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Sergej Sergejevič Prokofjev

PEĆA  I  VUK
Simfonijska priča za djecu

„Što sam htio, to sam napravio“ riječi su ruskog skladatelja Sergeja 
Prokofjeva (1891.-1953.) kojem je sa ostvarenih 138 opusa osigurano 
istaknuto mjesto u glazbenom stvaralaštvu svojega vremena. S pravom nosi 
naziv klasik glazbe 20. stoljeća. Unutar njegovog glazbenog opusa nalazi se 
i djelo s podnaslovom Simfonijska priča za djecu koje je nakon praizvedbe 
1938. godine izazvalo oduševljenje i djece i odraslih.

Simfonijskom pričom „PEĆA I VUK“ Prokofjev je realizirao svoju višegodišnju 
namjeru - skladati djelo za prve susrete publike s umjetničkom-klasičnom 
glazbom. Cilj je u cijelosti postigao, PEĆA I VUK se i dan-danas izvodi na 
brojnim koncertnim pozornicama u svijetu. Skladano je za gudački orkestar 
kojem je Prokofjev spretno pridružio instrumente puhačke sekcije i udaraljke 
te pripovjedača. Glazba, riječ i slika imaju ravnopravnu ulogu u stvaranju 
cjelovitog doživljaja. Razigranom glazbom gudača, uz karakteristične teme 
koje karakteriziraju likovi iz priče, stvorio je glazbeno-vizualni doživljaj kojega 
publika pamti i prepoznaje prilikom svakog slijedećeg slušanja.

Priča je duhovita i zanimljiva, a poruku koju nosi ocrtava pozitivan odnos 
prema prirodi, okolišu, izgrađivanju prijateljskog odnosa i osjećaja za 
pomoć kada je ona najpotrebnija. Razlike gotovo da i nema i kada se radi 
o prijateljima iz životinjskog svijeta. Priča ima sretan kraj, strašnog vuka u 
nestašluku uhvate i savladaju Peća i Djedica uz pomoć prijatelja. Vuku ne 
učine ništa nažao, već ga uz vedru glazbu zajedno s prijateljima otprate u 
zoološki vrt. „Je li vuk zavrijedio taj tretman promjene životnog okoliša?“ – 
neka mladi slušatelji zaključe sami.

Glavni likovi u priči su dječak Peća i njegov Djedica, a sporedni likovi Pećini 
su prijatelji iz šume i djedovog vrta. Peću predstavljaju gudački instrumenti u 
orkestru. Ostale likove iz ove simfonijske bajke predstavljaju: flauta (ptičicu), 
oboa (patku), klarinet(mačku), fagot (Djedicu), rogovi (vuka) i timpani 
(lovce).

Svi likovi iz priče čine veselu i hrabru glazbenu družinu, a glazbeni 
instrumenti sa svojim tonskim obilježjima čine simfonijski orkestar. Tijekom 
izvedbe glazbeni instrumenti, a potom i pojedine slike iz sadržaja priče 
istaknuti su na dva velika video-platna.


