
6 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 477. 
7 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 432. 
8 „The Firebird (complete ballet),“ sótt þann 24. nóvember 2018, http://www.kennedy-
center.org/artist/composition/2677 
9 „The Firebird,“ Encyclopædia Britannica, síðast uppfært 27. apríl 2017, 
https://www.britannica.com/topic/The-Firebird 
10 Stephen Walsh, The Music of Stravinsky, (New York: Oxford University Press, 2001), 4. 
11 Roger Dettmer, „L‘oiseau de feu (The Firebird), concert suite for orchestra No. 2.“ All Music, sótt þann 17. 
desember 2018. https://www.allmusic.com/composition/loiseau-de-feu-the-firebird-concert-suite-for-
orchestra-no-2-mc0002367318 
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Balanchine nýtti sér hljómsveitarsvítuna frá árinu 1946 í stað upprunalegu útgáfunnar frá 

1910. Það gerði það að verkum að Balanchine og Robbins þurftu að auðvelda söguþráðinn 

umtalsvert.12 

 

Petrúska 
Eftir sigurgöngu Eldfuglsins varð Djagílev að fá Stravinskíj strax í annað verkefni. Þegar 

hann kom í heimsókn til Stravinskíjs í Lausanne í septembermánuði 1910, hafði Stravinskíj 

þegar hafið að skrifa næsta verkefni. Verkið hafði hann nefnt Grátur Petrúsku og var fyrsti 

hluti í píanókonsert sem hann var nýbyrjaður á. Stuttu eftir að þeir hittust hafði Stravinskíj 

skrifað annan kafla í verkinu sem hann nefndi Rússneskur dans. Þegar Djagílev heyrði 

dansinn sannfærði hann Stravinskíj að breyta konsertinum í ballett og upp úr því fæddist 

Petrúska.13 

 Stravinskíj útbjó sjálfur söguþráð Petrúsku en innblásturinn fékk hann frá leikhúshefð 

18. aldar. Verkið fjallar um þrjár brúður sem nefnast Petrúska, Mári og Ballerína og er 

verkið dæmigerður ástarþríhyrningur. Þær líta út eins og venjulegar brúður en þegar 

brúðuleikhústjaldið er látið falla er allt annað upp á teningnum og þær verða sem lifandi 

manneskjur. Petrúska og Mári keppast um ástir Ballerínunnar en í lok verksins drepur Mári 

andstæðing sinn.14 

Rétt eins og í Eldfuglinum þá var það Mikhaíl Fokín sem sá um að semja allan dansinn. 

Þeir sem unnu með honum að uppsetningu Petrúsku voru meðal annars málarinn 

Alexandre Benois, sem sá um leikmynd og búninga, og svo var stjórnandinn Pierre 

Monteux  fenginn til þess að stjórna frumsýningunni.15 

Ballettinn er skiptist í fjóra þætti – fyrsti og síðasti þátturinn gerist á götumarkaði þar sem 

brúðuleikhúsið er staðsett. Þar sjáum við iðandi mannlíf, götudansara og tónlistarmenn sem 

Stravinskíj lætur spila rússneskja þjóðlagatónlist, lög úr söfnum Pjotr Tsjaíkovskí og 

Rimskíj-Korsakov, til þess að skapa réttu stemninguna. 16Annar og þriðji þáttur eru mun 

                                                
12  „Firebird,“ New York City Ballet, sótt þann 17. desember 2018. 
https://www.nycballet.com/ballets/f/firebird.aspx 
13 Walsh, The Music of Stravinsky, 24. 
14 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 477. 
15 „Petrushka (1911 version),“ Chicago Symphony Orchestra, sótt þann 24. nóvember 2018. 
https://cso.org/uploadedFiles/1_Tickets_and_Events/Program_Notes/ProgramNotes_Stravinsky_Petrushka.p
df 
16 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 477. 
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innilegri, þar sem Ígor einbeitir sér fremur að einstaka hljóðfærum heldur en hljómsveitinni 

allri.17  

Petrúska er sorgmæddur og óhamingja hans endurspeglast í ómstríðum 
hljómum. Márinn dularfulli dansar við dökkan klarínettleik en ballerínan við 
flautu- og hörputóna.18  

Petrúska var frumsýnd í París þann 13. júní 1911 og var verkið um 30 mínútur í flutningi. 

Rétt eins og Eldfuglinn þá sló Petrúska í gegn hjá fólki á öllum aldri. 26 árum eftir 

frumflutning Petrúsku kom Stravinskíj aftur að verkinu og vildi aðlaga það 

hljómsveitarflutningi fremur en sviðsetningu. Hann lauk við hljómsveitarútgáfuna árið 

1947 og er hún mikið spiluð enn þann dag í dag.19 

Vorblótið 
Þó svo að Vorblótið, Le Sacre du printemps, hafi ekki komið út fyrr en í maí 1913 þá var 

hafði hugmyndin kviknað löngu áður í huga Ígors Stravinskíj. Hann dreymdi furðulegan 

draum þremur árum áður eða árið 1910 þegar hann var í þann mund að ljúka við 

Eldfuglinn. Stravinskíj dreymdi heiðna trúarathöfn þar sem ung stúlka dansaði sig til 

dauða. Stúlkan var fórn til að þóknast vorguðunum.20 Hann hóf að semja Vorblótið ári 

síðar, eða 1911. Hann fékk Níkolaj Roeríkh, rússneskan fornleifafræðing, með sér í lið til 

þess að semja atburðarás og söguþráð verksins. Stravinskíj vildi fá einhvern í lið með sér 

sem skildi leyndardóma forfeðranna og af hverju þeir væru svo nánir jörðinni.21 Ásamt því 

að hjálpa Stravinskíj með sögðuþráðinn þá hannaði hann einnig búningana sem og 

sviðsmyndina. Roeríkh var nefnilega sérfræðingur bæði í þjóðfræðum og svo slavneskri 

sögu – það má segja að aðstoð Níkolaj Roeríkhs hafi verið ómetanleg við gerð 

Vorblótsins.22 

Ballettinn er tvísskiptur: fyrri hluti verksins er L‘Adoration de la Terre (Dýrkun 

jarðarinnar) en síðari hlutinn nefnist Le Sacrifice (Fórnin). Fyrri hlutinn hefst á því að 

ungar stelpur dansa hinn svokallaða vordans og skiptir ættbálkurinn sér upp í hópa sem 

síðan dansa saman. Elstu meðlimir ættbálksins, öldungarnir, hefja leik á því að blessa 

jörðina og í kjölfarið stígur ættbálkurinn „Dans jarðarinnar.“ Dansinn sem átti að vekja 

                                                
17 „Petrushka (1911 version).“ 
18 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 477. 
19 Jeremy Grimshaw, „Petrushka, ballet (burlesque) in 4 scenes for orchestra (1947 version),“ All Music, sótt 
þann 17. desember 2018. https://www.allmusic.com/composition/petrushka-ballet-burlesque-in-4-scenes-for-
orchestra-1947-version-mc0002658514 
20 Hill, Peter, Stravinsky: The Rite of Spring, (New York: Cambridge University Press, 2000), 3-4. 
21 Taruskin, Richard, Stravinsky and the Russian Traditions, (Berkley og Los Angeles: University og California 
Press), 860. 
22 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 479. 
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náttúruna af dvala. Síðari hlutinn hefst að næturlagi - það er komið að því að velja 

fórnarlambið. Ungu stúlkurnar í ættbálknum hefja þá að dansa hringdansa sem eru 

sérstaklega notaðir til þess að velja stúlkuna sem verður fórnað. Til þess að ábyrgjast það 

að vorið komi þá verður einhver að deyja. Eftir að hafa dansað í smátíma er einungis ein 

stúlka eftir í hringnum. Hinar stelpurnar sem dönsuðu með henni byrja að dansa henni til 

heiðurs og að lokum er hún færð öldungum ættbálksins. Þar þarf hún að dansa 

fórnardansinn, sem hún gerir af miklum krafti, en að lokum fellur hún í jörðina – stúlkan er 

öll.23  

Ólíkt Eldfuglinum og Petrúsku var það ekki Mikhaíl Fokín sem sá um að semja dansinn. 

Það var Vatslav Nízhínskíj, þekktur rússneskur balletdansari, sem tók við keflinu. Hann 

hóf að semja balletta aðeins ári áður en að Vorblótið var frumsýnt.24 Það var Djagílev sem 

tók þessa áhrifaríku ákvörðun en hún þótti mjög djörf. Stravinsíkj fékk svo vin sinn Pierre 

Monteux aftur til að stjórna verkinu en hann hafði einnig stjórnað Petrúsku. 

Svo kom loks að því, Vorblótið var loks frumsýnt þann 29. maí 1913 í Parísarborg eftir að 

Sergej Djagílev hafði dregið frumsýninguna um nokkurt skeið. Frumflutningur verksins, 

sem var fyrir sinfóníuhljómsveit, tók um 33 mínútur. Frumsýning þessi var svo sannarlega 

skrifuð í sögubækurnar en Pierre Monteux lýsti þessu svona: 

Áheyrendur voru þöglir fyrstu tvær mínúturnar. Þá fóru að heyrast öskur og 
óhljóð af svölunum, skömmu síðar höfðu þau breiðst út um allan salinn. 
Sessunautar tóku að lúskra hver á öðrum með hnefunum, gönguprikum eða 
hverju því sem hendi var næst. Brátt var reiðinni líka beint að dönsurunum 
og að lokum að hljómsveitinni sem einmitt var að fremja stærsta glæpinn. 
Öllu sem hönd á festi var fleygt í átt til okkar en við héldum áfram að spila 
eins og ekkert hefði í skorist.25  

En hvaða stórglæp framdi hljómsveitin? Vorblótið var svo gjörólíkt öllu öðru sem fólk 

hafði heyrt fram að þessu. Stravinskíj notaði hljóma, hryn og áferð á glænýjan hátt en það 

má alls ekki gleyma dansinum. Það má í raun segja að dansararnir hafi framið stærsta 

glæpinn – dansinn var frumstæður og minnti ekkert á fallega, klassíska, rússneska 

ballettinn sem allir vonuðust eftir að sjá26  

Vorblótið er án efa vinsælasta verk Ígors Stravinskíj og er á efnisskrám allra helstu 

hljómsveita í heimi. Verkið er vinsælt sem ballett og sem hljómsveitarverk.  

                                                
23 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 479. 
24 „Vaslav Nijinsky,“ Encycloædia Britannica, síðast uppfært 1. apríl 2018. 
https://www.britannica.com/biography/Vaslav-Nijinsky 
25 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 480. 
26 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 479. 
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Margir danshöfundar hafa tekist á við það verkefni að semja nýjan dans fyrir Vorblótið 

eftir uppsetningu Ballet Russes. 

Nýklassíska tímabilið 
Oftar en ekki gerist eitthver atburður sem getur haft áhrif á allt í kringum sig. Þegar fyrri 

heimstyrjöldin hófst með látum árið 1914 breyttist heimurinn gífurlega. Keisaraveldið féll í 

Rússlandi og Bolsévikar komust til valda, austurríska-ungverska keisaradæmið varð að 

engu og sama má segja um þýska keisaradæmið en með uppgjöf Þjóðverja árið 1918 fór 

það í súginn.27 Fólk í Evrópu bjó við bág lífsskjör sem gerði það að verkum að það var 

orðið mjög erfitt að semja fyrir stórar hljómsveitir vegna peningaleysis. Það var þess vegna 

sem fólk hóf að semja frekar fyrir smærri sveitir en fullskipaðar sinfóníuhljómsveitir. 

Listamenn í Evrópu byrjuðu að horfa aftur til 18. aldar og horfðu til klassísku gildanna - 

regla, skýrleiki, jafnvægi, hagsýni og það að hafa aga á tilfinningum sínum.28 

Listamennirnir snéru baki sínu við tilfinningaríku gildum síðrómantíkur – þau voru ekki 

lengur boðleg í þessum harða heimi.29 

Stravínskíj átti á hættu að verða sendur í varanlega útlegð frá Rússlandi eftir rússnesku 

byltinguna 1918. Hann varð vissulega mjög áhyggjufullur yfir þessu og finnst það 

greinilega í tónlist hans eftir byltinguna.30 Ígor Stravinskíj hóf að semja nýja tónlist og 

aðlagaði sig að hinni nýklassísku stefnu. Oftar en ekki er talað um þrjú verk sem bera 

merki þess að hann hafi skipt um stefnu á ferli sínum - þau verk eru Blásaraoktettinn, 

Mavra og Pulcinella.31 

Pulcinella 
Árið 1919 kom Sergej Djagílev til Ígors Stravinskíj og bað hann um að semja fyrir sig 

nýjan ballett. Hann vildi að ballettinn hefði 18. aldar yfirbragð og einnig stakk hann upp á 

því að Stravinskíj endurvinni gömul lög til þess að nota í ballettinum.32 Það var svo 

Djagílev sem kom með hugmyndina af söguþræðinum en Sergej byggði hann á gömlu 

handriti sem kallast I Quattro Pulcinelli. Hann varð var við handritið þegar hann var á 

ferðalagi um Napólí. Þegar Djagílev sýndi Stravinskíj handritið varð hann strax yfir sig 

hrifinn af því. Sagan gerist í Napólí og segir frá ástarævintýrum Pulcinella. Hann er yfir sig 

                                                
27 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 482. 
28 „Neoclassical Music,“ New World Encyclopedia, sótt þann 1. desember 2018. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Neoclassical_Music 
29 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 482. 
30 Walsh, The Music of Stravinsky, 96. 
31 Walsh, The Music of Stravinsky, 113. 
32 Cross, Jonathan. The Stravinsky Legacy (New York: Cambridge University Press, 1998), 236. 
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ástfanginn af konu að nafni Pimpinella en þrátt fyrir það virðist hann ekki getað hamið sig í 

að tæla aðrar konur. Framhjáhaldið kemur honum í klípu en sagan endar þó vel og 

Pulcinella giftist Pimpinellu.33 Þó svo að það sé svolítill alvarleiki yfir söguþræðinum er 

hann hnyttinn og skemmtilegur. 

Stravinskíj sótti innblástur til Giovanni Batista Pergolesi sem var ítalskur og starfaði sem 

tónskáld á 18. öld. Hann notfærði sér bassagang og laglínur Pergolesi en setti hljómana og 

hryninn í glænýjan búning. Stravinskíj talaði sjálfur um að þegar hann byrjaði að vinna 

með tónlist Pergolesi hafi honum liðið eins og hann hafi verið að leiðreitta sína eigin 

vinnu. Einnig sagði hann að hann hefði ekki getað falsað tónlist Pergolesi en Stravinskíj 

sagði að hann hefði endurgert vinnu Pergolesi en með sínum áherslum.34 Síðar kom í ljós 

að tónlistin sem Stravinskíj taldi vera eftir Pergolesi reyndist í raun vera eftir önnur smærri 

tónskáld á 18. öld.35  

Pulcinella var frumsýnd þann 15. maí 1920 í óperuhúsinu í París. Ballettinn er einungis 

einn þáttur og tekur um 39 mínútur í flutningi. Það var hinn rússneski Leoníd Massín, einn 

af aðaldanshöfundum Ballets Russes, sem sá um að semja dansinn. Það var enginn annar 

en listarmálarinn Pablo Picasso sem sá um gerð búninga og leikmyndar. Picasso hafði áður 

unnið fyrir Djagílev í uppsetningum hans hjá Ballet Russes. Uppsetningin á Pulcinella var 

þó enginn dans á rósum því Djagílev var ósáttur með vinnu Picasso. Djagílev sagði 

listmálaranum til að mynda tvisvar sinnum að byrja alla vinnuna upp á nýtt og í eitt skiptið 

tók Djagílev upp á því að traðka á myndum hans í reiðiskasti.36  

Stravinskíj var hinsvegar hinn ánægðasti með verkið og árið 1922 hóf hann að skrifa upp 

hljómsveitarútsetningu á verkinu sem hefur notið mikilla vinsælla hjá hljómsveitum um 

allan heim. Stravinskíj notar sömu hljómsveitaruppsetningu og hann gerði í ballettinum. 

Hann skiptir strengjunum í concertino (einleikarar) og ripieno (hljómsveit), hann nýtir sér 

alla tréblásaradeildina að undanskildu klarinetti og alla málmblásaradeildina fyrir utan 

túbuna. Það sem er sérstakt er að hann notar ekkert slagverk en er þó með þrjá 

einsöngvara.37 Það er einnig gaman að geta þess að árið 1972 tók danshöfundurinn George 

                                                
33  „Pulcinella,“ Malandain Ballet, sótt þann 4. desember 2018. 
http://malandainballet.com/en/repertoire/pulcinella 
34 „Pulcinella, Ballet in One Act with Song,“ Chicago Symphony Orchestra, sótt þann 4. desember 2018. 
https://cso.org/uploadedFiles/1_Tickets_and_Events/Program_Notes/ProgramNotes_Stravinsky_Pulcinella.p
df 
35 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 484. 
36 „Pulcinella, Ballet in One Act with Song,“ Chicago Symphony Orchestra, sótt þann 4. desember 2018. 
37 „Pulcinella, Ballet in One Act with Song,“ Chicago Symphony Orchestra, sótt þann 4. desember 2018. 
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Balanchine ásamt Jerome Robbins til við að blása nýju lífi í Pulcinella með nýjum dansi 

og Balanchine sjálfur samdi nýjan texta.38  

Les Noces (Brúðkaupið) 
Þó svo að Brúðkaupið hafi verið verið frumsýnt sumarið 1923 þá hafði hugmyndin 

kviknað í huga Stravinskíjs nokkrum árum fyrr. Brúðkaupið er það verk sem tók 

Stravinskíj lengstan tíma að klára eða um 10 ár – hann var byrjaður á því árið 1913, á sama 

tíma og hann var að vinna að Vorblótinu.  

Þegar Stravinskíj hóf að skrifa út tónlistina þá hafði hann séð fyrir sér gríðarstóra 

hljómsveit eða um 150 spilara. Hann komst þó fljótt að því að það væri óhentugt og fór að 

huga að því að útsetja tónlistina fyrir smærri hópa. Stravinskíj hugsaði sig vel um áður en 

hann ákvað hvað hentaði best og árið 1921 hafði hann tekið ákvörðum. Verkið skyldi 

spilað af fjórum píanóum og tveimur ásláttarhljóðfærum, sílófón og simbal. Ásamt þessum 

hljóðfærahópi voru einsöngvarar og kór.39 

Það er hægt að finna margt sameiginlegt með Vorblótinu og Brúðkaupinu. Söguþráður 

Brúðkaupsins, rétt eins og Vorblótsins, er byggt á helgisiðum en í þetta sinn byggir 

Stravinskíj ballettinn á brúðkaupshefðum Rússlands.40 Í báðum verkum er verið að 

undirbúa unga stúlku, í návist öldunganna í fjölskyldunni, undir „fórn“ í þágu 

frjóseminnar. Ballettinn skiptist í tvo þætti og fjórar senur. Í fyrri hluta ballettsins eru 

fyrstu þrjár senurnar – fyrsta senan er Heima hjá brúðinni, önnur senan er Heima hjá 

brúðgumanum og sú þriðja er Brottför brúðarinnar. Í seinni hlutanum er einungis ein sena, 

það er sú fjórða og er hún sú umsvifamesta. Hún ber nafnið Brúðkaupsveislan.41 

Stravinskíj umsamdi líbrettóið upp úr texta eftir Pjotr Kírevskíj og er textinn einkar 

fallegur og einlægur.42 Hann lýsir vel kvíða brúðarinnar, vorkunn brúðarmeyjanna, sorg 

foreldranna að missa barnið sitt frá sér og svo eftirvæntingu brúðgumans fyrir 

brúðkaupsnóttinni.43 

                                                
38 „Pulcinella,“ The George Balanchine Trust, sótt þann 4. desember 2018. http://balanchine.com/pulcinella/ 
39 Andrew Clements, „Stravinsky: Les Noces,“ The Guardian, 2. nóvember 2001, sótt þann 4. desember 2018. 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2001/nov/02/shopping.artsfeatures7 
40 „Les Noces,“ New York City Ballet, sótt þann 4. desember 2018. https://www.nycballet.com/ballets/l/les-
noces.aspx 
41 Alexander Carpenter, „Les Noces III (The Wedding), ballet in 4 tableaux for vocal soloists, chorus, 4 pianos 
& percussion,“ All Music, sótt þann 4. desember 2018. https://www.allmusic.com/composition/les-noces-iii-
the-wedding-ballet-in-4-tableaux-for-vocal-soloists-chorus-4-pianos-percussion-mc0002360975  
42 Walsh, The Music of Stravinsky, bls. 76. 
43  Carpenter, „Les Noces III (The Wedding), ballet in 4 tableaux for vocal soloists, chorus, 4 pianos & 
percussion.“ 
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Bronislava Nízhínska sá um að semja dansinn fyrir frumsýningu balletsins í París, í júní 

1923. Hún var yngri systir hins goðsagnakennda Vatslav Nízhínskíj, sem hafði unnið með 

Stravinskíj í uppsetningu Vorblótsins. Nízhínska samdi bæði mjög nútímalegan ballett en 

að sama skapi þótti dansinn mjög í anda Rússlands.44 Verkið tekur um 24 mínútur í 

flutningi. Brúðkaupið er mun vinsælla sem hljómsveitarstykki og er frekar flutt án dansins. 

Apollon musagète (Apollo) 
Án tilstilli Elizabeth Sprague Coolidge þá hefði Apollo mögulega ekki orðið að veruleika. 

Coolidge var velunnari bandarískra lista og átti sjóður hennar þátt í því að panta verk hjá 

mörgum af vinsælustu tónskáldum 20. aldar. Hún setti sig í samband við Ígor Stravinskíj 

sumarið 1927 og vildi fá hjá honum verk fyrir nútímatónlistarhátíð sem halda átti á 

bókasafni löggjafarþings Bandaríkjanna. Stravinskíj fékk fyrirmæli frá Coolidge – verkið 

mátti ekki vera lengra en 30 mínútur, það máttu einungis vera sex dansarar en hann mátti 

ráða um hvað verkið yrði.  

Stravinskíj var ekki lengi að velja sér umfangsefni en hann valdi að fjalla um Apollo, 

forystumann listagyðjanna níu í grískri goðafræði. Hann fækkaði þeim reyndar úr níu niður 

í þrjár og þær sem stóður eftir voru Calliope, gyðja ljóðlista og hryns, Polyhymnia, gyðja 

hermileiksins og Terpsichore, gyðja dansins.45 

Sergej Djagíle fékk að heyra fyrri helming verksins og varð hann yfir sig hrifinn. Hann 

lýsti verkinu sem einu tærasta verki sem Stravinskíj hefði samið og hann sagði tónlistina 

svo fallega að hún gæti ekki verið frá þessum heimi. Stravinskíj gerði verkið fyrir 

strengjasveit til þess að ná fram þessum himnesku áhrifum.46 Djagílev kom síðan með 

nafnið Apollon musagète – þegar þeir kvöddust á lestarpallinum eftir heimsókn Djagílevs 

kallaði Stravinskíj á eftir lestinni: „Finndu gott nafn!“47 

Þegar verkið var frumsýnt á tónlistarhátíðinni í Washington, 27. apríl 1928, var það 

Adolph Bolm sem sá um að semja dansinn. Stravinskíj var ekki ánægður með 

frumsýninguna og þegar kom að evrópsku frumsýningunni fékk hann annan mann í verkið, 

                                                
44 Dawn Lille. „Dance: Nijinska, Stravinsky, Les Noces, Juilliard,“ Art Times Journal, maí/júní 2011, sótt þann 
4. desember 2018. 
https://www.arttimesjournal.com/dance/May_June_11_Dawn_Lille/Nijinska_Stravinsky.html 
45  Phillip Huscher. „Igor Stravinsky – Apollon musagète,“ Chicago Symphony Orchestra, sótt þann 12. 
desember 2018. 
https://cso.org/uploadedfiles/1_tickets_and_events/program_notes/021810_programnotes_stravinsky_apollon
musagete.pdf 
46  „List of works by Igor Stravinsky.“ IMSLP: Petrucci Music Library, sótt þann 8. desember 2018. 
https://imslp.org/wiki/List_of_works_by_Igor_Stravinsky 
47 Huscher. „Igor Stravinsky - Apollon musagète.“ 
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George Balanchine.48 Þeir höfðu unnið saman einu sinni áður en það var þegar Le chant du 

rossignol, sem var tónaljóð eftir Stravinskíj, var breytt í ballett. Balanchine sagði sjálfur að 

Apollo væri það verk sem hefði breytt lífi hans hvað mest en eftir frumsýninguna í París í 

júlí 1928 öðlaðist hann heimsfrægð.49 Eftir uppsetningu Ballets Russes í París með 

stórkostlegum dansi Balanchine má segja að dans Adolph Bolm hafi fallið í gleymsku. 

Le baiser de la fée (Álfakossinn) 
Ígor Stravinskíj var mikill áhugamaður um ævintýri og hafði hann einstaklega gaman að 

ævintýrum H.C. Andersen. Þegar leikkonan Ida Rubinstein kom til hans árið 1928 og 

pantaði hjá honum ballett þá ákvað hann að nota eitt ævintýra Andersen til þess að búa til 

söguþráð. Sagan um Ísmærina varð innblástur Stravinskíjs í þessu verki sem og tónlist 

Pjotr Tsjaíkovskíjs en það má heyra mörg lög hans á víð og dreif um vekrið. 

Sagan fjallar í stuttu máli um álfkonu sem bjargar barni frá dauða og merkir það með kossi 

sem verður til þess að barnið verður viðskila við móður sína. Mörgum árum seinna kemur 

álfkonan aftur til barnsins, sem nú er orðinn fullorðinn maður, og kyssir hann aftur með 

þeim afleiðingum að hann deyr.50 

Álfakossinn var frumsýndur í París þann 27. nóvember 1928 og tók flutningurinn 43 

mínútur. Stravinskíj var enn á Ballet Russes og fékk hann Bronislövu Nízhínsku aftur með 

sér í lið en þau höfðu unnið saman að Brúðkaupinu. Nokkrum árum seinna, árið 1934, 

ákvað Stravinskíj að nota efni Álfakossins og gera úr því hljómsveitarsvítu sem hann 

nefndi Divertimento og hefur svítan notið meiri vinsælda heldur en ballettinn sjálfur. 

Skoski danshöfundurinn, Kenneth MacMillan, samdi nýjan dans við verkið árið 1960 og 

hlaut hann mikið lof fyrir. Tíu árum síðar kom George Balanchine og samdi einnig nýjan 

dans en í stað þess að nota upprunalega ballettinn notaði Balanchine þess í stað 

Divertimento. Dansar MacMillan og Balanchine hafa oftar verið dansaðir og notið meiri 

hylli en dans Nízhínsku.51 

Jeu de cartes 
Árið 1936 kom George Balanchine til Stravinskíjs og bað hann um að semja fyrir sig nýjan 

ballett. Balanchine var nýbúinn að koma dansflokknum sínum, American Ballet, á 

                                                
48  Cyrus Parker-Jeanette. „Wandering Dancer,“ Library of Congress, sótt þann 12. desember 2018. 
https://www.loc.gov/loc/lcib/0502/bolm.html 
49 „Apollo,“ The George Balanchine Trust, sótt þann 12. desember 2018. http://balanchine.com/apollo/ 
50 Chris Morrison. „Le baiser de la fée (The Fairy‘s Kiss), ballet in 4 scenes for orchestra.“ All Music, sótt þann 
10. desember 2018. https://www.allmusic.com/composition/pulcinella-suite-for-orchestra-mc0002368648 
51 „Divertimento from Le Baiser De La Fée.“ The George Balanchine Trust, sótt þann 17. desember 2018. 
http://balanchine.com/divertimento-from-le-baiser-de-la-fee/ 
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laggirnar og langaði í verk til þess að marka þau tímamót.52 Stravinskíj lagði hausinn í 

bleyti og ákvað loks að ballettinn ætti að vera um póker, leik sem hann hafði einkar gaman 

að. Í þetta sinn samdi hann verkið fyrir sinfóníuhljómsveit.53 

Jeu de cartes hefur aldrei verið talið með vinsælli verkum Stravinskíjs en er þó eitt það 

áhugaverðasta. Ballettinn sjálfur er í þremur þáttum eða „gjöfum“, eins og Stravinskíj kaus 

að kalla það. Aðalpersóna ballettsins er hinn undirförli Jóker. Hann telur sig ósigrandi því 

hann hefur þann eiginleika að gera breytt sér í hvaða spil sem er. Í fyrstu tveimur 

„gjöfunum“ ræðu Jókerinn ríkjum þó svo að hann vinni ekki alltaf. Í þriðju „gjöfinni“ er 

hann sigraður af háspilaröð (þ. royal flush) og með því lýkur Jókerinn leiknum. 54 

Jeu de cartes var frumsýndur þann 27. apríl 1937 í Metropolitan óperuhúsinu í New York 

og stjórnaði Stravinskíj frumsýningunni sjálfur. Flutningurinn tekur um 25 mínútur í 

heildina. Dans Balanchine hefur hlotið misjafna gagnrýni og hér er ein gagnrýni sem birtist 

í The New York Times árið 1975: 

Igor Stravinsky´s ballet „Ju de Cartes“ was one of the very few works the 
composer actually composed for his long-time collborator, George 
Balanchine. Ironically, it failed dismally. Called various names, it was las 
revived in 1951, as „Card Game,“ by New York City Ballet, and it was 
pretty much a disaster. Perhaps Mr. Balanchine never really understood 
poker, on which the ballet is based.55 

Þó svo að dans Balanchine hafi farið misjafnlega í menn þá er það dans Peter Martins sem 

hefur notið mestra vinsælda. Sjálfur Balanchine stakk upp á því að Martins myndi semja 

dans við tónlist Jeu de cartes árið 1992.56 

Circus Polka 
Þegar árið 1942 rann í garð var mikið á prjónunum hjá Stravinskíj þó honum sjálfum hafi 

fundist að hann væri ekki að fá neitt sérstaklega mikið borgað. Góðvinur hans, George 

Balanchine, setti sig í samband við hann og spurðhvort að hann vildi taka þátt í óvenjulegu 

verki fyrir Ringling bræður og Barnum & Bailey sirkúsinn. Balanchine hafði verið ráðinn 

                                                
52 Robert Cummings. „Jeu de cartes (Card Game), ballet in „three deals“ for orchestra.“ All Music, sótt þann 
10. desember 2018. https://www.allmusic.com/composition/jeu-de-cartes-card-game-ballet-in-three-deals-for-
orchestra-mc0002360338 
53  David Guion. „Jeu de cartes by Igor Stravinsky.“ Musicology for Everyone, 22. júlí 2010. 
https://music.allpurposeguru.com/2010/07/jeux-de-cartes-by-igor-stravinsky/ 
54 Cummings. „Jeu de cartes (Card Game), ballet in „three deals“ for orchestra.“ 
55  Clive Barnes. „Ballet: ‚Jeu de Cartes‘.“ The New York Times, 6. október 1975. 
https://www.nytimes.com/1975/10/06/archives/ballet-jeu-de-cartes-the-joffrey-presents-version-by-
cranko.html 
56 „Jeu de Cartes.“ New York City Ballet, sótt þann 10. desember. https://www.nycballet.com/ballets/j/jeu-de-
cartes.aspx 
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til þess að semja ballett fyrir fíla og hann vildi að Stravinskíj myndi sjá um tónlistina!57 

Stravinskíj sló til, með því skilyrði að fílarnir væru ungir – sumum þótti þetta skrýtið 

skilyrði en hann var hræddur um að eldri fílar myndu mögulega verða hræddir við 

óvenjulega hryninn og hljómana sem hann notaði.58 

Stravinskíj skrifaði píanóútsetningu á verkinu á aðeins nokkrum dögum en það var 

hinsvegar kvikmyndatónskáldið David Raksin sem sá um að útsetja verkið fyrir 

ballettsýninguna. 59 Brassið var hávært og áberandi, rétt eins og venjan var í sirkústónlist á 

þessum tíma, og slagverkið fékk einnig að skína, þá sérstaklega bassatromman og 

simbalarnir.60 

Ballettinn var síðan frumsýndur 9. apríl árið 1942 í Madison Square Garden í New York 

borg. Sýningin var dönsuð af 50 ballerínum og 50 fílum og tók flutningurinn einungis þrjár 

og hálfa mínútu! Áhorfendur voru yfir sig hrifnir og var sýningin sýnd fjöldamörgum 

sinnum. Merkilegast er þó að Stravinskíj sá fílana og ballerínurnar aldrei dansa saman.61 

Tveimur árum síðar, árið 1944, skrifaði Stravinskíj út hljómsveitarútsetningu úr verkinu 

sem notið hefur mikilla vinsælda hjá hljómsveitum um gjörvallan heim – sérstaklega á 

barnatónleikum.62 Rúmum tveimur áratugum seinna, árið 1972, var saminn nýr dans við 

Sirkúspolkann og var hann saminn fyrir Stravinskíjhátíðina sem var haldin í New York. 

Það var danshöfundurinn Jerome Robbins sem samdi dansinn og í þetta skiptið var dansinn 

ætlaður 48 ballettnemendum og svo sirkussýningarstjóra, sem var dansaður af Robbins 

sjálfum.63 Ballett Robbins hefur notið mikilla vinsælda og hefur verið settu ansi oft upp í 

gegnum tíðina – það er kannski aðeins auðveldara að finna 48 ballettnemendur en 50 fíla! 

Scènes de ballet 
Scènes de ballet var pantað af bandaríska tónskáldinu og umboðsmanninum Billy Rose. 

Rose langaði að setja upp sýningu á Broadway, byggða á bók eftir rithöfundinn Gilbert 

Seldes sem hét The Seven Lively Arts. Þegar Stravinskíj skilaði Rose verkinu, í píanó 

útsetningu, var Rose yfir sig hrifinn en þegar Stravinskíj fór að útsetja verkið fyrir 

                                                
57 Andrew Lindemann Malone. „Circus Polka, for orchestra (for a young elephant.)“ All Music, sótt þann 8. 
desember 2018. https://www.allmusic.com/composition/circus-polka-for-orchestra-for-a-young-elephant-
mc0002356883 
58  „Circus Polka.“ New York City Ballet, sótt þann 8. desember 2018. 
https://www.nycballet.com/ballets/c/circus-polka.aspx 
59 Malone. „Circus Polka, for orchestra (for a young elephant.)“  
60 „Circus Polka.“ New York City Ballet. 
61 Malone. „Circus Polka, for orchestra (for a young elephant.)“ 
62  George Predota. „Circus Polka: For a Young Elephant.“ Interlude, sótt þann 8. desember 2018. 
http://www.interlude.hk/front/circus-polka-young-elephant/ 
63 „Circus Polka.“ New York City Ballet. 
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sinfóníuhljómsveit fór bandaríska tónskáldið að efast. Billy Rose vildi fá útsetjarann 

Robert Russell Bennett til þess að hressa upp á verkið en Stravinskíj vildi hinsvegar engu 

breyta. Rose hlustaði ekki á Stravinskíj og notaði ekki alla tónlist hans á frumsýningunni. 

Danshöfundurinn Anton Dolin samdi dansinn á frumsýningunni og sá um að dansa 

aðalhlutverkið. 64 

Verkið var frumsýnt í New York þann 24. nóvember árið 1944 og tók um það bil 17 

mínútur í flutningi.65 Scènes de ballet skiptist í ellefu þætti. Það hafa margir danshöfundar 

tekið verkið í sínar hendur eftir að það var frumsýnt. Danshöfundunum Christopher 

Wheeldon og Frederick Ashton tókst mjög vel til með sínar útgáfur og hafa þær verið 

mikið dansaðar undanfarin ár. 

Orfeus 
Stravinskíj hóf að skrifa ballettinn um Orfeus árið 1947. Sagan um Orfeus og Evridísi 

hefur verið vinsæl hjá tónskáldum í gegnum árin enda mikill harmleikur. Í grískum 

goðsögnum er Orfeus hetja með ótrúlega tónlistarhæfileika. Orfeus ákvað að slást í hóp 

með Argóförunum þar sem hann bjargaði þeim frá dáleiðandi tónlist Sírenanna. Það gerði 

hann með því að spila sína eigin tónlist sem var mun áhrifameiri en tónlist Sírenanna. 

Þegar hann kom heim giftist hann ástinni sinni, Evridísi, en stuttu eftir brúðkaupið lést hún 

eftir að hafa verið bitin af snáki. Orfeus var lamaður af sorg – hann ákvað þá að halda 

niður til undirheimanna og reyna að sannfæra Hades um að leyfa sér að bjarga Evridísi. 

Með tónlist sinni náði hann að heilla ferjumanninn Karon, sem og hundinn hans Cerebrus, 

upp úr skónum og féllst Karon á það að ferja hann yfir ána Styx. Orfeus komst að lokum til 

Hadesar og hafði Hades heillast af fallegu tónlistinni sem hann spilaði. Hann samþykkti 

það að leyfa Orfeusi að taka Evridísi aftur upp til þeirra sem lifandi voru en gegn einu 

skilyrði. Skilyrðið var það að þau mættu ekki horfa um öxl þegar þau yfirgáfu 

undirheimana og samþykktu Orfeus og Evridís skilmálann án þess að hika. Rétt áður en 

þau komu upp á yfirborðið sá Orfeus sólarljósið, hann snéri sér við til þess að segja 

Evridísi gleðifréttirnar en þá hvarf hún – Orfeus hafði litið um öxl og þess vegna var 

Evridís send aftur til undirheimanna.66 

                                                
64 „Did Igor Stravinsky Have a Classic Response to a Telegram From Billy Rose?“ Legends Revealed, sótt 
þann 15. desember 2018. http://legendsrevealed.com/entertainment/2013/03/11/did-igor-stravinsky-have-a-
classic-response-to-a-telegram-from-billy-rose/ 
65  Alexander Carpenter. „Scènes de ballet, for orchestra.“ All Music, sótt þann 15. desember 2018. 
https://www.allmusic.com/composition/sc%C3%A8nes-de-ballet-for-orchestra-mc0002364202 
66  „Orpheus.“ Encyclopædia Britannica,  síðast uppfært þann 8. febrúar 2018. 
https://www.britannica.com/topic/Orpheus-Greek-mythology 
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Stravinskíj samdi ballettinn um Orfeus í nánu samstarfi við George Balanchine en þeir 

unnu einkar vel saman. Stravinskíj var búinn að vera að rannsaka tónlist Claudio 

Monteverdi en eins og margur veit samdi Monteverdi vinsæla óperu um Orfeus og 

Evridísi. Þeir sameinuðu hugmyndir sínar um tónlist og dans – þegar Ígor Stravinskíj var 

búinn að leggja lokahöndina á tónlistina hóf Balanchine að semja dansinn. Stravinskíj 

mætti meira að segja á æfingar til þess að tryggja það að upprunalega hugmynd þeirra 

beggja væri enn ósködduð.67 

Stravinskíj ákvað í þetta sinn að vinna með sinfóníuhljómsveit. Það sem þótti óvenjulegast 

við þessa sínfónísku uppsetingu Stravinskíjs var skorturinn á slagverki en hann notast 

einungis við einn pákupart í öllu verkinu.68 

Orfeus var frumsýndur þann 28. apríl 1948 í City Center of Music and Drama í New York 

borg og hlaut lof bæði áhorfenda sem og gagnrýnenda. Ballettinn samanstóð af þremur 

hlutum sem skiptust svo í tólf senur og tók flutningurinn um það bil 30 mínútur.69 

Ballettinn var settur upp af Ballet Society, ballettfélagi George Balanchine og Lincoln 

Kirstein. Eftir frumsýninguna kom Morton Baum, formaður framkvæmdanefndar City 

Center of Music and Drama, til Ballanchine og vildi hann gera Ballet Society að fyrsta 

opinbera ballettfélagi New York borgar: New York City Ballet.70 

Seríal tímabilið (tólftónaaðferðin) 

Þegar talað er um raðtækni í tónlist er átt við það að það myndist einhversskonar mynstur 

sem endurtekur sig oft í gegnum eitt verk. Raðtækni í tónlist gerði vart við sig eftir fyrri 

heimstyrjöldina en þó eru til verk frá miðöldum sem sýna að tónskáld á þeim tíma 

notfærðu sér einnig síendurteknar tónaraðir.71 Það tengja flestir tólftónaaðferð Arnold 

Schönberg við hana en hugtakið raðtækni er mun víðara og getur það einnig náð yfir 

tónsmíðar sem búnar til eru úr röðum úr færri tónum en tólf.72 

                                                
67 Malone, Andrew Lindemann. „Orpheus, ballet in 3 scenes for orchestra.“ All music, sótt þann 8. desember 
2018. https://www.allmusic.com/composition/orpheus-ballet-in-3-scenes-for-orchestra-mc0002362454 
68 „List of works by Igor Stravinsky.“ IMSLP: Petrucci Music Library. 
69 Malone. „Orpheus, ballet in 3 scenes for orchestra.“ 
70 „Orpheus.“ The George Balanchine Trust, sótt þann 8. desember 2018. http://balanchine.com/orpheus/ 
71  „Serialism.“ Encyclopædia Britannica, síðast uppfært þann 4. febrúar 2014. 
https://www.britannica.com/art/serialism 
72 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum – frá miðöldum til nútímans, 489. 
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Eftir dauða Schönberg telja margir að Stravinskíj hafi fundið fyrir því að hann þyrfti að 

viðhalda venjum hans.73 Þetta fannst fólki skrýtið því Schönberg og Stravinskíj höfðu ekki 

hist síðan 1912 þegar Stravinskíj fór til Berlínar að hlusta á Pierrot lunaire.  

Sagnfræðingar telja aðskilnaðinn hafa verið einhversskonar tónlistarpólitík því vinna þeirra 

fram að þessu hafði verið svo gjörólík.74 Hann hóf því að semja með tólftónaaðferð 

Schönbergs og eitt af fyrstu verkunum sem hann skrifaði var Agon, síðasti ballett Ígors 

Stravinskíj. 

Agon (Keppnin) 
Hugmyndin af Agon kviknaði í huga Stravinskíjs nokkrum árum áður en hann hóf að semja 

hann. Hann var byrjaður að huga að bæta þriðja ballettinum við Orfeus og Apollo eftir að 

félagi Balanchine, Lincoln Kirstein, hafði stungið upp á því árið 1948.75 Stravinskíj hóf að 

semja sinn síðasta ballett árið 1953 eftir pöntun frá Balanchine og Kirstein fyrir New York 

City Ballet. Það tók Stravinskíj dálítinn tíma að klára verkið en hann vann að mörgum 

verkum á sama tíma, þar má nefna In Memoriam Dylan Thomas (1954) og Canticum 

Sacrum (1955). Það gerði það að verkum að Stravinskíj endurskrifaði mikið efni í hvert 

einasta skipti sem hann kom aftur að Agon og notfærði Stravinskíj tólftónaaðferðina meira 

og meira í hvert sinn. 

Gert er ráð fyrir tólf dönsurum í ballettinum, sem George Balanchine samdi. Það er í raun 

enginn söguþráður og snýst verkið í raun meira um dansinn og tónlistina. Dansinn er 

fremur einfaldur en í senn afar nákvæmur og klæðast allir dansararnir í einföldum 

búningum – svörtum og hvítum.76 Í þessu verki semur Stravinskíj fyrir sinfóníuhljómsveit 

og gaman er að geta þess að að hann skrifar part fyrir mandólín.77  

Agon var frumsýnt í New York þann 1. desember 1957 og hefur verið mjög vinsælt í 

gegnum árin en þó sérstaklega hjá New York City Ballet. Verkið er um 23 mínútur að 

lengd og er verkið yfir leitt flutt í sinni upprunalegu mynd, með dansi og tónlist.78 

 

 

                                                
73 Abi Fayette og Danny Schwalbach. „Serialist Period.“ Evolution of Stravinsky, sótt þann 15. desember 2018. 
http://abianddanny.weebly.com/serialist-period.html 
74 Walsh, The Music of Stravinsky, 217. 
75 Walsh, The Music of Stravinsky, 228. 
76 „Agon.“ The George Balanchine Trust, sótt þann 15. desember 2018. http://balanchine.com/agon/ 
77 „List of works by Igor Stravinsky.“ IMSLP: Petrucci Music Library. 
78 Robert Cummings. „Agon, ballet for 12 dancers & orchestra.“ All Music, sótt þann 15. desember 2018. 
https://www.allmusic.com/composition/agon-ballet-for-12-dancers-orchestra-mc0002355034 
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Samantekt - tafla 

 Tímabil Ár Lengd Hljóðfæranotkun Frumsýning 

Eldfuglinn Rússneska 1910 47 mín. Sinfóníuhljómsveit París 

Petrúska Rússneska 1911 30 mín. Sinfóníuhljómsveit París 

Vorblótið Rússneska 1913 33 mín. Sinfóníuhljómsveit París 

Pulcinella Nýklassíska 1920 39 mín. Sinfóníuhljómsveit París 

Les Noces Nýklassíska 1923 24 mín. Píanó, slagverk og 

söngur 

París 

Apollon 

musagète 

Nýklassíska 1928 30 mín. Strengjasveit Washington 

Le Baiser de 

la Fée 

Nýklassíska 1928 43 mín. Sinfóníuhljómsveit París 

Jeu de 

cartes 

Nýklassíska 1937 25 mín. Sinfóníuhljómsveit New York 

Circus 

Polka 

Nýklassíska 1944 3,5 mín. Blásarasveit New York 

Scènes de 

ballet 

Nýklassíska 1944 17 mín. Sinfóníuhljómsveit New York 

Orfeus Nýklassíska 1947 30 mín. Sinfóníuhljómsveit New York 

Agon Seríal 1957 23 mín. Sinfóníuhljómsveit New York 
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Niðurlag 

Þegar Ígor Stravinskíj lét lífið árið 1971 hafði hann látið frá sér tólf ballettverk og enn fleiri 

verk hans höfðu byrjað sem hljómsveitarverk en síðar verið útfærð fyrir ballett. Hann 

leiddist á braut tónlistarinnar fyrir tilstilli Vladímírs Rímskíj-Korsakov og er hægt að segja 

að heimurinn eigi honum mikið að þakka. Síðar á lífsleiðinni kynnist hann þeim Sergej 

Djagílev og George Balanchine sem verða tveir hans helstu áhrifavaldar. Hvað ef 

Stravinskíj hefði ekki komist í kynni við þá tvo? Hefði hann skrifað svo marga balletta ef 

það væri ekki raunin? Líf Stravinskíjs atvikaðist einfaldlega þannig – hann kynnist þeim og 

vegna samvinnu þeirra urðu til tólf ballettar, þó svo að sumir þeirra séu vinsælli sem 

hljómsveitarverk, til að mynda Eldfuglinn. Það er ekki hægt að segja með vissu hvort 

Stravinskíj hefði samið þetta marga balletta ef hann hefði ekki hitt þá. Ég vill samt halda 

því fram, miðað við allt sem ég hef lesið, hefði Stravinskíj ekki komist í kynni við þessa 

Djagílev og Balanchine þá værum við eflaust ekki, enn þann dag í dag, að hlusta, horfa og 

njóta þessara verka.  
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