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Sammanfattning

Denna uppsats kretsar kring andra satsen ur Sergei Prokofievs berömda verk Piano Sonata 7,
Op 83. Syftet är att utforska Prokofievs sinne för musikalisk form, samt att reflektera kring
varför hans musik var banbrytande genom att studera stycket från ett nytt perspektiv. Jag har
tidigare själv spelat hela sonaten och djupdyker nu mer teoretiskt i verket för att hitta nya
infallsvinklar.
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1 Inledning och bakgrund

Sergei Prokofievs sjunde pianosonat i Bb skrevs 1942 och är den andra av de tre så kallade
”Krigssonaterna”. De innefattar nummer 6, 7 och 8, med opusnummer 82-84. Sjunde sonaten
spelas ofta av framstående pianister, då verket ger pianisten möjligheter att visa konstnärlig
musikalitet och, särskilt i finalen, stor virtuositet. Jag har valt att fokusera på andra satsen
eftersom den är mest intressant av de tre rent musikaliskt, harmoniskt och melodiskt. Första
och sista satsen är intensiva, brutala och kretsar kring tonarten Bb, så Prokofiev ville nog
skilja de bombastiska miljöerna från andra satsen som går i E-dur och är mest lyrisk,
klingande och eskapistisk. Så långt bort man kan komma från det krigiska, med andra ord.

1.1 Bakgrund
Prokofievs nio pianosonater tillhör några av de mest framstående verken och spelas än idag av
pianister runt hela världen. Redan som ung fascinerades Prokofiev av sonatformen och senare,
inför komponerandet av krigssonaterna läste han Romain Rollands bok om Beethoven och
blev ytterst inspirerad att komponera vidare. (Bermann, 2008) Dessa tre sonater skrevs
parallellt, under en tung krigstid i Sovjetunionen. Då Stalin var tvungen att uppmärksamma
det som skedde utanför landet, så släpptes tillfälligt restriktionerna mot vad som fick (och inte
fick) skrivas av tonsättare. Under denna tidsperiod passade Prokofiev på att skriva och vara
produktiv, samtidigt som hans ironiska, tragiska och mörka tendenser märktes allt mer i
komponerandet. Även fast det säkerligen finns en tung samhällskritik i Prokofievs
krigssonater lär det finnas ytterligare en personlig bakgrundsaspekt bakom verken.
I juni, 1939 blev Vsevolod Meyerhold, Prokofievs nära vän och kollega arresterad av Stalins
säkerhetspolis, innan en repetition av Prokofievs senaste opera Semyon Kotko. Meyerhold
hade hållit ett tal mot den socialistiska realismen i Sovjet och ansågs vara partiförrädare,
ytterligare så på grund av hans roll som konstnär och politisk person. Året därpå, den andra
februari blev han avrättad och säkerhetspolisen förnekade hans död. Även Meyerholds fru
brev brutalt mördad en månad efter hans inspärrning, men de lyckades inte dölja det för
allmänheten. Prokofiev hade förlorat två personer som stått honom nära, och strax därpå fick
han en beställning att skriva ett festligt och högtidligt stycke för att fira Stalins 60-årsdag.
Man kan förstå mörkret och sarkasmen som så ofta ligger bakom Prokofievs musik, då han
senare samma år skrev sin sjunde sonat som fick bli kallad Stalingrad... (DuBose, 2009)

Av alla klassiska kompositörer under 1900-talet tror jag att endast Prokofiev tack vare sin
hängivenhet till den musikaliska formen, är den som fångat flest utövande musikers hjärtan.
Inte heller är det en slump att jag väljer att kalla honom klassisk, just för att man i Prokofievs
musik ofta kan finna klassicistiska spår i formstrukturen. Beethoven nådde en höjdpunkt i
musikhistorien med sina 32 pianosonater, bland annat tack vare hans sinne för form.
Romantikens komponistgiganter som exempelvis Schumann, Schubert och Chopin hade
likaså en fascination för formstruktur, men Prokofiev var en av de få som efter romantiken tog
formmentaliteten och pianosonaterna vidare till kommande epok.

2 Metod

För att lära känna stycket bättre, började jag med att analysera formen och sedan bygga på alla
de andra teoretiska aspekterna; tematik, motiv, harmonik, melodiska linjer, rytm, med mera.
Eftersom jag redan har spelat hela verket tidigare, har jag därmed en personlig och nära
koppling till stycket. Därför ville jag konkretisera min kunskap genom att djupdyka i teorin
bakom och skriva denna uppsats.
I analysen (resultatdelen) på kommande sidor har jag redovisat min analys av andra satsen
kronologiskt, från början till slut. Jag har valt att bara ta med delar som presenterar ny
tematik, viktiga motiv eller i allmänhet intressanta idéer som Prokofiev har bäddat in i
noterna. Huvudsakligen har stycket tre stora formdelar: A, B och C. Därför använder jag de tre
bokstäverna som första rubrik till varje ny storform. Inom dessa formdelar skriver jag bland
annat om tematiken som jag ger förkortningar, exempelvis T1, som står för ”tema ett”.
Dessutom skriver jag om enskilda motiv som jag kallar t ex M2, som står för andra motivet.
Variationer av ett tema eller ett motiv kan även få förkortningar, t ex T3 var 2 (tema tre,
variation två). Noterna är hämtade från S. Prokofiev: Collected Works, vol.2. (Prokofiev,
1955).
Efter varje analysdel finns ett fragment av notbilden till det som just presenterats, samt ett
förtydligande under notbilden var i musiken textstycket befinner sig. Emellanåt följer även
mer personliga reflektioner där jag tolkar det teoretiska mer fritt, kopplat till utommusikaliska
idéer, till exempel en handling eller psykologiska aspekter.
Mina analyser, tolkningar och motiveringar baserar jag på min egna erfarenhet som musiker
och pianist.

3 Analys

A
Tema 1 (T1)- Första temat sträcker sig över fyra takter och upplevs strukturellt, igenkännligt
och logiskt. Det motiviska materialet börjar med en upptakt av två kromatiska åttondelar, som
ensamma kommer stå som grundpelare för hela stycket. Detta kallar jag för motiv ett (M1).
Meloditonerna stiger från F# till G# som blir tersen i ackordet E-dur, vilket också etablerar
tonarten. Vänsterhanden spelar parallella terser så den kromatiska linjen känns som stigande
kromatiska durackord, från D till E. Därefter spelar vänsterhanden bastoner, även växelbas
som befäster att stycket är åtminstone bitvis tonalt. Tonen G # i högerhanden återupprepas för
att sedan med en återgångston bli ett språng upp till ett C # (ters i A-dur) på andra takten.
Melodin faller nu delvis kromatiskt i åttondelar till giss som tyder på att andra takten slutar i
princip i retrograd av det första kromatiska motivet. Samma motiv och tema repeteras i
samma tonart, men sedan blir tonen efter språnget ett D # som diatoniskt faller tillbaka till
tersen i E-dur igen. Denna svans i första temat blir det andra motivet (M2), ett språng (oftast
en kvint) som sedan följs av en fallande linje tillbaka. Motivet återanvänds genom hela
stycket, första gången redan i T2.

Illustration 1: Takt 1-4, Motiv 1 och 2

Som lyssnare blir jag lockad redan av upptakten och första temat, då det märks att Prokofiev
är en målande retoriker. Bara effekten av den första stigande kromatiken blir näst intill
komisk, då den låter bekant, men med en näst intill berusad twist. Prokofievs musik är
tacksam för att generera bilder och scener. Då stycket skrevs under kriget kan man tänka sig
att andra satsen utspelar sig under krigstiden, på en bar där människor förenas, berättar
historier och blir tämligen berusade. Stämningen är hoppfull, men melankolisk, för folk
befinner sig där i ett limbo-tillstånd mellan utopiska önsketankar och den kalla verkligen
utanför. Detta sammanfattar första temat som lägger ett klassiskt inspirerat fundament till de
andra teman som följer, vilka är bearbetade ur en genialiskt, nästan naiv introduktion.
Modulation – Redan efter de fyra första takterna sker en modulation och en rätt
okonventionell sådan. G#:et från innan bildar ett språng till tonen F #, som sedan i två takter
glider kromatiskt ner till tonen B. Vänsterhanden spelar parallella tersstämmor till melodin
och ackorden kompletteras till den diffusa harmonik som tycks uppstå något plötsligt, endast
med hjälp utav kromatiken och första temat. Även en 2/4-takt byter ut takt 6 för att plantera
idén att det finns en instabilitet i berättelsen och att något oväntat snart sker. Tonen B är nu
ackordston i ett E7-ackord som bara kan betyda att det är en dominant till något. Dock
passeras ackordet A som borde kännas toniskt, men landar på D-dur istället. Ackordet E 7 får
alltså funktionen DD7 och leds genom A, som i sin tur blir en dominant till D.
Modulationen från E till D upplevs som överraskande. För det första finns tonen D inte med i
E-durs skala, och för det andra blir tonartsförändringen en sänkning. Prokofievs sarkasm är
karakteristisk och lyser igenom tydligt när han komponerar. Precis när man förväntar sig att
ett ackord definitivt är en trygg kadens, händer något helt annat.

Illustration 2: Takt 5-9, Modulation

T1 sekvens - I den tillfälligt nya tonarten är vi återigen tillbaka till första temat där melodin
också öppnas med det kromatiska första motivet. Den här gången börjar melodin i oktaver,
med en ny dynamik i mezzoforte. I slutet av takt 11 kapas temat och lyfts upp en ters från den
förväntade tonen, för att kvickt under endast en takt, ännu en gång modulera till ett nytt tema i
C dur. Ackordet D7 i takt 12 får funktionen DD7, som istället för att gå till en vanlig dominant
byts ut med ett Bmaj7. Detta är endast för att betona kromatiken i stämföringen mellan D 7/C
och C/E.

Illustration 3: Takt 9-13, Tema 1 i D-dur

Det intressanta med lyssnarens förväntningar är att moduleringen från D till C inte upplevs
lika förvånande som den första från E till D. Kanske just för att det igen är en stor sekunds
tonartssänkning – som i sig är rätt otraditionell – men vi har redan upplevt effekten en gång
tidigare. Uppfattningen om vad som låter sammanhängande beror på musikalisk bakgrund,
psykologiska aspekter och det musikaliska sammanhanget. En upprepning av något
otraditionellt känns mer stabilt än något traditionellt som inte upprepas.

T2 – Den tematiska strukturen förblir någorlunda konsekvent, med ett nytt inträdande tema
som förstärks med ett forte. Anvisningen som följer lyder ma dolce (men mjukt), för att

linjerna nu blir mjukare och mer levande i förhållande till första temat. Eftersom T1 innehåller
mycket tonupprepningar ger det en aningen hårdare karaktär, som kontrasterar andratemats nu
flytande och fallande linjer. Eftersom harmoniken i upptakten efter modulationen som sagt är
kromatisk, blir inte melodin det. Istället spelas två stora tersintervall efter varandra för att
skapa variation och nya element. Motivet i takt 13 är en variant av M2, som är uppbyggt av ett
kvintsprång följt av en fallande linje. Varianten är att den fallande linjen är C durpentatonisk.
Istället för att känna ett tydligt C-durackord från samma takt, blir bastonen tersen, ett E. Tonen
finns både i ackordet C, men är även grundtonen i huvudtonarten från första temat, vilket
förklarar Prokofievs detaljrika återkoppling till början. Nästa takt innehåller ett nytt motiv
som jag kallar M3, uppbyggt på fyra toner. Grundprincipen är att första intervallet är ett
språng neråt, följt av ett mindre språng upp, och så ner igen, med varianter på storleken av
intervallen. Harmoniken är nu en dominant (G 7) och fler altereringar av ackorden, samt
kromatisk stämföring tillkommer. De följande två takterna är upprepningar och variationer av
M3 och slutar på ett G#7, som löses upp tillbaka till första temat i E dur. Upplevelsemässigt
blir fraserna i T2 längre utan att faktiskt vara det, då tonerna rör sig mer i samma notvärden
och skapar en drivande känsla.

Illustration 4: Takt 13-17, Tema 2, Motiv 2
och 3

T1 och T2 - Nu är vi tillbaka igen i E dur och det blir sista gången T1 dyker upp, innan det
avslutar stycket på sista sidan. Takt 17-19 är identiska med originaltemat, förutom en elegant
finess. Det första E-durackordet i ackompanjemanget accentueras genom att oktaveras upp,
med en tersdubblering. Det verkar kanske inte göra något större skillnad, men lyssnar man till
det, och spelar med en personlig agogik kan det bli en oerhört vacker detalj. Sedan följer en
fragmentering av takterna, modulationen av första temat halveras till två takter och T2
avbryter i en E-transponering. Den följande dominanten byts ut till ett bVI7 (C7) för att skapa
spänning.

Illustration 5: Takt 17-23, T1 (åter i E-dur), T2 (E-transponering)
C7-ackordet bidrar även till en modulation som så småningom leder till A b. Det tematiska
mönstret blir som en rytmisk imitation av det tidigare två takterna, för att känna att det ändå
finns en konsekvens i pulsen. Alltså bildar dessa två takter ett led av vandrande åttondelar (en
svans av T2) som letar efter Ab.

Illustration 6: Takt 24-25, Modulation
(kort överledning)

Nu dyker det upp ett nytt element i formen av medianter. Prokofiev planterar alltså redan
ackordrelationer och fragment för T4, som befinner sig längre in i stycket.
Istället för att presentera ett helt nytt tema, bearbetas tidigare tematik i sex takter fram till den
nya formdelen B. M4 smygs in, men har officiellt inte börjat än. Centraltonen (och ackordet)
från takt 26 är nu Ab, som också är en enharmonisk förväxling av tersen i E dur (G #). Tonen
giss har tidigare också varit en typ av centralton, exempelvis som högsta ton och
tonupprepning. Tack vare tonartsförändringen i takt 24 förtydligar Prokofiev i noterna att
tonen Ab har fått en ny innebörd. Det rytmiska elementet är kvar från tidigare med
regelbundna åttondelar. Dock, det nya som indikerar att en ny del är nära är polytonaliteten.
Ab dur ligger i vänsterhanden medan sprången i högerhanden överlagrar med decimor i moll
från olika tonarter. Tonen Ab upprepas tydligt fram till den nya formdelen.

Illustration 7: Takt 26-31, Modulation till Ab (medianter)

B
T3 - Poco più animato (lite mer livligt) står nu som spelanvisning i den nya delen och T3, med
ett nytt motiv som presenteras. M4 har nu Ab som grundton, med en alternerad diatoniskt
fallande linje. I takt 34 dyker det femte motivet upp som ett svar på det föregående. M5 är
också näst intill en identisk retrograd av motiv två, som nu är en uppåtgående melodisk linje.

Illustration 8: Takt 32-35, Tema 3, Motiv 4

Så man kan säga nu att allt material redan har presenterats i sin grundform. Dock återstår
några nya idéer. Ett crescendo går upp till ett mezzoforte och sedan snabbt tillbaka till ett
piano, för att skapa en nervös stämning.

Illustration 9: Takt 36-39, svällardynamik

Sedan varieras temat med en sextondels-diminuering på exakt samma tonmaterial, med en
understämma. Vid takt 44 uppstår en kanon av kromatik som ökar i dynamik och leder till ett
nytt forte två takter senare.

Illustration 10: Takt 44-45,
Stämföringskanon

T2 variation – Più largamente (bredare), nu går tonarten i Bm efter en kort modulation från
takterna innan. Kompositören har tagit bort alla fasta förtecken, kanske för att det ska bli
lättare för pianisten att se vad som händer i allt kromatiskt kaos som kommer. En explosiv rad
av hundratjugoåttondelar påbörjar den bredare variationen av tema två.

Illustration 11: Takt 46, Tema 2 variation

Kromatiken intensifieras genom att stämföringen blir 6-stämmig, och senare i takt 52 kommer
ett plötsligt och rent E-durackord. Detta är första gången Prokofiev skriver ett fortissimo, som
ligger kvar i hela nästa tema.

Illustration 12: Takt 50,
sexstämmighet

Illustration 13: Takt 52-53, första fortissimot

C
T4 – Det nya temat blir en pompös höjdpunkt i stycket med tydliga upprepningar av rena
treklanger i mediantförhållande, som blir bärande idé för M6. E till Cm är ackorden som
envist upprepas, med komplementärrytmiska meloditoner mellan. Relationen mellan de två
ackorden grundar sig i den återkommande kromatiken. En durskala av sextiofjärdedelar
sveper förbi till ett G#m ackord (som i sig är en plantering av det som sedan kommer i takt
59.)

Illustration 14: Takt 53-55,
Tema 4, Motiv 6, Medianter

Direkt, takten efter börjar en variation på samma tema, ännu tyngre, med mer komplex rytmik
och längre fraser (T4 var 1). I takt 59 leds variationen in i en annan variation, av T3 denna
gång. (T3 var 4) Eftersom Ab var grundton i T3:s originalversion, är nu Ab enharmoniskt
förväxlad till G#, men denna gång i frygiskt modus. Anledningen till att det nu är just G #
frygisk är eftersom tonen G# upprepas som grundton och durtersen har blivit till en mollters.

Illustration 15: Takt 60, T3
variation 4, G# Frygisk
Den svepande durskalan leder igen upp till T4-variationen, vidare till F # frygisk, som en femte
variation på T3. Rörelsen är nu i sextondelar med bland annat polytonala stämmor som strävar
efter en mer stabil tonalitet.

Illustration 16:
Takt 65, F# Frygisk

T4 variation 2 - Un poco agitato (aningen upprört) står det på nästa sida, och början på
variationen känns på något sätt för romantisk för Prokofiev, eller åtminstone för stycket.
Stormiga ackord, med snabba notvärden i högerhanden och stadigare ackord i vänster. Dock,
förstår man tydligheten i att den nya tonaliteten stabiliserar det tidigare kromatiska kaoset.

Illustration 17: Takt 69, Tema
4 (variation 2)

Lite polytonala fragment dyker upp och sedan går vi in i C dur. En överledning i piano, med
melodin i basen går till en tredje variation av T4 med polytonaliteten i fokus.
T4 variation 3 - C dur ligger som ackord i högerhanden, med en synkoperad mellanstämma i
samma hand. I vänster hand spelas ett betonat G #m ackord som alterneras med tonen E i basen
(från C dur.)

Illustration 18: Takt 7980, Tema 4 (variation 3),
Polytonalt
Pianissimot bidrar till en ännu mer kuslig atmosfär och efter två takter börjar det sista, sjunde
motivet. Högerhanden alternerar nu mellan C och A bm (tidigare G#m), vänsterhanden spelar
bara oktaver mellan tonerna E och G, som i sig kan uppfattas som ett Em. Det som betonar

det sista motivet är accenterna i den synkoperade mellanstämman, som nu är tonerna A b och
G, i mezzoforte. Prokofiev ville visa att trots den monotona stämningen av de två repeterade
tonerna är det ett kromatiskt, viktigt nytt motiv. Temat smyger på i en dimma av ackord med
motivet i mitten. Från takt 82 vandrar ackorden iväg i högerhanden, upp och sedan ner, korsar
den motivstämman.

Illustration 19: Takt 81-83, Motiv 7

A

Från den täta dimman växer en enstaka oktaverad melodi fram och blir en överledning till en
repris av variationen, denna gången lite längre. Sedan följer den sista mystiska överledningen
oss tillbaka hem till återtagningen av T1 i formdel A som avrundar hela berättelsen inför
codan.

Illustration 20: Takt 95-99, Överledning tillbaka till formdel A

I codan hittar vi de tidigare elementen av överlagrade ackorden, C över E, som sedan löses
upp till ett enkelt och ljuvligt E-dur i pianissimo. På ett väldigt enkelt och formmässigt sätt
har Prokofiev återkopplat avslutningen till början av berättelsen.

Illustration 21: Takt 100-107, Coda till Fine

4 Slutsatser

Genom att djupdyka i det här stycket hittade jag många fler beståndsdelar än jag trodde att jag
skulle hitta, samtidigt som det mesta grundar sig i ganska enkla element som presenteras i
början av stycket. Exempelvis lyckas Prokofiev av det första enkla temat som i en annan
genre skulle låta nästan banalt, skapa en känsla av att det är modern och innovativ musik.
Kontrasten mellan det enkla och det otroligt komplexa visar Prokofievs mångsidighet som
musikalisk retoriker. Det finns alltid en balans i musiken, mellan det förvrängda, sarkastiska
och det behagligt vackra. Detta har lärt mig att också spela stycket annorlunda, då jag vet när
jag vill ta fram det mörka eller det ljusa för att åstadkomma en överraskande effekt.
Även den historiska återkopplingen är tydlig och lärorik, för man associerar lätt Prokofievs
musik till något som låter tämligen bekant, men förvrängt. Vissa fraser känns som de
härstammar från romantiken, som visserligen låg Prokofiev nära i tiden. Fraser som de stora
gesterna i klimaxet, smärtan i nedåtgående kromatiska melodier och de svulstiga ackorden.
Allt detta upplevs känslomässigt och historiskt logiskt, särskilt om man har lyssnat på stora
tonsättare från romantiken.
Man kan även hitta spår från de stora romantiska pianisterna till exempel Rachmaninov, som
även har koppling till samma nation. Dock ligger skillnaden mellan Prokofiev och de
romantiska giganterna i förhållningssättet till dramaturgin och formen. Dessa två går hand i
hand eftersom vi människor tenderar att uppleva musik som symboliska bilder eller scener.
Gesterna i romantisk musik och de melodiska linjerna kan upplevas som de nästan aldrig tar
slut. Överflödiga tidsförlopp i musik skapar ett typ av obehag i kroppen om det blir på
bekostnad av formen. Däremot var detta kanske effekten som romantikens kompositörer ville
uppnå, då känsloidealen var överdrivna och annorlunda gentemot idag. Prokofievs linjer i
dramaturgin följs i princip alltid av en utjämning, eller balansering, så det känns logiskt och
därmed också lugnande. Inte nödvändigtvis att Prokofievs stycken är lugna, men formen i
musiken ger en känsla av välbehag.
Trots att romantiken låg Prokofiev nära i tiden, känns det som han blickade ännu längre
tillbaka i tiden för att själv förstå musik bättre. Det sarkastiska i hans musik kanske inte är ett
hån mot den äldre musiken, utan snarare en ofrivillig hyllning. Någonstans mellan all dimma
och absurdism, hör man i musiken röster från Bach, Mozart och alla de stora kompositörerna
före honom.
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