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РА З Г О В ОР

ДМИ ТРИЈ Д. ШО СТА КО ВИЧ

ВОЛИМСВЕЖАНРОВЕ:ОДМИСЕБАХА
ДОШТРАУСОВЕОПЕРЕТЕ1

Пре ве ле с ру ског: Бог дан ка Жи ва но вић и Лу на Гра дин шћак

Ко ју од сво јих ком по зи ци ја нај ви ше во ли те?

Дми триј Д. Шо ста ко вич: Ни сам си гу ран да ли ће вас за до во
љи ти мој од го вор. Ако не бих во лео сва мо ја де ла, он да их, ве ро
ват но, не бих ни ства рао. Зна те, по сто ји јед на ру ска по сло ви ца: де те, 
чак и кад је кри во, оцу свом и мај ци је ми ло. Ка да слу шам сво је 
ком по зи ци је, ја сно ви дим њи хо ве не до стат ке. Али ако не бих ви
део те не до стат ке, он да, очи глед но, не бих ни пи сао на ред ну ком
по зи ци ју... У сва ком слу ча ју, у сва ком но вом де лу по ку ша вам да 
не ка ко из бег нем не до стат ке ко је сам уо чио у прет ход но ство ре ној 
му зи ци. Сто га не мо гу да ка жем ко ју сво ју ком по зи ци ју во лим 
нај ви ше.

Ви сте у ви ше на вра та из ра жа ва ли ми шље ње о одр жи во сти 
опер ског жан ра. Шта, по Ва шем ми шље њу, чи ни ту спо соб ност?

По не кад се мо же чу ти суд да у да на шњем вре ме ну опер ски 
жа нр, да та ко ка жем, про па да. Ја се са тим ка те го рич ки не сла жем. 
Одр жи вост овог или оног опер ског жан ра за ви си од мно го че га. На 
при мер, од ква ли те та по став ке, из во ђе ња. Те шко је ре ћи због че га се 
не ка де ла не за др жа ва ју на ре пер то а ру. На рав но, ов де је при сут на 
и кри ви ца ком по зи то ра, али уло га са мог те а тра је, под вла чим, 

1 Из вор: „Люблю все жа нры: от мессы Ба ха до опе ретты Штра у са”, Рус-
ский язык за ру бе жом, 2/1973, 93–94.
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огром на. Те шко пи та ње... Мо жда ово ни је ди рект но по ве за но са 
пи та њем, али, ре ци мо, Пу шки нов Бо рис Го ду нов ве ли ко је де ло 
пе сни ка, а ма ка ко да је нео бич но, ско ро да не ма сцен ског жи во та. 
Док је у опе ри Му сорг ског Бо рис Го ду нов (по дра ми Пу шки на) 
жи вот из ра зи то рас ко шно при ка зан. Да кле, то је ком плек сно...

Ко је опе ре стра них ком по зи то ра сма тра те нај за ни мљи ви јим?

Пре све га, опе ре Бен џа ми на Брит на Пи тер Грајмс, Обр тај 
за врт ња (ли бре то у њој ни је леп, али му зи ка је оча ра ва ју ћа), Сан 
лет ње но ћи. Све те опе ре су из ван ред не!

У по след ње вре ме, ка ко код нас, та ко и у ино стран ству, мо гле 
су се чу ти Ва ша Дру га и Тре ћа сим фо ни ја. Зна чи ли то да ау тор-
ски „ве то” на та де ла не ма ви ше ве ли ку сна гу?

Ја „ве то” на Дру гу и Тре ћу сим фо ни ју ни сам ни ста вљао. Јед
но став но сам ре као и по но ви ћу сад да не сма трам та оства ре ња 
нај у спе ли ји ма и нај бо ље би би ло уме сто њих из во ди ти не ка дру га 
мо ја де ла.

Ка кво је Ва ше ми шље ње о ки не ма то граф ској му зи ци?

Му зи ка у фил му игра огром ну уло гу и мо же се мно го го вори ти 
о то ме ка ко је ис ко ри сти ти. Во лим да ра дим у ки не ма то гра фи ји. 
Али ни ка кве на ро чи те за дат ке при том не по ста вљам пред се бе. 
Глав но је да је до бра му зи ка ту нео п ход на исто као и сву да. На рав
но, му зи ка од го ва ра сце на ри ју, идеј ном са др жа ју. А пре ко мер ни 
раз го во ри о спе ци фич но сти ма су су ви шни.

Ка кав је Ваш од нос пре ма му зич кој фор ми по пут мју зи кла, 
чи ји је нај све тли ји при мер, мо жда, При ча са за пад не стра не Лео-
нар да Берн штај на?

Ви део сам При чу са за пад не стра не, и до па ло ми се. То је инте
ре сант но и да ро ви то де ло. Ипак, ни сам ви део у ње му те по себ не 
жан ров ске од ли ке. То је про сто му зич ки спек такл са до бром му зи ком.

Ка жи те не што ви ше, мо лим Вас, о Ва шој „ства ра лач кој ла-
бо ра то ри ји”.

Ако ми по сао иде, он да пи шем ско ро све вре ме: и ују тро, и 
то ком да на и уве че. Очи глед но, то ни је пра ви лан ства ра лач ки 
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ме тод. Уз то, ја из у зет но бр зо пи шем, што, та ко ђе, сма трам сво јим 
не до стат ком. Због то га се код ме не ја вља ју не у спе шна ме ста, ко ја 
за тим по не кад ис пра вљам. Мо жда глав ни свој за да так ви дим у 
то ме да мо ја му зи ка оба ве зно на ла зи од јек код слу ша ла ца. Ра ни је 
сам мо гао да ра дим од мах над не ко ли ко ком по зи ци ја. А са да не. 
Са да мо гу да ра дим са мо над јед ним...

Ка ко до ла зи Ва ша му зи ка до слу ша ла ца?

Не ка да бр зо, не ка да не... Ов де све за ви си од из во ђа ча. Ка да 
сви раш сам, та да од лич но осе тиш ка ко ће пу бли ка усво ји ти тво ју 
му зи ку. Као из во ђач ја сам на сту пао до 1958. го ди не. Да не мам бо
ле сну ру ку, не бих оста вио сво је из во ђач ке ак тив но сти до да нас...

Не ко вре ме сте ра ди ли са Вла ди ми ром Ма ја ков ским и Все во-
ло дом Ме јер хол дом...

Да, пи сао сам му зи ку за дра му Ма ја ков ског Сте ни ца, ко ја је 
би ла по ста вље на у по зо ри шту Ме јер хол да. Ту сам се и упо знао са 
Ма ја ков ским. Пе сник је уче ство вао у по став ци и се ћам се да ми је 
да вао са ве те. „Же лео бих”, го во рио је он, „да му зи ка ли чи на орке
стар ва тро га са ца!”

Да ли би сте мо гли да нам на ве де те Ва шег оми ље ног пи сца, 
ком по зи то ра?

Ве чи то пи та ње... Сма трам се бе из ра зи то срећ ним због то га 
што во лим мно го њих. И ру ске и стра не пи сце, ком по зи то ре, и кла
сич не и са вре ме не. И ми слим да сва ки чо век, сва ки му зи чар, мо ра 
да не гу је у се би та кав од нос. То пло са ве ту јем то сва ко ме. А то 
ко ли ко мно го чо век не ка да из гу би... Јед ном ми је је дан чо век ре као 
на пре кор да сам сва што јед, да „је дем” сву му зи ку „од Ба ха до 
Офен ба ха”. Отуд ни оми ље ног пи сца ни оми ље ног ком по зи то ра 
не мо гу на ве сти. Во лим све. Не мам ни оми ље не жан ро ве. Во лим 
их све: од Ба хо ве ми се до опе ре те Јо ха на Штра у са... 




