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Оригинални научни рад / Original research paper

УДК 786.2.087.2  Д. Шостакович

ПОИГРАВАЊЕ ИГРАМА. 
ТРЕТМАН ЖАНРА У КОМПОЗИЦИЈИ 
ТРИ ФАНТАСТИЧНЕ ИГРЕ ОП. 5 
ДМИТРИЈА ШОСТАКОВИЧА1 

Ивана Медић  
Музиколошки институт САНУ, Београд 
dr.ivana.medic@gmail.com  

1

Сажетак

Несвакидашњи таленат Дмитрија Шостаковича испољио се веома рано, па је већ са 13 
година постао студент Лењинградског конзерваторијума. Три године касније, 1922. године, 
довршио је своју прву композицију за клавир — Три фантастичне игре оп. 5. Сам придев 
”фантастичне” указује на руску традицију оперске, балетске и инструменталне музике ин-
спирисане бајкама и легендама, чији је најзначајнији експонент у првој половини 20. века 
био Сергеј Прокофјев. Утицај 15 година старијег колеге на Шостаковича видљив је у његовом 
одабиру типова игара које се учестало срећу у Прокофјевљевом стваралаштву: марш, валцер 
и полка. У овом раду анализираћу како се млади Шостакович ”поиграва” са овим играчким 
жанровима на формалном, хармонском, фактурном и агогичком плану. Утицај Прокофјева је 
видљив и на хармонском плану, јер је основни тоналитет ”прикривен” тоналним иступањи-
ма и вантоналним септакордима различитог склопа, као и неочекиваним разрешењима..

 Кључне речи: Дмитриј Шостакович, Сергеј Прокофјев, Три фантастичне игре оп. 5, 
клавирска музика, игра, жанр.

1. УВОД

Предмет овог рада јесте композиција Три фантастичне игре за клавир 
оп. 5 Дмитрија Шостаковича, компонована између 1920. и 1922. године, када 
је будући славни композитор још био дечак — али какав! Рођен 1906. године, 
Шостакович је, као и његов идол Сергеј Прокофјев, примљен на Петроградски 
конзерваторијум са само 13 година. И Прокофјев и Шостакович су са подједна-
ким успехом студирали клавир и композицију, и затим неко време паралелно 
1 Овај чланак је резултат рада на пројекту Идентитети српске музике од локалних до глобалних 
оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004), финансираном од стране Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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водили  стваралачке и извођачке каријере, док се нису сасвим посветили 
композицији. И један и други композитор су и те како оправдали свој, још 
у детињству испољен, велики потенцијал, те се данас убрајају у најзначајније 
музичке ствараоце 20. века. Овом приликом окористићу се чињеницом да је у 
српском језику термин игра вишезначан — он се односи на оно што се нпр. у 
енглеском језику терминолошки раздваја као game, dance и play, или у немачком 
као Spiel и Tanz. Руски језик преузима немачки термин, те прави разлику између 
онога што је ”игра” у ширем смислу и ”танец” као плесни жанр. Показаћу како 
се млади Шостакович поиграва традиционалним играчким жанровима, али и 
како преноси шире схваћен феномен игре на област музичког стварања. 

Игра представља једну од најважнијих компоненти људског колективног 
искуства. Према основној дефиницији, игра је активност једне или више 
особа која служи за уживање и забаву (мада може бити и едукативна, односно 
стимулативна) и заснована је на одређеним правилима. Основне компоненте 
игре јесу поштовање датих правила, мотивација за досезањем неког циља, као 
и интеракција између учесника у игри — уколико их има више. Правила игре се 
у одређеним случајевима могу ”креативно” применити, у односу на то колико 
”поља слободе” допуштају. Прве теорије игре појављују се крајем 19. и почетком 
20. века, најпре у области филозофије и психологије, а затим и математичке 
теорије, као и војне, политичке и економске теорије.

2. ШОСТАКОВИЧЕВЕ ФАНТАСТИЧНЕ ИГРЕ

Посветимо се сада Шостаковичевим Фантастичним играма. Сам придев 
”фантастичне” указује на руску традицију оперске, балетске и инструменталне 
музике инспирисане бајкама и легендама, чији су најзначајнији експоненти у 
првој половини 20. века били Игор Стравински и Сергеј Прокофјев. Премда 
је њихов однос касније захладнео, у време када настају Шостаковичеве прве 
композиције Прокофјев је његов непобитни узор. Пошто је Прокофјев, 
као и Стравински, у то време био у емиграцији, први пут су се сусрели у 
Лењинграду 1927. године, у паузи концерта на којем је Прокофјев извео свој 
Други клавирски концерт. Већ следеће вечери Прокофјев је имао прилике 
да слуша Шостаковича како интерпретира своју Прву клавирску сонату у 
кући композитора Владимира Шчербашчјова. Утисци Прокофјева били су 
веома позитивни: 

”Шостакович је веома млад композитор и пијаниста. Дао ми је партитуру 
своје Сонате и одсвирао је храбро, без нота. Асафјев се смеје на мој рачун, 
каже да сам одушевљен Шостаковичем зато што је толико очигледно да се 
угледа на мене”.2 

2 Sergei Prokofiev, Soviet Diary 1927 and Other Writings, trans. and ed. by Oleg Prokofiev, assoc. ed. 
Christopher Palmer, London: Faber & Faber, 1991, 106.
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Конкретно, инспирација за Прву сонату Шостаковича била је Трећа 
соната за клавир Сергеја Прокофјева, јер су обе једноставачне, у такту 12/8, 
у а-молу, а деле чак и исти иницијални мотив, с тим што је Шостаковичева 
соната хармонски смелија и дисонантнија.3 Међутим, када се Прокофјев 
трајно вратио у Совјетски савез крајем тридесетих, на видело су испливале 
и бројне разлике међу њима: наиме, углађени Прокофјев, дете из угледне 
земљопоседничке породице, презирао је све врсте баналне — популарне, 
народне, уличне, вашарске — музике, док је Шостакович у готово сва своја 
дела уносио управо елементе ових тривијалних жанрова да би дочарао 
вишеслојност совјетског живота.

Утицај Прокофјева на Шостаковича нарочито је видљив у његовим 
раним клавирским композицијама у које спадају, поред већ споменутих 
Фантастичних игара и Прве сонате, још и сатирични Афоризми оп. 10, писани 
по узору на Прокофјевљеве Пролазне визије, као и у позним опусима као што 
је Први концерт за виолончело и оркестар.4 Што се тиче Фантастичних 
игара, Шостаковичеви комади моделовани су према типовима игара који се 
веома често срећу у Прокофјевљевом опусу, а то су марш, валцер и полка. 
Премда Шостакович даје својим комадима ”неутралне” називе (Alegretto, 
Andantino и Alegretto), веома је очигледно да се инспирише популарним 
Прокофјевљевим комадима какви су ”Марш” из опере Заљубљен у три 
наранџе, ”Гавота” из Класичне симфоније, као и бројни валцери и полке 
из балетске музике, као и музике за децу. Погледаћемо сада на који начин 
се Шостакович ”поиграва” са овим играчким жанровима на хармонском, 
фактурном и агогичком плану.

Прва од три игре је уједно и најкаприциознија, са занимљивом хар-
монијом, наглим променама фактуре и лелујавим темпом, који ”подрива” 
маршевски карактер. Прва и трећа игра су у Це-дуру, док је средња у Ге-
дуру; међутим, основни тоналитет је ”прикривен” тоналним иступањима 
и вантоналним септакордима различитог склопа, као и неочекиваним 
разрешењима. Дејвид Фенинг (David Fanning) је посебно разматрао учесталу али 
оригиналну примену Це-дура код Прокофјева и Шостаковича и аргументовао да 
у њиховим делима Це-дур може да заступа следеће топосе: нацију (било руску, 
било совјетску); затим, врховни ауторитет, религиозни или, у совјетско време, 
политички — карактеристична су бројна дела посвећена Јосифу Стаљину; затим, 
Це-дур може представљати победу, нарочито у Другом светском рату; дечију 
једноставност; лутке, марионете; класицизам (који може бити афирмисан 
или пародиран; и најзад, наивност и чистоту духа. Поред тога, Це-дур може 
бити коришћен као референтна тачка услед атоналног окружења као симбол 
тоналности, или циљ трансформације, посебно у трајекторијама од мола ка дуру, 

3 Ivana Medić, ”Prokofiev and Shostakovich: a two-way influence”, in: Rita McAllister and Christina 
Guillaumier, Prokofiev Studies, Oxford: Oxford University Press, 2017 (forthcoming).
4 Ibid.
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по узору на Бетовенову симфонијску концепцију.2 Конкретно у Фантастичним 
играма, Шостакович евоцира топосе дечије једноставности и лутака. 

Што се тиче Шостаковичеве хармоније, веома су карактеристични почетак 
и крај Прве фантастичне игре (Пример 1):  

Пример 1. Дмитриј Шостакович, Три фантастичне игре оп. 5 — 
Прва игра, почетак (т. 1–8)

Published MCMXLI by Edward B. Marks Music Corporation, U.S.A. 
No. 11547-6. All rights reserved. Reproduced with permission. 

На самом почетку мале троделне песме налази се период од две 
четворотактне реченице. Тоналитет је замагљен: први акорд је полуумањени 
септакорд — седми ступањ Дес-дура. Испод овог акорда, у другом такту 
Шостакович даје Еф у басу — наоко трећи ступањ Дес-дура, међутим већ 
у следећем такту открива се да је Еф заправо терца тоничног септакорда 
Дес-дура. Овај акорд се одмах презначава у наполитански секстакорд Це-
дура (са додатом квинтом), и затим разрешава у доминанту Це-дура, али 
дату у виду прекомерног акорда. Друга реченица периода почиње исто 
као прва, али се завршава аутентичном каденцом у Це-дуру. И у наставку 
комада присутно је константно осциловање између тоничне и фригијске 
сфере, уз обиље додатих тонова и алтерација које хроматизују музички ток. 
Погледајмо сада завршетак прве игре (Пример 2):

5 David Fanning, ”Shostakovich: ‘The Present-Day Master of the C-Major Key”’, Acta Musicologica 
73/2, 2001, 101–140.
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Пример 2. Дмитриј Шостакович, Три фантастичне игре оп. 5 — 
Прва игра, завршетак (Кода)

Published MCMXLI by Edward B. Marks Music Corporation, U.S.A. 
No. 11547-6. All rights reserved. Reproduced with permission. 

У Коди, која обухвата последња четири такта, поново је присутно 
иступање у фригијску област, али овог пута енхармонски нотирану као 
Цис (мол), и уз задржавање педалног тона Е у средњем гласу. Финална 
аутентична каденца је онеобичена уметањем реминисценције на фригијски 
акорд између субдоминантног и доминантног акорда, а сам доминантни 
акорд је овог пута — умањени, уместо прекомерног који се јављао у првом 
делу композиције. Поред замагљеног тоналитета, током читаве композиције 
маршевски ритам је онеобичен тиме што се нпр. маршевске пунктиране 
фигуре у низу изводе leggiero и у најтишој динамици; затим, уметањем 
разложених акорада; местимичним успоравањем темпа; итд. Здружено 
дејствујући, ови композиторови ”штосови” доводе до тога да марш поприма 
”фантастичан” карактер, на пола пута између игре лутака и игре утвара.

У другом комаду ритам валцера углавном није нарушен, већ се 
”фантастични” ефекти постижу комбинацијом хармонских и агогичких 
решења. Хармонски најзанимљивији јесу ланци вантоналних доминанти 
и њихових заменика који у потпуности прикривају тонални центар у 
спољним сегментима троделне песме, док се у централном одсеку хармонска 
занимљивост постиже линеарним кретањем гласова у четворогласном слогу, 
чиме настају неочекиване хармонске везе између овако насталих пролазних 
акорада; међутим, њихова функционалност се може занемарити.

Tрећa игра најизразитије задржава играчки карактер, захваљујући 
релативно стабилном ритму и пулсацији, уз учестале велике скокове и 
удвојене октаве, којима Шостакович поново имитира клавирски слог 
Прокофјева. Читава полка протиче у хармонском ”лелујању”, које је, у овом 
комаду, превасходно постигнуто употребом медијантних и субмедијантних 
акорада, местимичном употребом хроматике у линеарном кретању, као и 
осциловањем тонског рода. Трећи комад започиње тоничним акордом Ас-
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дура који се, међутим, ускоро разоткрива као шести ступањ це-мола, или 
ниска субмедијанта Це-дура (Пример 3):

Пример 3. Дмитриј Шостакович, Три фантастичне игре оп. 5 — 
Трећа игра, почетак (т. 1–4)

Published MCMXLI by Edward B. Marks Music Corporation, U.S.A. 
No. 11547-6. All rights reserved. Reproduced with permission. 

Тоника основног тоналитета Це-дура се јавља тек у 13. такту и то као, 
наизглед, пролазно сазвучје, да би се тек у 21. такту од укупно 42 — дакле 
тачно на половини композиције — тонични акорд Це-дура први пут јасно 
чуо, и то само накратко, у склопу секвентне транспозиције почетног мотива: 
у том контексту, Це-дур акорд заправо звучи као ниска субмедијанта Е-дура, 
а не као коначно досегнута тоника основног тоналитета (Пример 4): 

Пример 4. Дмитриј Шостакович, Три фантастичне игре оп. 5 — 
Трећа игра, секвенца (т. 21–25)

Published MCMXLI by Edward B. Marks Music Corporation, U.S.A. 
No. 11547-6. All rights reserved. Reproduced with permission. 

Медијантни акорд се поново јавља на самом крају композиције, у финалној 
каденци, која заправо не звучи као финална каденца, тако да је завршетак 
крајње изненађујући (Пример 5):
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Пример 5. Дмитриј Шостакович, Три фантастичне игре оп. 5 — 
Трећа игра, завршетак

Published MCMXLI by Edward B. Marks Music Corporation, U.S.A. 
No. 11547-6. All rights reserved. Reproduced with permission.

 
Можемо закључити да, иако тек дечак од петнаестак година, Шостакович 

у моменту када пише своје Три фантастичне игре већ суверено влада 
конвенцијама компоновања плесних жанрова, те је у стању и да се њима 
поиграва, а да притом сачува основно својство ”игривости”. Тиме се елемент 
игре афирмише у оба своја смисла истакнута у уводу овог рада, те отелотворује 
прожимање реалног и фантастичног света, као и светова одраслих и деце.
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Ivana Medić

PLAYING GAMES WITH DANCES. THE TREATMENT OF 
DANCE GENRES IN DMITRI SHOSTAKOVICH’S 
THREE FANTASTIC DANCES OP. 5

Summary

Dmitri Shostakovich’s extraordinary talent was obvious since childhood, and he enrolled into 
Leningrad Conservatory aged 13. Three years later, in 1922, he completed Three fantastic dances 
op. 5 for piano. The very adjective “fantastic” evokes the Russian tradition of operatic, ballet and 
instrumental music inspired by fairytales and legends, continued in the early 20th century by Sergei 
Prokofiev. The influence of Prokofiev, who was 15 years older than Shostakovich, is visible in the 
latter’s choice of dance types frequently found in Prokofiev’s oeuvre: march, valse and polka. In 
this paper I analyse how the young Shostakovich “played” with dance genres at the level of form, 
harmony, texture etc. The first dance is the most capricious, with swift textural changes and lilting 
tempo, which undermines the supposedly martial character. Prokofiev’s influence is also visible at 
the level of harmony, since the tonic key is obscured by tonal inflections and unexpected resolutions.

Key words: Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev, Three fantastic dances op. 5, piano music, 
genre, dance    


