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IGOR STRAWIŃSKI TWÓRCA EPOKI 

Igor Strawiński kończy w czerwcu 1962 lat os1emdzi ·iąt -
jesl wi~c: niemal w wieku drugiego wielkiego inspiratora S"Ltu
k1 naszego stulecia - Pablo Pica ·a. Obu i<:h h1czy dużo cech 
wspólnyeh : ·w i 'la „enc:yklopc<lyc2lna" un.1wer·s.alnośc 1wór
czosc1 , ·lugującej si' jako tworzyw~m i materti !em „do 
obróbki" \\'szclkimi stylami i klimatami zarówn współczes
nośl:i jak i dawności, ws-L lkimi folklorami i temperam ntami, 
najróżnorodniej iZtl fakturą i tec:hnik<1. Słowem bydwaj nie po
gardzi li żadn4 ok azj ą tworc:z~1, by przy rozmaitości tych 
okazji zawsze p z · tać sobą. Zarówno Strawińskiego jak i Pi
cas:s:.i naz wa się dziś ,,eklektykami w~pókzesności", ni zau
\\."ażając, że ich rzekom ' ckl kly7.m wynika z ogromn go, su
gest wnego i pl dn go w skutki wpływu, jaki twórczość ich 
wywierała na sztukG światową w ciągu lat piqćdzie ·i C'iu. Licz
ne rewelacyjne pomysły i wynalazki Strawi ńskiego czy Picas -.1 

stały si • na przestrzC'ni długich lat własnością ows.zechn, .. 
stały iG fundam ntalnym składnikiem stylu muzyC'Zl1ego czy 
pla ·tycznego epoki, składniki m tak powszechnym i organkz
nym, że zapomina się już o j go poche>dzeniu. Muzyka Stra
wiń kiego czy malar two Picassa weszły w krew epoki, a od
rzucaj ący je dzi iaj jako „eklektyzm" młodzi twórcy nie zdają 
sobie cz~tokroć sprawy, że i oni na tym fundamencie wyro.li. 
Tytuł „ojca modern5.zmu" pr-zyznany niegdyś Strawińskiemu 
nie stracił swego waloru i dzisiaj - zdobycze rew 1ucj,i, któPj 
dokonał w dziedzinie rytmiki i metrum, w dziedzinie techniki 
i faktury instrumcntaln j , w dzi dz inie barwy dźwiQkowej 
i traktowania orkiestry, w dzi dz.inie - przede wszystkim -
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estetyki, są wciąż żywe i płodne w konsekwencje, choćby na
wet młode pokolenie twórców nie zdawało sobie sprawy, ile 
im za,wdzięcza. Ktoś mieszkający na dziesiątym piętrze gma
chu współczeStności skłonny bywa zapomnieć o budowniczym, 
co niegdyś w szczerym polu ukla.dał pod ten gmach pierwsz.e 
cegiełki - choćby nawet budowniczy ów żył jeszcze i cieszył 

się sławą. 
Na szczęście sława Strawińskiego nie jest tylko sławą mart

vrn historyczną, ale jest, podobnie jak w wypadku Picaissa -
sławą niej~o „użytkową". Bez Piea sa nie byłoby zapewne 
współczesnego malarstwa i współczesnego plakatu, dekoracji 
teatralnej czy pewnego typu archHekiury. Podobnie, wędru
jąc po różnorodnej i bogatej krainie dz.i iejszej muzyki, co 
krok napotykamy się na wynalazki Strawińskiego, które sta
ły si.ę własnością ogółu, własnością wrażliwości pow zechn<?j. 
A do tego wszakże pamiętać warto, że osiemdziesięcioletni nie
mal autor „Pietruszki" nie ustaje w wynalazczości, wziąwszy 
obecnie za cel swych usiłowań najnowsze metody i techniki 
twórcze. Tradycjonalista i ~taly awangardysta w tej samej oso
bie - oto jedna z wielu pozornych sprzeczności, którymi Igor 
Strawiński zadziwia, frapu je i podnieca świat muzyczny od lat 
sześćdziesięciu 

Cechą i ego osobowości twórczej i o obawo· ci w ogóle jest 
bowiem specyficm.a „ j edność w wielości'' czy niezmienność 
w zmienno.Sci: zmieniać style i techniki, poz.ostając jednak przez 
cały czas sobą, oto specyfika jego geniuszu, specyfika, która 
tylokrotnie wprowadzała w błąd zarówno wielbk:eli jak i wro
gów. Na 1przestrzeni długich lat słyszało się zawsze o nim 
sprzeczne sądy. ,,Strawiński szybko opuszcza pole bitwy, na 
którym odniósł zwycięstwo" - napisał błyskotliwie pewien 
krytyk. Lecz nieco inacze.t ujął to słynny biograf francu ki Ro-
1and Manuel. . Żadne z dzieł Strawińskiego - pisał - nie jest 
podobne do poprzedniego, choć on sam w sobie pozostaje n~e
zmienny: powszechnie się sądzi. że on zmienia skórę, podczas 
gdy w rzeczvwisio ·Cl zmienia on tylko przedmiot swych stu
diów i ćwiczeń." 

„Zmiana przedmiotu" t:o u Strawińskiego cala epopea, bieg
nąca przez jego długie, bogate i emocjonalne a przecież wypeł
nione monotonną napozór, ciężką prncą twórczą, życie. Zaczął 
od barwnych fajerwerków orkiestrowych, jak „Ognie sztuczne", 
„Słowik" i „Ognisty ptak", w swej baśniowej ko1orystyce na
wiązujących do temperamentu i estetyki swego słynnego pro
fesora, Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. A potem nastąpił ge
nialny skok w nowe i niem-tane: „Pietruszka", mobilizuj ąca fol
klor miej ki, jarmarony i bulwarowy, jaskrawa i wielobarw
na, agresywna rytmicznie, prosta a kunsztowna niby wulgarna 
a arcysubtelna - jedno z dzieł, które bez reszty „wsiąkły" we 
wrażliwość powszechną, inspirując setki utworów i utworków 
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swą zrewolucjonri.wwaną orkiestrą, rytrrtlką orarz. zwłaszcza -
estetyką. I wreszcie U!koronowainie twórczośo:i. sprzed I woj
ny światowej: słynny balet „święto.wiosn.y", k~go ~e 
prawykonanie w roku 1913 stanowiło prog noWeJ .epoki: lll;u
zycznej. Po wojnie rosyjski, folklorystyczm.y nurt ]ego. t~r
czości wcielił się jeszcze raz w gemalne „Wesele". Ale Juz m
ne klimaty uwodzić jęły Strawińskiego : ,ascetyczna suchość, 
odbarwiona, kostyczm.a, wsparta na agresywnej a kunsztowi;ej 
rytmice dominuje w Historii żołnierza" i w sreregu urtworow 
kameralnych, a pote~ przychodzli. :lira:pująoa seria neoklasycz
nych stylizacj i i persyflaży. Czegóż tu nie ma: fantastyczna syn
teza Pergolesego ze współczesnością w „Pulcinelli", apoteoza 
klasyc:miego baletu „Apollon Musagete", gregoriańs~, surowa 
monumentalność „SymJkmii psalmów'1, unowocześniony stat
roklasycyzm ,Króla Edypa" żartobliwe, a jakże wn:illtliw'ie po
godne charakterystyczne dywaga~je na temat sp~r~.: 
nych stylów ~awny~h kompozyttorow w „Pcx;~łunku. v:ieszczki 
(ku czci Cza]kowsk1ego) czy „Grze w karty (Rossini, Weber, 
Delibes), wresi:cie „Dum barto Oaks Concerto", j~by Kon.cert 
Brandenburski Bacha w nowym klimacie, w nowej szacie psy
chicznej . Jest i melodramatyczny ekspresjo:nlilzm ,Persefony", 
są też jednocześnie całe życie towarzyszące Strawińskiemu re
miniscencje jazzu (po I wojnie świ'atowej „Ragtime" i „Pi.an.o
-rag musk" w o.kresie amerykańskim „Heba!Il.owy kom.eert"), 
jest cyrk w

1

„Poloe dla młodego słonila", jest pia!llola i grająaa 
szafa a obok rozmyślnie odbairwiona surowość SymfonLi C-dur. 
I w ostatnich wreszcie latach utwory dodekafoniczne: Oktet, 
Canticum sacrum, Treny. 

Zadziwiająca wędrówka po stylach, lku)turach, epokach, 
k l imatach i technik.ach, tym barwniejsza, że nioograniczoina 
fantazja, pomysłowość i wrażliwość podsuwają StrawińSk.iemu 
wciąż nowe tematy literackie do dzieł programowych i scenicz
nych, do baletów, oper, oratoriów. Za ,przedmiot swoiich „ćwi
czeń muzycznych" bierze wciąż nowe epoki i wątki, przepaja
jąc je niezmiennie swoim temperamentem i swoją itechniką. 
Pisząc stale „pod ooś" pi!sze jednak wciąż po swojemu - t.o 
wielka tajemnica jego illldywidualności i jego kunsztu, a z.aira
zem podstawa jego uniwersalistycznej , głęboko kulturotwór
czej estetyki. Chlubi się, że jest potrzebny społec-zntie jak urzęd
nik przy biurku, jak rzemieślnik przy warsztacie, że 2la:dnego 
swego utworu nie napisał bez 2'Jamówienia pie<niężnego. 

Tej frapującej wędrówce twórczej odpowiada niemniej ka-
pująoa wędrówka życiowa . Daleką drogę przeszedł twórca „Sło
wika" od staTego Saimt Petersburga, gdzii.e ukończył prawo 
i szlifował swój talent u długobrodegn Rims~iego-Korsa.kowa, 
aż po dzisiejszą zmotoryzowaną Amerykę, po willę w Los An
geles i nieskończone podróże koncertowe w-Włuż wszystkich 
kontynentów ku1i ziemskiej. Etapy tej wędirówk~ to Peters-
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burg, ~a.ryż , ~elkie sukcesy ze słynnym baletem Diagilewa, 
w ~e I WOJny pobyt w Szwajcarii, pot.em znów Paryż, emi
gracJ·a, w roku 1934 obywatelstwo francuskie, w roku 1939 
ex~d~ do Nowego. Świata, w rok.u 1945 obywatelstwo amery
kanskie. I oto ~wy 1kompozytor, rzeozywisty już honorowy 
„obywatel całego globu" zdecydował się odwiedzić ojczyznę 
kt~rej nie wi~ł od roku 1914. W czerwcu 1962 obchodzić bę~ 
dz.te .W. Moskwie ~oje ~y ~ po raz pierwszy stanie przy 
pulp1c1~ przed p~bhczn?sc1ą radziecką. Tak, jakby tym do nie-
d~wna Jeszcz~. m~~wa.nym akordem zam.k.nąć chciał swoją 
!'1d~ę syntezy , które1 muzyCl.iilym rzecznikiem był przez całe 
zycie. 
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Jan Parandowski 

MITOLOGIA 

... Po Amfionie i Dzetosie po iadł tron tebat'iski Lajos, od 
którego wyszło pokolenie najnie zczę'łiwszych władców. ~y
rocznia ostrzegła go, że polegnie z ręlti własnego yna, ktory 
w następstwie ożeni się z jego żoną ,a swoją '?atką: Jokastą: 
Gdy im się więc yn narodził, pnekluli ~u pięty z~~aznynu 
kolcami, związali i wyrzucili w górach. Dziecko zn~lezh. paste.
rze i zanieśli do Koryntu ,aby oddać na wych~wa~ie krol?we1, 
która nie miała własnego potomstwa. Chłopak miał nogi na
brzmiałe od przekłucia, przezwano go więc Ojdypus (Edyp) -
„człowiek o puchniętych nogach". . 

Edyp nie czul się szczęśliwy. Rówieśnicy nazywah go pod
rzutkiem a nikt nic chdał wyjawić tajemnicy jego pochodze
nia. Poj~chal zatem do Delf ,do wyroczni. W ciemnym a~
tuarium dal się lyszeć gło boży, który go upominał, aby me 
wracał do ojczyzny, gdyż zabije ojca i ożeni się z matką. Edyp 
sądząc, że królestwo Koryntu ą jego rodzicami, postanowił 
w innych tronach dom sobie założyć. Po drodze jednak potkał 
wóz, na którym siedział jakiś pan w otoczeniu kilku dworzan. 
Było to w ciasnym wąwozie gór kim i lużba kr~yknęła na 
Edypa, aby ustąpił ze ścieżki. Butny młodzieniec me usłuchał. 
Powstała kłótnia i bójka, w której tamci śmierć ponieśli. Edyp 
poszedł dalej, nie domyślając się, że ów pan na wozie - io 
Lajo , jego własny ojciec. 

W Tebach objął rządy szwagier zabitego króla, Kreon. Ale 
w kilka dni później w górach podmiej kich pojawił się dziwny 
potwór, który zaczął porywać ludzi i rzucać w przepa~cie. Na
zywał ię Sfinks .Miał twarz i piersi kobiety ,a re ztę ciała lwa„ 
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ze skrzydłami jak u ptaka. Powiedział, że dopiero wtedy u tą
pi z ziemi tebańskiej, jeśli się znajdzie ktoś, co rozwiąże jego 
zagadkę. Tej zagadki nauczył ię od muz, a sens jej był taki: 
„Co to za zwierzę, obdarzone głosem, które z rana chodzi na 
czworakach, w południe na dwóch nogach, a wieczorem na 
trzech?" Na próżno odbywano wiece, zgromadzenia i narady: 
nikt nie umiał dać rzetelnej odpowiedzi. Wielka żałoba padła 
na miasto, albowiem Sfink co dzień porywał łudzi. Wów~zas 
Kreon ogłosił, że kto wyja'ni zagadkę, otrzyma królestwo te
bańsltie i ożeni się z Joka tą, wdową po zamordowanym Lajo
sie. W tym właśnie dniu przybył do ·tolicy Edyp. My'łał przez 
cały dzień o zagadce ,a wieczorem położył się pać i miał sen 
wróżebny, który mu poddał właściwe rozwiązanie. O świcie 
poszedł do Sfink a i powiedział :„Człowiek chodzi rano, to jest 
w dzieciń twie, na czworakach ; gdy urośnie taje się zwierzę
ciem dwunożnym; a w staro· ci, która jest życia wieczorem, 
podpiera się la ką, jakby mu trzecia noga przybyła". Usłyszaw
szy to Sfink rzucił się w przepa 'ć. 

Kreon dotrzymał słowa . Edyp ożenił się z Joka tą i zaczął 
panować. Z początku wiodło ię wszystko dobrze. Jokasta uro
dziła dwóch ynów: Polinejkesa i Eteoklesa, oraz dwie córki: 
Antygonę i Ismenę. Ale nad domem królewskim wi iała klątwa 
bogów. Podwójna zbrodnia Edypa oddała Teby w moc złych 
duchów. Kraj nawiedzały bezprzykładne klęski. Ziemia leżała 
twardym ugorem i ziarno rzucone w glebę nie puszczało kieł
ków. Dzieci przychodziły na świat nieżywe. Zwierzęta nie roz
mnażały się. Wezwano wieszcza, Tejrezja za. 

Był to ślepy starzec z długą, białą brodą. Najpierw był ko
bietą i pod wpływem czarów stal się mężczyzną. Utracił wzrok 
w młodości, gdy ujrzał Atenę nagą w kąpieli. Dzeu dal mu 
życie siedem razy dłuższe niż zwykłych łudzi. Pozbawiony wi
doku rzeczy ziem kich, znal tajemnice przy złości, wiedział to, 
o czym nikt nie wie i rozumiał mowę ptaków. Straszny był 
dzień, kiedy Tejrezja z zjawił się w pałacu Edypa. Milczał długo 
aby odwlec chwilę nieszczęścia. Na koniec odkrył prawdę: król 
Teb jest winien zbrodni ojcobójstwa i kazirodztwa. Na wieść 
'>_tym Jokasta powiesiła się, a Edyp wykluł obie oczy, odział 
się w łachmany żebracze i o kiju wywlókł się z miasta, dziad 
·tary i złamany. Prowadziły go córki. Szukał ziemi, w której 
by ię do grobu położył. Zaszedł do miejscowości Kolonos, nie
daleko Aten, i tam umarł. Pochowano go w gaju, do którego 
z wiosną zlatywały ię roje łowików. 
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Ludwik Erhardl 

IGOR STRA WI~SKI 
, 

KROLEDYP 
Strawiński będąc we wrześniu 1925 w Wenecji na fe tiwalu 

SIMC zrobił przy okazji małą wycieczkę samochodową po pół
nocnych Włoszech. W jednym z antykwariiatów w Genui zna
lazł nieznaną mu zupełnie książkę Jorgensona o św. Franclsz
ku z Asyżu, w której wyc-Lytał, że ów włoski święty dla uczcze
nia specjalnych okazji i w modhtwa<:h używał jęz)ńka framcus
kiego. Pomysł bardzo Strawińskiemu przypadł do serca: o pra
wach wzniosłych nie powinno się mówić językiem używa"!1ym 
na oodz.ień. Nie mając jeszcze tematu zdecydował, że ;ego no
we dz,'.eło powinno mieć tekst w języku łacińskim, „nie t yle 
martwym, ile skamieniałym, monumentalnym i be?:pi~cz"1ym 
przed wszelką trywialnością." 

Język uniwersalny - łacina - miał dla niego jeszcze inne 
z.n.aiczenie. Strawińsk,i zwracał ogromną uwagę na brzmieniową 
stronę tekstów swy<:h utworów. O przykrych doświadcze.:n'ach 
z iich przekładami na inne języki opowiada Craftowi: 

„żaden plI'Zekłarl nie jest w stanie zachować tego, o co mi 
chodzi w tekście z muzycmego punktu widzema. Dużo taki~h 
przykładów jest w mojej wokalnej muzyce rosyjskiej. A zale
ży mi na tym tak bardzo, że chcę j ą słyszeć śpi waną p ro
syjsku. albo - wcale. Na szczęście, łacina bez trudności prze
kracza \vszystkie granice. Jak dotąd przynajmniiej nikt nie 
rpróbował przekładać .,Edypa", „Symfonii psalmów", „Canti
cum" i „Mszy". Wedłu_p; mnie wykonywanie utworów w języ
ku orygiim.ału jest o:maką wysokiej kultury. Z muzycznego 
punktu widzenia wieża Babel jest błogosławieństwem". 

Po powrocie do Nicei, gdzie wówczas mieszkał, Strawiń ki 
dodał jeszcze jeden element do koncepcji przyszłego dzieła: te
ma1: powi111.ien zostać zaczerpnięty z greckiej mitologii. Pno-

Jan Kosiński - projekt kcstlumu Edypa 
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stawało tylko znaleźć go 1 skomponować muzykę. Zwrócił się 
więc do swego przyjaci la, Jeana Cocteau, który miegkał bli -
ko Nicei i z którym często się widywał. Kilkakrotni.e zamierza
li napisać jakąś rzecz razem, ale zawsze stawało coś na prze
szkcdzle. W ciągu dwóch miesięcy wybrali temat: król Edyp -
według tragediii Sofoklesa. Projekt trzymali w sekrecie, chcąc 
tym utworem z.robić niespodziankę Diagilewowi na 20-lecie je
go dzialalno ·ci, przypadające wiosną 1927 roku. Strawiński po
zo tawil Cocteau przy pracy i znów pojechał w tournee. 

W założeniu (i w o tatecznej realizacji) nie miała to być 
udramatyzowana opowieść o dziejach Edypa. Dlatego wybrano 
ten mitologiczny, obiegowy i powszechnie znanv wątek, aby 
uwolnić ·ię od konieczności przedstawiania całej historii, a wi
dza zwolnić z obowiązku śledzenia akcji i jej rozwiązania. 

Na Boże Narodzenie 1925 roku Strawiński wrócił do domu, 
do Nicei, i z radością zabrał się do pracy nad „Królem Edy
pem", na którą cieszył się i która sprawiała mu wielką satys
fakcję. Ale zaledwie zaczął zkicować muzykę, obowiązki kon
certującego pianisty i dyrygenta znów go od niej oderwały. 
Musiał pojechać do Amsterdamu, Rotterdamu i Haarlem, póź
niej do Budapesztu, Wiednia i Zagrzebia. Wra-cając zatrzymał 
się w Mediolanie, żeby zobaczyć się z Toscaninim, który w La 
Sca:li przygotowywał „Słowika" i „Pietruszkę". 

Resztę roku 1926 Strawiński poświęcił całkowicie swej no
wej kompozycji. Wreszcie 14 marca 1927 partytura opery--0ra
torium „Król Edyp" została ukończona. Podtrzymując swe po
przednie projekty przyjaciele chcieli zrobić niespodziankę Dia
gilewowi. Ale wystawić operę potajemnie, bez wiedzy Diagi
lewa - było niemożliwością. Brakowało na to cza u i pienię
dzy. Zdecydowano więc, że „Król Edyp" zostanie wykonany 
pod dyrekcją kompozytora w wersji koncertowej, na uroczy
stym wieczorze ku czci Diagilewa, w teatrze Sarah Bernhairdt 
w Paryżu, w dniu 30 maja 1927. Ale nawet i takie wykonanie 
byłoby ze względów finansowych niemożliwe, gdyby ni~ pomoc 
w:ernej k iężnej de Polignac (12.000 frs.). 

„Król Edyp" mi,ał jednak pecha: oratorium umieszczone zo
stało między dwoma fragmentam'i baletowymt. Pub!kznaść 
nastawiona na oglądanie widowiska baletowego, n:e mogla 
przyjąć z ntuzjazmem utworu Jakże innego: powściągliwego, 
skupionego, w porównaniu z bar-w'Tlym widowi kiem - a ce
tycznego i niemal nudnego. Dlatego Strawiński. nie był zado
wolony i atysfakcję sprawiło mu dopiero wystawienie dzieła 
na scenie opery w Berlinie pod dyrekcją Klemperera, 25 stycz
nia 1928 roku, oraz koncertowe wydanie „Króla Edyp:i", któ
rymi dyrygował w Dreźnie, Londynie (BBC) i Paryżu. 

L 

Jan Kosiński 

de kon1ej i 

kcsli 11 mów 





Ludwik Erhardl 

IGOR STRA Wll'JSKI 

PERSE ONA 

W ,Mitologii" Jana Parandowskiego czytamy: „W o:.tatni chie11. 
przed swoim odejściem z Eleuzis, Demeter zebrała dokoła sie
bie rodzinę królewską i usiadłszy na wzgórzu objawiła obec
nym święte tajemnice. Na tym miej cu później zbudowano 
świątynię Demetry, gdzie corocznie odbywały się wielkie mi
steria." 

Zaczyna się tedy eleuzyjskie mi tcrium posw1ęcone co
rocznemu odradzaniu ię wio ny. Otwiera je inwokacja kapła
na Eumolpa, powołującego się na świadectwo Homera, który 
opowiada o Persefonie, córce bogini urodzajów Demeter: 

Pozo tawila matka Per efonę pod opieką nimf na łące, 
wśród kwiatów i ptaków, głaskaną lekkimi podmuchami wia
tru i promieniami wschodzącego słońca. Hiacynty, sa anki, 
iry y, werweny i fiołki i wszystkie kwiaty wiosny chyliły ię 
ku niej, ale ze w zystkich najpiękniej zy był nar::yz - kwiat 
bó tw podziemny-~b. Napróżno ją towarzyszki prze trzegały, 
daremnie przyzywały do siebie. Pochyliła się Persefona nad 
pięknym narcyzem ,odetchnęła jego o załamiającym zapachem 
i ujrzała świat cieni błądzących, smutnych i bez nadziei. Zdję
ła ją litość niepomierna nad szarym, bezrado nym ludem i po
szła za głosem tajemniczym, aby zostać małżonką Plutona, 
władcy tego świata, swą młodo· cią o ładzać cierpienia i pro
mień światła przynie · ć cieniom. 

I znów kapłan Eumolp powołując ię na Homera opo
wiada o Per efonie w królestwie Plutona. Otoczona tłumem 
po ępnych cieniów pragnie im przynieść ulgę w cierpieniach. 

17 



Ale cienie nie znające nienawi ·ci ani miłości, trosk ani 
pragnienia nie cierpią. Opowiada więc im Persefona 
o wiośnie i wspomina swój pobyt na ziemi. Władca podziemia, 
Pluton, przyzywa ją do siebie, a głos kapłana upomina ją. że 
przybyła tu aby panować a nie litować ię nad sobą, że po
winna przyjąć swe przeznaczenie i swą tęsknotę za ziemią 
ukoić wodą z Lety, rzek.i zapomnienia. Ale Persefona nie daje 
się kusić ofiarowanymi jej darami. Zjawia się wtedy pod
stępny Merkury i przynosi jej owoc granatu, świeży, poły
skujący jeszcze odbitym światłem ziemskiego słońca. Urado
wana Persefona z rozkoszą wgryza się w pachnący, piękny 
owoc. Merkury znika, a na twarzI posępnego Plutona pojawia 
ię tajemniczy uśmiech zadowolenia. Owoc granatu na zawsze 
związał ją z państwem cieniów. 

Tymczasem na ziemi zapanowała żałoba po stracie Perse
fony. Uschły łąki i kw.iaty, opadły z drzew li'cie, strumienie 
pokryły się lodem. Scięte mrozem krainy przemierza zroz
paczona Demeter szukając swojej córki. Przybywa do Eleuzis, 
do pałacu króla Seleukusa, który powierza jej wychowanie 
wego syna Demofona. Pod opieką bo kiej piastunki wyrasta 

on na pięknego młodzieńca Tryptołema, który ob iewa całą 

ziemię życiodajnym ziarnem. Ziarno wschodzi, znów łąki się 
zielenią, powraca na ziemię wio na, a wraz z nią Persefona. 
Albowiem ona jest wiosną. 

Mi terium eleuzyjskie odprawiane przez kapłana Eumol
pia dobiega końca. Na chwalę Demeter, boskiej Persefony i pra
cowitego, z ludzi zrodzonego Tryptolema kładane są ofiary 
przez wdzięcznych mieszkańców ziemi: za zieleń łąk i złoci-
ty ciężar dojrzałego zboża, za słońce i ciepły wiatr, za deszcz 

i odrodzone życie ziemi. Radość panuje na świecie pełnym 
pięknych kwiatów i rozśpiewanego ptactwa. Tylko Persefona 
pozo taje poważna i zadumana. Ona jedna zna swe przezna
czenie: wie że owoc granatu związał ją z królestwem cieniów, 
że musi porzucić swego ziemskiego małżonka Tryptolema i po
wrócić do posępnego Plutona. Ze wiosna nie może trwać 
wiei:znie, że po dniu przychodzi noc, po je ieni - zima. 
W mroczną krainę cieni zaniesie znów trochę światła, ciepła 
i rado· ci. Będzie tam schodzić co roku, aby wiosna mogła się 
odradzać, aby ziarno spoczęło w ziemi i znów wytrysnęło 
złotym żniwem zachowując odwieczny rytm życia. 
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Persefona" nazwana wstała „mel od.ramą w trzech częś
oia~h", gdyż jej rozmiary i fo~a! mimo sc~~icznego p~zezn~
czenia, nie odpowiadały p:rzyJęteJ 'kcmwen_C'Jl operowe) .. Dz~, 
gdy pojęcie formy operowej ro1.SZe~ło się talk znaC!7'.n~e, ze 
7.atraciło ostre kontury i wymaga juz ponownego zd€fimowa
nia - możemy bez ski;-upułów zaliczyć „Persefonę" do rzędu 
dzieł operowych Strawiiisk.iego, obok „Słowika", ,Mawry", 
„Króla Edypa" i „żywotu rozpustniika". 

Przyjmując popularny, choć dość schem~ty~y podział 
ew.olucji muzyki Strawińskiego na okresy: rosyJsk1, neo'klasycz
ny i do:łekafonicmy, mus.U_ny oczywiś~ie umieści_ć „Persefonę" 
(1933-34) w okresie drugrm - w naJlep~ch Jeg? lat~ch ·-;: 
w sąsiedztwie dwóch be?;spornych arcydzieł: „Krola Edypa 
(1926- 27) i „Symfonii psalmów" (1930). 

Bezpośrednim impulsem do powstania „Persefony" było 
zamówienie, z którym do Strawińskiego w początkach 1933 ro
ku zwróciła się Ida Rubinstein, słynna tancerka, w owym cza
sie posiadająca już własny zespół. I. Rubinstein zaproponowała 
mu napis.anie muzyki do sztuki Andre Gide' a „Persefona", 
opartej na temacie zaczeiipniętym z h?merows~iego hymnu. do 
Demeter. W końcu stycznia 1933 Gide przyJechał do Wies
baden, gdzie przebywał wówczas Strawiński i uzgodnili_ ko
nieC7llle zmiany w tekście. W maju kompozytor przystąpił do 
pra'cy. Szczególnie pasjonował go problem zastooowania śpiewu 
sylabk-z.nego do foancu kiego tekstu. Próbował tego dwukrot
nie z dobrym powodzeniem m j ąc do czynienia z tekstem ro
syjskim w „Weselu" i łacif..skim w „Edypie". Al~ dotyc?czas, 
poza dwiema wczesnymi p~eśniami do sl?w Ve_rlam~'a, m_e o~
ważał ię posługiwać tekstem frarncusk1m, mrm0 ze św1etme 
znał ten język od dziecka i już od wie1u lat mieszkał we 
FTancji. 

Praca nad Persefoną" zajęła St;rawińskiemu cały rok 1933. 
Zimą oderwai' się od partytury aby dyrygować koncertami 
w Hiszpani" (w Barcelonle zadebi.ut~wał wówczas jego sy_n 
Swiatosłacw który wystąpił jako pianista-W)"konawca .,Capri
ccia" wego ojca). W marcu 1934 roku Strawiński ukończył 
instirumentację „Persefony", wysłał partyturę do Paryża, a sam 
znów wyjechał do Kopenhagi a później w tournee po Litwie 
i Łotwie ze swym przyjacielem, skrzypkiem Samuelem Dusz-
kin.em. 

Gdy wrócił do Paryża, przygotowania do wy tawienia „Per
s.efcmy" były na ukończeniu. Dołożono wszelkich starań - d~
ko.racje i kostiumy projektował Andre Barsacq, choreografię 
opracował sławny od dwóch lat w Paryżu Kurt Jooss. Ale r~a
lizacj a ceniczna poszła •PO lini.i zupełnie o~~ej o~ zam1_e
rzeń autorów tekstu i muzyki: w rezultac e G1de nie chciał 
mieć ~ tym przedstawieniem rnic wspólnego, a StrawińSki ogra-
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niczył się do dyrygowania jedynymi trzema prziedstawieniami 
„Persefony" które odbyły się w Operze Paryskiej 30 kwietnia 
oraz 4 i 9 maja 1934 z udziałem m.in. Idy Rubinstein, Anatola 
Wilczaka i świetnego tencira Rene Maisona (Eumolp). Rekom
pensatę ~tanowiło dlań wykonanie radiowe, które odbyło się 
w końcu listopada tego roku w Londyńskiej BBC. 

Kompozytor zadowolony był ze swego dzieła. W wywiadzie 
udzielonym wówczas dla „Musical Timesa" powiedział (jak 
zwykle nieco prowokacyjnie): „Persefona" jest dalszym cią
giem linii wiodącej o::ł „Króla Edypa" przez „Symfonię psal
mów", „Capriccio", „Koncert skrzypcowy" i „Duo concertan
te"„. Jestem na doskonałej dro::lze. Nie ma t u nic do dyskuto
wan:a czy krytykowania. Nie da się krytykować nikogo ani 
niczego co speln!a swą funkcję. Nos nic jest przez nikogo zro
b::my, po prostu jest. Tak samo z moją sztuką." 

Znacznie mniej zadowolony był Gide, który nie mógł się 
zgodzić z akcentuacją muzyczną swego tekstu, a po usłyszeniu 
po raz pierwszy całości muzyki, którą Strawiński przegrywał 
w obecności jego i Idy Rubinstein, wykrztusił jedynie: „c'e>t 
curieux, c'est tres cm·ieux", poczem ulotnił się czym prędzej. 
Nie zjawił się na próbach i bodajże nie był nawet na żadnym 
z paryskich przedstawień. (Strawiński go przynajmniej nie wi
dzi.al - jak wspomina w „Memories and conunentaries" -
drugim tomie „Rozmów z Craftem". 

W wydanej niedawno monografii R. Vlada o Strawińskim 
natrafiamy jeszcze na fragmenty wypowiedzi kompozytora 
w związku z „Persefoną" - na temat jego ówczesnych podsta
wowych ideii i poglądów na muzykę. (niestety R. Vlad cytuje 
bez podania źródła): 

„Pracuję nie dla zewnętrznego efektu. Moje poglądy na mu
zykę są bardzo odmienne od tego, co sobie ludzie wyobrażają. 
Muzyka jes.t n am dana, aby wprowadzała ład, aby rzeczy chao
tyczne i indywidualne przekształcała w doskonale kontrolowa
ne, świadome i wiecznie żywotne. Osobiście nie mogę świado
mie przekształcić przeżycia w dzieło. Nasze przeżycia uświa
damiamy sobie dopiero wtedy, gdy są one j uż zupełnie zimne, 
zakrzepłe jak lawa. Wszelka próba uzewnętrznienia ich będzie 
j uż tylko czysto formalna. Sądzę, iż mogę wyznać publiczności, 
że nienawidzę używania efektów orkiestrowych jako środka 
upiększającego, nie powinna więc oczekiwać, że będzie się ją 
uwodziło kuszącymi brzmieniami. Tego rodzaju łatwe środki 
odrzuciłem już przed laty i nienawidzę kokietowania publicz..
ności„. Użyłem (w „Persefonie" - przyp. tłum.) normalnej or
kiestry, chóru mieszanego i dziecięcego. Jedynym głosem solo
wym jest Eumolp, kapłan Demeter w Eleuzis. On jest narrato
rem i czuwa nad przebiegiem dramatu. Partia Persefony jest 
mimiczna, recytowana i tańczona„. Partytura taka 1aka je t, 
czy też - ja1ka mam nadzieję że jest, pozostanie w archiwach, 
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tworzy całość z tendencjam.1 wyrażanymi kilkalkrotnie w moich 
wcześniejS"Lych dzieł.ach. „Persefona" jest logiC'Lllym następ
stwem „Króla Edypa", „Symfonii psalmów" i całej mej kon
cepcji dzieła, w której odrzucenie elementu widowiskowego 
w żadnym wypadku nie przynosi ujmy indywidualnej wartości 
dzieła. „Persefona" jest moim chrisiejszym wyrazem tych ten
dencji". 



Jan Kosiński 
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