
Музичка култура  

СКАНДИНАВСКИ КОМПОЗИТОРИ 

1. Е.ГРИГ – “ЈУТРО” ИЗ ДЕЛА “ПЕР ГИНТ” 

 

"Јутро" је композиција којом почиње познато дело Едварда Грига звано 

"Пер Гинт". Он овом композицијом савршено дочарава тај крхки осећај 

буђења и првог јутарњег погледа и сусрета са сунцем. Врхунац се јавља 

рано током композиције, баш као упорни зраци сунца. Нежни звуци 

флауте воде нас кроз једно нежно јутро и стварају дивну атмосферу која 

је готово реална и добро позната. Ову опуштајућу мелодију лако можемо 

замислити као пратећу музику уз свако наше мирно јутро и с том 

наменом је коришћена у многим филмовима и серијама. Музика лагано 

напредује и прати нешто тако свакидашње као што је пробијање сунца 

кроз облаке, а претвара тај догађај у нешто невероватно. Просто је 

фасцинантна Григова способност да тако једноставан догађај опише 

нотама и сликовито га прикаже. При крају чује се имитација цвркута 

птица која чини ову композицију још уверљивијом и даје нам могућност 

да и у мрачној соби у било које доба осетимо као да дан тек почиње. 

 Дело је инструментално и световно  

 Линк: https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0 

 

2. Е. ГРИГ – “У ПЕЋИНИ ГОРСКОГ КРАЉА” ИЗ ДЕЛА “ПЕР 

ГИНТ” 

 

“У пећини горског краља” важи за једну од модерних и иновативних 

композиција Едварда Грина. На први поглед једноставна музика води нас 

до дуго исчекиваног врхунца и величанствено прати сваки корак ликова. 

Ову композицију можемо доживети са мноштвом помешаних осећања. 

Она у исто време звучи магично, с дозом трагедије и страха од завршетка 

https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0
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кој расте са сваком нотом. Григ њоме драматично представља догађаје 

који прате главног лика и нама, слушаоцима, јасно кроз нагле промене 

приповеда о његовој пустоловни. Он овом композицијом још једном 

доказује колико је био талентован када је у питању било причање јасних 

прича кроз музику. Ова композиција са собом носи велику тензију и неку 

врсту бриге и нелагоде и на необичан начин нас затвара у ту мрачну 

пећину. Поставља нас за сведоке те напете јурњаве и држи нас у потпуној 

неизвесности до самог краја.  

 Дело је  вокално инструментално и световно  

 Линк: https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI 

 

3. Ј. СИБЕЛИЈУС – “ФИНЛАНДИЈА”  

 

Ово дело компоновано је за познати протест 1899.против цензуре Руског 

царства, али је захваљујући својој тријумфалности и огромном значају, 

постало финска химна. Већину дела чини узбудљива и турбулентна 

музика која буди националну снагу, али и муке финског народа. 

Композиција звучи као горке битке, хладне лавине и нежне сузе једног 

истрајног народа кој се бори за независност. Сваки њен део држи нас на 

ивици столице и у нама буди разумевање и тугу. Композитор овим 

једним делом приказује целу ту мукотрпну борбу и срећу која навире са 

финалном победом. Он то вешто ради стварајући напету и судбоносну 

атмосферу. Жустар налет борлачке енергије је прати и лагано води до 

новог светлог и празничног осећања. При крају мир обузима оркестар и 

ведре и мирне ноте преузимају вођство и обасипају нас олакшањем. 

 Дело је инструментално и световно  

 Линк: https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI
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4. Е. ГРИГ – “СОЛВЕГИНА ПЕСМА” 

"Солвегина песма" важи за Григово дело које је извођено највише пута. 

Сам је представио своју жену Нину као главну инспирацију за овај комад 

и он својом нежном снагом може се интерпретирати као једна женска 

фигура. Композиција одише јаким елегичним осећањем , али подједнако 

улива и наду и снагу. Говоре да је ова песма такође повезана и са смрћу 

Григове једногодишње ћерке, која му је тешко пала. Зато он овим делом 

улива мир и сигурност и након тужне смрти која нас чека. Овом песмом 

Григ затвара причу Пер Гинта у скоро сањивом и спиритуалном стању. 

Иако је присутна доза морбидности, битнија је страст и грандиозна 

емоција која може дирнути сваку душу и којом он интензивно приказује 

дашак  вере. Музика дивно прати снажан текст, чиј је, по мени најлепши 

део: “Да ли ћеш ме чекати крај капије зоре када затворим своје очи 

заувек”? 

 Дело је вокално инструментално и световно 

 Линк: https://www.youtube.com/watch?v=n3SyreMN7y8 

5. Ј. СИБЕЛИЈУС – “АLLA MARCIA” ИЗ СВИТЕ “КАРЕЛИЈА”  

 

Alla Marcia је узбудљиви марш кој својим веселим ритмом приказује 

патриотски став једне армије. Ово дело приказује младост, снагу и 

еуфорију и сваки његов део са собом носи нешто ново и уникатно. Оно 

слика слику радости након што су шведски и фински војници открили 

да се Руси повлаче из њиховог града. Њихово весеље осећа се кроз 

целу композицију и преноси се на слушаоца испуњавајући га. 

Енергија овог дела је полетна и тешко јој је одолети, а са собом носи 

шарене пејзаже и тријумфално славље херојских дела. Цео оркестар 

током изведбе претвара се у победничку војску и све слушаоце води 

на бојно поље и обузима их.  

 Дело је инструментално и световно  

 Линк: https://www.youtube.com/watch?v=AIois3Gaegk 
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