
250. rocznica urodzin 
Ludwiga van Beethovena



Ludwig van Beethoven

 urodził się 15-17 grudnia 1770 w Bonn, 

 zmarł 26 marca 1827 w Wiedniu,

 kompozytor i pianista niemiecki, 

 ostatni z tzw. klasyków wiedeńskich

 prekursor romantyzmu w muzyce, 

 uznawany za jednego z największych twórców 
muzycznych wszech czasów

 wirtuoz.



Ludwig van Beethoven
 istnieją dwie teorie o pochodzeniu artysty,

 nie jest pewna także dokładna data urodzin Beethovena,

 obecnie za najbardziej prawdopodobne przyjmuje się, że 
Beethoven urodził się 16 grudnia 1770 r.,

 muzyczne zdolności Ludwiga ujawniły się bardzo wcześnie, w 
wieku ok. 4 lat,

 ojciec wynajmował synowi coraz to lepszych nauczycieli,

 Najważniejszym z nich był kompozytor i organista Christian 
Gottlob Neefe, który zaznajomił młodego Beethovena z 
muzyką Johanna Sebastiana Bacha i rozkochał w niej,

 w późniejszym czasie Beethoven został nauczycielem muzyki 
w rodzinie von Breuning.



Wiedeń
 w roku 1787 siedemnastoletni Beethoven skorzystał z 

okazji wyjazdu do Wiednia, ówczesnej stolicy muzyki i 
muzyków, 

 prawdopodobnie tam spotkał się z samym Mozartem,

 przez chorobę alkoholową ojca Beethoven wytrwale 
wypełniał obowiązki dworskie i rodzinne,

 od 1792 roku Beethoven mieszkał już w Wiedniu na stałe,

 Beethoven zdążył już zdobyć wielką popularność jako 
wirtuoz fortepianu,

 jego pozycja społeczna i materialna była dobra,

 coraz więcej komponował i wydawał.



Sława
 Sława Beethovena zataczała coraz szersze kręgi,

 Lata 1804-1810 to okres wyjątkowej płodności twórczej 
Beethovena, który stworzył wtedy m.in. cztery symfonie, 
cztery koncerty, pięć kwartetów,

 gdy intensywnie opiekował się bratankiem zauważono 
wyraźne spowolnienie procesu twórczego,

 ostatnie lata przyniosły Beethovenowi dowody wielkiego 
uznania, m.in. został członkiem szwedzkiej Akademii 
Nauk, 

 otrzymał od Ludwika XVIII złoty medal za Mszę 
uroczystą, a wśród wiedeńczyków cieszył się ogromną 
sławą, nawet jeśli wciąż nie w pełni rozumiano go jako 
twórcę.



Ostatnie chwile
 kompozytor od koniec życia cierpiał na głuchotę i wiele 

innych dolegliwości,

 Ludwig van Beethoven zmarł późnym popołudniem 26 
marca 1827 roku,

 ostatnim gestem kompozytora było, według anegdot, 
wyciągnięcie ku górze zaciśniętej pięści,

 pochowany został pierwotnie na Cmentarzu Friedhof St. 
Marx w Wiedniu, z którego w 1888 roku szczątki 
kompozytora zostały przeniesione na nowo powstały 
Cmentarz Centralny w Wiedniu, 

 w jego pogrzebie udział wzięła ogromna, około 
dwudziestotysięczna rzesza wiedeńczyków.



 skomponował (w latach 1799-1824) dziewięć symfonii; 
niedługo przed śmiercią rozpoczął też szkicowanie 
dziesiątej,

 skomponował w latach 1794-1811 pięć koncertów 
fortepianowych, a także fortepianową transkrypcję,

 kwartety smyczkowe,

 11 uwertur, w tym uwertury koncertowe,

 32 sonaty,

 pieśni,

 Inne.

Twórczość kompozytora



Pomnik Beethovena 
w Wiedniu



Grób 
Ludwiga van Beethovena



Duże Muzeum Beethovena
Zachowane mieszkanie Beethovena w Heiligenstadt, przy ulicy 

Probusgasse 6, w 19. dzielnicy zostało rozbudowane 
w listopadzie 2017 roku. W wyniku tych prac powierzchnię 

ekspozycji upamiętniającej kompozytora udało się powiększyć 
z 40 m² do 265 m², tworząc Muzeum Beethovena.
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