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Grieg jako twórca narodowy, 
europejski i uniwersalny
W O J C I E C H  S T ! P I E "

Edward Grieg, uwa#any za najwa#niejszego twórc$ norweskiej szko%y naro-
dowej, poprzez swoje kompozycje, pisane z jednej strony w bardzo ory-
ginalnym w%asnym stylu, z drugiej zawieraj&ce elementy folkloru, jako 

pierwszy stworzy% muzyk$ norwesk&, która zdoby%a serca s%uchaczy nie tylko 
w jego w%asnym kraju, ale na ca%ym 'wiecie1. Trawestuj&c s%owa Feliksa Jasie(skie-
go (1861–1929) wypowiedziane o Fryderyku Chopinie mo#na 'mia%o stwierdzi), 
#e Grieg by% Norwegiem i Europejczykiem zarazem, w%asno'ci& swojego kraju, ale 
tak#e ca%ego 'wiata. Tworzy% po swojemu, a skoro by% Norwegiem – po norwesku 
dla ca%ego 'wiata2. 

Formowanie si$ Griega jako twórcy narodowego obejmowa%o kilka okresów: 
pocz&wszy od czasu studiów w lipskim konserwatorium (1858–62), kiedy by% 
zafascynowany dzie%ami Schumanna i Chopina, poprzez wp%yw kompozytorów 
skandynawskich: Nielsa Wilhelma Gade, Rikarda Nordraaka, w czasie pobytu 
w Kopenhadze w latach 60-tych XIX wieku; odkrycie zbioru muzyki ludowej nor-
weskiego badacza folkloru Ludviga Mathiasa Lindemana, po samodzielne próby 
opracowania muzyki norweskiej. Ostatecznie doprowadzi%o to kompozytora do 
porzucenia tendencji romantycznych na rzecz modernistycznego j$zyka muzycz-
nego, co zaznaczy%o si$ w zbiorze utworów fortepianowych Slåtter [Norweskie 
ta(ce ch%opskie] op. 72 (1902–03).

1 Erling Dahl jr, Troldhaugen: Home of Nina and Edvard Grieg, przewodnik po muzeum Edwarda Griega (Trold-
haugen, 2008), s. 20.

2 „Chopin jest Polakiem i Europejczykiem, w%asno'ci& nasz& i ca%ego 'wiata w%asno'ci&. Chopin nie pope%ni% ni-
gdy nic swojskiego. Tworzy% po swojemu, a skoro by% Polakiem, po polsku dla ca%ego 'wiata”. Feliks Jasie(ski, 
Manggha. Urywek z r!kopisu, t. II, cytowany w: Ewa Miodo(ska-Brookes, Maria Cie'la-Korytowska (red.), 
Feliks Jasie"ski i jego Manggha (Kraków, 1992), s. 333.



W O J C I E C H  S T ! P I E "

64

Grieg poprzez nawi&zanie do muzyki ludowej, na'ladowanie brzmienia nor-
weskich instrumentów muzycznych takich jak *dela – hardingfele czy kozi róg 
– lur, wykorzystanie elementów norweskich ta(ców ludowych (halling, springar 
czy springdans), si$gni$cie do mitologii, historii i poezji skandynawskiej sta% si$ 
centraln& postaci& muzyki norweskiej prze%omu stuleci. To zadecydowa%o, #e 
Grieg uwa#any by% pod koniec XIX wieku za ojca muzyki skandynawskiej i wzór 
twórcy narodowego dla m%odej generacji kompozytorów: *(skich (Jean Sibelius 
[1865–1957]), du(skich (Carl Nielsen [1865–1931]) i szwedzkich (Emil Sjögren 
[1853–1918], Hugo Alfvén [1872–1960])3.

Mimo #e Norwegia i pi$kno jej natury by%y dla Griega tym, co ukocha% w #y-
ciu najbardziej, jego s%abe zdrowie oraz uboga kultura muzycznego jego kraju 
w XIX wieku by%y impulsem do nieustannego podró#owania po Europie. „To mój 
entuzjazm do idei narodowej sk%ania do pogodzenia si$ z tym, #e kraj ojczysty 
b$dzie moim, jako artysty, domem. Ale w trudniejszych chwilach widz$ przysz%o') 
w ciemnych barwach z powodu ca%kowitej izolacji tego miejsca i braku wp%ywów 
z zewn&trz”4. 

Jako dyrygent i pianista by% Europejczykiem, jako kompozytor pozosta% Nor-
wegiem, #arliwym patriot&, chocia# tendencje kosmopolityczne obecne w jego 
wczesnej twórczo'ci nasili%y si$ pod koniec jego #ycia. Kosmopolityczno') by%a 
tym, co pozwala%o mu zjednoczy) norwesk& tradycj$ muzyczn& z bogatym dzie-
dzictwem europejskim, i nie widzia% sprzeczno'ci w byciu równocze'nie kompo-
zytorem narodowym i europejskim. 

Wczesny kontakt z muzyk& ludow&, wp%yw Bulla
Prawdopodobnie pierwsze kontakty Griega z norwesk& ludow& muzyk& pojawi-
%y si$ w dzieci(stwie kompozytora, gdy# ludowe melodie cz$sto rozbrzmiewa%y 
w okolicach jego rodzinnego Bergen. Trudno uwierzy), #e rodzina Griega w%&cza-
j&c w to ma%ego Edwarda nie s%ysza%a gry s%ynnego skrzypka hardingfele Torgeira 
Augundssona (1801–1872), który wyst&pi% w Bergen w 1850 roku5.

Olbrzymi wp%yw na rozwój talentu m%odego twórcy jego zami%owanie do mu-
zyki ludowej mia% Ole Bull (1810–80). Ten niezwyk%y wirtuoz skrzypiec, porów-
nywany do Paganiniego, w latach 50. XIX wieku sta% si$ symbolem ludowego 

3 John Horton, Grieg (London, 1974), s. 198.
4 „It is my enthusiasm for the national idea that leads me to reconcile myself with my native land as a place for 

an artist to make his home – but in dark moments my future is nonetheless covered with clouds because of the 
total isolation and lack of outside in+uences up here”. List Griega do Gottfreda Matthisona-Hansena z dnia 
12 grudnia 1866 roku w t%umaczeniu Dagmary ,opatowskiej-Romsvik. List w j$zyku angielskim w: Finn Be-
nestad (red.), Edvard Grieg: Letters to Colleagues and Friends, prze%. William H. Halverson (Columbus, 2000), 
s. 490.

5 Horton, Grieg, s. 121.
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Przyk!ad 2. Ole Bull (1810–80) 
(Biblioteka Publiczna w Bergen, Archi-
wum Griega).

Przyk!ad 1. Torgeir Augundsson – „Myl-
larguten” (1801–72) (Muzeum Edwarda 
Griega w Troldhaugen, KODE – Muzeum 
Sztuki w Bergen).

bohatera i odrodzonego pa(stwa nor-
weskiego6. Po spektakularnym tournée 
po Europie i pierwszym pobycie w Sta-
nach Zjednoczonych powróci% do Nor-
wegii w 1848 roku i próbowa% zrealizo-
wa) projekt narodowego teatru7. 

Latem 1858 roku, kiedy rodzi-
ce Edwarda zastanawiali si$ nad wys%aniem syna na studia muzyczne zagranic&, 
do miejscowo'ci Landås niedaleko Bergen, gdzie wtedy przebywali, przyjecha% 
Bull. Dla m%odego kompozytora spotkanie legendarnego muzyka, bohatera wielu 
opowie'ci by%o niezwyk%ym do'wiadczeniem, które Grieg opisa% kilkadziesi&t lat 
pó-niej w swoim autobiogra*cznym eseju My First Success8. Sam wspomina%, #e 
kiedy Ole poda% mu r$k$ co' jakby pr&d elektryczny przebieg%o przez jego ca%e 

6 Ibid., s. 5.
7 Ibid., s. 6.
8 Prawdopodobnie spotkanie z Ole Bullem mia%o zupe%nie inny przebieg ni# ten, który opisa% Grieg w swoim 

eseju z 1905 roku. Jest bardziej ni# pewne, #e sam Grieg stworzy% legend$ na temat spotkania z Bullem i wp%y-
wu jaki ta wizyta wywar%a na jego pó-niejsz& karier$. Zob. Patrick Dinslage, „Edward Grieg – szkic biogra*cz-
ny”, w niniejszym tomie.
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cia%o9. Bull poprosi% m%odzie(ca o zagranie jednej z jego pierwszych fortepiano-
wych kompozycji10, a po wys%uchaniu utworu nak%oni% rodziców Griega, aby czym 
pr$dzej wys%ali go na studia do Lipska. 

Nie rozumiem, co Ole Bull móg% znale-) w tym czasie w moich naiwnych, dzieci$cych 
kompozycjach, ale sta% si$ bardzo powa#ny i cicho rozmawia% z moimi rodzicami. To, 
o czym dyskutowali nie by%o dla mnie niekorzystne, nagle podszed% do mnie, potrz&s-
n&% mn& w sobie szczególny sposób i powiedzia%: „Jedziesz do Lipska zosta) artyst&!”11

Sze') lat pó-niej, kiedy Grieg wróci% do Bergen po pobycie w Lipsku i Kopen-
hadze, zatrzyma% si$ na okres letni w domu Bulla w Valestrand, gdzie móg% s%y-
sze) jak improwizuje na skrzypcach pos%uguj&c si$ materia%em melodii ludowych. 
Bull zaznajomi% go tak#e z kilkoma najbardziej znanymi norweskimi skrzypkami 
hardingfele, dzi$ki czemu m%ody kompozytor pozna% oryginalne ta(ce i melodie. 
Dzia%o si$ to w czasie, kiedy Grieg zastanawia% si$ nad w%asnym stylem muzycz-
nym. Do tej pory napisa% zaledwie par$ utworów, które powsta%y pod g%$bokim 
wp%ywem muzyki niemieckiej i twórczo'ci du(skiego kompozytora Nielsa Gade 
(1817–90), z którego muzyk& zetkn&% si$ przebywaj&c w Kopenhadze (Fire kla-
verstykker [Cztery utwory fortepianowe] op.1, Vier Lieder [Cztery pie'ni] op. 2, 
Poetiske tonebilder [Obrazy poetyckie] op. 3, Sechs Lieder [Sze') pie'ni] op. 4). 

Uczy%em si$ w niemieckiej szkole. Studiowa%em w Lipsku i muzycznie mówi&c jestem 
ca%kowicie Niemcem. Ale w tamtym czasie wyjecha%em do Kopenhagi i zapozna%em si$ 
z Gadem i Hartmannem. Zrozumia%em, #e mog$ rozwin&) si$ dalej tylko na gruncie 
narodowym. To nasze norweskie melodie ludowe wskaza%y mi dalsz& drog$12.

Teraz po raz pierwszy mia% mo#liwo') us%yszenia nie tylko oryginalnych me-
lodii norweskich, ale tak#e sposobu ich opracowania przez Bulla. Wszystkie te 
czynniki sprawi%y, #e ten norweski wirtuoz skrzypiec by% jednym z pierwszych 

9 Horton, Grieg, s. 6. Zob. Finn Benestad, Dag Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg. #e Man and the Artist, prze%. 
William H. Halverson, Leland B. Sateren (Lincoln, 1988), s. 29.

10 Prawdopodobnie by% to jeden z trzech utworów fortepianowych (EG102) skomponowanych w latach 1858–59. 
11 „I don’t understand what Ole Bull could have found at that time in my naïve, childish compositions, but he 

became very serious and talked quietly to my parents. What they discussed was not disadvantageous to me; 
for suddenly Ole Bull came over to me, shook me in his peculiar way and said: You are going to Leipzig to 
become an artist“. Benestad, Dag Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 27. T%umaczenie 
w%asne autora.

12 „I was educated in the German school. I have studied in Leipzig, and musically speaking I am completely Ger-
man. But then I went to Copenhagen and got acquainted with Gade and Hartmann. It then struck me that 
I could only develop myself further on a national foundation. It was our Norwegian folk tunes that showed 
me the way”. T%umaczenie w%asne autora. Ibid., s. 334. Por. Horton, Grieg, s. 18.
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muzyków, którzy wywarli tak olbrzymi wp%yw na ukszta%towanie si$ narodowego 
stylu muzyki Griega. 

To by% Ole Bull, który pierwszy obudzi% we mnie postanowienie komponowania cha-
rakterystycznej muzyki norweskiej. […] By% moim wybawc&. Otworzy% moje oczy na 
pi$kno i oryginalno') muzyki norweskiej. Poprzez niego zapozna%em si$ z wieloma 
zapomnianymi pie'niami ludowymi, a ponad wszystko z moj& w%asn& natur&. […] 
Pod&#y%em za rad& Ola Bulla i rozwin&%em styl, który jest postrzegany jako charakte-
rystyczny dla mnie13.

Wp%yw Nordraaka na kszta%towanie si$ narodowego idiomu
muzyki Griega
Jeszcze b$d&c w Kopenhadze Grieg rozpocz&% poznawanie nordyckich sag oraz skan-
dynawskiej sztuki, muzyki i folkloru14. W li'cie do Aimara Grønvolda z 25 kwiet-
nia 1881 roku napisa%: „Wtedy nast&pi% 
okres kopenhaski, kiedy w powi&zaniu 
z nordyck& sztuk& i nordyckimi artysta-
mi, w procesie studiowania nordyckich 
sag i nordyckiego #ycia ludu zacz&%em 
rozumie) i odnajdywa) siebie”15. Kom-
pozytor spotka% wtedy wielu muzyków 
skandynawskich, w'ród których by% 
m%ody Rikard Nordraak (1842–66), 
który w%a'nie powróci% z muzycznych 
studiów z Berlina16. Zetkni$cie z nim 
okaza%o si$ decyduj&ce dla ukszta%to-
wania si$ narodowego stylu muzyki 
Griega.

Mimo #e Nordraak by% w po%owie 
Norwegiem (jego matka pochodzi%a 
z Danii), wykazywa% ogromny entu-

13 „It was Ole Bull who *rst awakened in me the resolution to compose characteristically Norwegian music. 
[…] He was my rescuer. He opened my eyes to the beauty and originality in Norwegian music. .rough him 
I became acquainted with many forgotten folk songs, and above all with my own nature. […] I followed Ole 
Bull’s advice and developed the style that is regarded as characteristically mine”. Benestad, Schjelderup-Ebbe, 
Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 58. T%umaczenie w%asne autora.

14 Dahl jr, Troldhaugen, s. 26.
15 „.en came the Copenhagen period, when I – in association with Nordic art and Nordic artists, in the process 

of studying Nordic sagas and Nordic folk life – began to understand and to *nd myself ”. Benestad (red.), 
Edvard Grieg: Letters to Colleagues and Friends, s. 305. T%umaczenie w%asne autora.

16 Fortepian u .eodora Kullaka (1818–82), kompozycja u Friedricha Kiela (1821–85).

Przyk!ad 3. Rikard Nordraak (1842–66) 
(Biblioteka Publiczna w Bergen, Archi-
wum Griega).
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zjazm do spraw zwi&zanych z Norwegi&, jej sag, legend, krajobrazu, tradycyjnej 
sztuki, ta(ca i muzyki ludowej. Jego uczucia patriotyczne osi&gn$%y kulminacyjny 
punkt, kiedy stworzy% chóralne opracowanie tekstu Bjørnsterne Bjørnsona Ja, vi 
elsker dette landet [Tak, kochamy ten kraj], który par$ lat pó-niej sta% si$ o*cjal-
nym hymnem Norwegii. Nordraak skomponowa% zaledwie czterdzie'ci utworów, 
z czego prawie po%owa to pie'ni, a zaledwie dwa pierwsze opusy zosta%y wydane 
za jego #ycia. Napisa% tak#e muzyk$ do dramatów historycznych Bjørnsona Maria 
Stuart i Skotland [Maria Stuart w Szkocji] (1865) oraz Sigurd Slembe [Sigurd Z%y] 
(1865). Jak wi$kszo') kompozytorów tego czasu pozbawionych mo#liwo'ci d%u#-
szych studiów muzycznych Nordraak komponowa% prosto, dosadnie, bez prze-
strzegania regu% harmonicznych, u#ywa% zakazanych po%&cze(, cz$sto imitowa% styl 
muzyki granej na hardingfele, a jego twórczo') pe%na by%a nieregularno'ci17.

Wiosn& 1865 roku Grieg i Nordraak wraz z du(skimi muzykami: Christia-
nem Fredrickiem Emilem Hornemanem (1840–1906), Louisem Hornbeckiem 
(1840–1906) oraz Gottfredem Matthisonem-Hansenem (1832–1909) za%o#yli 
organizacj$ nazwan& Euterpe, która mia%a za zadanie promowa) wspó%czesn& mu-
zyk$ skandynawsk&. Ich intencj& by%o przeciwdzia%anie wp%ywowi konserwatyw-
nego stowarzyszenia muzycznego kierowanego przez Nielsa Gade18.

Grieg i Nordraak planowali sp$dzi) jesie( i zim$ 1865 roku we W%oszech, któ-
re by%y miejscem odpoczynku dla wielu artystów ze Skandynawii. Niestety sze') 
miesi$cy pó-niej Nordraak nagle zmar%, a Grieg b$d&c w tym czasie w Rzymie 
po'wi$ci% przyjacielowi jeden ze swych najbardziej oryginalnych wczesnych utwo-
rów: Sørgemarsj over Rikard Nordraak [Marsz #a%obny ku czci Rikarda Nordraaka] 
EG107 (1866). Pod wp%ywem Bulla i Nordraaka powsta%y tak#e Humoresker [Hu-
moreski] op. 6 (1865) – pierwsze kompozycje Griega wskazuj&ce na wp%yw ludo-
wej muzyki norweskiej19. Jak brzemienny w skutkach by% wp%yw Nordraaka na 
ukszta%towanie si$ w%asnego stylu Griega, kompozytor sam da% wyraz w jedynym 
z listów do norweskiego kompozytora Ivera Holtera (1850–1941).

Donios%a rola Nordraaka dla mnie nie jest wyolbrzymiona. Tak rzeczywi'cie jest: Przez 
niego, tylko przez niego zosta%em naprawd$ obudzony. […] By% marzycielem, wizjo-
nerem, ale brakowa%o mu wrodzonej zdolno'ci do przeniesienia jego sztuki na ten sam 
poziom, co jego wizja. […] Przyznaj$, #e wp%yw Nordraaka nie by% wy%&cznie muzycz-
ny. Ale to jest w%a'nie rzecz&, za któr& jestem mu wdzi$czny: #e otworzy% moje oczy na 
wa#no') tego w muzyce, co ni& nie jest20.

17 Horton, Grieg, ss. 19–20.
18 Na jednym z koncertów towarzystwa zosta%y wykonana druga i trzecia cz$') Symfonii c-moll EG119 Griega.
19 Horton, Grieg, ss. 19–20.
20 „Nordraak’s importance for me is not exaggerated. It really is so: .rough him and only through him was 

I truly awakened. […] He was a dreamer, a visionary, but he lacked the inborn ability to bring his art to the 
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Zbiór Lindemana 
W tym samym czasie Grieg zacz&% si$ga) do norweskich melodii ludowych opra-
cowanych przez zbieracza folkloru Ludviga Mathiasa Lindemana (1812–87). Jego 
zbiór Aeldre og nyere norske Fleldmelodier [Starsze i nowsze norweskie melodie 
górskie] (1853–67) zawiera oko%o 1500 melodii ludowych opracowanych na for-
tepian w taki sposób, aby nadawa%y si$ do wykonania przez amatorów. Odkrycie 
przez Griega opracowa( Lindemana w 1869 roku by%o istotnym krokiem w kie-
runku wykorzystania ju# nie stylizowanych, ale oryginalnych melodii ludowych. 
Druga z Humoresker op. 6 Griega jest opracowaniem pie'ni z regionu Trondheim 
Alle Mand hadde Fota, nr 26 w zbiorze Lindemana21.

Grieg cz$sto si$ga% do tego zbioru, aczkolwiek jego podej'cie do sugerowanego 
przez Lindemanna akompaniamentu fortepianowego uleg%o gruntownej zmianie. 
Pocz&tkowo tworzy% go w bardzo podobny sposób, czego 'wiadectwem s& 25 Nor-
ske folkeviser og danser [25 norweskie melodie ludowe i ta(ce] op. 17 (1869) dedy-
kowane Ole Bullowi. Grieg doda% do utworów krótki wst$p, nast$pnie powtarza% 
cytowany materia% w ró#nych uk%adach harmonicznych, a ca%o') zamyka%a kilku-
taktowa koda22. Zaledwie kilka utworów odbiega od wzoru Lindemana (dobrym 
przyk%adem mo#e by) Nils Talle$orden op. 17 nr 4, w którym kompozytor zmieni% 
harmoniczne zako(czenie sugerowane przez etnografa)23. 

Kolejnym krokiem by%o nadanie melodiom ze zbioru Lindemana bardziej oso-
bistego i indywidualnego wyrazu w Album for mannsang [Album na g%osy m$skie] 
op. 30 na chór m$ski i g%osy solowe (1880), by w ko(cu rozwin&) dojrza%y styl 
w takich utworach jak Ballada g-moll op. 24 (1876), Improvisata over 2 norske 
folkeviser [Improwizacje na temat dwóch norweskich melodii ludowych] op. 29 
(1878), Norske danser [Ta(ce norweskie] op. 35 na 4 r$ce (1880), Gammel norsk 
romanse med variasjoner [Staronorweski romans z wariacjami] op. 51 na 2 for-
tepiany (1890), 4 Symfoniske Danser [4 ta(ce symfoniczne] op. 64 na orkiestr$ 
(1896–98). I chocia# w pó-nym okresie twórczo'ci Grieg samodzielnie opraco-
wywa% melodie ludowe, pod koniec #ycia kilka razy si$gn&% do zbioru Lindema-
na w Norske folkeviser [Norweskie melodie ludowe] op. 66 na fortepian (1896), 
Lualåt [Melodia górska] op. 73 nr 7 na fortepian (1901–05) i Fire salmer [Cztery 

same level as his vision. […] I willingly admit that the in+uence of Nordraak was not exclusively musical. But 
that is precisely the thing for which I am most grateful to him: that he opened my eyes to the importance of 
that in music which is not music”. Finn Benestad, William H. Halverson (red.), Edvard Grieg: Diaries, Artic-
les, Speeches (Columbus, 2001), s. 246. T%umaczenie w%asne autora.

21 Horton, Grieg, s. 20.
22 Ibid., s. 122.
23 Ibid. Dwie kompozycje z op. 17: nr 18 i nr 22 zosta%y pó-niej opracowane przez Griega na orkiestr$ jako op. 

63 nr 2. Podczas gdy dwie inne (nr 23 i nr 24) zosta%y u#yte w op. 64 nr 4.
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psalmy] op. 74 na baryton i chór mieszany (1906). Tym razem podchodzi% do ma-
teria%u ludowego z wi$ksz& swobod& i pozwala% sobie na bardzo odwa#ne harmoni-
zacje czego przyk%adem jest pierwsza kompozycja z op. 66, której fragmenty mog& 
uchodzi) za impresjonistyczn& miniatur$24. W niektórych utworach z tego opusu 
Grieg %&czy% materia% kilku melodii razem, dzi$ki czemu kompozycje cechuj& si$ 
wielk& ró#norodno'ci& melodyczn& i rytmiczn&.

Jednak nie we wszystkich dzie%ach norweskiego twórcy mo#na zidenty*kowa) 
poszczególne melodie ze zbioru Lindemana, mimo #e s%yszalny jest w nich charak-
terystycznych styl muzyki norweskiej. Dotyczy to zw%aszcza dwóch kompozycji: 
Koncertu fortepianowego a-moll op. 16 (1868), gdzie w *na%owym rondzie znajduj& 
si$ motywy dwóch ta(ców: hallinga i springara25 oraz I Sonaty skrzypcowej F-dur 
op. 8 (1865), której 'rodkowa cz$') zawiera cechy springara26.

Podczas gdy I Sonata zawiera zalewie kilka elementów z norweskiej muzyki 
ludowej, to II Sonat! G-dur op. 13 (1867) mo#na ju# spokojnie nazwa) w ca%o'ci 
dzie%em narodowym. Jest to w%a'ciwie jedyny opus kameralny Griega, który zosta% 
tak mocno przesycony muzycznym folklorem Norwegii. Tym razem kompozy-
tor nie zapo#ycza% melodii ludowych, ale stylizowa% je wykorzystuj&c typowe ce-
chy melodyczne i rytmiczne norweskich ta(ców. Springar jest s%yszalny zw%aszcza 
w cz$'ciach skrajnych, natomiast w cz$'ci drugiej wyra-ny jest fragment, który 
sugeruje brzmienie ludowych skrzypiec hardingfele27.

Grieg i Bjørnson28

Obok wp%ywu Bulla, Nordraaka i zbioru pie'ni Lindemana postaci&, która ukszta%-
towa%a 'wiadomo') narodow& Griega by% Bjørnsterne Bjørnson (1832–1910). 
Bjørnson by% nie tylko dramatopisarzem, ale tak#e poet&, redaktorem, wydawc&, 
dyrektorem teatru i doskona%ym mówc&, jedn& z najwa#niejszych postaci Nor-
wegii w drugiej po%owie XIX wieku. Opieraj&c si$ na dawnych sagach, legen-
dach i opowie'ciach, jak równie# wiedzy o #yciu norweskiej prowincji stworzy% 
olbrzymi& ilo') poematów, sztuk, nowel, które mia%y na celu obudzi) narodowego 
ducha Norwegów. Bjørnson szybko zdoby% mi$dzynarodowe uznanie, które zo-
sta%o przypiecz$towane w 1903 roku, kiedy otrzyma% presti#ow& Nagrod$ Nobla 
w dziedzinie literatury29.

24 Horton, Grieg, s. 123.
25 Benestad, Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 122. 
26 Ibid., s. 76.
27 Ibid., s. 106.
28 Zob. Beryl Foster, „Przegl&d twórczo'ci chóralnej Griega”, w niniejszym tomie.
29 Benestad (red.), Edvard Grieg: Letters to Colleagues and Friends, s. 112.
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Twórca muzyki do Peer Gynta pozna% go w 1867 roku, podczas wizyty w jego 
domu w Aulestad. Podczas tego spotkania Grieg wr$czy% dramaturgowi egzem-
plarz niedawno wydanego pierwszego zbioru Lyriske stykker [Utworów lirycznych] 
op. 12 (1864–67). Kiedy zagra% ostatni& kompozycj$ z op. 12: Fædrelandssang 
[Pie'( narodow&], Bjørnson urzeczony muzyk& zdecydowa% si$ napisa) do niej 
tekst. Tak powsta%a pie'(, która zosta%a wykonana w roku nast$pnym przez stu-
dentów podczas procesji ku czci norweskiego wieszcza Johana Sebastiana Cam-
mermeyera Welhavena (1807–73). Bjørnson g%$boko wierzy%, #e w pie'niach 
ukryta jest si%a, która mo#e poruszy) i zjednoczy) ca%y naród norweski i uwa#a%, #e 
Grieg jest najlepszym kompozytorem, który mo#e urzeczywistni) jego marzenia30. 
W latach 1869–72 wiele z jego wierszy zyska%o muzyczne opracowanie „Chopina 
Pó%nocy”, w postaci Fire Digte fra Bjørnsons „Fiskerjenten” [Cztery pie'ni do „Ry-
baczki” Bjørnsona] (1870–1872) oraz Fra Monte Pincio [Z Monte Pincio] op. 39 
nr 1 i Dulgt Kjærlighed [Ukryta mi%o')] op. 39 nr 2 (1869)31. By% to okres, kiedy 
Bjørnsona fascynowa%a tematyka historyczna Norwegii oraz stare nordyckie sagi, 
a zainteresowanie tymi tematami udzieli%o si$ Griegowi, co sk%oni%o kompozytora 
do podj$cia wspó%pracy z pisarzem na gruncie dramatu i opery narodowej. 

W 1870 roku ukaza% si$ epos Bjørnsona Arnljot Gelline, który odwo%ywa% si$ 
do czasów 'redniowiecznych i panowania w Norwegii króla 'w. Olafa. Dzie%o 
opowiada o losach wyga(ca Arnljota, który stara si$ aby 'w. Olaf jak najszybciej 
zdoby% koron$ królewsk&. Jak pisze Bernard Piotrowski: „Surowe normy i obyczaje 
z epoki wiki(skiej powoduj&, #e wierny Arnjot Gelline zabija ojca swojej uko-
chanej, chocia# pó-niej s%u#&c w oddzia%ach wojskowych króla Olafa, ko(czy #y-
cie jako bohater, cz%owiek moralnie doskona%y, obro(ca wiary chrze'cija(skiej”32. 
W 1871 roku Grieg stworzy% muzyk$ tylko do fragmentu eposu Bjørnsona na 
sopran, alt, chór #e(ski i fortepian, i nada% jej tytu% Foran Sydens Kloster [U furty 
klasztornej] op. 2033. Kompozytor nosi% si$ z zamiarem skomponowania ca%ej 
opery Arnljot Gelline, ale realizacja tego projektu nigdy nie nast&pi%a, z ambitnych 
planów pozosta%o jedynie kilka stron partytury. 

W tym czasie pragnienie napisania opery narodowej by%o w Griegu bardzo 
silne, a wspó%praca z Bjørnsonem stawa%a si$ coraz bardziej obiecuj&ca i w 1873 
roku pojawi%a si$ szansa na urzeczywistnienie wspólnego projektu. Dramaturg 

30 Horton, Grieg, s. 30. W 1872 (?) we wspó%pracy Griega z Bjørnsonem powsta%a pie'( na chór m$ski a cappella 
Kantata Opsang for Frihedsfolket i Norden [Pie'( ku czci wyzwolicieli Skandynawii] napisana na tysi&clecie 
istnienia norweskiej pa(stwowo'ci. Tekst Bjørnsona opowiada o bitwie pod Hafrs/ord, podczas której Harald 
I Hårfagre [Harald Pi$know%osy] (ok. 850–933) pokona% swych przeciwników, co da%o pocz&tek zjednoczeniu 
Norwegii.

31 Ibid., ss. 37–38.
32 Bernard Piotrowski, Edvard Grieg. %ycie – Fascynacje – Dramaty (Pozna(, 2010), s. 55.
33 W 1890 roku Grieg stworzy% wersj$ na sopran, alt, chór #e(ski i orkiestr$.
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chcia% rozwin&) fabu%$ napisanego w 1862 roku poematu Olav Trygvason o królu 
Wikingów, który wprowadzi% chrze'cija(stwo w Norwegii oko%o roku 997. Grieg 
by% bardzo entuzjastycznie nastawiony do tej idei i w latach 1873–76 wspó%praca 
okazywa%a si$ bardzo obiecuj&ca. W ko(cu pojawi%o si$ du#o problematycznych 
kwestii, a Grieg otrzyma% zamówienie od Ibsena na napisanie muzyki do jego 
dramatu Peer Gynt, co spowodowa%o, #e przyja-( Griega z Bjørnsonem zosta%a 
przerwana na trzyna'cie lat. Jak pisze biograf kompozytora John Horton pisarz nie 
doko(czy% tekstu dzie%a, gdy# straci% zainteresowanie dla norweskiej historii i jej 
legend34. Po roku 1870 skierowa% swoj& uwag$ w stron$ tematów bardziej spo%ecz-
nych, politycznych, literackich i zmieni% postaw$ romantyczn& na modernistycz-
n&. Ten prze%om modernistyczny w literaturze norweskiej by% zjawiskiem du#o 
szerszym i nast&pi% pod wp%ywem wyk%adów du(skiego krytyka Georga Brandesa 
(1842–1927) wyg%oszonych na Uniwersytecie w Kopenhadze w 1867 roku. Dzi$-
ki niemu norwescy twórcy zwrócili si$ w kierunku wspó%czesnych problemów, 
zarówno dotycz&cych Norwegii jak i ca%ej Europy. Ruch ten odzwierciedli% si$ 
w twórczo'ci zarówno Bjørnsona jak i Ibsena, a nast$pnie Strindberga. Powodem 
niedoko(czenia libretta Olava Trygvasona mog%o by) tak#e zw&tpienie Bjørnsona 
w chrze'cija(skie przes%anie dramatu, które nast&pi%o u niego w po%owie lat 70. 
XIX wieku. 

W roku 1873 Griegowi uda%o si$ skomponowa) jedynie trzy sceny z pierwsze-
go aktu, które nast$pnie zmieni% i zaaran#owa% na orkiestr$ w latach 1888–89 jako 
opus 50. Premiera utworu odby%a si$ 19 pa-dziernika 1889 roku w Christianii, 
a kolejne wykonanie mia%o miejsce w Kopenhadze 16 listopada 1889 roku. Grieg 
zadedykowa% dzie%o Bjørnsonowi i tym samym nast&pi%o pogodzenie pomi$dzy 
kompozytorem a dramatopisarzem. Grieg wymaga%, aby muzyka do Olava Trygva-
sona mia%a charakter nordycki i jednocze'nie kosmopolityczny. Nie potra*% jednak 
zrozumie) jak ktokolwiek mo#e pomy'le), #e wybra% taki temat do potwierdzenia 
swoich kosmopolitycznych racji35. Rzeczywi'cie dzie%o z jednej strony wskazuje na 
dramatyczny styl Ryszarda Wagnera, zw%aszcza jego Zmierzch bogów36, z drugiej 
na elementy muzyki norweskiej. Si$gaj&c do wczesnego okresu historii Norwegii 
Grieg chcia% ukaza) pierwotn& kultur$, st&d niektóre fragmenty jego muzyki wy-
daj& si$ bardzo proste, dzikie i niemal prymitywne. Od czasu zako(czenia pracy 
nad Olavem Trygvasonem kompozytor szuka% odpowiedniego tematu do napisania 
opery w dramatach Ibsena takich jak Olav Liljekrans czy Hærmændene paa Helge-

34 Horton, Grieg, s. 42.
35 Na temat narodowego i kosmopolitycznego charakteru kompozycji Grieg wypowiada si$ w li'cie do Angula 

Hammericha z dnia 21 listopada 1889 roku. Zob. Benestad (red.), Edvard Grieg. Letters to Colleagues and 
Friends, s. 358.

36 Horton, Grieg, s. 156.
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land [Wikingowie na Helgeland], ale bez sukcesu. Pojawiali si$ tak#e inni autorzy 
np. wspominany ju# wcze'niej Welhaven i jego dzie%o Ejvind Bolt37.

Melodramat Bergliot skomponowany w 1871 roku by% kolejnym owocem 
wspó%pracy z Bjørnsonem38. Jego tre') nawi&zuje do jednej z sag islandzkiego hi-
storyka, skalda i polityka Snorri Sturlusona (1178–1241). Dzie%o opowiada o Ber-
gliot, #onie Einara – przywódcy ch%opów, która w akcie zemsty na królu Haraldzie, 
mordercy jej m$#a i syna, wezwa%a lud norweski do powstania przeciwko zbrod-
niczemu w%adcy. „Dumna, twarda, ale zrównowa#ona Bergliot by%a dla Bjørnsona 
uosobieniem i symbolem kobiety nie tylko epoki wiki(skiej, ale i czasów wspó%-
czesnych dramaturgowi”39. Wspólne dzie%o Bjørnsona i Griega mia%o bardzo pa-
triotyczny charakter, czego dowodem jest fakt, #e wykonano je 7 grudnia 1905 
roku w Christianii, w zwi&zku z uzyskaniem przez Norwegi$ niepodleg%o'ci. 

Rok pó-niej w 1872 roku Grieg skomponowa% do wiersza Bjørnsona kantat$ 
Landkjenning [Poznanie kraju] na baryton solo, chór m$ski i harmoni$, któr& 
nast$pnie zorkiestrowa% w 1881 roku jako opus 31. Tematyka tego utworu tak#e 
dotyczy czasów 'redniowiecznych i 'ci'le wi&#e si$ z tematem niedoko(czonej 
opery Olav Trygvason. 

W tej kompozycji aspiracje i dokonania norweskiego króla maj& nie tylko charakter 
religijny i etyczny, ale s& te# uznaniem dla Norwegów jako ch%opskiej spo%eczno'ci, 
broni&cej swoich odr$bnych, cho) poga(skich w oczach chrze'cijan obyczajów i war-
to'ci kulturowych40.

Grieg napisa% do swojego biografa Gerharda Schjelderupa, #e tekst i muzyka jest 
dzie%em okoliczno'ciowym i zosta%y napisane z my'l& o koncercie 17 maja 1872 
roku, na którym zbierano pieni&dze na odnowienie Katedry w Trondheim41. 

Równie# w 1872 roku sko(czy% pisa) muzyk$ do sztuki Bjørnsona Sigurd Jor-
salfar [Sigurd Krzy#owiec] op. 22. Jak pisze Bernard Piotrowski: 

Tre') sztuki wzi$ta jest z dramatu staroskandynawskiego o #yciu dwóch króli – braci 
Sigurda i Eisteina, #yj&cych w pocz&tkach XII wieku. Powracaj&c z wyprawy krzy#o-
wej, król Sigurd oskar#a brata, #e -le rz&dzi% pa(stwem. By% zarazem przekonany, #e 

37 Ibid., s. 51.
38 Pocz&tkowo Bergliot zosta%a napisana jako melodramat z fortepianem, nast$pnie w 1885 roku partia forte-

pianu zosta%a zorkiestrowana przez Griega. Du(ski kompozytor Peter Heise (1830–79) w podobnym czasie 
napisa% muzyk$ do tego samego tekstu Bjørnsona, na g%os solowy i orkiestr$.

39 Piotrowski, Edvard Grieg, s. 58.
40 Ibid., s. 57.
41 List Griega do Schjelderupa, z dnia 11 maja 1904 roku w: Benestad (ed.), Edvard Grieg: Diaries, Articles, 

Speeches, s. 610. Por. Horton, Grieg, s. 38.
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jego czyny jako krzy#owca pozostan& w pami$ci potomnych, zarazem Eistein broni si$ 
odpowiadaj&c bratu, #e dobrze zarz&dza% pa(stwem i z pewno'ci& na trwa%e pozosta-
nie w pami$ci norweskiego ludu. Sigurd w ko(cu przyznaje racj$ bratu, a zakochana 
w Eisteinie pi$kna Borghilda zostaje #on& w%a'nie Sigurda. M&dry doradca Ivar Inge-
mundson cieszy si$ z polubownego za%atwienia sporu, bo to w%a'nie gwarantuje pokój 
ludowi i zamo#no') kraju42.

Muzyka do sztuki Bjørnsona sk%ada si$ z o'miu cz$'ci. Nie utrzyma%a si$ 
jednak w repertuarze koncertowym i po wielu latach w 1892 roku Grieg wybra% 
trzy fragmenty i zorkiestrowa% je jako op. 56. Z tej trzycz$'ciowej suity znaczn& 
popularno') zdoby% Hyldningsmarsj [Marsz pok%onny], który cz$sto jeszcze mo#-
na spotka) w programach koncertowych, natomiast ca%o') utworu nie uzyska%a 
tak mi$dzynarodowego rozg%osu jak dwie suity z muzyki do sztuki Ibsena Peer 
Gynt.

Grieg ze swoj& #on& Nin& byli bar-
dzo cz$sto go')mi w domu Bjørnsona 
i jego #ony Karoline. Podczas tych 
spotka( arty'ci poruszali bardzo wie-
le istotnych problemów zwi&zanych 
z Norwegi&, co mia%o niew&tpliwy 
wp%yw na ukszta%towanie si$ osobo-
wo'ci kompozytora i jego pó-niejszego 
stosunku do polityki. 15 czerwca 1903 
roku podczas swoich 60. urodzin Grieg 
nazwa% swojego przyjaciela „Norwe-
giem, który jest najbli#ej naszych serc. 
Dlaczego? Poniewa# jeste' zawsze na-
sz& budz&c& 'wiadomo'ci&. Poniewa# 

poprzez Ciebie czujemy puls Norwegii“43. Niektóre z utworów napisanych do 
tekstów Bjørnsona uwa#a% za swoje najlepsze i najbardziej ukochane kompozycje, 
cz$sto wprowadza% je do programów koncertów, którymi dyrygowa%, aby nada) im 
patriotyczny wyd-wi$k.

42 Piotrowski, Edvard Grieg, ss. 59–60.
43 „.e Norwegian who is closest to our hearts. And why? Because you are always our wakeful conscience. 

Because it is through you that we feel Norway’s pulse”. Benestad, Halverson (red.), Edvard Grieg: Diaries, 
Articles, Speeches, s. 112. T%umaczenie w%asne autora.

Przyk!ad 4. Karoline i Bjørnstjerne 
Bjørnson z Nin& i Edwardem Griegem 
w Aulestad (ok. 1904) (Biblioteka Publicz-
na w Bergen, Archiwum Griega).
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Grieg i Ibsen
Podczas pracy nad niedoko(czon& oper& Olav Trygvason Grieg pozna% bli#ej drugie-
go s%ynnego dramatopisarza norweskiego Henryka Ibsena (1828–1906)44. W tym 
czasie kariera Ibsena dopiero si$ rozwija%a, ale z czasem mia% si$ on okaza) jednym 
z najwi$kszych dramaturgów i innowatorów teatru od czasów Szekspira45. 

W 1874 roku Ibsen zwróci% si$ do Griega z pro'b& o napisanie muzyki do jego 
sztuki Peer Gynt46. Pocz&tkowo kompozytor skar#y% si$ w li'cie do Bjørnsona, #e 
musi pisa) muzyk$ do najbardziej niemuzycznego z tematów47. Nie by% te# pierw-
szym, poniewa# w 1860 roku szwedzki kompozytor August Söderman (1832–76) 
napisa% par$ utworów na g%os z fortepianem opartych na sztuce Ibsena. Grieg 
przyj&% propozycj$ Ibsena i mimo pocz&tkowych trudno'ci, które wydawa%y mu 
si$ czasem nie do przezwyci$#enia, pracowa% w bardzo szybkim czasie w skutek 
czego w roku nast$pnym dzie%o z%o#one 26 utworów muzycznych by%o gotowe. 
Prapremiera Peer Gynta odby%a si$ 24 lutego 1876 roku i by%a niekwestionowa-
nym sukcesem. Wszyscy krytycy wyra#ali si$ bardzo entuzjastycznie, a spektakl 
powtórzono a# trzydzie'ci sze') razy48. 

Fabu%a sztuki napisanej przez Ibsena w 1867 roku powsta%a na materiale ludo-
wych ba'ni i inspiracji narodowo-romantycznych49. Peer Gynt %&czy ró#ne gatunki 
literackie takie jak: ba'(, tragedia charakterów, komedia fantastyczno-satyryczna 
czy moralitet50. Jest to opowie') o norweskim m%odzie(cu i awanturniku Peer 
Gyncie, który pe%en wizji i fantazji marzy o w%adzy i bogactwie. Post$puje przy 
tym jak zwyk%y egoista, robi tylko to, na co ma ochot$. Po pobycie w Norwegii 
wyje#d#a na Bliski Wschód, staje si$ kupcem i dorabia si$ maj&tku. T$sknota za 
ojczyzn& powoduje, #e powraca w rodzinne strony. Niestety okr$t tonie u wybrze-
#y Norwegii z ca%ym jego dobytkiem i Peer traci wszystko. Ma jednak do kogo 
wróci), poniewa# ukochana Solwejga ci&gle na niego czeka, a dzi$ki jej mi%o'ci 
Peer Gynt przechodzi przemian$. 

Muzyka do Peer Gynta okaza%a si$ jednym z najbardziej szcz$'liwych rezul-
tatów wspó%pracy pomi$dzy kompozytorem i dramatopisarzem. Grieg odnalaz% 
w wymy'lonej postaci Ibsena bogactwo charakteru, dzi$ki czemu stworzy% swoje 
najpi$kniejsze i obecnie najbardziej rozpoznawalne utwory. Na prze%omie wie-

44 Arty'ci po raz pierwszy spotkali si$ w 1865 roku w Rzymie, a do roku 1874 mimo tego, #e Grieg skompono-
wa% jedn& pie'( do wiersza Ibsena (op. 15 nr 1) nie mieli ze sob& kontaktu.

45 Horton, Grieg, s. 36.
46 Zob. Benestad, Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 175.
47 Ibid., s. 174.
48 Ibid., s. 179.
49 Piotrowski, Edvard Grieg, s. 72.
50 Ibid.
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ków sztuka Ibsena z muzyk& Griega rozpocz$%a triumfaln& podró# po Europie. 
Czo%owy wiede(ski krytyk Eduard Hanslick (1825–1904) napisa% w 1891 roku 
prorocze s%owa, #e: „Peer Gynt Ibsena b$dzie #y% tylko dzi$ki muzyce Griega”51. 
Chocia# kompozytor odniós% niebywa%y sukces nie by% zadowolony z uko(czonej 
muzyki i wielokrotnie do niej powraca%. Z ca%ego materia%u muzycznego wybra% 
osiem utworów, które przeinstrumentowa% i stworzy% dwie orkiestrowe suity: op. 
46 (1887–88) oraz op. 55 (1890–92). 

Podczas kiedy tematyka historyczno-narodowa w twórczo'ci Griega zwi&zana 
jest z postaci& Bjørnsona, tematyka mitologiczno-fantastyczna przenika dzie%a pi-
sane do tekstów Ibsena. Zarówno w pie'niach jak i w Muzyce do Peer Gynta op. 23 
pe%no jest w&tków fantastycznych i postaci mitologicznych zwi&zanych ze 'wiatem 
ba'ni i legend skandynawskich52. W&tki fantastyczne znajduj& si$ zw%aszcza w II 
akcie, kiedy tytu%owy bohater spotyka narzeczone trolli (nr 5 Peer Gynt og seterjen-
tene), a potem córk$ samego Króla Gór (nr 6 Peer Gynt og Den Grønnkledte [Peer 
Gynt i kobieta w zieleni]) i dostaje si$ do groty. Tam poznaje samego Króla Gór 
(nr 8 I Dovregubbens hall [W grocie Króla Gór]), a córka Króla ta(czy przed nim 
taniec (nr 9 Dans av Dovregubbens datter [Taniec córki Króla Gór]), a nast$pnie 
Peer próbuje uciec trollom (nr 10 Peer Gynt jages av troll [Peer Gynt z%apany przez 
trolle]). Kiedy grota pod wp%ywem d-wi$ku bicia dzwonów zostaje zniszczona, 
Peer Gynt zostaje przysypany skalnym gruzem i zaczyna rozmawia) z g%osem wy-
obra#onym tutaj przez posta) mitologiczn& Bøyga (nr 11 Scene med Bøygen, [Scena 
z Bøygiem]). Muzyka Griega napisana do tych fragmentów dramatu Ibsena jest 
wyrazista, prosta, efektownie zinstrumentowana i bazuje na motywach ludowych. 
Kompozytor bardzo krytycznie wypowiada% si$ o obecnie najbardziej znanym 
fragmencie jego muzyki I Dovregubbens hall [W grocie Króla Gór]. „Napisa%em 
tak#e co' do sceny w grocie Króla Gór, czego literalnie nie mog$ s%ucha) poniewa# 
absolutnie 'mierdzi krowimi plackami, wyolbrzymionym norweskim prowincjo-
nalizmem i trollow& samowystarczalno'ci&”53.

51 „Before long it may well be that Ibsen’s Peer Gynt will continue to live only through Grieg’s music”. Benestad, 
Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 183. T%umaczenie w%asne autora.

52 Obok dzie% napisanych do tekstów Ibsena tematyka mitologiczna i fantastyczna pojawia si$ przede wszystkim 
w tytu%ach miniatur fortepianowych. Grieg wspomina w nich o skrzydlatych duchach-elfach Alfedans [Taniec 
elfów] op. 12 nr 4 na fortepian (1863–67), gnomach – le'nych kar%ach – Tusseslåt [Pochód gnomów] na 
fortepian (1898), trollach – w%ochatych olbrzymach zamieszkuj&cych pieczary albo lasy Trolltog [Marsz trolli] 
op. 54 nr 4 na fortepian (1891), Småtroll [Ma%y troll] op. 71 nr 3 na fortepian (1901). Zob. Wojciech St$pie(, 
„Musical Categories of the Uncanny in Edvard Grieg`s Troll Music”, Studia Musicologica Norvegica, 2012/38, 
ss. 46–64. 

53 „I have also written something for the scene in the hall of the mountain king – something that I literally can’t 
stand to listen to because it absolutely reeks of cow pies, exaggerated Norwegian provincialism, and trollish self
-su0ciency”. Benestad, Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 185. T%umaczenie w%asne 
autora.
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Przyk!ad 5. Erik Werenskiold (1855–
1938): portret Henryka Ibsena (Muzeum 
Edwarda Griega w Troldhaugen, KODE – 
Muzeum Sztuki w Bergen).

Dwa lata po sko(czeniu pracy nad 
Peer Gyntem Grieg napisa% Seks Digte af 
Henrik Ibsen [Sze') pie'ni do s%ów Hen-
ryk Ibsena] op. 25 (1876). W dwóch 
z nich: Spillemænd [Szpilman] oraz 
Med En vandlilje [O lilii wodnej] poja-
wia si$ motyw wodnego ducha – fosse-
grima, który czaruje sw& magiczn& gr& 
na *deli hardingfele. W drugiej pie'ni 
z tego zbioru En svane [,ab$d-] Ibsen 
tak#e nawi&zuje do 'wiata mitologii. 
U Celtów motyw %ab$dzia sp$tanego 
srebrnym %a(cuchem jest symbolem 
boskiego istnienia poddanego prze-
obra#eniu, natomiast w mitologii nor-
dyckiej %ab$d- jest symbolem duszy. 
Wiersz Ibsena sk%ada si$ z czterech 
krótkich strof napisanych pi$cio- b&d- 
sze'ciozg%oskowcem, co stanowi bezpo-
'redni& analogi$ do formy staronordy-
ckich wierszy.

W latach 1877–78 Grieg ponow-
nie si$ga do w&tków mitologicznych 
w dwóch bardzo osobistych kompozy-
cjach: pie'ni Den Bergtekne [Niewolnik 
gór] op. 31 na baryton, orkiestr$ smyczkow& oraz dwa rogi do tekstu staronorwe-
skiego wiersza oraz Kwartecie smyczkowym g-moll op. 27. Den Bergtekne odnosi 
si$ do ludowej legendy o m%odym m$#czy-nie, który w$druje w lesie blisko za-
czarowanego kamienia, gdzie nast$pnie zostaje pochwycony przez córki górskiego 
olbrzyma – jøtula i nigdy nie powraca do normalnego #ycia. Dzie%o jest utrzymane 
w tonacji g-moll, tej samej w której napisana jest Ballada g-moll op. 24 oraz Kwar-
tet smyczkowy op. 27, a tonacja ta ma niezwykle wa#ne znaczenie u Griega. Po jed-
nym z wykona( Den Bergtekne kompozytor wyzna% w li'cie do swojego przyjaciela 
Frantsa Beyera (1851–1918): „Opowie') mia%a tak uderzaj&cy demoniczny efekt, 
#e by%em zupe%nie zauroczony“54. Po wykonaniu kompozycji Henry Eymie napisa% 
nast$puj&c& recenzj$ w L’Art Musical: „Bergtekne posiada atmosfer$ o wyj&tkowo 

54 „.e tale had such a strikingly demonic e1ect that I was completely enraptured”. Ibid., s. 234. T%umaczenie 
w%asne autora.
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silnej ekspresji. Wielu utrzymuje, #e Grieg nie jest g%$boki w swojej muzyce. Ale 
tutaj pokazuje, #e jest nie tylko wra#liwym mistrzem, ale posiada tak#e zarówno 
g%$bi$ jak i si%$“55.

Hardanger i hardingfele
Latem 1877 roku Grieg po raz pierwszy wybra% si$ wraz ze swoj& #on& Nin& 
w górzysty region Norwegii – Hardanger. Pocz&tkowo zatrzymali si$ w Övre Bö-
rve w Ullensvang, a nast$pnie w Lofthus w go'cinie u Hansa i Brity Utne, gdzie 
komponowa% w miejskim pokoju szkolnym. Pó-niej wynaj&% chatk$ na wybrze#u 
*ordu Sør/orden, na tyle du#&, #e móg% w niej zmie'ci) pianino, krzes%o i stó%56. 
Wyjazd przeci&gn&% si$ a# do jesieni 1878 roku i by% jednym z najszcz$'liwszych 
i najbardziej p%odnych okresów w jego #yciu. Grieg zachwyca% si$ pi$knem krajo-
brazu, który roztacza% si$ z jego okna, obserwowa% zwyczaje i zachowania ludno'ci 
oraz nas%uchiwa% melodii ludowych granych na hardingfele. Pewnego dnia ujrza% 
skrzypka graj&cego w %odzi, co natchn$%o go do skomponowania fortepianowego 
utworu op. 28 nr 457.

W czasie tego pobytu powsta%o najwybitniejsze dzie%o kameralne Griega 
Kwartet smyczkowy g-moll op. 27, w którym wykorzysta% cytat z w%asnej pie'ni 
Spillemænd op. 25 nr 1. Tekst pie'ni pióra Ibsena opowiada o muzyku, który 
urzeczony gr& na hardingfele wodnego trolla – fossegrima postanawia po'wi$-
ci) si$ sztuce i traci mi%o') ukochanej kobiety. Tematyka pie'ni by%a w rze-
czywisto'ci opisem w%asnej sytuacji kompozytora, który prze#ywa% problemy 
w ma%#e(stwie z Nin& i zastanawia% si$ nad swoj& drog& twórcz&. Na wielu 
kartach partytury kwartetu znajduj& si$ liczne odwo%ania do muzyki granej na 
hardingfele, co jest owocem zetkni$cia si$ kompozytora z muzykami graj&cymi 
na tym instrumencie. 

Podczas pobytu w Hardanger podj&% tak#e pierwsze próby samodzielnego 
zanotowania granych przez nich melodii i marszy weselnych. By% tak oczarowany 
tym regionem Norwegii, #e zdecydowa% si$ sp$dzi) tam swoje 35 urodziny, na 
które zaprosi% wielu go'ci, w'ród których najwa#niejszym by% Ole Bull58. Grieg 
powraca% do Hardanger wielokrotnie w kolejnych latach, dzi$ki czemu móg% 
dobrze pozna) muzyk$ tego regionu, co z pewno'ci& przyczyni%o si$ do powsta-

55 „Bergtekne has an atmosphere with extremely dramatic expression. Many maintain that Grieg has no depth 
in his music. But here he shows that he is not only a sensitive master, but that he has both depth and 
strength”. Recenzja z dnia 22 kwietnia 1894 roku, w: Beryl Foster, #e Songs of Edvard Grieg (Woodbridge, 
2007), s. 122. T%umaczenie w%asne autora.

56 Z powodu du#ej ilo'ci ciekawskich przechodniów Grieg zdecydowa% si$ przenie') chatk$ w bardziej spokojne 
miejsce, w czym pomog%o mu 50 miejscowych ch%opów.

57 Horton, Grieg, s. 55.
58 Ibid., s. 58
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Przyk!ad 6. Pierwsza strona manuskryptu Kwartetu smyczkowy g-moll op. 27 Griega 
(1877–78) (Biblioteka Publiczna w Bergen, Archiwum Griega).

nia najbardziej oryginalnego zbioru utworów fortepianowych Slåtter [Norweskie 
ta(ce ch%opskie] op. 72 (1902–03). Tym razem nie si$gn&% do zbioru Lindemana 
i w%asnych transkrypcji, ale poprosi% swojego przyjaciela kompozytora Johanna 
Halvorsena (1864–1935), aby pomóg% mu zanotowa) melodie ludowe grane przez 
ludowego skrzypka hardingfele Knuta Johannessen’a Dale (Dahle) (1834–1921). 
Dale sam skontaktowa% si$ z Griegiem i prosi% o spisanie melodii ludowych, które 
wykonuje. „Wyja'nia%, #e powoduje nim troska o przysz%o') tradycji ludowej, tra-
dycji znakomitego Myllargutena, która wraz ze 'mierci& jego i innych, nielicznych 
uczniów wielkiego mistrza, przepadnie”59. Grieg wzi&% na warsztat 17 transkrypcji, 
a jego niezwykle nowatorskie opracowania zainspirowa%y pó-niejszych kompozy-
torów europejskich (m.in. Bel$ Bartóka) do stworzenia podobnych opracowa( 
muzyki ludowej ich w%asnych krajów. 

59 Dagmara ,opatowska-Romsvik, Od patriotycznej powinno&ci do artystycznych eksperymentów. Melodie ludowe 
na hardingfele w twórczo&ci Griega, Grovena i #oresena (Kraków, 2011), s. 107.



W O J C I E C H  S T ! P I E "

80

Inspiracje gr& na hardingfele mo#na zaobserwowa) tak#e na przyk%adzie in-
nych jego kompozycji60. Uwertura I høst [Jesieni&] op. 11 (1865), która zosta%a 
oparta na w%asnej pie'ni Efteraarsstormen [Jesienna burza] do tekstu Christiana 
Richardta (op. 18 nr 4), wykorzystuje w zako(czeniu melodi$ na hardingfele pt: 
Nord$ordingen ze zbioru VIII Norske Slåtter for Hardangerfele Carla Scharta61. 
Grieg wykorzysta% tak#e typowe cechy dla ta(ca springar, dzi$ki czemu próbowa% 
nada) uwerturze formaln& spójno'). Natomiast fragmenty inspirowane melodi& 
na hardingfele pojawiaj& si$ bardzo sporadycznie, zalewie w kilku odcinkach i s& 
przez kompozytora mocno przetworzone, poprzez zmian$ rytmiki i harmoniki62. 
Próbowa% tak#e wzmocni) charakter ludowy utworu „za pomoc& burdonowych 
pustych kwint, na tle których wprowadzi% […] temat. Pocz&tek ka#dego motywu 
uwypukli% dodatkowo mocnymi akcentami”63. Mimo ambitnej próby oddania 
brzmienia muzyki norweskiej pierwsza wa#na kompozycja symfoniczna wykazuje 
wp%ywy zarówno niemieckiego romantyzmu jak i muzyki orkiestrowej Nielsa Ga-
de64. Grieg nie by% zadowolony z orkiestracji tego utworu i do roku 1888, kiedy 
wzi&% dzie%o ponownie na warsztat, uwertura nie by%a praktycznie wykonywana.

Landsmål w pie'niach Griega
Norwegia od XVI do XIX wieku by%a krajem niesuwerennym, zwi&zanym uni& po-
lityczn& z Dani&, a #ycie muzyczne skupia%o si$ wokó% dworu królewskiego w Ko-
penhadze. W 1814 roku kraj na par$ miesi$cy odzyska% niepodleg%o'), po czym po 
krótkiej walce zbrojnej tron obj&% król szwedzki. Mimo autonomii w Królestwie 
Szwecji, od 1814 roku Norwegia nie posiada%a w%asnego j$zyka. Chocia# konsty-
tucja przyj$ta przez parlament mówi%a o j$zyku norweskim mia%a na my'li j$zyk 
du(sko-norweski (riksmål) gdy# dawny norweski znikn&% w XVI wieku65. 

Z pocz&tkiem lat 30. XIX wieku rozpocz$%a si$ próba zrekonstruowania nor-
weskiego poprzez si$gni$cie do dialektów ludowych i j$zyka staronorweskiego. 
Najwa#niejsz& rol$ odegra% Ivar Aasen (1813–96), który chcia% stworzy) j$zyk 
w oparciu o mow$ prostego ludu. Podró#uj&c po kraju i badaj&c ró#ne dialekty 
norweskie sformu%owa% zasady gramatyczne nowego j$zyka nazwanego landsmål, 
czego owocem by%a wydana w 1848 roku Det Norske Folkesprogs Grammatik [Gra-

60 Wp%yw tradycji muzyki ludowej granej na hardingfele mo#na zaobserwa) tak#e w dwóch ta(cach: halling oraz 
springar z Muzyki do Peer Gynta op. 23 nr 2 i 3 (1874–75), oraz w stylizacjach ta(ców norweskich na forte-
pian: np. Halling op. 38 nr 4, Halling op. 47 nr 4, Springar op. 47 nr 6, Gangar op. 54 nr 2, Halling op. 71 
nr 5.

61 ,opatowska-Romsvik, Od patriotycznej, s. 102.
62 Ibid., s. 107.
63 Ibid., s. 105.
64 Horton, Grieg, s. 25.
65 ,opatowska-Romsvik, Od patriotycznej, s. 29.
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matyka j$zyka norweskiego]. Aasen wierzy%, #e nowy j$zyk „przyczyni si$ do zjed-
noczenia narodu, »który teraz sk%ada si$ równie# z obcych, nie imigrantów, lecz 
rodaków, którzy przeszli na obc& stron$«”66. Norwedzy byli jednak podzieleni, je'li 
chodzi o akceptacj$ nowego j$zyka. Najni#sze klasy spo%eczne podziela%y pogl&d 
Aasena, natomiast inteligencja pomys% odrzuci%a, uwa#aj&c, #e dzi$ki j$zykowi 
du(sko-norweskiemu: riksmål Norwedzy mog& czu) si$ bardziej Europejczykami, 
a powrót do dialektu ch%opskiego by%by rodzajem uwstecznienia kultury67. Ten 
drugi pogl&d podzielali równie# najwybitniejsi pisarze norwescy Bjørnson i Ibsen, 
którzy nigdy nie wykorzystali landsmål, a Ibsen uczyni% z niego nawet cel drwiny 
w Peer Gyncie68. 

Podczas pobytu w Hardanger Grieg odkry% poezj$ Aasmunda Olavsson Vinje 
(1818–70) pisan& w ludowym landsmål69. Kompozytor podj&% si$ wi$c bardzo 
ryzykownej próby bior&c na warsztat wiersze w nieakceptowanym powszechnie 
j$zyku. Spotkanie z poezj& Vinje okaza%o si$ bardzo twórcze i zaowocowa%o zbio-
rem 12 Melodier til Digte af A.O.Vinje [12 Melodii do s%ów A. O. Vinje] op. 33 
(1873–80). W'ród pie'ni znalaz%y si$ jego ukochane kompozycje takie jak Våren 
[Ostatnia wiosna], czy Den Særde [Zranione serce], które wkrótce zosta%y opraco-
wane na orkiestr$ smyczkow&, jako To elegiske melodier [Dwie melodie elegijne] 
op. 34. Chocia# Grieg cz$sto wykonywa% ten cykl na koncertach, jednak w j$zyku 
muzycznym pie'ni pobrzmiewa wi$cej indywidualnego stylu kompozytora ni# lu-
dowej muzyki norweskiej. „Kiedy stoj$ i dyryguj$ [Ostatni& wiosn&], brzmi jakby 
ca%a natura tam w domu chcia%a wzi&) mnie w obj$cia. Tak, by%em prawdziwie 
dumny i szcz$'liwy, #e jestem Norwegiem”70.

Kolejnym prze%omowym wydarzeniem na drodze twórczej Griega by%o ze-
tkni$cie z Arne Garborgiem (1851–1924) – jednym z najbardziej niezwyk%ych 
osób w norweskiej literaturze drugiej po%owy XIX wieku i aktywnym dzia%aczem 
na rzecz spopularyzowania j$zyka landsmål. W swoich utworach poetyckich Gar-
borg przedstawia% 'rodowisko wsi, jak i #ycia ma%ych norweskich miast71. T%em 
cyklu wierszy Haugtussa [Górskie dziewcz$] opublikowanych w 1895 roku by%a 
odosobniona kraina Jæren, na po%udnie od Stavanger. Tematem dzie%a jest histo-
ria m%odej wiejskiej dziewczyny, która ma dar jasnowidzenia, przez co pozostaje 
w bardzo bliskim kontakcie z przyrod& i nadprzyrodzonymi mocami. Jej mi%osne 

66 Ibid., s. 30.
67 Ibid.
68 Horton, Grieg, s. 57.
69 Ibid.
70 „When I stood I conduct Spring and it sounded the whole of nature there at home wanted to take me into its 

embrace, yes, I was truly proud and glad to be Norwegian”. Dahl jr, Troldhaugen, s. 28. T%umaczenie w%asne 
autora.

71 Piotrowski, Edvard Grieg, s. 143.
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uczucie pe%ne #aru, zostaje odrzucone, 
a pocz&tkowa rado') przemienia si$ 
w smutek. Jednak dzi$ki ucieczce w na-
tur$ i jej nadprzyrodzony 'wiat uzysku-
je m&dro') i pokój72. 

Grieg by% pod g%$bokim wra#eniem 
cyklu, uwa#a% wr$cz, #e „jest to bardzo 
oryginalna ksi&#ka, do której muzyka 
jest ju# rzeczywi'cie skomponowana, 
powinna by) tylko spisana”73. Owo-
cem spotkania z poezj& Garborga by%o 
osiem pie'ni Haugtussa op. 67 (1895–
98) i pi$) kolejnych, które kompozytor 
nie w%&czy% do cyklu, poniewa# uwa#a% 
za zdecydowanie s%absze (EG152). S& 
to niew&tpliwie najbardziej oryginale 
pie'ni Griega, w których twórca z mi-
strzostwem przetworzy% bogate tre'ci 
zaczerpni$te z folkloru, z obrazami na-

tury, a tak#e podj&% prób$ oddania psychologicznych i religijnych tre'ci74. Znajduj& 
si$ w nich bezpo'rednie nawi&zania do zwrotów melodyczno-harmonicznych har-
dingfele (nr 1 Det syng [Pokusa] oraz nr 3 Blåbœr-Li [Jagodowe zbocze]), ta(ców 
norweskich (springdans w nr 5 Elsk [Mi%o')], halling w nr 6 Killingdans [Taniec 
ko-l&tek]), tradycyjnej budowy pie'ni znanej, jako stev (w Elsk) oraz stosowania 
onomatopei w celu zobrazowania p%yn&cego strumyka (nr 8 Ved Gjœtle-Bekken 
[Przy potoku Gjœtle])75. Fantastyka 'wiata nadprzyrodzonego wyra#ona jest przez 
Griega poprzez niezwyk%& harmoni$ (bitonalno'c w pie'ni Killingdans), efekty ilu-
stracyjne (srebrny ko%owrotek w formie harfowego przebiegu w Det syng), a tak#e 
nawi&zanie do muzyki górskiej granej na rogu kozim (w pie'ni Ku-Lok z poza op. 
67)76. Ca%o') cyklu %&czy g%$boko spójna koncepcja, pie'ni mo#na odczytywa) na 
wielu ró#nych poziomach i wyra-nie pobrzmiewa w nich zami%owanie Griega do 
tematyki zwi&zanej z górami oraz norwesk& przyrod&.

72 Horton, Grieg, s. 94.
73 „A most original book, to which the music is really composed already, and only needs to be written down”. 

Ibid., s. 94. T%umaczenie w%asne autora.
74 Ibid., s. 189.
75 Ibid., ss. 190–191.
76 Benestad, Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, ss. 343–344.

Przyk!ad 7. Ok%adka manuskryptu cyklu 
pie'ni Haugtussa [Górskie dziewcz$] (Bi-
blioteka Publiczna w Bergen, Archiwum 
Griega).
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Krajobraz norweski w kompozycjach Griega
Kolejnym z wa#nych odkry) Griega podczas pobytu w Hardanger by%y piesze 
wycieczki, które dostarcza%y mu wielu nowych inspiruj&cych idei. Odt&d wyjazdy 
w góry b$d& stale towarzyszy%y kompozytorowi i mimo powracaj&cej choroby b$-
dzie je kontynuowa% a# do ko(ca swojego #ycia. Szczególnie wa#ne w kalendarzu 
Griega by%y letnie podró#e po górzystym regionie Jotunheim. Towarzyszami jego 
górskich wycieczek byli zazwyczaj jego przyjaciele Frants Beyer, Christian Sinding 
(1856–1941), Frederick Delius (1862–1934), Percy Grainger (1882–1961) i Ju-
lius Röntgen (1855–1932)77. 

Grieg pozostawi% szczegó%owy opis jednej z takich wypraw w li'cie do Niel-
sa Ravnkilde z dnia 17 pa-dziernika 1887 roku:

Mój ukochany Jotunheim, gdzie przez dwa tygodnie ka#dego lata z moim szlachetnym 
przyjacielem Frantsem Beyerem k&pi$ si$ w tym, co bezczasowe. […] Musz$ powie-
dzie) Ci o czym', co wydarzy%o si$ pewnego cudownego, s%onecznego sierpniowego 
dnia pomi$dzy szczytami Skagastol. Chcieli'my przej') grzbiet górski nazywany Mt. 
Friken, ale nie mogli'my dosta) górskiego przewodnika… Wtedy dwie bardzo pi$kne 
mleczarki pojawi%y si$ na letniej farmie w górach – jednak starsza i druga m%odsza 
blondynka o imieniu Susanne. Zaoferowa%y, #e wska#& nam drog$. 2miej&c si$ i 'pie-
waj&c wspi$li'my si$ na gór$, a kiedy osi&gn$li'my szczyt usiedli'my i cieszyli'my si$ 
tym, co nasze plecaki mia%y do zaoferowania. Koniak i zmro#ona woda z lodowca 
podnios%y nastrój przyj$cia do absolutnie eterycznych wysoko'ci. Ale najpi$kniejsza 
cz$') ci&gle mia%a nadej'), poniewa# Susanne mia%a ze sob& ma%y, narodowy instru-
ment – róg kozi, który wydawa% tylko trzy d-wi$ki, i kiedy dziewczyny po#egna%y nas 
(poniewa# musia%y z powrotem zej') na dó% aby wydoi) krowy), i kiedy Frants i ja sta-
li'my zafascynowani przez przepi$kny widok i spogl&dali'my na nie w$druj&ce górskim 
grzbietem, blondw%ose, smuk%e i wyprostowane na tle niebieskiego horyzontu, nagle 
si$ zatrzyma%y. Susanne podnios%a róg kozi do ust, nigdy nie zapomn$ tego widoku, 
ich sylwetki skontrastowane z ja'niej&cym letnim niebem: wtedy us%yszeli'my delikat-
ny, melancholijny d-wi$k, tak jakby dobiega% z otaczaj&cych nas gór. Kiedy ostatnie g 
zamilk%o w oddali, spojrzeli'my na siebie i obaj ton$li'my we %zach! Poniewa# czuli'my 
to samo78.

77 Horton, Grieg s. 81.
78 „My beloved Jotunheim, where for two weeks every summer, together with my noble friend Frants Beyer, 

I bathe myself in that which is timeless. […] I must tell you about something that happened one marvelous, 
sunny August day right between the Skagastol peaks. We wanted to cross a ridge called Mt.Friken, but we 
couldn’t get a mountain guide… .en two very pretty milkmaids appeared from the summer farm in the 
mountain – one an older girl and the other a young blond girl named Susanne. .ey o1ered to show us the 
way. Laughing and singing we headed up the mountain, and when we got to the top we sat down and enjoyed 
whatever our knapsacks had to o1er us. Cognac and ice-cold glacier water raised the mood of the party to 
absolutely ethereal heights. But the most beautiful part was still to come, for Susanne had with he a small, 
national instruments – a goat horn that sounds only three notes; and when the girls had bid us farewell up 
there at the top of the mountain (because now they had to go down again to milk the cows), and as Frants 
and I just stood there absorbed by the beautiful sight as we watched them hiking along the mountain’s edge, 
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Wielkie wra#enie, jakie wywar%a na 
Griegu trzyd-wi$kowa melodia grana 
na rogu kozim – lur odzwierciedli%o 
si$ w kilku kompozycjach. Motywy 
na'laduj&ce brzmienie tego instru-
mentu pojawi& si$ przede wszystkim 
w utworach fortepianowych w formie 
prostych jednog%osowych melodii op-
artych na trzech lub czterech d-wi$-
kach: Hjemve [T$sknota za domem] 
op. 57 nr 6, Aften på høy$ellet [Wie-
czór w górach] op. 68 nr 4 i Lualåt 
[Melodia górska] op. 73 nr 7 i nieod-
%&cznie wi&#& si$ z  tematyk& gór79.

Jednak malownicza sceneria norwe-
skich krajobrazów inspirowa%a Griega do tworzenia tak#e innych muzycznych por-
tretów natury, co wi&za%o si$ z przeprowadzk& w okolice Bergen. W po%owie lata 
80., po kilkunastu latach zamieszkiwania w ró#nych cz$'ciach Europy (zw%aszcza 
w Kopenhadze i Lipsku) oraz Norwegii (Christiania, Hardanger), Edward i Nina 
Grieg zdecydowali si$ na budow$ w%asnego domu. Ich willa zosta%a usytuowana 
na wzgórzu, z którego roztacza% si$ przepi$kny widok na *ord i zosta%a nazwana 
Troldhaugen [Wzgórze Trolli]. Miejsce odosobnione i dzikie by%o idealnym schro-
nieniem dla kompozytora, a jego kontakt z norwesk& natur& sta% si$ od tego czasu 
nieustannym -ród%em inspiracji. Grieg pisa%, #e „ptasie 'piewy w Troldhaugen 
zawieraj& wystarczaj&co du#o inspiracji do napisania dwudziestu siedmiu symfo-
nii i dwudziestu czterech oper”80. Jednak nigdy nie napisa% kolejnej symfonii ani 
opery, za to obok obrazów gór pojawiaj& si$ w jego muzyce ptasie 'piewy, szmer 
strumyka, trzepot skrzyde% motyla, le'na cisza, widok bia%ych chmur czy obraz 
budz&cej si$ do #ycia wiosny czy upojnego, ciep%ego letniego wieczoru. Pod tym 
wzgl$dem wyj&tkowe s& dwa opusy Utworów lirycznych op. 43 i 54, które stan& 
si$ jednymi z najbardziej popularnych utworów fortepianowych Griega. Z opusu 

blond, slender, and erect, with the blue horizon as background – suddenly they stopped, Susanne put the goat 
horn to her mouth – I will never forget the picture, their silhouette against the luminous summer sky: then 
we heard a gentle, melancholy, sound as if from the mountains surrounding us. When that *nal g died away 
in the distance, we looked at each other – and we were both in tears! For we had felt the same”. Benestad, 
Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, ss. 284–285. T%umaczenie w%asne autora.

79 Por. Markéta 3tefková, „Poetyka melancholii i elegii w utworach fortepianowych Griega”, w niniejszym to-
mie.

80 „.e bird song here at Troldhaugen contains enough inspirations for 27 symphonies and 24 operas”. Dahl jr, 
Troldhaugen, s. 76. T%umaczenie w%asne autora.

Przyk!ad 8. Grieg ze swoim przyjacielem 
Frantsem Beyerem podczas wycieczki gór-
skiej (Muzeum Edwarda Griega w Troldh-
augen, Muzeum Sztuki KODE w Bergen).
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43 (1886) nale#y wymieni) Sommerfugl [Motyl], Småfugl [Ma%y ptaszek] i Til 
våren [Wiosna], natomiast w opusie 54 (1891) znajduj& si$ takie kompozycje jak 
Gjetergutt [Pastuszek], Notturno [Nokturn] (z wykorzystaniem 'piewu s%owika)81 
oraz najbardziej zaskakuj&ce harmonicznie Klokkeklang [D-wi$k dzwonów], które 
antycypuje impresjonistyczn& Zatopion' katedr' Claude’a Debussy’ego (1862–
1918) o prawie dwadzie'cia lat.

Grieg jako kosmopolita
Norweskie lato stanie si$ dla kompozytora okresem wzmo#onej aktywno'ci twór-
czej w zaciszu swojego domu w Troldhaugen. Niestety niesprzyjaj&ca pora jesien-
no-zimowa, ob*tuj&ca w liczne ulewy i przera-liwe wiatry wiej&ce z nad *ordu, 
przyczyni%a si$ do tego, #e dom ko%o Bergen pozosta% jedynie letni& rezydencj& 
Griegów. Ka#dej jesieni okiennice zamykano, a s&siedzi byli proszeni o sprawo-
wanie opieki nad will&, podczas gdy Pa(stwo Grieg wybierali si$ w artystyczne 
tournée po Europie82. Dopiero pó-n& wiosn& powracali do posiad%o'ci, a kompo-
zytor siada% wtedy przy fortepianie i nape%nia% ca%y dom muzyk&. Natomiast, kiedy 
ko(czy%o si$ norweskie lato, a prowincjonalne 'rodowisko muzyczne Bergen coraz 
bardziej dra#ni%o kompozytora, zaczyna% t$skni) za wielkomiejsk& Europ&. 

W wywiadzie udzielonym dla Pall Mall Gazette w Londynie 20 marca 1889 
roku, wyrazi% si$ w sposób nast$puj&cy: „Moje pó-ne dzie%a nie s& typowe dla 
muzyki skandynawskiej. Podró#owa%em woko%o i stawa%em si$ coraz bardziej eu-
ropejski, bardziej kosmopolityczny. Te zmiany pojawiaj& si$ stopniowo, zaledwie 
zauwa#amy je dopiero wtedy, kiedy nagle ju# s&”83.

W takim rozdarciu norweski twórca #y% przez ostatnie dwadzie'cia dwa lata. 
Mia% silne poczucie, #e pomimo tego, #e tworzy narodow& muzyk$ norwesk&, 
odczuwa% brak europejsko'ci i czasem mia% do') okre'lania swojej twórczo'ci w&-
skim terminem „norwesko'ci w muzyce”. St&d wyje#d#a%, aby nape%ni) si$ tym co 
europejskie-kosmopolityczne i pisa% utwory w których trudno odnale-) elementy 
muzyki jego kraju, za to mo#na wskaza) cechy muzyki tego czasu zw%aszcza fran-
cuskiej (np: Svunne dager [Znikaj&ce dni] op. 57 nr 1, Illusjon [Iluzja] op. 57 nr 3, 
Hemmelighet [Sekret] op. 57 nr 4, Syl(de op. 62 nr 1 [Sylf ], Fransk serenade [Fran-
cuska serenada] op. 62 nr 3, Drømmesyn [Z%udzenie] op. 62 nr 5, Tungsinn [Me-

81 Szczegó%ow& analiz$ Notturno Griega mo#na znale-) w: Markéta 3tefková, „Poetyka melancholii i elegii 
w utworach fortepianowych Griega”, w niniejszym tomie.

82 Dahl jr, Troldhaugen, s. 75.
83 „My later works are not so typical of Scandinavian music. I have traveled around and become more and more 

European, more cosmopolitan. .ese changes occur little by little; we scarcely notice them until suddenly they 
are there”. Benestad, Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 332. T%umaczenie w%asne 
autora.



W O J C I E C H  S T ! P I E "

86

lancholia] op. 65 nr 3, Salong [Salon] op. 65 nr 4, Valse mélancholique [Walc me-
lancholijny] op. 68 nr 6, Resignasjon [Rezygnacja] op. 73 nr 1, Scherzo-Impromptu 
op. 73 nr 2). B$d&c na obczy-nie w krótkim czasie zauwa#a%, #e brak mu zwi&zku 
z surowym materia%em Norwegii i czu%, #e jego sztuka zmierza do stagnacji. Wtedy 
wraca% do -róde% swego kraju, a jego muzyka stawa%a si$ znów oryginalna, 'wie#a 
i zyskiwa%a mi$dzynarodowy rozg%os84. 

Ci&g%e dylematy doprowadzi%y kompozytora do napisania tak zwanego „kos-
mopolitycznego credo”, które by%o odpowiedzi& na zarzuty berli(skiego krytyka 
Aleksandra Moszkowskiego (1851–1934), który stwierdzi%, #e Grieg chce by) me-
sjaszem norweskiej muzyki. 

D&#y%em coraz bardziej w kierunku szerszego i bardziej uniwersalnego pogl&du na 
moj& w%asn& indywidualno'), pogl&du naznaczonego pr&dami naszego czasu – ruchu 
kosmopolitycznego. Ale ch$tnie przyznaj$: Nigdy nie mog%o to doprowadzi) do gwa%-
townego zerwania korzeni, które wi&#& mnie z moim w%asnym krajem85.

Nie zaprzecza% przy tym swojej pasji do tego, co norweskie, ale jako nowoczes-
ny artysta chcia% by) kompozytorem zmierzaj&cym w kierunku tego, co uniwer-
salne i indywidualne. Je'li rezultatem tego mia%a by) jego narodowo') to dlatego, 
#e wed%ug niego indywidualne jest narodowym i jak sam pisa%: „Nie ma si$ czego 
wstydzi)”86. 

Kosmopolityczne tendencje nasili%y si$ zw%aszcza w ostatnim okresie jego #ycia, 
kiedy stawa% si$ coraz bardziej europejskim kompozytorem, czego 'wiadectwem 
jest przede wszystkim III Sonata skrzypcowa c-moll op. 45 (1886–87), w której 
zamiast muzyki ludowej pobrzmiewaj& echa muzyki kameralnej Césara Francka 
(1822–90) i Johannesa Brahmsa (1833–97)87. Intencj& Griega by%o napisane 
utworu w pe%ni klasycznego, który nadawa%by si$ do wykonywania w du#ych eu-
ropejskich salach koncertowych. Sonata sta%a si$ wkrótce jedn& z jego najcz$'ciej 
wykonywanych kompozycji i wielokrotnie prezentowa% j& publiczno'ci podczas 
swoich koncertów. 

W tym czasie Grieg sta% si$ nie tylko muzycznym autorytetem w Norwegii, ale 
z jego opini& liczono si$ tak#e w Europie, o czym 'wiadczy g%o'na sprawa Dreyfu-
sa, francuskiego o*cera, który z powodu swojego #ydowskiego pochodzenia zosta% 

84 Ibid.
85 „I have striven increasingly toward a broader and more universal view of my own individuality, a view in+u-

enced by the great currents of our time – that is, by the cosmopolitan movement. But this I willingly admit: 
Never could I bring myself to violently tear up the roots that tie me to my native land”. Benestad, Schjelderup
-Ebbe (red.), Edvard Grieg: Diaries, Articles, Speeches, ss. 96–97. T%umaczenie w%asne autora.

86 Benestad, Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, ss. 332–333.
87 Horton, Grieg, s. 142.
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oskar#ony o szpiegostwo i wtr&cony do 
wi$zienia. Norweski twórca tak g%$bo-
ko zaanga#owa% si$ w t& spraw$, #e wy-
s%a% otwarty list sprzeciwu do Francji, 
za co dla francuskich antysemitów sta% 
si$ wrogiem numer jeden88. W%&cza% si$ 
tak#e w kwestie polityczne w%asnego 
kraju i mimo tego, #e by% republikani-
nem, w referendum w 1905 roku zwi&-
zanym z uzyskaniem przez Norwegi$ 
niepodleg%o'ci g%osowa% za ustanowie-
niem monarchii. Jego obszerna kore-
spondencja 'wiadczy o tym, jak #ywo 
interesowa% si$ tym co dzia%o si$ w Eu-
ropie i jak cz$sto pragn&% uczestniczy) 
w losach ca%ego kontynentu.

Pomimo kosmopolitycznych zapa-
trywa( jego muzyka by%a zakorzeniona 
w mi%o'ci do jego kraju i do'wiadcze-
nia natury89. „Odmalowywanie #ycia 
norweskiego ludu, historii norweskiej, poezji ludowej za pomoc& muzyki wydaje 
mi si$ polem, na którym mog$ co' osi&gn&)”90. Zdo%a% osi&gn&% to, czego nie uda%o 
si$ #adnemu z norweskich kompozytorów – poprzez jego utwory mi%o'nicy mu-
zyki z ca%ego 'wiata s& zdolni do do'wiadczania norweskiej kultury, pomimo tego, 
#e nie ka#da kompozycja Griega pisana by%a pod wp%ywem muzyki ludowej jego 
kraju. Jego osobisty styl sta% si$ synonimem „norwesko'ci” w muzyce91. 

Dla kompozytora prawdziwa sztuka nie zna%a granic, istnia%a ponad narodami 
i podzia%ami spo%ecznymi, chocia# najwa#niejszym dla niego zadaniem by%o wy-
powiadanie si$ w sprawach jego w%asnego narodu w s%owach i muzyce92. Ostatnie 
lata #ycia Griega wype%nione by%y licznymi podró#ami artystycznymi, w których 
da% si$ pozna) nie tylko jako wybitny twórca, ale tak#e doskona%y dyrygent i pia-
nista. Tak konstruowa% program swoich koncertów, aby prezentowane utwory 

88 Dahl jr, Troldhaugen, s. 31.
89 Benestad, Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 393.
90 List do Bjørnsona z dnia 21 lutego 1875 roku w t%umaczeniu ,opatowskiej-Romsvik, za: ,opatowska-Rom-

svik, Od patriotycznej, s. 87. Oryginalne t%umaczenie angielskie w: Benestad (red.), Edvard Grieg. Letters to 
Colleagues and Friends, s. 120.

91 Henry .eophilus Finck, Edvard Grieg, (Adelaide, 2002), ss. 75–76.
92 Benestad, Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg: #e Man and the Artist, s. 394.

Przyk!ad 9. August Johannessen (1888–
1944): Grieg po napisaniu III Sonaty 
skrzypcowej (1887) (Muzeum Edwarda 
Griega w Troldhaugen, KODE – Muzeum 
Sztuki w Bergen).
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dotyka%y tematyki zwi&zanej z Norwegi& i by%y tym samym symbolem walki o nie-
podleg%o') jego kraju93. 

W dyskusji na temat narodowo'ci i europejsko'ci Griega warto na zako(czenie 
odda) g%os samemu kompozytorowi:

Mój pogl&d jest taki: tak jak osoby ludzkie s& zarówno indywidualne i spo%eczne, tak 
artysta jest zarówno narodowy jak i kosmopolityczny!94 W pracy kierowa%em si$ jedy-
nie naturalnymi sk%onno'ciami, czyli post$powa%em tak jak wi$kszo') ludzi nie post$-
puje, bo brak im odwagi. […] Dzi' moje kompozycje zyska%y publiczno') na ca%ym 
'wiecie. Sta%o si$ to z pewno'ci& nie jedynie za przyczyn& obecnego w nich elementu 
narodowego, lecz prawdopodobnie przede wszystkim dzi$ki fuzji czynnika uniwer-
salnego i narodowego95. To, co pi$kne w idei narodowej, mo#e po%&czy) si$ z tym, co 
uniwersalne, bo je'li zagubi si$ w swej osobliwo'ci, wówczas utraci przysz%o')96.

Summary
.is article analyses in+uential factors in Grieg’s life to show how he developed as a na-
tional composer. .e *rst person to make an impression on the composer’s mind was the 
violin virtuoso Ole Bull, who revealed to him folk music for hardingfele. Grieg’s love for 
his native country was grounded by his friend Rikard Nordraak. .e next step in forming 
Grieg’s development as a national composer was his discovery of Ludvig Mathias Linde-
man’s arrangements of Norwegian folk music. Also crucial to his artistic development 
were his relations with two important Norwegian dramatists: Bjørnstjerne Bjørnson and 
Henrik Ibsen. Grieg was in love with Norwegian nature, and some of his music is strictly 
related to the Norwegian landscape. Yet although he was Norwegian, he did not like to be 
called just a national composer, but considered himself also a cosmopolitan. .e interna-
tional popularity of his music allows us to treat him also as a universal composer.

93 Dahl jr, Troldhaugen , s. 28.
94 „My view is that, just as human beings are both individual and social, so the artist is both national and cos-

mopolitan!” Ibid., s. 31. T%umaczenie w%asne autora.
95 Z listu do swojego ameryka(skiego biografa H. Fincka z dnia 17 lipca 1900 roku. T%umaczenie polskie 

,opatowskiej-Romsvik za: ,opatowska-Romsvik, Od patriotycznej, s. 91. List w t%umaczeniu angielskim 
w: Benestad (red.), Edvard Grieg: Letters to Colleagues and Friends, s. 228.

96 Øystein Gaukstad (red.), Edvard Grieg. Artikler og taler [Edward Grieg: artyku%y i przemówienia] (Oslo, 
1957), s. 20. T%umaczenie polskie ,opatowskiej-Romsvik, za: ,opatowska-Romsvik, Od patriotycznej, s. 88. 


