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BIOGRAFIJA

• Gimė Bonoje (Vokietija).

• Kompozitorius, pianistas, trečiasis Vienos klasikas.

• Klasicizmo muzikos kompozitorius, padėjęs pagrindus 
romantizmo muzikai.

• Pirmasis muzikos mokytojas - tėvas (dvaro kapelos dainininkas).

• Nuo 1792 m. gyveno Vienoje: mokėsi kompozicijos pas J. Haidną 
(apie metus), koncertavo didikų rūmuose, rado mecenatų, kurie jį 
rėmė pinigais. 

• 26-erių metų ėmė kursti, nuo tada jį vis apnikdavo neviltis.

• 48-erių metų visiškai apkurto, bet ir toliau kūrė.

• Iki mirties Vienoje jis buvo garbinamas kaip didžiausias epochos 
kompozitorius, bet jo muzika nebuvo per daug domimasi.

• Mirė Vienoje 1927 m. kovo 26 d. Laidotuvėse dalyvavo apie 10 000 
žmonių.



Fortepijoniniai ir simfoniniai kūriniai yra 
svarbiausia L. van Bethoveno kūrybos dalis.

Fortepijono sonatose kompozitorius labai daug 
eksperimentavo, ieškojo savojo stiliaus ir taikė 

naujus kompozicijos sprendimus. 

Simfoninėje muzikoje įgyvendino didžiausius, 
monumentaliausius savo sumanymus.



KŪRINIAI FORTEPIJONUI

32 sonatos, 23 variacijų ciklai, bagatelės, rondo ir kt. 

Labiausiai žinomos – sonatos: skirtingos, įvairių 

nuotaikų, kupinos energijos ir kontrastų. 

Skirtingai nuo J. Haidno ir V.A. Mocarto, 

L. van Bethoveno sonatose labai ryškus kontrastas tarp 

pagrindinių sonatos temų.

Sakoma, kad kompozitorius buvo labai griežto charakterio, 

bet labai netvarkingas



„Patetinė sonata“

„Patetinė sonata“ (Nr. 8) yra 3 dalių. 1 dalis: sonatos forma, lėta įžanga, kontrastai tarp piano ir forte.

„Patetinė“ sonata, I dalies įžanga

„Patetinė“ sonata, I dalies pagrindinės partijos tema

https://youtu.be/SrcOcKYQX3c?t=13

https://youtu.be/SrcOcKYQX3c?t=125

Patetika – jausmingumas, jausmų pakilimas, patosas. 



„Patetinė“ sonata, I dalies šalutinės partijos tema

https://youtu.be/SrcOcKYQX3c?t=262

Antroji ir trečioji dalys parašytos rondo forma. 
Antroji dalis lėta, sukauptos, lyriškos nuotaikos:

„Patetinė“ sonata, II dalis

https://youtu.be/SrcOcKYQX3c?t=586



„Patetinė“ sonata, III dalis

https://youtu.be/SrcOcKYQX3c?t=911



„Mėnesienos sonata“ nr.14

Netradicinės struktūros: 

• 1 dalis - lėta, svajinga;

• 2 dalis – žaismingas menuetas;

• 3 dalis – audringa, veržli.

„Mėnesienos“ sonata, I dalis

https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU

Vienos klasicistų, kuriems 

priklauso ir L. van Bethovenas, 

sonatos nusistovėjęs modelis 

buvo 3 dalių sonatos struktūra 

(greita–lėta–greita dalys).

https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU


SIMFONINĖ MUZIKA

Simfoninę L. van Bethoveno muziką sudaro:

• 9 simfonijos, 

• 11 uvertiūrų („Egmontas“, „Leonora“), 

• koncertai įvairiems instrumentams ir orkestrui.

Simfonijos yra vieni žymiausių L. van Bethoveno kūrinių. 

Jos puikiai atspindi stilių, raidą:

• I ir II simfonijos - bandymai, klasicistinės,

• III, V, VII ir IX simfonijos - dramatinės, pakilios, herojiškos
nuotaikos, 

• IV, VI ir VIII - lyriškesnės.



Padarė pakeitimų pačiame simfonijos
cikle: trečiojoje dalyje vietoj menueto
rašė žaismingus skerco; vėliau įvedė

leitmotyvą ; pradėjo nepaisyti simfonijos
žanrui taikomų taisyklių , pavyzdžiui , 
simfonija Nr.6 „Pastoralinė“ yra ne 
tradicinių 4-ių dalių , o 5-ių dalių , 

simfonijos Nr.9 finale pasigirsta solistai
ir choras.



„Herojinė“ ir „Likimo“

III-oji simfonija „Herojinė“ – didelės apimties 4 dalių kompozicija, parašyta susižavėjus
Napoleono žygiais ir pavadinta Eroica.

Viena žymiausių simfonijų pasaulyje yra L. van Bethoveno V-oji simfonija „Likimo“.

V-oji simfonija „Likimo“. Prasideda „likimo“ 

leitmotyvu „taip likimas beldžiasi į duris“: 

Simfonija Nr. 5 „Likimo“, leitmotyvas Simfonija Nr. 5 „Likimo“, I dalies pagrindinės partijos tema

https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8 https://youtu.be/jv2WJMVPQi8?t=145

https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8


Simfonija Nr. 5 „Likimo“, II dalis, I tema

Simfonija Nr. 5 „Likimo“, II dalis, II tema

Antroji dalis parašyta dvitomių variacijų forma. Joje persipina dvi variacijų temos:

https://youtu.be/jv2WJMVPQi8?t=501

https://youtu.be/jv2WJMVPQi8?t=567



Simfonija Nr. 5 „Likimo“, III dalis

Simfonija Nr. 5 „Likimo“, IV dalis

Trečioji „Likimo“ simfonijos dalis, kaip jau tapo 

įprasta L. van Bethoveno simfonijose – skerco, 

parašytas trijų dalių forma.
Finalas iškilmingas, džiugus, parašytas ne pradinėje 

c-moll, bet mažorinėje C – dur tonacijoje.

https://youtu.be/jv2WJMVPQi8?t=1154

https://youtu.be/jv2WJMVPQi8?t=1477



„PASTORALINĖ“ IR NEĮPRASTO FINALO SIMFONIJA

VI-oji simfonija „Pastoralinė“ – tai penkių dalių muzikinis gamtos paveikslas.

https://www.youtube.com/watch?v=p4CCU2-AFZE

Pastoralė - piemenų poezijos antikinis žanras, apie ramų kaimo piemenų, žemdirbių ir žvejų gyvenimą, meilę, o nuo 

XVII a. ypatingai išpopuliarėjus - muzikinis instrumentinis arba vokalinis programinis kūrinys kaimo buities tema.

IX-oji simfonija. 

L. van Bethovenas šioje simfonijoje sukeitė vidurines dalis vietomis –

po skerco eina lėta dalis (Adagio). Ypač neįprastas yra simfonijos finalas. Čia 

kompozitorius įvedė vokalą – 4 solistus ir mišrų chorą. Tai išplėtota kompozicija, 

parašyta pagal F. Šilerio „Odę džiaugsmui“. Vienas šios dalies fragmentų dabar yra 

tapęs Europos sąjungos himnu.

https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg

https://www.youtube.com/watch?v=p4CCU2-AFZE
https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg


NAMŲ DARBAI

1. Koks skirtumas yra tarp J. Haidno, V.A. Mocarto ir L.van Bethoveno sonatų? 

Ką L.van Bethovenas daro kitaip? 

2. „Mėnesienos“ sonata yra neįprastos struktūros. Kokie šios sonatos skirtumai, 

lyginant ją su tuo metu nusistovėjusiu sonatos modeliu? 

3. Kuo išskirtinė yra L. van Bethoveno Simfonija Nr.9? 

Atsakymai – 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



Paklausykite puikaus aktoriaus R. Atkinsono 
(visiems žinomo, kaip Ponas Bynas) „Odės 

džiaugsmui“ (iš L. van Bethoveno simfonijos nr.9) 
interpretacijos

HTTPS: / /WWW.YOUTUBE .COM/WATCH?V=OWGZDYNPASO

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


GEROS DIENOS!


