Ludwig van Beethoven – klasyk i nowator

Klasycyzm w muzyce umownie rozpoczyna się w drugiej połowie XVIII wieku i trwa, aż do
początku wieku XIX (podawane często daty to 1750 – 1820). Klasycyzm, jak wskazuje nazwa, to
powrót do klasycznych korzeni. Odżyła fascynacja starożytnością - zwrócono się w stronę wzorów
starożytnych (klasycznych), czyli w kierunku umiaru i prostoty. W klasycyzmie wzrosło znaczenie
mieszczaństwa, co zmieniało m.in. status zawodowy muzyka: zyskiwał on niezależność od kościoła i
dworu. Ukształtowały się wówczas istniejące do dziś przejawy życia muzycznego (koncerty
publiczne, muzykowanie domowe, wędrowni wirtuozi, krytyka muzyczna). Uformował się ostatecznie
system funkcyjny oparty na gamach durowej i molowej, które do dziś są stosowane w muzyce
słuchanej przez nas na co dzień. Rozwinęła się również muzyka instrumentalna, zwłaszcza
orkiestrowa (ustalony został skład orkiestry symfonicznej). Ze składu orkiestry usunięto klawesyn
zmieniając także funkcje poszczególnych grup instrumentów. Barokowy styl muzyczny oparty na
skomplikowanej wielogłosowości, wymagający od słuchacza rzetelnego przygotowania do odbioru
dzieła zastąpiono muzyką prostszą, naturalną, opartą na klarownych zasadach budowy utworu.
Wprowadzenie wyrazistych, śpiewnych tematów muzycznych oraz rozwinięcie sposobów ich
przekształcania, zmieniania (przetwarzania) z pomocą technik kompozytorskich doprowadziły do
wykształcenia głównej formy muzycznej tego okresu – cyklu sonatowego. Stał się on podstawą
wszystkich zasadniczych gatunków klasycznej muzyki instrumentalnej (sonata, symfonia, koncert,
kwartet smyczkowy). Nastąpił także bujny rozwój formy wariacyjnej i ronda. Tworzono też wielkie
formy instrumentalno-wokalne i instrumentalne. Centrum muzyki klasycznej stał się Wiedeń – miasto
trzech wybitnych kompozytorów: Józefa Haydna (1732-1809), Wolfganga Amadeusza Mozarta
(1756-1791) i Ludwiga van Beethovena (1770-1827).
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W grudniu 1770 r., gdy czternastoletni Wolfgang Amadeusz Mozart
odnosił niezwykłe sukcesy we Włoszech, a blisko czterdziestoletni Józef Haydn
przebywał na Węgrzech jako nadworny kapelmistrz1, w małym miasteczku
Bonn, położonym nad Renem, w Niemczech, przyszedł na świat trzeci genialny
muzyk epoki klasycyzmu – Ludwig van Beethoven.

Rysunek z XVIII wieku, przedstawiający panoramę Bonn – rodzinnego miasta Beethovena

Dziadek jego przybył z Holandii do Bonn, gdzie został nadwornym
kapelmistrzem, ojciec zaś Johann van Beethoven nie przejawiał już ani
podobnego talentu, ani ambicji. Udało mu się jedynie osiągnąć stanowisko
tenora2 w kapeli dworskiej. Ożenił się z Marią Magdaleną Laym (z domu
Keverich). Rodzice Ludwiga van Beethovena mieli siedmioro dzieci, z których
pierwsze, umarło zaledwie po kilku dniach od narodzin. Drugi w kolejności był
przyszły kompozytor, poza którym jeszcze tylko dwaj młodsi bracia dożyli
wieku dorosłego: Nikolaus Johann oraz Kaspar Anton Karl. Bracia
kompozytora nie byli utalentowani muzycznie.

Rodzice Beethovena: ojciec Johann i matka Maria Magdalena z domu Keverich
1

Kapelmistrz – szef kapeli dworskiej – dyrygent i organizator życia muzycznego na dworze; do jego
obowiązków należało komponowanie utworów oraz prowadzenie prób orkiestry dworskiej.
2
Tenor – wysoki głos męski
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Ludwig już w wieku czterech lat przejawiał ogromny talent muzyczny.
W ósmym roku życia mały Beethoven wystąpił publicznie z wielkim
powodzeniem, a w wieku lat 11 był już kompozytorem. W roku 1872 ukazała
się drukiem pierwsza kompozycja przyszłego mistrza – 9 wariacji
fortepianowych c-moll na temat marsza Dresslera. W prasie ukazała się wtedy
informacja, w której chwalono talent młodego adepta kompozycji wróżąc mu
wielką karierę.
Ojciec ze swego genialnego syna pragnął uczynić „cudowne dziecko",
coś jakby drugiego Mozarta, toteż wcześnie zaczął go uczyć gry na fortepianie
i skrzypcach. Mały Ludwik okazał szczególne zdolności muzyczne, lecz nie
spełnił nadziei ojca, nałogowego alkoholika, którego brutalny sposób nauczania
raczej mógł zniechęcić chłopca do nauki.
Po nauce u miejscowych muzyków (z których najlepszym pedagogiem
okazał się Chrystian Gottlob Neefe [czyt. chrystian gotlob nefe], muzyk
wszechstronny i wykształcony) Ludwig van Beethoven otrzymał w trzynastym
roku życia zajęcie w kapeli dworskiej. Wkrótce objął stanowisko drugiego
organisty na dworze bońskim. Warunki zmusiły go do udzielania lekcji gry na
fortepianie. Przy okazji tych spotkań poznał się z bardzo wykształconymi
ludźmi, z którymi obcując uzupełniał swe wykształcenie ogólne. W okresie tym
stale komponował.
W roku 1787 siedemnastoletni Beethoven skorzystał z okazji wyjazdu do
Wiednia - ówczesnej stolicy muzyki i muzyków. Tam to, być może, spotkał się
z samym Mozartem, który – według przekazów – miał zobaczyć w nim
„chłopca, który niebawem zadziwi świat”.
Niestety, choroba matki (suchoty) już po dwóch tygodniach zmusiła
młodzieńca do powrotu. Choć zdążył on jeszcze ujrzeć matkę żywą, niebawem
zmarła. Po jej zgonie ojciec Beethovena - Johann bez reszty oddał się nałogowi
i nie był w stanie zarabiać nawet na utrzymanie synów. Faktyczną głową
rodziny został wtedy Ludwig, któremu udało się uzyskać pozwolenie na
odbieranie połowy pensji ojca, przyznawanej mu nadal z łaski arcyksięcia;
czynił to, by Johann nie wydawał wszystkich pieniędzy na alkohol. W tych
trudnych chwilach pomógł rodzinie Beethovenów Franz Anton Ries [czyt. franc
anton rais] - wieloletni przyjaciel młodego Ludwiga, główny śpiewak kaplicy
elektorskiej. W tym też okresie na dwór boński przybył hrabia
Ferdinand von Waldstein [czyt.: ferdinand waldsztain], który został nie tylko
przyjacielem, ale i pierwszym mecenasem3 kompozytora.
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Mecenas – osoba wspierająca (głównie finansowo) działalność artysty.
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Nie przerywając pracy w kapeli dworskiej, Beethoven nadal
komponował, występował jako pianista i udzielał lekcji gry na fortepianie. Nie
zapomniał jednak o swych ambitnych planach muzycznych i gdy w 1792 roku
otrzymał upragniony urlop, jako dwudziestodwuletni kompozytor wyjechał do
Wiednia na dalszą naukę. Jeszcze w tym samym roku do Nadrenii weszły
wojska francuskie i rozpadła się cała kapela książęca. W grudniu tegoż roku
zmarł ojciec Beethovena. Młody kompozytor nie miał zatem powodu wracać do
Bonn, został więc w Wiedniu na stałe i sprowadził do siebie braci.
W stolicy Austrii, w pierwszym rzędzie zmuszony był zapewnić sobie
warunki bytu. Pomogły mu w tym listy polecające od księcia bońskiego i od
hr. Waldsteina [czyt. waldsztaina], z którym bliżej poznał się jeszcze w Bonn.
Przede wszystkim jednak o powodzeniu Beethovena zadecydował jego śmiały,
oryginalny sposób gry: wirtuozowski, a równocześnie pełen wyrazu. Beethoven
umiał ponadto wspaniale improwizować4. Dorównać mu w tym kunszcie nikt
nie był w stanie.
Ambitny i pracowity Ludwig pragnął jednak rozwijać się i uczyć
od wielkich mistrzów. Gdy Beethoven przybył do Wiednia, Mozart już nie żył.
Haydn natomiast, zbyt zajęty własnymi pracami, nie mógł wiele nauczyć
Beethovena. Doskonałymi za to nauczycielami okazali się: Jan Albrechtsberger
w nauce kontrapunktu i Antonio Salieri w kompozycji wokalnej. Studia
Beethovena u tych muzyków trwały jeszcze do 1802 roku, mimo że już wtedy
był twórcą wielu wielkich dzieł.
W Wiedniu możni przedstawiciele wysokiej arystokracji – między
innymi znani książęta Karl Alois Lichnowsky [czyt. lichnowski],
Joseph Franz Maximilian Lobkowitz, i Andriej Kiriłłowicz Razumowski zapraszali go do swych salonów jako wybitnego pianistę, jako nauczyciela
muzyki lub jako uczestnika wieczorów kameralnych5. Beethoven przebywał z
nimi, poświęcał im swe utwory, lecz przy tym posiadał wysoko rozwinięte
poczucie własnej godności. Wprawdzie często korzystał z ich pomocy, lecz
w rzeczywistości lekceważył tę arystokrację, która w przeważającej mierze
bardziej ze snobizmu6 niż z wewnętrznej potrzeby interesowała się muzyką.
Zresztą w kołach tych ceniono Beethovena bardziej jako wykonawcę niż jako
kompozytora, mimo że właśnie tu, w Wiedniu, którego nie opuścił aż do
śmierci, powstały jego najwspanialsze, genialne kompozycje. W 1800 r. po raz
pierwszy zaprezentował symfonię. Publiczność przyjęła ją bardzo
4

Improwizować – grać bez wcześniejszego przygotowania; tworzyć muzykę na bieżąco podczas gry.
Wieczór kameralny – wieczór, podczas którego wykonuje się muzykę kameralną – przeznaczoną na małe
zespoły wykonawcze (np. tria, kwartety, utwory z fortepianem).
6
Snobizm - postawa objawiająca się chęcią zaimponowania innym osobom oraz wykazania swojej wiedzy na
dany temat. Osoby takie często są nazywane snobami, przykładowo mogą to być części bywalcy oper, teatrów
oraz spektakli, lecz jedynie w celu zamanifestowania swojej kultury, zainteresowań czy upodobań.
5

4

entuzjastycznie. Jednak po premierze krytycy zarzucali mu zbyt silne dążenie
do oryginalności.
Mimo że Beethoven był osobą znaną i niezależną finansowo, nigdy nie
zdołał założyć własnej rodziny. Wiemy, że darzył przyjaźnią, a nawet miłością
kilka kobiet, natomiast żadnej nie poślubił. Około roku 1800 poznał
Giuliettę Guicciardi [czyt. dżiuliettę guicziardi], której imię zostało
unieśmiertelnione przez Sonatę fortepianową7 cis-moll op. 27/2
(tzw. „Księżycową”). Doszło nawet do zaręczyn, jednak ojciec narzeczonej nie
zgodził się ostatecznie na ślub. Niedługo po swym przyjeździe do Wiednia
Beethoven zaprzyjaźnił się z rodziną Brunsvików, należącą do węgierskiej
szlachty. Szczególnie zażyłe stosunki utrzymywał z siostrami Therese i
Josephine Brunsvik. Podczas gdy z Therese nie łączyło go najprawdopodobniej
nic ponad przyjaźń, Josephine darzył w okresie 1804-1807 głębokim uczuciem.
Josephine jednak nie podjęła decyzji o zaangażowaniu się w związek i ich
stosunki praktycznie urwały się na jesieni roku 1807.
Na zaledwie 25-letniego kompozytora spadło bodaj największe
nieszczęście, jakie może się zdarzyć muzykowi – Beethoven zaczął tracić słuch.
Kiedy okazało się, że choroba jest nieuleczalna i postępuje, był bliski
samobójstwa. W liście otwartym do swych przyjaciół i wielbicieli jego muzyki
nazwanym później Testamentem heiligenstadzkim pisał tak:
(…) jedyna rzecz, jaka mnie powstrzymywała [przed samobójstwem], to moja
sztuka. Naprawdę bowiem wydawało mi się niemożliwe opuścić ten świat, zanim
stworzę wszystkie dzieła, które czuję, że muszę skomponować (…)

Aparaty słuchowe Beethovena.

Początkowo próbował ukryć swe nieszczęście przed otoczeniem, ale już
w roku 1800 musiał się wyrzec podróży koncertowych, w których występował
7

Sonata fortepianowa – w okresie klasycyzmu główny gatunek muzyki fortepianowej; to wieloczęściowy utwór
na fortepian solo.
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jako pianista lub dyrygent. Wykorzystując w pełni swój słuch wewnętrzny, tworzył jeszcze wspanialsze dzieła — nowe sonaty, kwartety8, symfonie9
i koncerty10. Powoli stawał się coraz bardziej sławny jako kompozytor, lecz —
w tym leży jego tragedia — nie mógł sprawdzić, jak brzmią jego dzieła,
słyszane tylko wewnętrznie w czasie tworzenia. Wówczas też powstało jedno
z jego najdoskonalszych dzieł, II symfonia D-dur op. 36.
Mimo że zaniechał publicznych występów, jego sława rosła. W 1804 r.
światło dzienne ujrzała III symfonia Es-dur op. 55 „Eroica” - dzieło pod
każdym względem rewolucyjne. Początkowo zadedykowane było Napoleonowi.
Kiedy jednak ten koronował się na cesarza, Beethoven usunął dedykację nie
mogąc wybaczyć Bonapartemu zdrady ideałów Rewolucji Francuskiej. Nie
zmienił
natomiast
ukończonego
już
dzieła,
nazwanego
teraz
Symfonią bohaterską (w języku włoskim eroica oznacza bohaterska), napisaną
dla uczczenia pamięci wielkiego człowieka. Co zrozumiałe, obfitująca w
nowości Eroica nie od razu odniosła sukces. W następnych latach kompozytor
pracował bardzo intensywnie. Powstały wówczas cztery symfonie, cztery
koncerty, pięć kwartetów, a także tria, sonaty i uwertury11.
W tym okresie powstały dwa epokowe dzieła symfoniczne Beethovena –
Symfonie – piąta (c-moll op. 67) oraz szósta (F-dur op. 68). Obie zostały
wykonane podczas tego samego koncertu 22 grudnia 1808 r. w wiedeńskim
Theater an der Wien.
V Symfonia c-moll op. 67 w krajach anglojęzycznych znana jest pod
nazwą „Symfonia losu” (ang. Fate Symphony). Przydomek ten ma swoje źródło
w anegdocie, którą przekazał Anton Schindler. Ów pierwszy biograf
Beethovena zapytał kompozytora jak interpretować słynny czteronutowy motyw
otwierający piątą symfonię. Autor dzieła miał rzekomo odpowiedzieć: „Tak oto
Los puka do drzwi”. Motyw ten zwany jest z tego powodu „motywem losu”.
Taka dramatyczna interpretacja dzieła jest żywo obecna w tradycji. Piątą
symfonię, z jej groźnym początkiem oraz ekstatycznym, triumfalnym finałem,
często przedstawia się jako obraz zwycięskich zmagań człowieka z
nieubłaganym losem.
Zupełnie inny nastrój towarzyszył Beethovenowi podczas pisania
VI Symfonii F-dur op. 68, zwanej Symfonią Pastoralną – czyli wiejską.
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Kwartet – wieloczęściowy utwór instrumentalny przeznaczony dla czworga wykonawców; w okresie
klasycyzmu elitarnym gatunkiem był kwartet smyczkowy – utwór komponowany na dwoje skrzypiec, altówkę i
wiolonczelę.
9
Symfonia – czteroczęściowy utwór na orkiestrę symfoniczną
10
Koncert – trzy- lub czteroczęściowy utwór przeznaczony dla solisty grającego z towarzyszeniem orkiestry
11
Uwertura – jednoczęściowy utwór orkiestrowy, który może być kompozycją samodzielną (uwertura
koncertowa), lub wstępem do większego dzieła (np. uwertura operowa)
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Beethoven był miłośnikiem przyrody i spędzał dużo czasu na spacerach, którym
oddawał się podczas swoich wyjazdów. Często opuszczał Wiedeń, aby
pracować na wsi. Wiejska sceneria – obrazy pól, łąk i lasów - koiły emocje
Beethovena – twórcy o bardzo burzliwym charakterze. Uczucia, które
towarzyszą człowiekowi odpoczywającemu w wiejskiej scenerii są według słów
samego Beethovena główną treścią dzieła. A że podczas takiej wiejskiej
wycieczki człowiek doznaje uczuć o zróżnicowanym charakterze, również
muzyka jest zróżnicowana co do nastrojów. Każdej z pięciu części nadał
kompozytor inny tytuł – sugerując tym samym słuchaczowi jakie treści ma w
muzyce odnajdywać oddając się słuchaniu. Są to kolejno: cz. I Budzenie się
pogodnych uczuć po przybyciu na wieś, cz. II Scena nad strumieniem,
cz. III Wesoła zabawa wieśniaków, cz. IV Burza, cz. V Pieśń pastuszka radosne i dziękczynne uczucia po burzy. Rezygnując z klasycznego
czteroczęściowego układu nadał Beethoven symfonii nową niespotykaną dotąd
formę. Nowatorstwo utworu polega również na tym, że kompozytor występuje
niejako w roli narratora – tworzy coś w rodzaju muzycznej opowieści. Takie
rozumienie sztuki dźwięku, określone zostało przez późniejszych
kompozytorów mianem muzyki programowej i charakteryzuje wiele dzieł nowej
epoki romantyzmu muzycznego.

Litografia z 1834 roku przedstawiająca Beethovena w trakcie komponowania VI symfonii

W 1808 roku Arcyksiążę Rudolf z książętami Kinskym i Lobkowitzem,
chcąc zatrzymać genialnego kompozytora w Wiedniu, zagwarantowali mu
7

roczną pensję w wysokości 4 tysięcy guldenów. Stały dochód pozwolił
Beethovenowi zachować niezależność i bezpieczeństwo finansowe, dzięki
czemu mógł poświęcić się wyłącznie komponowaniu.
Po śmierci swojego brata Kaspara, Beethoven zaopiekował się jego
synem, Karlem. Mimo iż bardzo zabiegał, by to jemu, a nie wdowie powierzono
dziecko, nie był w stanie sprostać trudnemu zadaniu wychowania młodego
człowieka. Od tej pory zaniedbał pracę twórczą i napisał właściwie tylko jedno
dzieło – Wielką Sonatę B-dur op. 106 „Hammerklavier”.
W 1814r. - podczas kongresu wiedeńskiego - Beethoven stanął u szczytu
sławy. W obecności przybyłych na kongres monarchów, którzy złożyli hołd
geniuszowi Beethovena, wykonana została jego opera "Fidelio". Jest to zresztą
jedyna opera Beethovena, gdyż bardziej interesowała go muzyka symfoniczna,
fortepianowa i kameralna.
Tymczasem choroba Beethovena czyniła coraz większe postępy. Około
1819 roku utracił słuch całkowicie. Zmuszony był porozumiewać się
z otoczeniem wyłącznie za pomocą tzw. zeszytów konwersacyjnych
(podręcznych notesów, w których pisząc prowadził rozmowy z przyjaciółmi
i rodziną). Powstał w ten sposób unikatowy historyczny zapis, w którym
zawarte są dyskusje nie tylko na tematy muzyczne. Daje to biografom bezcenny
wgląd w myśli kompozytora. Dzięki przyjacielowi i pierwszemu biografowi
Beethovena, Antonowi Schindlerowi, część z nich (138 z 400) zachowała się do
dnia dzisiejszego.

Zeszyt konwersacyjny Beethovena
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Ostatnie lata przyniosły Beethovenowi dowody wielkiego uznania.
W 1822 r.
został honorowym członkiem Styryjskiego Towarzystwa
Muzycznego i Szwedzkiej Akademii Sztuk, a w dwa lata później otrzymał od
króla francuskiego Ludwika XVIII Złoty Medal za Mszę uroczystą. W tymże
roku wykonano jego ostatnią IX Symfonię.
IX Symfonia d-moll op. 125 została po raz pierwszy wykonana publicznie
7 maja 1824 roku w Wiedniu. Jej premiera spotkała się z entuzjastycznym
przyjęciem publiczności. Beethoven, który z powodu całkowitej głuchoty nie
był już w stanie dyrygować swoim dziełem, stał podczas koncertu za plecami
dyrygenta, tyłem do publiczności. Nie mógł zatem zauważyć burzliwych owacji
po zakończeniu utworu. Według anegdoty przekazanej przez sekretarza
kompozytora Antona Schindlera, podeszła do niego wówczas śpiewaczka
Karolina Unger i odwróciła go w stronę publiczności, a kompozytor bardzo się
wzruszył. Symfonia składa się tradycyjnie z czterech części, choć kompozytor
zamienił ich kolejność przesuwając wolne adagio z tradycyjnie drugiej na
trzecią pozycję. W finale symfonii Beethoven umieścił kantatę do słów wiersza
"Oda do radości" Friedricha von Schillera. Po latach aranżację fragmentu finału
przyjęto jako hymn Rady Europy, a w 1986 przyjęła ją jako swój hymn
Unia Europejska. Mimo sukcesu pierwszego, wiedeńskiego wykonania
ówczesny świat muzyczny krytycznie odniósł się do dzieła. Dopiero nowe,
nadchodzące pokolenie muzyków doceniło wartość i przełomową rolę
ostatniego dzieła Beethovena. Wszelkie spory umilkły w połowie XIX wieku,
gdy dzieło zostało przedstawione przez Ryszarda Wagnera w 1842 w Dreźnie.
W ostatnich dwóch latach życia Beethoven poważnie chorował.
Powróciły dawne niedomagania oczu oraz szereg innych dolegliwości. Jednakże
nieregularny tryb życia, intensywna, wycieńczająca praca, złe warunki
mieszkalne oraz przeżycia osobiste wyczerpywały organizm kompozytora.
Przez całe życie borykał się z chorobami jelit, dodatkowo w ostatnich
tygodniach przykuła go do łóżka puchlina wodna, cierpiał również na marskość
wątroby.
Ludwig van Beethoven zmarł późnym popołudniem (o 17:45) 26 marca
1827 roku. Według anegdot ostatnim gestem kompozytora było wyciągnięcie
ku górze zaciśniętej pięści. W ostatnich swoich słowach według relacji
świadków wykrzyknął „Plaudite, amici, comoedia finita est („Klaszczcie,
przyjaciele, komedia skończona” - ostatnie zdanie rzymskich komedii).
Podobno nad Wiedniem w czasie jego śmierci rozpętała się ogromna burza.
Pochowany został pierwotnie na Cmentarzu Friedhof St. Marx
w Wiedniu, z którego w 1888 roku szczątki kompozytora zostały przeniesione
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na nowo powstały Cmentarz Centralny w Wiedniu. W jego pogrzebie udział
wzięła ogromna, około dwudziestotysięczna rzesza wiedeńczyków (ludność
miasta liczyła podówczas około 200 tysięcy). Mowę pogrzebową wygłosił
Beethovenowi austriacki poeta Franz Grillparzer. Jednym z wybitnych
muzyków, pełniących w żałobnym pochodzie straż honorową, był Franciszek Schubert [czyt. szubert], którego życie i twórczość przypada już na okres
romantyzmu w muzyce.

Grób Ludwiga van Beethovena w Wiedniu

Twórczość Beethovena
Twórczość Beethovena obejmuje liczne dzieła symfoniczne,
fortepianowe,
kameralne,
wokalne
i
wokalno-instrumentalne.
Do najważniejszych dzieł symfonicznych i koncertów z towarzyszeniem
orkiestry należą: 9 symfonii, z których najbardziej znane są: III Symfonia Esdur zwana Eroiką, V Symfonia c-moll zwana Symfonią przeznaczenia, VI
Symfonia F-dur zwana Pastoralną, VII Symfonia A-dur i IX Symfonia d-moll z
udziałem chóru, 5 koncertów fortepianowych: Koncerty C-dur, B-dur, c-moll,
G-dur i Es-dur, Koncert skrzypcowy D-dur, Koncert potrójny C-dur na
fortepian, skrzypce i wiolonczelę, Fantazja C-dur na fortepian, chór i orkiestrę,
uwertury koncertowe: Koriolan, Egmont, 3 uwertury koncertowe Leonora (gra
się ją też jako wstęp do opery Fidelio) i inne.
Do utworów przeznaczonych wyłącznie na fortepian zaliczamy: 32 sonaty
fortepianowe, z których najbardziej znane są: Sonata c-moll zwana Patetyczną,
Sonata cis-moll zwana Księżycową, Sonata C-dur zwana Waldsteinowską [czyt.
waldszatinowską], Sonata f-moll zwana Appassionatą i in. Wśród 21 cyklów
wariacji na fortepian, najbardziej znane są Wariacje na temat walca Diabellego i
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Wariacje c-moll na temat własny, zbiory krótkich utworów zwanych Bagatele,
ronda12 oraz szereg innych utworów fortepianowych. Spośród utworów muzyki
kameralnej wymienić trzeba: 16 kwartetów smyczkowych, 10 Sonat na skrzypce
i fortepian, 5 sonat na wiolonczelę i fortepian, 6 triów na fortepian, skrzypce i
wiolonczelę, 8 triów smyczkowych, oktet na instrumenty dęte oraz cały szereg
dzieł na najrozmaitsze zespoły instrumentów.
Najważniejsze utwory wokalne i wokalno-instrumentalne stanowią
Fidelio - opera w trzech aktach, Missa solemnis, czyli Msza uroczysta, Pieśni
do słów Jana Wolfganga Goethego, Chrystiana Gellerta i in., 7 zeszytów pieśni
angielskich, szkockich i irlandzkich z fortepianem, skrzypcami i wiolonczelą,
kantaty.
Historycy dzielą całą twórczość Beethovena na trzy grupy utworów,
zależnie od czasu ich powstania.
Do pierwszej grupy zalicza się utwory powstałe do 1802 r., w których
najbardziej wyczuwalny jest wpływ muzyki Haydna i Mozarta, choć nie brak
w nich już wyrazu charakterystycznego dla późniejszej twórczości Beethovena.
Z tego czasu najbardziej znane jego utwory to pierwsze trzy koncerty
fortepianowe, dwie symfonie, sonaty fortepianowe Patetyczna i Księżycowa,
sonata na skrzypce i fortepian zwana Wiosenną oraz pierwsze kwartety
smyczkowe. Jego utwory cykliczne są zazwyczaj czteroczęściowe, a w miejsce
menueta wprowadza niekiedy scherzo.
Do drugiej grupy utworów Beethovena należą dzieła powstałe od 1802 r.
do mniej więcej r. 1812. W latach tych ustala się ostatecznie własny oryginalny
styl muzyki Beethovena. W jeszcze większym stopniu staje się ona wyrazem
rewolucyjnych ideałów kompozytora i odbiciem bohaterskiego przezwyciężania
wszystkich ciosów, zsyłanych mu przez życie. W tym okresie powstaje
III Symfonia zwana Eroiką, którą Beethoven pierwotnie poświęcił Napoleonowi,
lecz gdy ten ogłosił się cesarzem, oburzony kompozytor zmienił dedykację;
odtąd jest ona przeznaczona tylko „wspomnieniom o człowieku wielkim".
W tym czasie powstaje również V Symfonia, zwana Symfonią przeznaczenia,
przedstawiająca jakby obraz walki człowieka z nieubłaganym losem. Powstają
jeszcze trzy dalsze Symfonie: VI, opiewająca umiłowaną przez kompozytora
przyrodę, VII, będąca jakby apoteozą tańca, oraz pogodna VIII Symfonia.
W r. 1803 zostaje po raz pierwszy wykonany III Koncert fortepianowy,
po czym powstają dwa następne, a także koncerty: skrzypcowy i potrójny.
Z okresu tego pochodzą również wszystkie uwertury koncertowe Beethovena,
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Rondo - forma muzyczna której cechą podstawowa jest wprowadzenie stale powracającego refrenu
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opera Fidelio, wiele pieśni, większość najbardziej znanych sonat
fortepianowych i utworów muzyki kameralnej. Utwory stają się bardziej
rozbudowane niż w okresie poprzednim. Kompozytor wzbogaca środki techniki
wariacyjnej. Powiększa skład orkiestry w utworach symfonicznych oraz
podnosi wymagania stawiane poszczególnym instrumentalistom.
Trzeci okres twórczości Beethovena, mniej więcej od 1812 roku,
obejmuje dzieła ostatnich lat życia. Należą do nich: IX Symfonia, Msza
uroczysta, szereg kwartetów smyczkowych, sonat fortepianowych, utworów
zwanych Bagatele i in. Dużą pomocą w zorientowaniu się, z jakiego okresu
życia pochodzą utwory kompozytora, jest sposób ich numerowania,
wprowadzony już w tych czasach. Polega on na tym, że kolejny utwór lub zbiór
kilku mniejszych utworów oznacza się jako tzw. „opus" (z łac. opus — dzieło)
z podaniem odpowiedniej kolejnej liczby, np.: Sonata cis-moll op. 27. Utwory
Beethovena do 30 kolejnego opusu powstały przed 1802 r., następne zaś, mniej
więcej do 90 opusu, skomponowane zostały między 1802 a 1812 r.; pozostałe –
aż do ostatniej kompozycji, tj. Fugi na kwartet smyczkowy op. 137 – należą do
ostatniego okresu twórczości (1812—27). Twórczość Beethovena z jego
ostatnich lat życia nosi już wyraźne cechy romantyzmu, tj. następnego okresu
historycznego w dziejach muzyki. Wyrazem nowego rodzącego się stylu jest
wzmagająca się dążność do uczuciowej, jak najbardziej osobistej wypowiedzi
kompozytora. Stąd obok szeroko rozbudowanych utworów o rozmiarach
dotychczas nie spotykanych, jakimi są na przykład ostatnie kwartety
Beethovena, niekiedy aż siedmioczęściowe, obok potężnego dzieła, jakim jest
IX Symfonia, pisze on utwory bardzo krótkie, np. Bagatele na fortepian oraz
pieśni. Muzyka zawarta w utworach z ostatniego okresu, w których stosuje
Beethoven najbardziej – jak na owe czasy – nowoczesne środki, muzyka
najczęściej nie rozumiana przez współczesnych, stała się wzorem
i drogowskazem dla pokoleń przyszłych kompozytorów.

Opis treści opery Fidelio
Osoby:
Don Fernando, minister - baryton
Don Pizarro, gubernator więzienia dla więźniów politycznych - bas (baryton)
Florestan, więzień - tenor
Leonora, jego małżonka, pod przybranym imieniem Fidelio - sopran
Rocco, dozorca więzienia - bas
Marcelina jego córka - sopran
Jaquino, odźwierny - tenor
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Pierwszy Więzień - tenor
Drugi Więzień - bas
strażnicy, więźniowie, lud
Streszczenie libretta13 na podstawie Iskier przewodnik operowy, Karol
Stromenger (Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1976)
Miejsce akcji: Hiszpania - okolice Sewilli, więzienie.
Opera opowiada historię dwojga małżonków, Leonory i Florestana. Don
Florestan, dwa lata przed rozpoczęciem akcji dzieła, odkrył nadużycia
naczelnika więzienia, don Pizarra. Pizarro zdołał jednak utrzymać się na
stanowisku i wtrącił Florestana do lochu. Słuch po Florestanie zaginął; jego
żona, Leonora, nie może pogodzić się z tym, że nie wie niczego o losie męża;
zatrudnia się zatem (w męskim przebraniu, jako młodzieniec Fidelio) u
więziennego dozorcy, Rocca. Ma nadzieję zdobyć tą drogą informacje o
zaginionym Florestanie i - jeśli ten żyje - uwolnić go. Ku utrapieniu Leonory, w
jej męskim "wcieleniu" zakochuje się Marcelina, córka Rocca. Martwi to także
młodego odźwiernego, Jaquina, który dotąd zajmował pierwsze miejsce w sercu
Marceliny. Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że Rocco polubił Fidelia i
pragnie oddać mu rękę córki; Leonora musi grać na zwłokę.
Tymczasem don Pizarro otrzymuje od zaufanego człowieka wiadomość, że
minister, don Fernando, zamierza przybyć do niego nazajutrz z
niezapowiedzianą wizytacją więzienia. Obawiając się wyjawienia
niekorzystnych dla niego faktów, Pizarro postanawia zlikwidować Florestana.
W swój niegodziwy plan wtajemnicza Rocca, który ma pomóc mu w jego
realizacji, udając się do podziemi i przygotowując grób w zawalonej gruzem
studni; gdy grób będzie gotowy, Pizarro osobiście zejdzie do lochów i
zamorduje niewygodnego świadka. Rozkazuje kapitanowi, by z wieży dano
sygnał, kiedy tylko na drodze pojawi się nadjeżdżający minister.
Leonorze udaje się skłonić Rocca, by zabrał ją ze sobą do podziemi. Wszystko
zdaje się przebiegać zgodnie z planem Pizarra, lecz w decydującym momencie
Leonora rozbraja złego naczelnika i ujawnia swoją prawdziwą tożsamość.
Nagle, niczym głos wyzwolenia, rozlega się czysty dźwięk trąbki - Florestan
jest uratowany. Małżonkowie nie posiadają się z radości .
Na miejsce zdarzeń przyjeżdża don Fernando. Rozpoznaje we Florestanie
swojego dawnego przyjaciela, o którym sądził, że już dawno nie żyje;
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Libretto – treść opery; jest to inaczej cały tekst słowny śpiewany podczas przedstawienia i zapisany z
podziałem na role. Libretto dzieli również ten tekst na sceny, odsłony i akty, oraz zawiera informacje na temat
dekoracji, kostiumów i zachowania aktorów na scenie.
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przywraca mu wolność, a okrutny Pizzaro zostanie ukarany. Wszyscy
zgromadzeni śpiewają hymn opiewający potęgę miłości małżeńskiej.
Opracowanie tekstu: Bartosz Wiśniewski
Marcelina Schweda
Wiesław Nizio

Na podstawie:
Bohdan Muchenberg: Pogadanki o muzyce
Jadwiga Kubieniec: Ludwig van Beethoven
Państwowe Wydawnictwo Muzyczne: Przewodnik koncertowy
George R. Marek: Beethoven. Biografia geniusza
Karol Stromenger - Iskier przewodnik operowy
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