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O skladbách a skladatelích 
napsal Vítězslav Mikeš 
 
V souzvuku národních hudebních kultur, který se 
v Evropě rozezněl v romantickém devatenáctém 
století, poměrně dlouho výrazněji chyběly hlasy 
skandinávských národů, ač jinak ve svém folkloru 
velmi hudebních. Postupně se však v těchto 
zemích začaly objevovat skladatelské osobnosti, 
které na bázi umělecké stylizace a individualizace 
dokázaly využít potenciálu a svérázu lidové hudby 
svých národů a folkloru obecně a prosadit se 
v kontextu hudby světové. Edvard Grieg v Norsku, 
Jean Sibelius ve Finsku, Carl Nielsen v Dánsku 
nebo Jón Leifs na Islandu jsou tak pro své země 
tím, čím jsou pro nás Bedřich Smetana nebo 
Antonín Dvořák, tedy zakladatelskými postavami 
národní hudby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Carl Nielsen (1865–1931) se narodil jako sedmé 
ze dvanácti dětí svých rodičů ve vesničce Nørre-
Lyndelse na ostrově Fyn, jen pár kilometrů jižně od 
Odense; v Nielsenově dětství se tam konaly místní 
lidové slavnosti, na nichž jeho otec hrál na housle 
a kornet a on sám, jakmile toho byl schopen, 
rovněž na housle. Byly to pro něj hluboké zážitky, 
které na něj působily po celý život, jak později 
vzpomínal ve své autobiografii nazvané Mé dětství. 

Nielsen vystudoval hru na housle na 
konzervatoři v Kodani a získal místo člena 
Královského orchestru. Na svých cestách po 
Evropě poznal dánskou sochařku Anne Marii 
Brodersenovou, s níž se v roce 1891 (ve Florencii) 
oženil a vrátil se do Kodaně, kde se pozvolna začal 
prosazovat jako skladatel. Od roku 1901 dokonce 
pobíral pravidelný státní finanční příspěvek. Jeho 
skladatelské renomé rostlo natolik, že se oslavy 
jeho šedesátin v roce 1925 staly celonárodní 
záležitostí a pohřeb o šest let později národním 
smutkem. Nielsenova žena pak byla vyzvána, aby 



vyhotovila sochu svého muže; ztvárnila jej jako 
malého vesnického pasáčka hrajícího na píšťalu 
a hledícího do tajemných dálek. 
 Z Nielsenovy bohaté tvorby se na koncert-
ních pódiích udržují zejména tři instrumentální 
koncerty (houslový, flétnový a klarinetový), dále 
šest symfonií (nejslavnější je čtvrtá s podtitulem 
Det Uudslukkelige, Ono nevyhasitelné) a několik 
dalších orchestrálních skladeb. Nielsen je však i 
autorem dvou oper – Saul a David (1902) a Maška-
ráda (1906), z nichž druhá (na libreto Vilhelma 
Andersena sepsané podle stejnojmenné divadelní 
komedie Ludviga Holberga) se v Dánsku setkala 
s nebývalou popularitou a stala se tak dánskou 
národní operou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Franz Berwald (1796–1868), nejvýznamnější 
švédský skladatel období romantismu, se 
postupem doby dokázal prosadit v zahraničí, získal 
si renomé u takových hudebníků jako Franz Liszt 
nebo Hans von Bülow, ale doma ve Švédsku se 
celý život potýkal s neporozuměním. Jeho 
mnohostranný talent mu však umožňoval, aby 
vedle hudby rozvíjel své aktivity i ve zcela jiných 
oborech: věnoval se ortopedii (vymýšlel ortope-
dické nástroje a v Berlíně dokonce otevřel vlastní 
ortopedický ústav), působil jako ředitel sklárny 
v Angermanlandu, vynalezl metodu suché 
destilace dřeva a hnědého uhlí či metodu ochrany 
dřevěných staveb proti ohni (impregnací dřeva 
roztokem vodního skla), byl prvním, kdo ve 
Švédsku postavil jakýsi prototyp betonového 
domu, staral se o vodní dopravu, těžbu lesního 
bohatství, stavbu pil, založil továrnu na klobouky, 



vybudoval cihelnu, obchodoval s klavíry i tabá-
kem… Jako novinář psal nejen o hudbě, ale i o 
národním hospodářství či školství… 
 Přesto nepřestával komponovat, doufaje, že 
se dokáže prosadit i jako skladatel. Těžištěm jeho 
tvorby jsou čtyři symfonie, z nichž nejznámější je 
třetí, Sinfonie singulière; dále to jsou opery (mj. 
Estrella di Soria, Královna z Golcondy) a komorní 
díla. Jistého uznání se ve Švédsku dočkal až na 
sklonku života: byl zvolen za člena Akademie 
hudby a rok před smrtí začal vyučovat skladbu na 
stockholmské konzervatoři. Za velkou skladatel-
skou postavu byl však označen až v souvislosti 
s připomínkami 150. výročí jeho narození. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jean Sibelius (1865–1957) sice vyrůstal ve 
švédsky hovořící rodině, ale svou tvorbu spojil 
s finským národně uvědomovacím hnutím. Finsko, 
tehdy provinční země, politicky podrobená Rusku 
a jen pozvolna se vymaňující ze švédské kulturní 
a jazykové nadvlády, v něm nalezla nebývalý 
talent, ojedinělý zjev a symbol, jenž v procesu 
sebevymezování finského národa a formování jeho 
novodobé (hudební) kultury sehrál podstatnou roli. 

Sibeliův myšlenkový svět výrazně ovlivňoval 
karelo-finský epos Kalevala (Země hrdinů), 
rozsáhlá sbírka lidového mytologického materiálu, 
vyvedená do námětově uceleného tvaru vesnickým 
lékařem, amatérským folkloristou a zaníceným 
vlastencem Eliasem Lönnrotem a veřejnosti 
představená v první polovině 19. století. Sibelius 
v Kalevale objevil intenzivní a hluboký pramen 
inspirace; svědčí o tom díla jako En Saga (Sága), 
čtyřdílný cyklus symfonických legend zasvěcených 
hrdinovi Lemminkäinenovi (součástí cyklu je 
i slavná Labuť z Tuonely), symfonické básně Dcera 
Pohjoly či Tapiola. Národní charakter, nesený 



dobovými romantickými ideály, místy nezbytným 
hrdinským patosem a zejména ohlasy finského 
folkloru a inspiracemi severskou krajinou s jejím 
drsným klimatem, horami, jezery a hlubokými 
hvozdy, je však nesporný i v dílech, která tyto vlivy 
ve svých názvech neprozrazují. Připomeňme 
například sedm symfonií nebo proslulý Houslový 
koncert d moll, týká se to však i drobnějších 
skladeb, k nimž se řadí šest humoresek pro housle 
a orchestr z let 1916–1919 (první dvě – mezi nimi 
Humoreska č. 1 d moll – vyšly tiskem jako op. 87, 
další čtyři pak jako op. 89). Premiéra kompletu šesti 
humoresek se uskutečnila 24. listopadu 1919 
v Helsinkách; na housle hrál Paul Cherkassky, 
dirigoval Jean Sibelius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Pehr Henrik Nordgren (1944–2008) vystudoval 
muzikologii na Helsinské univerzitě. Kompozicí se 
zpočátku zabýval soukromě u známého finského 
skladatele Joonase Kokkonena, v letech 1970–
1973 ji (spolu s tradiční japonskou hudbou) 
studoval na Národní univerzitě krásných umění 
v Tokiu. V Japonsku si našel i manželku. Od roku 
1973 žil a tvořil ve městě Kaustinen ležícím 
v provincii Ostrobotnie, která patří k těm oblastem 
ve Finsku, kde je velká pozornost věnována 
folklórním tradicím. Právě ty měly na Nordgrena 
nemalý vliv, podobně jako japonská tradiční hudba; 
to vše se v jeho tvorbě mísilo s moderním 
hudebním jazykem. Nordgren složil více než 140 
děl, mimo jiné dvě opery, osm číslovaných a dvě 
nečíslované symfonie, jedenáct smyčcových 
kvartetů atd. Napsal také dva koncerty pro finskou 
citeru kantele a dva kvartety pro japonské tradiční 
nástroje. 



Nordgrena pojil dlouholetý přátelský a tvůrčí 
vztah s dirigentem Juhou Kangasem, pro jehož – 
dnes již velice slavný – Komorní orchestr 
Ostrobotnie vytvořil celou řadu skladeb, mimo jiné 
čtyřvětou suitu Pelimannimuotokuvia (Portréty 
venkovských houslistů) z let 1974–1976, v níž 
zpracoval melodie finských lidových hudebníků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Island se čím dál víc stává oblíbenou turistickou 
destinací a v kurzu je i jeho současná kultura 
včetně hudební: Jóhann Jóhannsson, který proslul 
zejména filmovou hudbou, Anna Thorvaldsdóttir, 
mezinárodně renomovaná skladatelka, Hildur 
Gudnadóttir, autorka zvukové stopy k seriálu 
Černobyl, nebo Víkingur Ólafsson, klavírista 
koncertující na prestižních pódiích; z populární 
hudby rockové kapely Sigur Rós či Múm, 
o dlouhodobé globální popularitě osobité popové 
ikony Björk ani nemluvě… To vše jsou jména, která 
hýbají současným hudebním světem a rezonují i u 
nás, přitom je to jen špička ledovce nesmírně 
bohatého hudebního dění. Zajímavý je ale i pohled 
do (nedávné) historie islandské hudby, ve které ční 
tvorba Jóna Leifse (1899–1968). 

Jón Leifs, vlastním jménem Jón Þorleifsson, 
se narodil na statku Sólheimar na islandském 
severozápadě, ale o rok později se jeho rodina 
přestěhovala do Reykjavíku. Z pozdějšího hlavního 



města se sice pomalu stávalo centrum a začal 
v něm krystalizovat kulturní život (mj. tam byla roku 
1911 založena univerzita), ale jeho možnosti brzy 
přestaly talentovanému hudebníkovi postačovat. 
V roce 1916 Leifs odešel studovat na konzervatoř 
do Lipska, kde se také seznámil s Annie 
Riethofovou, klavíristkou pocházející z česko-
německé židovské rodiny z Teplic, a záhy po 
absolutoriu, v červnu 1921, se s ní oženil. 

Ve 20. letech se profiloval více jako dirigent. 
Vystupoval například s orchestrem Gewandhausu 
nebo hamburskou filharmonií, se kterou roku 1926 
podnikl turné do Norska, na Faerské ostrovy a své 
rodné země, díky čemuž Islanďané mohli vůbec 
poprvé slyšet symfonickou hudbu na vlastní uši. 
Leifsova snaha rozvíjet své umělecké aktivity 
v Německu vzala za své poté, co se jeho díla kvůli 
manželčinu původu ocitla na seznamu zakázané 
hudby.  

Touha tvořit islandskou národní programní 
hudbu Leifse přivedla ke dvěma hlavním 
mimohudebním inspiračním zdrojům, které jeho 
tvorbu prostupují: svéráz ostrovní přírody a texty 
i atmosféra islandských ság, Eddy či islandských 
obrozeneckých básníků. Patriotismem jsou 
proniknuta již jeho raná díla, např. Islandská 
ouvertura pro orchestr a sbor na texty Einara 
Benediktssona a Jónase Hallgrímsona, která 
vznikla roku 1926 a ve třicátých letech se dočkala 
v Německu řady provedení, a to i v podání Berlín-
ských filharmoniků pod taktovkou Hermanna 
Stangeho; do soutěže vypsané při příležitosti oslav 
milénia založení islandského sněmu (altingu) Leifs 
zaslal Islandskou kantátu (1930) na slova Davíða 



Stefánssona. Nejambicióznějším Leifsovým poči-
nem se stal rozsáhlý vokálně-instrumentální cyklus 
Edda pro sóla, sbor a orchestr, který se rodil od 30. 
let. V jistém smyslu je to Leifsova polemika 
s Wagnerovým Prstenem Nibelungovým, pojmuv-
ším ve velkém náměty z islandské mytologie (byť 
Wagnerem vydávané za germánské). 

Zajímavý je také Leifsův volný cyklus 
symfonických básní inspirovaných přírodními jevy 
Islandu: Geysir (Gejzír), Dettifoss (inspirovaný 
vodopádem nacházejícím se na řece Jökulsá 
á Fjöllum na severu Islandu), Hafís (Kra) a Hekla – 
ta je z této čtveřice skladbou nejznámější; vytváří 
hudební dramatický obraz stejnojmenné islandské 
sopky při její největší erupci ve 20. století, ke které 
došlo v roce 1947 a jejímž svědkem Leifs byl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Objevil jsem, že stačí, když je krásně zahraný 
jeden jediný tón, prohlásil kdysi estonský skladatel 
Arvo Pärt (1935). Tento jediný tón – může to být 
ale třeba i jen tichý úder nebo okamžik ticha – mě 
povznáší. Svou hudbu bych přirovnal k bílému 
světlu, které obsahuje všechny barvy. Rozlišit tyto 
barvy a učinit je viditelnými může pouze prizma; 
prizma – to by mělo být duší posluchače. 

Arvo Pärt se narodil v estonském městečku 
Paide. Skladbu vystudoval na tallinnské 
konzervatoři (dnešní akademii). V roce 1980 
emigroval do Vídně a o rok později se usadil 
v Berlíně. Do Estonska se vrátil teprve poté, co 
jeho rodná země získala po rozpadu Sovětského 
svazu zpět svou nezávislost. 

V 60. letech byl Pärt modernistou, který ve 
své hudbě uplatňoval novodobé skladatelské 
techniky – dvanáctitónovou a seriální techniku, 
koláž nebo aleatoriku. Toto období vyvrcholilo 
polystylovou kantátou Credo (1968). Poté se Pärt 
stáhl do ústraní, ponořil se do studia středověké 



hudby a po několik let téměř nekomponoval. Pod 
bezprostředním vlivem četby duchovních textů 
popisoval tisíce listů papíru jednohlasými 
melodiemi a prostřednictvím úzkého kontaktu 
s Andresem Mustonenem a jím tehdy čerstvě 
založeným (a dodnes činným) tallinnským 
souborem pro poučenou interpretaci tzv. staré 
hudby Hortus musicus pronikal do dávné hudební 
historie. Hledal… A nalezl – svou vlastní „starou 
hudbu pro přelom druhého a třetího milénia“. 
Od poloviny sedmdesátých let se prezentoval opět 
novými díly a definitivně proměněným stylem, který 
nazval tintinnabuli (z latinského tintinnabulum – 
zvoneček) a charakterizoval jej jako „dobrovolný 
útěk do chudoby“; základním kompozičním prvkem 
nového stylu se stala melodie postupující po 
sousedních tónech a paralelní, diatonicky vedený 
hlas tintinnabuli navozující dojem doznívání. 
Spiegel im Spiegel (Zrcadlo v zrcadle) z roku 
1978, jedna z nejznámějších Pärtových skladeb, je 
příkladnou ukázkou stylu tintinnabuli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Geirr Tveitt (1908–1981), rodák ze západo-
norského Bergenu, proslul jako skladatel i klaví-
rista. V obou oborech se, stejně jako dříve Grieg, 
vzdělával na konzervatoři v Lipsku (1928–1932). 
Po studiích strávil jistý čas v Paříži, kde mimo jiné 
navštěvoval lekce z kompozice u Arthura Honeg-
gera. Poté se vrátil do vlasti a stal se jedním 
z hlavních představitelů norského národního hnutí 
30. let. Silné národní cítění je znát i z jeho hudby, 
která má jasný autorský rukopis. Jeho skladby jsou 
inspirovány norskou lidovou hudbou, což se 
projevuje především v používání modálních tónin. 
Komponoval také pro norské lidové nástroje; 
známé jsou jeho dva koncerty pro hardangerské 
housle (hardingfele), bohatě zdobený nástroj, který 
vznikl v Norsku někdy v 16. nebo 17. století a který 
má oproti běžným houslím několik zvláštností: 
méně vyklenutou kobylku, umožňující snadnější 
hru na více strunách současně, zvětšené ozvučné 
otvory a zvýšený hmatník, pod nímž jsou umístěny 



další čtyři struny. Tveittův Koncert pro hardan-
gerské housle a orchestr č. 1 pochází z roku 
1955, Druhý koncert s podtitulem Tři fjordy vznikl o 
deset let později. 

V létě 1970 Tveitta potkala životní katastro-
fa – jeho dům do základů shořel a s ním i autografy 
téměř tří stovek skladeb. Jelikož do té doby bylo 
publikováno jen velmi málo jeho skladeb, hudební 
svět přišel o čtyři pětiny jeho životního díla. Tveitt 
se pak snažil pátrat mezi interprety a hudebními 
institucemi, zda se u nich nezachovaly party nebo 
kopie jeho skladeb, dohledal však jen nepatrný 
zlomek.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Edvard Hagerup Grieg (1843–1907) se po 
studiích na lipské konzervatoři (o nichž prohlásil: 
Nic jsem se tam nenaučil!) stal žákem dánského 
skladatele Nielse Gadeho a po jeho vzoru se začal 
zabývat lidovou hudbou svého rodného kraje: 
zejména jeho drobné klavírní skladby zaplavily 
evropské hudební domácnosti a učily je naslouchat 
poetice severské země. Do symfonického reper-
toáru pronikl Grieg – a to nesmrtelně – hlavně svým 
klavírním koncertem a hudbou k Peeru Gyntovi. 

Postavu Gynta stvořil dramatik Henrik Ibsen 
jako nepříliš lichotivou studii skandinávské povahy: 
chlapíka, který žije jen přítomným okamžikem 
a výlučně jen pro sebe; přitom dokáže budit 
sympatie – jde bez váhání a nebojácně do všeho 
a všechny ženské bytosti, ty reálné i pohádkové, se 
mu odevzdávají, sotva se na ně podívá. Ibsenovo 
gyntovské „drama“ je vlastně sledem samo-
statných epizod, ale spisovatel stejně s jeho 
jevištním uvedením původně vůbec nepočítal. 



Vyzván, aby jevištní kreace Gynta doprovodil 
hudbou, učinil tak Grieg velmi důkladně – jeho opus 
23 provází svého hrdinu takřka nepřetržitě po celou 
dobu. Senzačně úspěšný ohlas díla pak přiměl 
Griega sestavit z něho dvě symfonické suity, jež 
ovšem dějový sled jednotlivých scén promíchávají, 
ale v podstatě zůstávají základní myšlence drama-
tu věrny. V jeskyni krále hor se Gynt ocitá hned 
na počátku svého putování, a to v průvodu víly 
v zeleném. Hory jsou panstvím trollů a jejich král 
nabízí Gyntovi ruku své dcery, stane-li se sám 
trollem; další podmínky jsou ovšem pro Gynta 
nepřijatelné a dobrodružství končí jeho útěkem 
v posledním okamžiku. 
 
 
 
 
 
 
 


