Ludwig van Beethoven
(1770- 1827)
250 rocznica urodzin
kompozytora

Życiorys Beethovena
Ludwig van Beethoven urodził się 15 grudnia 1770r.
w Bonn w Niemczech, ochrzczony został 17 grudnia
1770r. Był on niemieckim kompozytorem i pianistą.
Jeden z najbardziej wpływowych i cenionych twórców
wszech czasów, ostatni z tak zwanej grupy „klasyków
wiedeńskich”, przez wielu uważany za geniusza.
Zapoczątkował romantyzm w muzyce.
Karierę pianisty rozpoczął w wieku 7 lat.
Jako dziecko uczył się grać na fortepianie, organach i
skrzypcach. Swój pierwszy koncert zagrał w wieku 7
lat. Gdy miał 12 lat, komponował utwory, którym
nadawał przedziwne tytuły na przykład: „Piosenka dla
niemowlęcia” czy „Elegia dla martwego pudla”. Do
dziś nikt nie wie, co to był za pudel i jakie miał
znaczenie dla muzyka.

Dom Beethovena w Bonn,
obecnie muzeum narodowe

Moc improwizacji
Jako młody chłopiec Beethoven grał na
skrzypcach i bardzo często improwizował.
Lubił to i przychodziło mu to z lekkością.
Nie tolerował tego ojciec, często strofując
młodego Beethovena, by polegał na
zapisie nut, a jego inwencję twórczą
uznawał za bazgroły, „śmieci”, które nic nie
wnoszą, są marnotrawieniem czasu i
talentu. Na szczęście jak to często bywa z
umysłami kreatywnymi – czas pokazał, że
wyobraźnia i umiejętności Beethovena
wzmocniły się, przyniosły ogromne efekty i
zostały docenione. Jego talent doceniają
kolejni nauczyciele i znawcy.

W wieku 22 lat przeprowadził się do Wiednia,
gdzie tworzył kolejne utwory. W 1800 roku miał
miejsce pierwszy koncert Ludwiga, z którego
dochód w całości przeznaczony był dla niego.
U szczytu kariery Beethoven zaczął tracić
słuch. Choroba postępowała i po kilku latach
zmagań ze swoją ułomnością Ludwig musiał
podjąć decyzję o rezygnacji z występów przed
publicznością i skupieniu się wyłącznie na
komponowaniu.
W ostatnich latach życia Beethoven został
odznaczony członkostwem w szwedzkiej
Akademii Nauk. Zmarł 26.03.1827 w Wiedniu
(w wieku 56 lat). Swoją popularność
zawdzięcza dziewięciu symfoniom, choć
równie przełomowe były jego utwory
fortepianowe.

Muzyk-rewolucjonista
Beethoven był ostatnim „klasykiem
wiedeńskim”, choć okrzyknięto go też
pionierem romantyzmu. Szczególne
znaczenie dla rozwoju historii muzyki miały
jego późne kompozycje. W finale swojej IX
Symfonii jako pierwszy użył na przykład
chóru. Stał się popularny dzięki swoim
kompozycjom symfonicznym. Był mistrzem
przetwarzania motywów. Przykładem jest V
Symfonia, rozwijająca się z jednego słynnego
„motywu losu”. Beethoven skomponował
około 240 dzieł w tym symfonie, koncerty
fortepianowe, kwartety smyczkowe i jedną
operę.

Księżycowa miłość
Jak na wrażliwego i temperamentnego
mężczyznę przystało – w życiu
Beethovena były też kobiety. Utwór znany
jako „Sonata księżycowa” zadedykował
hrabinie Julii (Giulietta) Guicciardi. Listy
nie pozostawiają złudzeń. Ich miłość była
silna, ale niespełniona. Prawdopodobnie
ojciec hrabiny, z uwagi na brak
pochodzenia i majątku nie zgodził się na
małżeństwo z kompozytorem. Hrabina
wkrótce poślubiła innego hrabiego.

Zagadkowa miłość jego
życia
Beethoven nigdy się nie ożenił. Mówi się,
że swój najpopularniejszy utwór ,, Für
Elise„ (,,Dla Elizy”) , napisał dla
niemieckiej śpiewaczki operowej
Elisabeth Rockel.
Podobno poprosił ją o rękę.
Jego przyjaciel Franz Gerhard Wegeler
napisał: ,,W Wiedniu, Beethoven zawsze
był uwikłany w różne związki". W jego
prywatnych notatkach odnaleziono list do
kobiety, którą nazywał „nieśmiertelną
ukochaną”. Do dziś nie wiadomo, kim
była tajemnicza kobieta.

Jego jedyna opera o mały włos nie wylądowała w koszu.
Peter Freiherr von Braun zamówił u
Ludwiga słynną operę ,,Fidelio".
Premiera miała miejsce w 1805
roku i została oceniona bardzo
krytycznie. Beethoven nie poddał
się i przerobił swoje dzieło. Jej
libretto opiera się na autentycznych
wydarzeniach z okresu rewolucji
francuskiej: bohaterska kobieta
przebrana za mężczyznę, ratuje
swojego męża z więzienia
jakobinów. Motyw tej opery był
przez dziesięciolecia sygnałem
rozpoznawczym programów
radiowych.

Człowiek z wizją
Beethoven był perfekcjonistą. Nie
komponował dla sobie
współczesnych, komponował dla
przyszłych pokoleń. Potrafił siedzieć
godzinami, aż do samego rana i
wprowadzać korekty do swoich dzieł.
Jak widać osiągnął swój cel. Był
jednym z pierwszych „wolnych
artystów”, którzy utrzymywali się
wyłącznie z komponowania. Zarabiał
m. in. na dziełach, które pisał na
zamówienie.

IX symfonia- prawdziwy
HIT
To jedno z najbardziej optymistycznych
dzieł jakie stworzył podczas swojego
życia. Powstawała w latach 1811-12 kiedy
to Beethoven przechodził
rekonwalescencję w uzdrowisku w
Cieplicach. Premierowe wykonanie miało
miejsce w Wiedniu 8 grudnia 1813 roku.
Spotkało się ono z niezmiernie
pozytywnym przyjęciem. Symfonia została
okrzyknięta jednym z najwspanialszych
dzieł kompozytora. Wkrótce po premierze
odbyły się kolejne jej wykonania – co
rzadko się zdarzało. Podczas premiery za
pulpitem dyrygenckim stanął sam
Beethoven.

Głuchota to wina pchły ?
Beethoven zaczął głuchnąć zanim skończył
30 lat. W wieku 48 lat nie słyszał już nic. Po
ostatnio przeprowadzonych badaniach,
spekuluje się, że mogło to być spowodowane
ukąszeniem pchły, która wywołała u muzyka
tyfus. Beethoven miał słuch absolutny, więc
mógł wyobrażać sobie dźwięki w głowie bez
usłyszenia instrumentów.

Próby leczenia kompozytora, tylko
pogorszały stan jego zdrowia i powodowały
coraz to nowe infekcje. Pod koniec życia
Beethoven stał się samotny i arogancki, a
choroba tylko pogłębiała jego frustrację i
powodowała depresje. Jednak potomni
zapamiętali go przede wszystkim jako
genialnego kompozytora, a nie trudnego
człowieka.

Co roku, 1 września w Bonn odbywa się Beethovenfest
Festiwal nieprzerwanie
odbywa się od 1845
roku. Miasto zawsze
przygotowuje obszerny
program wydarzeń, który
ma odzwierciedlać
rewolucyjne podejście
do muzyki, jakie miał
Ludwig van Beethoven.

Twórczość Beethovena
Ludwig van Beethoven uprawiał w zasadzie wszystkie gatunki muzyczne. Choć był
znacznie mniej płodny niż poprzednicy. Józef Haydn napisał 104 symfonie, Wolfgang
Amadeusz Mozart 41, zaś Ludwig van Beethoven tylko 9, można powiedzieć, że w
każdej dziedzinie muzycznej Beethoven dokonał istotnego przełomu.
Jego symfonie zerwały ze sztywnym wzorcem cyklu sonatowego, wprowadziły
odniesienia pozamuzyczne (Eroica) i program literacki (Pastoralna), integrację
tematyczną poszczególnych części (V symfonia), wzbogaciły środki orkiestrowe (np.
tematyczna rola kotłów) i wolumen brzmienia, znacząco wzmocniły ekspresję i
dramatyzm.
W IX symfonii – być może najważniejszym dziele w historii muzyki, łącząc element
symfoniczny z wokalnym Ludwig van Beethoven wytyczył kierunek dla całego wieku
XIX aż po symfonie Mahlera, Szostakowicza i Pendereckiego.
W koncertach fortepianowych zlikwidował tradycyjną ekspozycję, w ustępie środkowym
wprowadził kontrasty dynamiczne (IV koncert).

Ogromne znaczenie mają sonaty fortepianowe i kwartety smyczkowe,
w których zrewolucjonizował fakturę instrumentalną i wprowadził zupełnie
nowatorskie rozwiązania formalne (7-częściowy Kwartet op. 131,
2-częściowa Sonata op. 111).
Podobne zjawiska można dostrzec w sonatach skrzypcowych i
wiolonczelowych, uwerturach koncertowych, wariacjach fortepianowych.
Mniej znana jest dziś muzyka wokalna Ludwiga van Beethovena.
Operą Fidelio otworzył drogę do romantycznych innowacji Schuberta i
Webera.
Bez Beethovena nie do pomyślenia byłby nie tylko Franciszek Liszt i
Johannes Brahms, lecz także duża część muzyki XX wieku.

Najsłynniejsze dzieła Beethovena
♫ III symfonia Es-dur "Eroica",
♫ V symfonia c-moll "Przeznaczenia",
♫ VI symfonia F-dur "Pastoralna",
♫ IX symfonia d-moll z Odą do radości,
wykonywaną w Finale przez chór.
♫ Sonata fortepianowa tzw. sonata Księżycowa
♫ sonata Patetyczna
♫ koncert fortepianowy III c-moll
♫ koncert fortepianowy V Es-dur
♫ koncert skrzypcowy D-dur
♫ opera Fidelio
♫ wielka msza symfoniczna Missa Solemnis
♫ oratorium Chrystus na Górze Oliwnej.

Nie pozwól innym
mówić ci co
możesz.
Weź przykład z
Beethovena –
mówili mu, że nie
może tworzyć
muzyki bo jest
głuchy, ale on nie
słuchał ☺.

