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Życiorys wielkiego geniusza



Beethoven był radykalnym 
innowatorem muzycznym.

Urodził się klasykiem (1770), 
umarł jako romantyk (1827).

Dla wielu Beethoven jest 
najważniejszym kompozytorem w 
historii.



Salieri uważał, 
że muzyka Mozarta 
brzmi jak głos Boga.

Jeśli Mozart był głosem Boga, to Beethovena wypada 

nazwać Bożym OGNIEM.



Walka z głuchotą

• Beethoven był nonkonformistą, wizjonerem muzycznym - i do dziś jest 
jednym z najczęściej granych kompozytorów na świecie.

• Nawet ubytek słuchu, którego początki miały już miejsce zanim 
Beethoven skończył 30 lat, nie przeszkodził mu w komponowaniu. 
Niektóre ze swoich najsłynniejszych dzieł stworzył, kiedy był już głuchy. 
Należą do nich m.in. Missa solemnis, IX Symfonia. Temat jej ostatniej 
części w aranżacji instrumentalnej stał się później hymnem europejskim.

→

https://www.youtube.com/watch?v=yf2rbcrZzDQ

Beethoven zaczął tracić słuch po 25 roku życia. Kompozytor wykazał się jednak ogromną determinacją i mimo 
zwiększających się problemów z odbiorem dźwięków, nie przestał tworzyć swoich dzieł, nawet wtedy, gdy był 
już całkowicie głuchy.

https://www.youtube.com/watch?v=yf2rbcrZzDQ


Wizjoner - geniusz

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.



Twórca sonat i symfonik

W odróżnieniu od wielu kompozytorów tamtego czasu nie szukał 
zatrudnienia na dworze, lecz działał jako wolny muzyk, wspierany przez 
zamożnych mecenasów: ks. Lichnowskiego, ks. Lobkowitza, ks. 
Waldsteina i austriackiego arcyksięcia Rudolfa. 

Zarabiał także publikując własne utwory, które zdobyły dużą 
popularność. Serią dzieł skomponowanych ok. 1800 r. — dwiema 
pierwszymi symfoniami, trzema koncertami fortepianowymi, słynnymi 
sonatami fortepianowymi m.in. Patetyczną i Księżycową Beethoven stał 
się czołowym kompozytorem młodego pokolenia.



Pianista wirtuoz

W 1792 r. Beethoven przeniósł się do Wiednia, gdzie został uczniem 
Józefa Haydna, zdobył sławę znakomitego pianisty i komponował liczne 
utwory w stylu klasycyzmu wiedeńskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=qT8cBX893ic
Beethoven vs. Steibelt

https://www.youtube.com/watch?v=qT8cBX893ic


Sonata księżycowa

https://www.youtube.com/watch?v=K5-
IqJZPxQY&t=605s

https://www.youtube.com/watch?v=K5-IqJZPxQY&t=605s


Koncert fortepianowy Es-dur Cesarski

• https://www.youtube.com/watch?v=uj8w0Sm7l-M

https://www.youtube.com/watch?v=uj8w0Sm7l-M

