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Gyvenimas

• Kompozitorius ir pianistas.

• Gimė Bonoje (Vokietija).

• Pirmasis muzikos 

mokytojas – tėvas (dvaro 

kapelos dainininkas).

• Nuo 26 m. ėmė kursti, o

48 metų visiškai apkurto.

L. van Bethoveno namai Bonoje

vaikystė



Vienoje:
• Gyveno nuo 1792 m.

• mokėsi kompozicijos pas J. Haidną.

• koncertavo didikų rūmuose, susipažino su 

aristokratijos atstovais. 

• atsirado rėmėjų, todėl Bethovenui nereikėjo 

ieškoti papildomo darbo, jis galėjo tik 

koncertuoti ir kurti muziką.

• Mirė Vienoje. Pasakojama, kad jo laidotuvėse 

dalyvavo apie 10 000 žmonių.

Rezidencija Vienoje

Atminimo paminklas Vienoje



L. van Bethovenas yra trečiasis Vienos klasikas.

Vienos klasikai:

J. Haidnas V. A. Mocartas
L. van Bethovenas



Apkurtimas
Būdamas 26-erių ėmė kursti. 

Gydymas nepavyko, apniko blogos mintys 
ir 1802 m. spalį L. van Bethovenas parašo 
testamentą, skirtą broliams. 

Galiausiai kompozitorius nugalėjo 
nusivylimą ir vėl pradėjo gausiai kurti 
muziką. Būtent tuo metu, kai L. van 
Bethovenas ėmė kursti, sukurta didelė 
dalis jo kūrinių. 

Pavyzdžiui, 1803–1812 m. laikotarpiu jis 
sukūrė III–VIII simfonijas, sonatų, kvartetų, 
uvertiūrų, operą „Fidelijus“ ir kt.



Dar viena kūrybinė 
krizė ir pasisekimas

Kūrybinė krizė kūrėją užklupo 1813–1815 m. 
Nors tuo laikotarpiu jis mažai kūrė, tačiau 
kaip tik tada L. van Bethovenas sulaukė 
didelio visuomenė pripažinimo:

1813 m. surengti autoriniai koncertai ir jų 
populiarumas padėjo atgaivinti operą 
„Fidelijus“, 1814 m. įvykusio koncerto sėkmė 
buvo  stulbinama, tuoj pat buvo paskelbti du 
papildomi koncertai su ta pačia programa. 
Deja, 1815 m. Rusijos imperatorės gimtadienio 
proga surengtame dvaro koncerte 
Bethovenas paskutinį kartą viešai skambino 
fortepijonu.

J. Schmidt „Bethovenas prie fortepijono“



Visiškas apkurtimas
Apie 1818 m. L. van Bethovenas visiškai apkurto, bet vis tiek 

kūrė muziką (Missa solemnis, simfonija nr.9 ir kt.).

1824 metais Devintosios simfonijos premjera kartu su trimis dalimis iš Missa 
solemnis buvo paskutinis sėkmingas L. van Bethoveno pasirodymas Vienoje. Nors 

jis pats stovėjo prie dirigento pulto, mojavo batuta ir vartė partitūros lapus, tačiau 

iš tikrųjų atlikimui vadovavo kapelmeisteris, įspėjęs orkestrantus ir choristus 

absoliučiai nekreipti dėmesio į kurčią kompozitorių.

https://www.youtube.com/watch?v=QkQapdgAa7o

Paklausykite simfonijos nr.9, įsivaizduodami 

aprašytą 1824 metų situaciją.

Klausos instrumentai, padėję geriau girdėti

https://www.youtube.com/watch?v=QkQapdgAa7o
https://www.youtube.com/watch?v=QkQapdgAa7o


Muzikos stilius

• dramatizmas

• kontrastai

• toliau tobulino J.Haidno ir V.A. Mocarto suformuotas 

klasicistinės formos, žanro tradicijas

• įvedė daug naujovių

• padėjo pagrindus romantizmo muzikos stiliaus 

susiformavimui



L. van Bethovenas Užbaigė klasicistinės muzikos raidą ir 

vėlyvuosiuose kūriniuose priartėjo prie romantizmo stilistikos. 

Klasicizmas                        ---------> Romantizmas



Kūrybos laikotarpiai

I laikotarpis(iki 1802 
m.) – savojo stiliaus 
ieškojimai, pagrįsti 
klasicistine stilistika. 
Tuo metu parašė 

sonatų fortepijonui 
(Nr. 8, Nr. 12, Nr. 14), 

pirmąsias dvi 
simfonijas ir kt.

II laikotarpis (1802–
1812) – kūrybingas 

laikotarpis, susiformavo 
kūrėjo stilius. Tuo metu 
kompozitorius sukūrė 

beveik visus žymiausius 
savo kūrinius: III–VIII 
simfonijas, sonatų, 
kvartetų, uvertiūrų, 

operą „Fidelijus“ ir kt. 

III laikotarpio (1816–
1927) – kūrybiniai 

apmąstymai ir 
romantizmo stiliaus 

užuominos. 
Paskutiniaisiais 

gyvenimo metais 
sukuria „Iškilmingąsias 

mišias“, IX-ąją simfoniją, 
paskutiniuosius 

kvartetus, sonatas 
fortepijonui.



Kūriniai

Iš viso sukūrė:

• 9 simfonijas, 

• uvertiūrų simfoniniam orkestrui, 

• koncertų įvairiems instrumentams ir orkestrui,

• 16 styginių kvartetų, 

• 32 fortepijonines sonatas,

• operą „Fidelijus“,

• oratoriją „Kristus Alyvų kalne“, 

• baletą „Prometėjaus kūriniai“, 

• mišių, 

• dainų ir kt. kūrinių.



L. van Bethoveno kūrinio rankraštis



NAMŲ DARBAI
1. Kokiai muzikos epochai priskiriamas L. van Bethovenas ir 

kokios epochos muzikai padėjo pagrindus?

2. Ar apkurtęs L. van Bethovenas nustojo kurti muziką, ar
visgi toliau kūrė?

3. Trumpai apibūdinkite tris L. van Bethoveno kūrybos 
laikotarpius.

4. Kaip jūsų nuomone L. van Bethovenas sugebėjo kurti 
tokią puikią muziką, nors buvo visiškai kurčias? (atsakymo 
nėra skaidrėse, todėl skatinu pafilosofuoti, diskutuoti)

Tris atsakymus tikrai rasite skaidrėse ☺



KAM IR KADA SIŲSTI NAMŲ DARBUS

Mokytojos Vidos Apanavičienės mokiniai kiekvieną savaitę siunčia 

namų darbus jai el. paštu: v.apanav@gmail.com 

Visi kiti mokiniai - penktokai (Viktorijos Bedalytės ir Brigitos Jurkonytės) 

kiekvieną savaitę siunčia namų darbus Viktorijai Bedalytei el. paštu: 

viktorijabeda@gmail.com



ĮDOMYBĖS

• Manoma, kad tėvas, pastebėjęs sūnaus gabumus muzikai, svajojo, 
kad sūnus išgarsėtų taip kaip Mocartas vaikystėje. Bethovenas 
nebuvo vunderkindas, todėl, nors buvo verčiamas labai daug groti, 
nebuvo geresnis muzikantas už savo bendraamžius. 

• Būdamas 12-os metų kūrė pjeses neįprastais pavadinimais: „Daina 
kūdikiui“, „Elegija pudelio mirčiai“. Nežinoma ar egzistavo toks 
pudelis, kuriam L. van Bethovenas dedikavo kūrinį.

• Prasidėjus apkurtimui, linksmas L. van Bethovenas tapo sunkaus 
charakterio žmogumi. L. van Bethovenas priėmė gyventi našlaitį
sūnėną. Sūnėnui gyvenimas su L. van Bethovenu buvo tarsi pragaras.

• Vienintelė jo opera „Fidelijus“ buvo labai iškritikuota ir kelis kartus 
taisyta. Laimė, kad L. van Bethovenas jos neišmetė. 



Gražios dienos!


