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«Την τέχνη ποιος µπορεί να την καταλάβει και µε ποιον 

µπορούµε να µιλήσουµε για την υπέροχη τούτη Θεότητα;          

Η τελειότητα της τέχνης, άραγε, δεν αντανακλά πάνω 

µας; Συνέχισε και µην αρκείσαι µόνο στο να ασκείσαι, 

αλλά φτάσε στην καρδιά της τέχνης σου, γιατί αξίζει. 

Μοναχά η τέχνη και η επιστήµη ανυψώνουν τον άνθρωπο 

µέχρι το Θείον!»  

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο Ludwig van Beethoven υπήρξε µια από τις µεγαλύτερες 

µουσικές διάνοιες όλων των εποχών. Θεωρείται ένας από τους µεγάλους κλασικούς, µαζί µε 

τους Haydn και Mozart, και είναι ταυτόχρονα, όπως σηµειώνει και ο Κωστής Γαϊτάνος,            

«ο µοναδικός συνδετικός κρίκος που έφερε σε επαφή το 18ο µε το 19ο αιώνα και χάραξε την 

ανατολή του ροµαντισµού.» 

   

Μέσα από αυτό το οδοιπορικό θα σκιαγραφηθεί η διακριτέα σε τρεις περιόδους εξέλιξη του 

ανθρώπου και συνθέτη Beethoven. Για πρώτη φορά στην ιστορία της µουσικής ο εσωτερικός 

κόσµος του συνθέτη εξωτερικεύεται και εντυπώνεται στο συνθετικό του έργο. Ο άνθρωπος 

Beethoven µε τα απότοµα ξεσπάσµατα και θυµούς, που κατεύναζε άµεσα η µεταµέλεια, 

δηµιουργεί έργα στα οποία οι απότοµες εναλλαγές διαθέσεων και οι έντονες αντιθέσεις 

αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό. Όπως διαπιστώνουν πολλοί βιογράφοι του, ο ‘δύσκολος’ 

χαρακτήρας του οφείλεται, καθώς θα παρουσιαστεί αργότερα, στα δύσκολα παιδικά του 

χρόνια. Αυτά τα βιώµατα δηµιούργησαν ταυτόχρονα έναν άνθρωπο γενναιόδωρο µε τους 

φτωχούς, όπως γίνεται αντιληπτό µέσα από την αλληλογραφία του προς τον Warenna 

(αντιπρόσωπο κάποιου φιλανθρωπικού ιδρύµατος της εποχής).  

«Ποτέ από την παιδική µου ηλικία, οι προσπάθειές µου δεν στράφηκαν σε 

άλλο πράγµα παρά στη συµπαράσταση διαµέσου της τέχνης µου προς τη 

φτωχή ανθρωπότητα που πάσχει. Ποτέ δεν αναζήτησα τίποτε άλλο από την 

εσωτερική ικανοποίηση που συνοδεύει πάντα αυτές τις πράξεις. Θα λάβετε 

εσώκλειστα ένα ορατόριο που πιάνει µισή βραδιά, µια εισαγωγή και µια 

φαντασία για πιάνο και µια χορωδία. Αν υπάρχει εκεί κάτω σ’ εσάς στα 

ιδρύµατα πτωχών ένα γραφείο παρακαταθηκών γι’ αυτά τα πράγµατα, να 

καταθέσετε αυτά τα τρία έργα σαν συνεισφορά εκ µέρους µου για τους 
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πτωχούς και σαν ιδιοκτησία τους για συναυλίες αγαθοεργίας.»1 

Ο Beethoven περιφρονούσε πάντα τους πλουσίους ευγενείς λέγοντας ότι εύκολα 

ξεσκεπάζεται  η φτώχεια του εσωτερικού τους κόσµου. Μάλιστα, ο Αντόνιος Σίντλερ (πιστός 

φίλος και γραµµατέας του Beethoven) στην προσπάθειά του να µην αµαυρωθεί η µνήµη του 

Beethoven µετά το θάνατό του κατέστρεψε ένα µεγάλο µέρος από τα τετράδια συνοµιλιών 

του, ισχυριζόµενος ότι περιείχαν κατηγορίες και απρεπή λόγια εναντίον ανθρώπων που 

κατείχαν πολύ υψηλές θέσεις. Είναι βέβαιο ότι τα πάθη και το µεγαλείο της προσωπικότητας 

του Beethoven σµίλευσαν ένα συνθέτη ικανό να περιγράφει µε την τέχνη των ήχων και µε 

απίστευτη λεπτοµέρεια κάθε έκφανση των ανθρωπίνων συναισθηµάτων. Είναι µήπως          

γι’ αυτό που η µουσική του διαχρονικά έχει πιστούς θαυµαστές; Είναι µήπως γι’ αυτό που          

το όνοµά του είναι οικείο ακόµα και σε αυτούς που δεν άκουσαν ποτέ συνειδητά τη µουσική 

του; Ένα είναι σίγουρο: το όνοµα του Beethoven έγινε µε την πάροδο των χρόνων συνώνυµο 

µε την ίδια τη Μουσική.  

 

������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Αυτό το απόσπασμα επιστολής του Beethoven, όπως και όσα θα ακολουθήσουν σε αυτό το κεφάλαιο, είναι 

από το βιβλίο Αμαραντίδης, Α. (1988). Ο Μπετόβεν μέσα από την Αλληλογραφία του. Αθήνα: Εκδόσεις 

Νεφέλη.  
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Ο Beethoven ήταν ένα από τα επτά παιδιά της οικογένειας του Γιόχαν Βαν Μπετόβεν, 

αρχιµουσικού στο παρεκκλήσι της Βόννης, και της Μαρίας Μαγδαληνής Κέβεριχ. Ο πατέρας 

του ήταν τραγουδιστής, πολύ καλός γνώστης του βιολιού και µε θεωρητική κατάρτιση, που 

απέκτησε µεγάλη πείρα παραδίδοντας ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά πλουσίων οικογενειών 

της περιοχής.  

 

Αν και η πλειοψηφία των βιογράφων τοποθετούν την ηµεροµηνία γέννησης του Beethoven 

κατά προσέγγιση στις 17 ∆εκεµβρίου 1770, τα δεδοµένα επίσηµα έγγραφα υποστηρίζουν την 

υπόθεση ότι αυτός γεννήθηκε στις 16 του µήνα. Συγκεκριµένα, οι Καθολικοί της Ρηνανίας 

είχαν τη συνήθεια να βαπτίζουν τα παιδιά τους δύο µέρες µετά τη γέννησή τους. Σύµφωνα µε 

το ενοριακό µητρώο βαπτίσεων του Αγίου Ρεµύ της Βόννης, ο µικρός Ludwig βαπτίστηκε 

στις 17 ∆εκεµβρίου 1770. Είναι µάλλον απίθανο το νεογέννητο να οδηγήθηκε στην εκκλησία 

αυθηµερόν. Η αβεβαιότητα για την ακριβή ηµεροµηνία γέννησης του µεγάλου συνθέτη 

ωστόσο δε δηµιούργησε αγεφύρωτη διαµάχη µεταξύ των ερευνητών, καθότι η διαφορά µιας 

ηµέρας δεν αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σηµασίας στη µετέπειτα εξέλιξη του 

Beethoven. Έτσι έχει γίνει κοινά αποδεκτή η αναφερόµενη στο µητρώο βαπτίσεων                

17η ∆εκεµβρίου ως η γενέθλια ηµέρα του µεγάλου συνθέτη. 

 

2. 1. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ & Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ BEETHOVEN 

Τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του µικρού Ludwig κύλησαν ήρεµα. Σύντοµα,                         

η οικογενειακή γαλήνη διαταράσσεται όταν ο πατέρας Γιόχαν εθίζεται στο αλκοόλ. Αρχίζει 

να παραµελεί τα µαθήµατα που έδινε στα παιδιά των πλούσιων οικογενειών της πόλης, 

ξοδεύει τα χρήµατά του στις ταβέρνες και αδιαφορεί για τις συνέπειες. Ο πατέρας του,            

ο γερο-Λουί, και η γυναίκα του προσπαθούν µάταια να τον συνετίσουν. Ο Γιόχαν, συνεπεία 

του ποτού, αρχίζει να χάνει τον έλεγχο των πράξεών του και συµπεριφέρεται βίαια. Λέγεται 

ότι ο µέθυσος πατέρας επιστρέφοντας αργά το βράδυ στο σπίτι, ξυπνούσε τον τρίχρονο 

Ludwig και, ανεβασµένο σε µια καρέκλα, τον υποχρέωνε να µελετά βιολί. Η Μαρία 

Μαγδαληνή και ο µικρός Ludwig βρίσκουν παρηγοριά στο γερο-Λουί, που όµως θα χάσουν 

στις 24 ∆εκεµβρίου 1773. Ο θάνατος του αρχιµουσικού γερο-Λουί βυθίζει στη θλίψη τόσο 

την οικογένεια όσο και τους συνεργάτες του στην Αυλή.  

 

Στις 8 Απριλίου 1774 η Μαρία Μαγδαληνή φέρνει στον κόσµο ένα αγοράκι, τον Κασπάρ 

Καρλ, ενώ παράλληλα ο Γιόχαν αιτείται επανειληµµένα για τη θέση του Αρχιµουσικού (θέση 

που κατείχε ο πατέρας του) στην Αυλή του Εκλέκτορα, αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Ο εθισµός 



2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

4 

 

του στο αλκοόλ ήταν η βασική αιτία απόρριψης των αιτήσεών του από την Αυλή, καθότι 

λόγω αυτής της κατάστασης θεωρείτο µη επαρκής για τη θέση αυτή. Ωστόσο, ο Εκλέκτορας 

του κάνει µια αύξηση στο µισθό.  

 

Στις 2 Οκτωβρίου 1776 η Μαρία Μαγδαληνή φέρνει στον κόσµο άλλο ένα αγοράκι, τον 

Νικόλαο Γιόχαν. Εν τω µεταξύ ο Ludwig αρχίζει να φοιτά στο σχολείο, χωρίς ωστόσο να 

επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σχολικά µαθήµατα. Το µόνο που τον ενδιέφερε ήταν      

η µουσική, παρότι ο πατέρας του του επέβαλλε ένα αυστηρό και πολύωρο πρόγραµµα 

εξάσκησης. Παρά τον τραχύ του χαρακτήρα, ο Γιόχαν αναγνώριζε ότι η µουσική αποτελούσε 

παράδοση στην οικογένεια Beethoven και ανέµενε και ο γιος του να ακολουθήσει αυτό το 

δρόµο. Για αυτό το λόγο, αν και µε περιορισµένους οικονοµικούς πόρους, προσέφερε στο γιο 

του τους καλύτερους δασκάλους. Έβλεπε ότι ο Ludwig ήταν προικισµένος µε µεγάλο 

ταλέντο και είχε σπουδαίες προοπτικές στον τοµέα της µουσικής τέχνης. 

  

Το 1779 ο Γιόχαν γνώρισε σε κάποια ταβέρνα της Βόννης το βιρτουόζο του όµποε και του 

κλαβεσέν Tobias Friedrich Pfeiffer. Ο Pfeiffer, µετά από προτροπή του Γιόχαν, αρχίζει να 

διδάσκει κλαβεσέν στο µικρό Ludwig. Επιστρέφοντας και οι δύο µεθυσµένοι αργά το βράδυ 

στο σπίτι, υποχρέωναν τον Ludwig να ξυπνήσει για να µελετήσει µουσική. Αυτό κράτησε 

ένα ολόκληρο χρόνο, γιατί ο Pfeiffer αναγκάστηκε να φύγει από τη Βόννη το 1780.              

Ο Ludwig εν τω µεταξύ επιθυµεί να µελετήσει και βιολί, γι’ αυτό και ο πατέρας του ζητά 

από τον Franz Rovantini να διδάξει βιολί και βιόλα στο γιο του. ∆υστυχώς, όµως                    

η διδασκαλία τερµατίζεται αναπάντεχα όταν ο Rovantini πεθαίνει ξαφνικά το Σεπτέµβριο του 

1781. Ο Ludwig όµως είχε ήδη απορροφήσει πολλή γνώση από τον εξαίρετο αυτό παιδαγωγό 

και είχε αρχίσει να παίζει βιολί µε αξιόλογη ευκολία. Την ίδια χρονιά ο Ludwig αποφασίζει 

να εγκαταλείψει το σχολείο, όπου οι επιδόσεις του δεν θα µπορούσαν καν να 

χαρακτηριστούν καλές. Έτσι αφοσιώνεται στη µουσική και συνεχίζει να παίρνει µαθήµατα 

από το διάσηµο οργανίστα της εποχής Τσένσερ και από τον Gilles van den Eeden, που δίδαξε 

το µικρό Beethoven την τεχνική του πιανοφόρτε. Ο µικρός επίσης έχει την τύχη να µελετήσει 

µε έναν από τους πιο διάσηµους µουσικοπαιδαγωγούς της εποχής και σπουδαίο οργανίστα 

Christian Gottlob Neefe. Αυτός δίδαξε στο µικρό Ludwig την τεχνική του εκκλησιαστικού 

οργάνου και τους βασικούς κανόνες της αρµονίας και της σύνθεσης. Στις 2 Μαρτίου 1783          

ο δάσκαλος σε µια επιστολή προς το Μagazin der Musik αναφέρεται στο µικρό Beethoven: 

«Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, γιος του τενόρου της αυλής Γιόχαν, διαθέτει ένα αξιόλογο 

ταλέντο που υπόσχεται πολλά. Παίζει κλαβεσέν µε εκπληκτική δεξιοτεχνία και δύναµη και 
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διαβάζει ό,τι του δίνω πρίµα βίστα. Είµαι βέβαιος ότι θα γίνει ένας δεύτερος Βόλφγκανγκ 

Αµαντέους Μότσαρτ, αν συνεχίσει να εργάζεται µε τον ίδιο ζήλο και ρυθµό.» Ο Gustav 

Nottebohm, µουσικοκριτικός της εποχής που αφιέρωσε τη ζωή του στη µελέτη της ζωής και 

του έργου του Beethoven, έγραψε τα εξής για τη διδασκαλία του Neefe: «Η θεωρία του 

Νέεφε βασιζόταν στο στοιχείο ότι οι νόµοι και τα φαινόµενα της µουσικής οφείλουν να είναι 

αλληλένδετα µε τη ψυχολογία των ανθρώπων, δηλαδή οφείλουν να παίρνουν αυτή τη 

ψυχολογία σαν πρωταρχική βάση. Με λίγα λόγια µπορούµε να πούµε ότι η διδασκαλία του 

Νέεφε υπήρξε ανεπαρκής από τεχνικής πλευράς, αλλά από την άλλη πλευρά, που είχε σχέση 

µε την καθαρά ψυχολογική και αισθητική µορφή, υπήρξε θετική και αποφασιστική για τον 

Μπετόβεν.» Ο Neefe θεωρούσε ότι η µουσική φόρµα µιας σύνθεσης ήταν αποτέλεσµα του 

συσχετισµού της µε την πνευµατική δοµή και τα ανθρώπινα µέτρα και έδινε ιδιαίτερη 

προσοχή στην αρµονία, τις επαναλήψεις των µουσικών φράσεων και την ανάπτυξη του 

βασικού θέµατος. Πρόκειται για στοιχεία που, όπως θα φανεί αργότερα, απορρέουν από το 

γενικότερο κλίµα του διαφωτισµού και την επικράτηση των κλασικών ιδεωδών και 

αναλογιών. 

  

Έτσι, το 1782 και σε ηλικία 12 ετών ο Beethoven συνθέτει το πρώτο του έργο µε τίτλο                  

9 Παραλλαγές για κλαβεσέν σε ντο ελάσσονα πάνω σε ένα εµβατήριο του Ντρέσλερ. Τον 

Οκτώβριο του επόµενου έτους συνθέτει Τρεις Σονάτες για Πιάνο, που κατόπιν προτροπής του 

Neefe τις αφιερώνει στον Πρίγκιπα Εκλέκτορα Μαξιµιλιανό Φρειδερίκο. Τα έργα αυτά 

συνοδεύονταν από µια επιστολή αφιέρωση, που αποτελεί το πρώτο γραπτό ιστορικό 

ντοκουµέντο του Ludwig van Beethoven:  

Στον Εκλέκτορα της Κολωνίας Μαξιµιλιανό-Φρειδερίκο (1783). 

Γαληνοτάτη Υψηλότης, 

Από το τέταρτο ήδη έτος της ηλικίας µου, η µουσική ήταν η κυριότερη από τις 

νεανικές ασχολίες µου. Εξοικειώθηκα τόσο πρόωρα µε τη γλυκιά µούσα           

η οποία δονούσε τη ψυχή µου µε τις αγνές αρµονίες της, που σύντοµα την 

αγάπησα και νοµίζω ότι κι εγώ της έγινα αγαπητός. Και να που τώρα έφτασα 

στο ενδέκατο έτος της ηλικίας µου. Από τότε σε ώρες έµπνευσης η µούσα 

συχνά µου ψιθύριζε ‘προσπάθησε να αποτυπώσεις γραπτά τις αρµονίες που 

έχεις στη ψυχή σου.’ Έντεκα χρονών σκεπτόµουν – και πώς να πάρω το ύφος 

ενός συνθέτη; Και τι θα έλεγαν οι άνθρωποι της Τέχνης; Αισθανόµουν 

σχεδόν φοβισµένος. Όµως ήταν γραµµένο από τη µοίρα µου – υπάκουσα και 

έγραψα. Τώρα µπορώ Γαληνοτάτη Υψηλότης να τολµήσω να καταθέσω τις 
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πρώτες νεανικές εργασίες µου στα σκαλοπάτια του θρόνου Σας και θέλω να 

ελπίζω ότι θα τους παραχωρήσετε την ενθαρρυντική Σας επιδοκιµασία και 

ένα τρυφερό πατρικό βλέµµα. Ω, ναι! Σε όλες τις περιστάσεις οι επιστήµες 

και οι τέχνες βρήκαν σε Σας τον σοφό τους υπερασπιστή, το γενναιόδωρο 

προστάτη τους και γνωρίζω ότι το ταλέντο ευδοκιµεί όταν εκκολάπτεται 

κάτω από τις πατρικές Σας φροντίδες. Γεµάτος από αυτήν την ενθαρρυντική 

βεβαιότητα τολµώ να Σας πλησιάσω µε τα νεανικά µου δοκίµια. ∆εχτείτε τα 

σαν µια αγνή προσφορά ενός παιδιού που Σας σέβεται και καταδεχτείτε 

Γαληνοτάτη Υψηλότης να χαµηλώσετε το βλέµµα Σας στο νεαρό τους 

δηµιουργό. 

             Λ. Β. Μπετόβεν 

Ας σηµειωθεί ότι η επιστολή εσκεµµένα παρουσιάζει τον Beethoven δύο χρόνια νεαρότερο      

(το 1783 ήταν 13 ετών, όχι 11). Οι γονείς του ακολουθούσαν συνειδητά αυτή την πρακτική 

ώστε να εντυπωσιάζουν πιο εύκολα το κοινό, έχοντας στο πίσω µέρος του µυαλού τους την 

ιδιοφυΐα που λεγόταν Αµαντέους Μότσαρτ. 

 

Παρότι ο Πρίγκιπας δεν απάντησε στην επιστολή του Beethoven, ο τελευταίος στις                   

15 Φεβρουαρίου 1784 αιτείται για τη θέση του βοηθού οργανίστα στο παρεκκλήσι του και 

πάλι όµως χωρίς απάντηση. Την ίδια χρονιά ο Μαξιµιλιανός Φρειδερίκος πεθαίνει και τον 

διαδέχεται ο Μαξιµιλιανός Φραγκίσκος, ο οποίος σε αντίθεση µε τον προκάτοχό του 

εκτιµούσε ιδιαίτερα τις επιστήµες και τη µουσική. Αυτός θα διορίσει τον Beethoven ως 

δεύτερο οργανίστα και θα είναι και η αφορµή της γνωριµίας του Beethoven µε τον κόµη 

Waldstein, που θα γίνει ο πρώτος και σηµαντικότερος Μαικήνας του. Αυτός είναι που θα 

πείσει τον Πρίγκιπα Εκλέκτορα να στείλει αυτόν τον νεαρό µουσικό στη Βιέννη για να 

τελειοποιήσει την τέχνη του εκεί που µεσουρανούσαν οι Haydn και Μozart. Ο νεαρός 

Ludwig ως ένδειξη της ευγνωµοσύνης του προς τον Waldstein του αφιερώνει πολλά από τα 

έργα του.  

 

Υπολογίζεται ότι ο Beethoven φτάνει στη Βιέννη την άνοιξη του 1787. Εκεί έχει την 

ευκαιρία να αυτοσχεδιάσει για το Mozart. Ο τελευταίος, έκθαµβος από το αποτέλεσµα, 

υπέθεσε ότι ο Beethoven δεν αυτοσχεδίαζε, αλλά εκτελούσε το µάθηµά του από µνήµης.         

Ο 17χρονος τότε Beethoven, αντιλαµβανόµενος τη δυσπιστία του Mozart, τον προκαλεί να 

του δώσει ο ίδιος ένα θέµα να αναπτύξει. Έτσι κι έγινε. Ο Mozart εντυπωσιασµένος εκφέρει 

τα προφητικά εκείνα λόγια: «Προσέξτε! Σε λίγο όλος ο κόσµος θα µιλάει γι’ αυτόν το 
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νεαρό». 

 

Ο Beethoven φεύγει βιαστικά από τη Βιέννη, όταν πληροφορείται πως η µητέρα του είναι 

σοβαρά άρρωστη. Φτάνει στη Βόννη στα τέλη του Απρίλη για να προλάβει τη µητέρα του 

που πεθαίνει στις 17 Ιουλίου 1787. Εκεί έρχεται αντιµέτωπος µε πολλαπλά προβλήµατα, µε 

πιο σοβαρό την εξάρτηση του πατέρα του από το ποτό, που έγινε ακόµα πιο έντονη µετά το 

χαµό της γυναίκας του. Ο πατέρας Γιόχαν χάνει τη φωνή του, και κατ’ επέκταση τη θέση του 

τραγουδιστή στην Αυλή, και ξοδεύει τη σύνταξή του στο ποτό. Τα οικογενειακά βάρη 

φορτώνονται στο Ludwig, µε αποτέλεσµα την περίοδο 1785-1789 το συνθετικό του έργο να 

µειώνεται στο µηδέν. Οι κυριότερες αιτίες, στις οποίες οφείλεται η λεγόµενη ‘περίοδος 

σιωπής’ του Beethoven είναι η συνεχής ενασχόλησή του µε τις δραστηριότητες της Αυλής,           

η παράδοση µαθηµάτων στα µέλη αριστοκρατικών οικογενειών και η καθηµερινή µέριµνα 

του σπιτιού (φροντίζει τόσο για τα δύο του αδέρφια, όσο και για τον πατέρα του). Αυτή την 

περίοδο, λοιπόν, ο Beethoven είναι γνωστός περισσότερο σαν σπουδαίος πιανίστας, παρά ως 

συνθέτης.  

 

Αυτό όµως αλλάζει άρδην, καθώς τα οικονοµικά της Αυλής του Εκλέκτορα παρουσιάζουν 

βελτίωση και κατά συνέπεια οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες ανθίζουν. Στα πλαίσια 

διαφόρων κοινωνικών γεγονότων, όπως ο θάνατος του αυτοκράτορα Ιωσήφ Β΄ και                

ο εορτασµός της ενθρόνισης του διαδόχου Λεοπόλδου Β΄, ανατέθηκε στον Beethoven                   

η σύνθεση αντίστοιχων έργων. Ο συνθέτης γράφει δύο καντάτες επί αυτών των ευκαιριών,    

εκ των οποίων καµία τελικά δεν εκτελείται. Λέγεται ότι περιείχαν τέτοιες τεχνικές 

απαιτήσεις, που δεν αποτολµήθηκε η δηµόσια εκτέλεσή τους. Ωστόσο, πρόκειται για µια 

περίοδο κατά την οποία ο Beethoven είναι πολύ παραγωγικός. Γράφει έργα όπως:                

24 Παραλλαγές πάνω σε µια άρια του Ριγκίνι, 2 Άριες για µπάσο και Ορχήστρα, ένα Lied µε 

τίτλο Το Παράπονο, Τρίο για Πιάνο και Τσέλο σε Μι ύφεση µείζονα κ.ά.  

 

Εν τω µεταξύ, το καλοκαίρι του 1792 ο Franz Joseph Haydn επισκέπτεται τη Βόννη, µετά 

από πρόσκληση του Εκλέκτορα. Ο Haydn γνωρίζει τον Beethoven και εντυπωσιασµένος τον 

καλεί να τον ακολουθήσει στη Βιέννη για να συνεχίσει µαζί του τις µουσικές του σπουδές.                     

Ο  Beethoven, µη χάνοντας ευκαιρία, αναχωρεί για τη Βιέννη στις 2 Νοεµβρίου 1792 

αφήνοντας πίσω τα δύο του αδέρφια και τον πατέρα του, τον οποίο δε θα ξαναδεί, αφού 

πεθαίνει το ∆εκέµβριο της ίδιας χρονιάς.  
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2. 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 

Η άφιξη του Beethoven στη Βιέννη συνοδεύεται µε πολύ καλές συγκυρίες. Έχοντας 

σπουδαίες συστατικές στη διάθεσή του, ο Beethoven εξασφαλίζει από πολύ νωρίς µια καλή 

φήµη, τόσο ως δάσκαλος, όσο και ως πιανίστας, χάρη στις εξαιρετικές του ικανότητες στον 

αυτοσχεδιασµό. Το έδαφος ήταν πρόσφορο να τον δεχτεί µια και οι δύο µεγάλοι δεξιοτέχνες 

του πιάνου, Clementi και Cramer, έλειπαν στην Αγγλία, ο Mozart είχε πεθάνει και ο Haydn, 

γέρος πια, ασχολείτο µόνο µε τη σύνθεση και τη διδασκαλία.  

 

Τα µαθήµατα µε τον Haydn δεν τον άφησαν ικανοποιηµένο, καθότι ο δάσκαλος λόγω άλλων 

ασχολιών τον παραµελούσε. Ενώ ο Beethoven µελετούσε µε ζήλο αυτά που του ανέθετε             

ο δάσκαλος Haydn, ο τελευταίος είχε φτάσει σε σηµείο – λόγω φόρτου εργασίας – να µη 

διορθώνει τις ασκήσεις του µαθητή του και να του ζητάει να επαναλάβει παλαιότερα 

µαθήµατα, τα οποία δεν παρουσίαζαν κανένα ενδιαφέρον πλέον για τον Beethoven. Ο νεαρός 

ένιωθε ότι ο Haydn δεν τον βοηθούσε να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο έφτασε στη 

Βιέννη: να τελειοποιήσει τις συνθετικές και πιανιστικές του τεχνικές. Όταν τον Ιανουάριο 

του 1794 ο Haydn φεύγει για την Αγγλία, ο Beethoven συνεχίζει τη θεωρητική του µελέτη µε 

τον Johan Georg Albrechtsberger, ένα αυστηρό, µεθοδικό, σχολαστικό και λεπτολόγο 

δάσκαλο. Ο Beethoven συχνά ερχόταν σε σύγκρουση µαζί του ως προς τους δεδοµένους 

κανόνες και φόρµες σύνθεσης. 

 

Όντας ικανότατος πιανίστας και δεινός στους αυτοσχεδιασµούς, ο Beethoven έχαιρε της 

εκτίµησης των αριστοκρατικών κύκλων. Πιο σπουδαία του γνωριµία αυτή µε τον πρίγκιπα 

Lichnowsky, που έθεσε υπό την προστασία του τον νεαρό Beethoven προσφέροντάς του, 

ανάµεσα σε άλλα, επιχορήγηση 600 φιορινιών το χρόνο και διαµονή στο µέγαρό του. Αυτός 

ήταν που τον προέτρεψε να διοργανώσει δηµόσιες συναυλίες. Η φήµη του Beethoven                       

ως πιανίστα ήταν τόσο µεγάλη στους µουσικούς κύκλους της Βιέννης, που λαµπροί πιανίστες 

της εποχής – όπως ο Cramer και ο Hümmel – τον προκαλούσαν σε διαγωνισµό. Έτσι, στις 

29, 30 και 31 Μαρτίου του 1795 ο Beethoven κάνει τρεις διαδοχικές εµφανίσεις στο 

∆ηµοτικό Θέατρο της Βιέννης εκτελώντας, ανάµεσα σε άλλα, έργα του Mozart και το 

κοντσέρτο του για πιάνο σε Σι ύφεση µείζονα. Το βιεννέζικο κοινό µένει έκθαµβο και           

οι εφηµερίδες της εποχής γράφουν σπουδαίες κριτικές για το νέο ταλέντο από τη Βόννη. 

  

Σιγά σιγά οι αριστοκρατικοί κύκλοι της Βιέννης ανοίγουν τα σαλόνια τους στον Beethoven,           

ο οποίος όταν ήλθε από τη Βόννη προσπάθησε να προσαρµοστεί στο νέο τρόπο ζωής. Άρχισε 
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να ντύνεται καλύτερα, να παίρνει µαθήµατα χορού και να µαθαίνει τρόπους συµπεριφοράς, 

ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αριστοκρατίας. Ο ατίθασος χαρακτήρας του 

όµως δεν τον βοηθούσε. Λέγεται ότι ήταν αδέξιος όταν χόρευε και ότι στις επίσηµες 

συγκεντρώσεις και γεύµατα παρέσυρε µε το σώµα και τα χέρια του βάζα και 

µικροαντικείµενα που βρίσκονταν στο διάβα του. Ο Haydn µάλιστα τον ονόµαζε «Μέγα 

Μογγόλο»! 

 

Το τέλος του 1795 βρίσκει τον Beethoven να έχει συνθέσει µια σειρά αξιόλογων έργων, να 

έχει εδραιώσει τις σχέσεις του µε τους αριστοκρατικούς κύκλους, να έχει αποκτήσει πολλούς 

µαθητές και να έχει επιχειρήσει την πρώτη του περιοδεία σε µια σειρά ευρωπαϊκών πόλεων.             

Εν τω µεταξύ, ο Ναπολέων Βοναπάρτης κατευθύνεται προς την αυστριακή πρωτεύουσα και                

ο Beethoven – παρότι θαυµαστής των ιδεωδών της Γαλλικής Επανάστασης – µελοποιεί                       

το ποίηµα ενός υπολοχαγού µε τίτλο «Αποχαιρετισµός στους βιεννέζους πολίτες»                   

(Νοέµβρης 1796) και τον ύµνο «Είµαστε ένας µεγάλος γερµανικός λαός» (Άνοιξη 1797).  

 

2. 3. ΤΟ ∆ΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΟΥ BEETHOVEN 

Η µοίρα επεφύλασσε ένα άσχηµο παιχνίδι για τον Beethoven, που διαπίστωνε µέρα µε τη 

µέρα ότι η ακοή του µειωνόταν αισθητά, ότι έχανε το πολυτιµότερο αγαθό για έναν µουσικό.           

Στις 29 Ιουνίου 1800 στην επιστολή του προς τον καλό του φίλο και γιατρό Franz Gerhard 

Wegeler εκµυστηρεύεται το πρόβληµά του: 

«…µόνο τα αυτιά µου συνεχίζουν να βουίζουν µέρα και νύχτα. Οµολογώ ότι 

περνώ άθλια τη ζωή µου. Εδώ και 2 περίπου χρόνια αποφεύγω τις 

συγκεντρώσεις γιατί δεν µου είναι δυνατόν να πω στους ανθρώπους ότι είµαι 

κουφός. Αν είχα οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα δε θα πείραζε, αλλά στο δικό 

µου είναι µια κατάσταση φοβερή και µαζί µ’ αυτό οι εχθροί µου, που                

ο αριθµός δεν είναι µικρός, τι θα έλεγαν! Για να σου δώσω µια ιδέα της 

περίεργης αυτής κωφότητας, θα σου πω ότι στο θέατρο πρέπει να σκύβω 

µέχρι την ορχήστρα για να καταλαβαίνω τους ηθοποιούς. Τους ψιλούς ήχους 

των οργάνων ή των φωνών, αν είµαι λίγο µακριά, δεν τους ακούω. Στην 

συνοµιλία µερικές φορές  αν µιλάνε κάπως σιγά µόλις που ακούω – και µόνο 

τους ήχους, όχι τις λέξεις – αν όµως κάποιος φωνάξει, τότε µου είναι 

ανυπόφορο. Είναι παράδοξο ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν 

καταλάβει ακόµα, καθώς είχα πολύ συχνά αφηρηµάδες. Νοµίζουν ίσως ότι 

είναι αυτό.» 
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Σε µια άλλη επιστολή του προς τον Wegeler (16 Νοεµβρίου 1800), o Beethoven είναι πιο 

αισιόδοξος γιατί στη ζωή και την καρδιά του µπαίνει µια δεκαεξάχρονη µαθήτριά του,                

η ιταλικής καταγωγής Giuliette Guicciardi. Αυτή η πανέµορφη κοπέλα αποτέλεσε την 

έµπνευσή του για µια από τις πιο γνωστές και τρυφερές σελίδες του για πιανο, τη Σονάτα          

op. 27, τη λεγόµενη ‘Υπό το Σεληνόφως’. 

«Τελευταία ζω µε έναν τρόπο κάπως πιο ευχάριστο, γιατί ανακατεύοµαι όλο 

και περισσότερο µε τους ανθρώπους. Θα σου είναι δύσκολο να πιστέψεις 

πόσο έρηµη και θλιβερή ζωή πέρασα τα εδώ και δύο χρόνια. Η αδυναµία της 

ακοής µου φαινόταν παντού σαν ένα φάντασµα και για αυτό απέφευγα τους 

ανθρώπους. Έπρεπε να φαίνοµαι µισάνθρωπος, ενώ δεν είµαι καθόλου. Αυτή 

η αλλαγή είναι έργο µιας αγαπητής, µιας µαγικής κοπέλας, που µε αγαπά και 

την αγαπώ. Μετά από δύο χρόνια έχω και πάλι µερικές στιγµές ευτυχίας και 

για πρώτη φορά αισθάνοµαι ότι ο γάµος θα µπορούσε να µε κάνει 

ευτυχισµένο. Θέλω να πιάσω το πεπρωµένο από το λαιµό και ασφαλώς δε θα 

µε νικήσει εντελώς. Ω! Πόσο ωραίο είναι να ζήσεις χίλιες φορές τη ζωή. Όχι 

όµως µια ζωή σιωπηλή. Το αισθάνοµαι ότι δεν είµαι φτιαγµένος για κάτι 

τέτοιο.» 

Σε αυτή την επιστολή ο Beethoven εξοµολογείται ότι το γκρίζο σύννεφο της ψυχικής 

κατάθλιψης διέλυσε η χαρά της ζωής που του έφερε αυτή η κοπέλα. Αυτή η χαρά ωστόσο 

δεν κράτησε για πολύ, αφού η νεαρή δεσµεύτηκε µε ένα άλλο νέο της δικής της τάξης. Η ίδια 

έγραψε σε κάποιο από τα τετράδιά της ότι ο Beethoven συµπεριφερόταν περίεργα, ήταν 

ευερέθιστος, πετούσε στο πάτωµα τα τετράδια µουσικής και πότε τα έσκιζε µε µανία.          

Άραγε γιατί;  

  

Σε κάποια από τις επιστολές του, η οποία ήρθε στο φως το 1840, ο Beethoven αναφέρεται 

στον έρωτα του για κάποια γυναίκα που αποκαλεί ‘Αθάνατη Αγαπηµένη’. Στην επιστολή 

αυτή δεν αναφέρονται παρά µόνο οι ηµεροµηνίες 6 και 7 Ιουλίου – ούτε έτος ούτε 

παραλήπτης. Οι απόψεις των ερευνητών είναι ποικίλες ως προς την ταυτότητα της 

‘Αθάνατης Αγαπηµένης’, η οποία παίρνει τη µορφή πολλών υποψηφίων γυναικών που 

πέρασαν από τη ζωή του Beethoven. Όποια και να ήταν, µία ήταν η σκληρή πραγµατικότητα 

για τον Beethoven. Κατά βάθος ήταν πάντα µόνος. Γιατί όλες οι κοπέλες που εκείνος 

θαύµαζε ή ερωτευόταν τον αντιµετώπιζαν όχι σαν άντρα ή εραστή, αλλά σα µεγαλοφυΐα και 

δάσκαλο. Λέγεται ότι ήταν άσχηµος, κακοφτιαγµένος, φορούσε κακόγουστα ρούχα και είχε 

τρόπους που δεν τραβούσαν καµία γυναίκα!  
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2. 4. Η ∆ΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ HEILIGENSTADT 

Το 1802 – το έτος κατά το οποίο ολοκληρώνει τη δεύτερή του συµφωνία και αρχίζει να 

εργάζεται για την τρίτη, τη γνωστή ως Ηρωική συµφωνία – ο Beethoven απευθύνει στα 

αδέρφια του µία γεµάτη απελπισία επιστολή. Η βιογράφοι αποδίδουν αυτό το θλιβερό κλίµα, 

που του δηµιουργεί ακόµα και τη σκέψη να εγκαταλείψει τα εγκόσµια, τόσο στην 

εγκατάλειψη που βιώνει από την Giuliette Guicciardi όσο και στη σταδιακή απώλεια της 

ακοής του. Στις 6 Οκτωβρίου του 1802, λοιπόν, στέλλει από το Heiligenstadt αυτό το γράµµα 

µε την παράκληση να διαβαστεί και να τελεστούν οι οδηγίες µετά το θάνατό του. Το γράµµα 

αυτό έµεινε γνωστό ως «η διαθήκη του Heiligenstadt». Ακολουθεί ένα απόσπασµα:  

«Ω, άνθρωποι που µε κρίνετε ή µε ονοµάζετε κακό, τραχύ ή µισάνθρωπο, 

πόσο µε αδικείτε. ∆εν γνωρίζετε την κρυφή αιτία εκείνου που µε κάνει να σας 

φαίνοµαι έτσι. Η καρδιά µου και ο χαρακτήρας µου από τα παιδικά µου 

χρόνια, έκλιναν προς το τρυφερό αίσθηµα της καλοσύνης και πάντα είχα τη 

διάθεση να πραγµατοποιήσω µεγάλα έργα. Σκεφτείτε όµως ότι εδώ και έξι 

χρόνια τώρα υποφέρω από µια ανίατη κατάσταση που χειροτέρεψε από 

αδέξιους γιατρούς… Αν και γεννήθηκα έχοντας µια ζωηρή και φλογερή 

ιδιοσυγκρασία που ήταν ευαίσθητη ακόµα και για τις απολαύσεις της 

κοινωνικής ζωής, χρειάστηκε πολύ γρήγορα να αποµονοθώ και να ζω µια 

µοναχική ζωή. Καµιά φορά καταλαµβάνοµαι από την επιθυµία να ήµουν 

πάνω από όλα αυτά, αχ! Πώς πληγώθηκα σκληρά τότε που ένιωσα να 

διπλασιάζεται η θλιβερή πραγµατικότητα της κουφαµάρας µου. Αλίµονο 

όµως, δεν µου ήταν δυνατό να πω στους ανθρώπους «Μιλάτε πιο δυνατά, 

φωνάκτε γιατί είµαι κουφός». Αλήθεια! Πώς θα µπορούσα να οµολογήσω 

την αδυναµία µια αίσθησης που θα έπρεπε να είναι σ’ εµένα σε ένα πιο 

ανώτερο βαθµό τελειότητας παρά στους άλλους. Μιας αίσθησης που την είχα 

κάποτε µε τη µεγαλύτερη τελειότητα, µε µια τελειότητα που πολύ λίγοι 

άνθρωποι του επαγγέλµατός µου την είχαν ποτέ. Αχ! ∆εν το µπορώ, γι’ αυτό 

συγχωρέστε µε αν µε βλέπετε να αποµακρύνοµαι από πράγµατα στα οποία θα 

συµµετείχα µε πολλή ευχαρίστηση µαζί σας. Η δυστυχία µου είναι δυο φορές 

επώδυνη, γιατί πρέπει να παραµείνω στο περιθώριο. Σε αντίθεση όµως µε τις 

διαθέσεις µου αυτές, µερικές φορές σπρωγµένος από το ένστικτο για την 

κοινωνική ζωή άφησα να παρασυρθώ. Τι ταπείνωση όµως όταν κάποιος 

κοντά µου άκουγε µια µακρινή φλογέρα και εγώ δεν άκουγα τίποτα ή όταν 

κάποιος άλλος άκουγε το τραγούδι του βοσκού και πάλι δεν άκουγα τίποτα. 
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Κάτι τέτοια συµβάντα µε έριχναν σχεδόν στην απελπισία και λίγο χρειαζόταν 

να βάλω από µόνος µου ένα τέλος στην ύπαρξή µου. Μόνο η τέχνη µου µε 

συγκράτησε. Αχ! Μου φαινόταν αδύνατον να εγκαταλείψω τον κόσµο προτού 

ολοκληρώσω εκείνο για το οποίο αισθανόµου πως ήµουν φτιαγµένος – και 

έτσι παράτειµα αυτή την άθλια ζωή. Ω, άνθρωποι, αν ποτέ διαβάσετε αυτά, 

σκεφτείτε ότι µε αδικήσατε. Ο κάθε δυστυχισµένος ας παρηγορηθεί 

βρίσκοντας σ’ εµένα ένα πλάσµα όµοιο µε αυτό το οποίο παρ’ όλα τα 

εµπόδια της φύσης έκανε τα πάντα για να γίνει αποδεκτό στις τάξεις των 

καλλιτεχνών και των έντιµων ανθρώπων.» 

Αυτά τα δραµατικά λόγια του Beethoven καταδεικνύουν τη βασανιστική πραγµατικότητα 

που βιώνει. Μια µουσική ιδιοφυΐα που, ενώ ποθεί και έχει την ανάγκη της συνύπαρξης και 

της συνδιαλλαγής µε το κοινωνικό σύνολο, κρατιέται µακριά δηµιουργώντας λάθος 

εντυπώσεις. Και αυτό µόνο και µόνο γιατί ο ίδιος ο Beethoven δεν αποδεχόταν – κατ’ 

επέκταση δεν ήταν σε θέση να µοιραστεί µε τους άλλους – το κτύπηµα της µοίρας σε σχέση 

µε την απώλεια της ακοής του.  Παρά την απελπισία του όµως, η έµπνευση δεν τον 

εγκαταλείπει και µε τη σειρά του δεν εγκαταλείπει την τέχνη που έχει µέσα στη ψυχή του. 

Έτσι, σε αυτή τη φάση γεννιούνται σπουδαία έργα όπως το Κουιντέτο για Έγχορδα σε Ντο 

µείζονα και οι 3 σονάτες για πιάνο σε Σολ µείζονα, Ρε ελάσσονα και Μι ύφεση µείζονα op. 

31.  

  

2. 5. ΝΕΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Κάπου στα τέλη του Οκτώβρη του 1802 ο Beethoven επιστρέφει στη Βιέννη και ρίχνεται µε 

τα µούτρα στη δουλειά και ασχολείται µε το µοναδικό πράγµα που του δίνει ευτυχία –         

τη Μουσική. Παρά του ότι ο Beethoven, για τους λόγους που αναφέρθηκαν νωρίτερα, 

απέφευγε τις δηµόσιες και κοσµικές εµφανίσεις, µε τη βοήθεια του Μαικήνα του πρίγκιπα 

Lichnowsky πραγµατοποιεί τον Απρίλη του 1803 µια συναυλία όπου παρουσιάζει στο 

βιεννέζικο κοινό το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο, το ορατόριο «Ο Χριστός στο όρος των 

Ελαιών» και τη δεύτερή του συµφωνία. Την ίδια χρονιά ολοκληρώνει τη Σονάτα για Βιολί σε 

Λα µείζονα (op. 47 αρ. 9), γνωστή ως Kreutzer, αλλά και µια σειρά λαϊκών χορών και 

τραγούδια. Αφότου επέστρεψε στη Βιέννη το 1802, άρχισε επίσης να δουλεύει για την όπερα 

«Ελεονώρα», ενώ σύντοµα ολοκληρώνει και την τρίτη του συµφωνία.  

 

Η τρίτη συµφωνία είναι αφιερωµένη στο Ναπολέοντα Βοναπάρτη, για τα κατορθώµατα του 

οποίου ο Beethoven έτρεφε µεγάλο θαυµασµό. Είναι γνωστό πως όταν ο συνθέτης έµαθε ότι       
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ο Ναπολέων αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτορας, οργισµένος έσκισε το εξώφυλλο και το 

αντέγραψε αφαιρώντας την αφιέρωση και σηµειώνοντας απλά «Ηρωική Συµφωνία».                     

Η συγκεκριµένη συµφωνία, που πρωτοπαρουσιάστηκε σε κλειστό κύκλο το 1804, θεωρείται 

σταθµός στην ιστορία της µουσικής, καθώς ακολουθεί καινοτόµο πορεία. Ο ίδιος                  

ο Beethoven το επόµενο έτος θα πει στον καθηγητή του: «∆εν είµαι ευχαριστηµένος µε τα 

έργα που έγραψα µέχρι σήµερα. Θέλω να ακολουθήσω στο εξής νέους δρόµους.» Η πρώτη 

δηµόσια εµφάνιση της Ηρωικής γίνεται στις 7 Απριλίου του 1805 στη Βιέννη, υπό τη 

διεύθυνση του ιδίου του Μπετόβεν. Η συµφωνία αυτή, που άνοιξε πράγµατι νέους δρόµους 

στην Τέχνη των Ήχων, δεν κερδίζει την αποδοχή ούτε του κοινού ούτε των µουσικοκριτικών. 

Γράφει µια εφηµερίδα την εποχής: «Οπωσδήποτε αυτή η καινούργια συµφωνία του κυρίου 

Beethoven δεν υπολείπεται νέων και τολµηρών ιδεών ούτε εκφραστικής δύναµης, που 

µπορεί να ακούσει κανείς από µια µεγαλοφυΐα όπως αυτός ο συνθέτης. Όµως το έργο θα 

κέρδιζε απείρως – διαρκεί σχεδόν µία ολόκληρη ώρα – αν ο κύριος van Beethoven την 

συντόµευε και φώτιζε το έργο µε λάµψη και ενότητα». Για ακόµα µια φορά, λοιπόν,                 

ο Beethoven αντιµετωπίζει τη δυσπιστία του φιλόµουσου κοινού, των µουσικοκριτικών και 

των διευθυντών των θεάτρων, που αδυνατούσαν επί του παρόντος να δεχθούν κάτι νέο.  

  

Εν τω µεταξύ, η Βιέννη έβγαινε ηττηµένη από τα στρατεύµατα του Ναπολέοντα. Η Αυστρία 

στις 27 ∆εκεµβρίου 1805 υπογράφει ειρηνευτική συνθήκη µε τη Γαλλία, ενώ η συµµαχία της 

µε τη Ρωσία και την Αγγλία διαλύεται. Υπό αυτές τις περιστάσεις η καλλιτεχνική ζωή της 

Βιέννης εξασθενεί. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, στις 20 Νοεµβρίου 1805 ο Beethoven 

παρουσιάζει την πρώτη του οπερατική απόπειρα, την «Ελεονώρα», η υπόθεση της οποίας 

είναι παρµένη από ένα γαλλικό θεατρικό έργο που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Παρίσι 

στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Η σκηνική µουσική όµως φαίνεται δεν ταίριαζε στον 

Beethoven, καθώς η «Ελεονώρα» οδηγήθηκε σε παταγώδη αποτυχία. Το λιγοστό κοινό που 

παρακολούθησε την όπερα δεν είχε µουσική παιδεία για να εκτιµήσει τη µουσική του 

Beethoven και το λιµπρέτο µε τα µακρόσυρτα επεισόδια έκανε την όπερα ανιαρή και 

κουραστική. Οι φίλοι του Beethoven στεναχωρηµένοι για την απρόσµενη αποτυχία της 

πρεµιέρας της «Ελεονώρας», έργο για το οποίο ο συνθέτης ανάλωσε ένα µεγάλο µέρος των 

δύο τελευταίων χρόνων, τον πείθουν να διασκευάσει το έργο. 

 

Έτσι, το Μάρτιο του 1806 επανεκτελείται και αντιµετωπίζεται ναι µεν µε πιο ευνοϊκή στάση 

από το κοινό, αλλά οι εισπράξεις είναι µέτριες. Ο Beethoven επιρρίπτει τις ευθύνες στο 

διευθυντή του θεάτρου. Ο τελευταίος όµως του απαντά ότι οι πλατιές µάζες του λαού δεν 
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είχαν έρθει στην παράσταση γιατί δεν καταλάβαιναν τη µουσική του. Ο Beethoven 

εξοργισµένος φώναξε: «∆ε γράφω για τα πλήθη, γράφω για µορφωµένους µόνο ανθρώπους». 

Παραταύτα, η όπερα θα γνωρίσει την επιτυχία πολύ αργότερα, το 1814, όταν θα 

παρουσιαστεί ανανεωµένη µε καινούργιο τίτλο (“Fidelio”) και καινούργια εισαγωγή. 

 

Εν τω µεταξύ, οι επικρατούσες πολιτικές συνθήκες έχουν άµεση επιρροή στη ζωή και το 

έργο του Beethoven. Από τη µια, ο συνθέτης ήταν κατά της προκλητικότητας και του 

αυταρχισµού του Ναπολέοντα και κατά της καταπίεσης που επεδείκνυε ο Ναπολέων στις 

κατακτηµένες περιοχές. Από την άλλη, ο µεγάλος Μαικήνας του Beethoven, πρίγκιπας 

Lichnowsky, και οι άλλοι αριστοκρατες – προσπαθώντας να διατηρήσουν τις ισορροπίες µε 

τους άρχοντες της γαλλικής διοίκησης, να περιορίσουν την οργή τους και να προστατεύσουν 

την περιουσία τους – καλούν τους Γάλλους διοικητές σε κοινωνικές εκδηλώσεις και τους 

αποδίδουν τιµές. Βέβαια, ο χαρακτήρας, τα ιδεώδη και οι αρχές του Beethoven ήταν αντίθετα 

µε αυτές τις πράξεις. Λέγεται ότι σε κάποιο γεύµα που παρέθεσε ο πρίγκιπας Lichnowsky µε 

καλεσµένους κάποιους Γάλλους αξιωµατούχους, ο πρίγκιπας παρακάλεσε τον Beethoven να 

παίξει στο πιάνο. Ο τελευταίος αρνήθηκε και ο πρίγκιπας αστειευόµενος τον προκάλεσε να 

παίξει, αλλιώς θα τον φυλάκιζε. Ο Beethoven εξαγριωµένος φέρεται να είπε: «Ό,τι είστε 

εσείς, το είστε γιατί έτσι έτυχε να γεννηθείτε. Ό,τι είµαι εγώ το είµαι µόνο από τον εαυτό 

µου. Πρίγκιπες έχει και θα έχει χιλιάδες ακόµα, Beethoven υπάρχει µόνο ένας». Αυτό θα 

στοιχίσει τη φιλία των δύο αντρών και κατ’ επέκταση τη χρηµατοδότηση του συνθέτη.  

 

Για καλή του τύχη όµως, ο Beethoven δέχεται πρόταση από το βασιλιά της Βεστφαλίας να 

αναλάβει διευθυντής ορχήστρας στην Αυλή του. Παρότι αυτή η θέση θα του απέφερε 

σταθερό και υψηλό µισθό, τα ιδεώδη του Beethoven δεν του επέτρεπαν να αποδεχθεί τη 

θέση, αφού ο βασιλιάς της Βεστφαλίας ήταν αδελφός του Ναπολέοντα.  Προτού όµως 

απορρίψει τη θέση, βολιδοσκοπεί για τυχόν µόνιµη θέση στα αυτοκρατορικά θέατρα της 

Βιέννης. Η αναζήτησή του πέφτει στο κενό, αλλά ευτυχώς κάποια µέλη των αριστοκρατικών 

κύκλων της Βιέννης, θέλοντας να τον κρατήσουν στην πόλη, προσφέρονται να του 

εξασφαλίσουν ένα σταθερό και ικανοποιητικό ετήσιο εισόδηµα.  

 

Ο Beethoven αποδέχεται την προσφορά και το «µουσικό σύµφωνο» υπογράφεται την                

1η Μαρτίου 1809. Τον επόµενο µήνα όµως τα κανόνια του Ναπολέοντα βοµβαρδίζουν τη 

Βιέννη, οι πλείστοι αριστοκράτες διαφεύγουν στο εξωτερικό και τα όνειρα του Beethoven 

γκρεµίζονται. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες τερµατίζονται, το νόµισµα χάνει την αξία 
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του και, εξ αιτίας της υπέρογκης αποζηµίωσης που απαίτησε ο Ναπολέοντας, ο αυστριακός 

λαός επιβαρύνεται µε πολλά οικονοµικά µέτρα. Σε δύο χρόνια η Αυστρία κηρύσσει 

πτώχευση και ο λαός της εξαθλιώνεται, µαζί και ο Beethoven. Όταν το Νοέµβριο του 1809 

τα κατοχικά στρατεύµατα φεύγουν από τη Βιέννη και η Αυστρία υπογράφει σύµφωνο 

ουδετερότητας, οι επαγγελµατικές υποθέσεις του Beethoven µπαίνουν σε σειρά και νέα 

καρδιοκτύπια έρχονται στο προσκήνιο.  

  

Αυτή τη φορά, ο Beethoven ερωτεύεται τη δεκαεξάχρονη γαλλίδα Teresa Malfati.                   

Στο µοναδικό γράµµα που της έγραψε, όταν αυτή άφηνε τη Βιέννη για τις διακοπές της, 

επιβεβαιώνεται και η αγάπη του συνθέτη για τη φύση, την οποία υµνεί στην 6η Συµφωνία, 

γνωστή ως Ποιµενική:  

«Πόσο θα είστε ευτυχισµένοι που µπορέσατε να πάτε τόσο νωρίς στην εξοχή. 

Εγώ µόνο στις 8 του µηνός θα µπορέσω να δοκιµάσω αυτήν την ευτυχία.       

Το χαίροµαι σαν παιδί. Γίνοµαι τόσο ευτυχισµένος όταν µπορώ να 

περιπλανιέµαι µέσα στους θάµνους, µέσα στα δάση, ανάµεσα στα δέντρα,         

τα χόρτα, τους βράχους! Κανένας άνθρωπος δε θα µπορούσε να αγαπά την 

εξοχή τόσο πολύ όσο εγώ. Ας ήταν µόνο δυνατό, τα δάση, τα δέντρα,               

οι βράχοι να απέδιδαν την ηχώ που επιθυµεί ο άνθρωπος».  

 

Ο Beethoven, σαραντάρης πια, κυνηγά ένα µάλλον άπιαστο στόχο: να παντρευτεί την Teresa 

Malfati. Τη ζητά σε γάµο µέσω ενός φίλου, αλλά αυτή τον απορρίπτει και ο Beethoven 

βυθίζεται στη θλίψη. Φαίνεται όµως ότι βρήκε παρηγοριά στη νεαρή βερολινέζα θαυµάστριά 

του Bettina Brentano, η οποία και τον φέρνει πιο κοντά στο έργο του Γκαίτε. Μέσω της 

Bettina, ο Beethoven στέλλει στον ποιητή το έργο του “Egmont”, µελοποιηµένο από τον ίδιο.                  

Ο συνθέτης γνωρίζει προσωπικά τον Γκαίτε τον Ιούλιο του 1812. Όπως φαίνεται από µια 

επιστολή του Γκαίτε, ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασµένος από το ταλέντο και την 

προσωπικότητα του Beethoven: 

«Εγνώρισα τον Beethoven στο Τέµπλιτς. Το ταλέντο του µε κατέπληξε. Μόνο 

πρόκειται δυστυχώς για µια απόλυτα αχαλίνωτη προσωπικότητα! Χωρίς 

αµφιβολία δεν έχει άδικο µε το να βρίσκει τον κόσµο απαίσιο. Αλλά µε τον 

τρόπο αυτό δεν τον κάνει πιο ευχάριστο ούτε για τον ίδιο τον εαυτό του ούτε 

για τους άλλους! Πρέπει να συγχωρέσουµε και παράλληλα να τον λυπόµαστε, 

γιατί όσο πάει και κουφαίνεται, πράγµα που βλάπτει λιγότερο τη µουσική και 

περισσότερο την κοινωνική του ζωή. Αυτός που από τη φύση του ήταν 
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λακωνικός γίνεται τώρα περισσότερο ολιγόλογος απ’ την αναπηρία του». 

Την επόµενη χρονιά, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Beethoven δέχεται πρόταση από το διευθυντή 

της όπερας της Βιέννης για το ανέβασµα της µοναδικής του όπερας «Ελεονώρα», αυτή τη 

φορά µε τον τίτλο “Fidelio”. Το κείµενο διορθώνεται από τον επίσης δραµατικό ποιητή 

διευθυντή της όπερας και ανεβαίνει στις 23 Μαΐου 1814. Το φιλόµουσο κοινό της Βιέννης 

κατακλύζει το θέατρο και χειροκροτά µε ενθουσιασµό την τρίτη στη σειρά διασκευή της 

όπερας. Ο Beethoven ξεσπά σε κλάµατα, βλέποντας ότι η µοναδική του όπερα επιτέλους 

µπόρεσε να συγκινήσει το κοινό και τους κριτικούς. 

 

Ο Beethoven τώρα διανύει µια περίοδο, κατά την οποία η δηµοτικότητά του βρίσκεται στα 

ύψη, που όµως δε θα κρατήσει πολύ. Η δηµόσια συναυλία της 29ης Νοεµβρίου 1814 είναι                          

το αποκορύφωµα της δόξας του. Σε αυτή τη συναυλία παρουσιάζει για πρώτη φορά την 

καντάτα «Η ∆οξασµένη Στιγµή», τη «∆όξα της Βικτώριας» και την 7η Συµφωνία. Το θέατρο 

είναι ασφυκτικά γεµάτο και στο κοινό ξεχωρίζουν δύο αυτοκράτορες, ένας βασιλιάς, 

αµέτρητοι ανώτατοι αξιωµατικοί και πολλοί αριστοκράτες από όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, 

πολλοί από τους κορυφαίους µουσικούς της Βιέννης, όπως οι Hümmel, Salieri, Meyerbeer, 

συµµετέχουν παίζοντας διάφορα όργανα που χρησιµοποιούσε ο Beethoven στα έργα του.           

Το πρόγραµµα είχε τόση επιτυχία ώστε ορίστηκαν άλλες δύο επαναληπτικές συναυλίες. Ήδη 

όµως από την πρώτη συναυλία τον ερχόµενο ∆εκέµβριο διαφαίνεται ότι το µέλλον για τον 

Beethoven θα είναι ζοφερό. Οι µισές θέσεις του θεάτρου µένουν άδειες και εγκαταλείπεται      

η ιδέα για την τρίτη συναυλία. Ο Beethoven θα πραγµατοποιήσει την επόµενη δηµόσια 

συναυλία δέκα χρόνια αργότερα, το 1824. 

 

Οι λόγοι για τους οποίους παρουσιάζεται µείωση εώς και παύση των συναυλιακών και 

συνθετικών δραστηριοτήτων του Beethoven εστιάζονται τόσο στην τάση που παίρνουν        

οι τέχνες εξ αιτίας των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων όσο και στην προσωπική ζωή του 

συνθέτη. Μετά τις δυσχέρειες που επέφεραν οι Ναπολεόντιοι πολέµοι, η κοινωνία της εποχής 

επιστρέφει στους ήσυχους ρυθµούς της ειρήνης και της σταθερότητας, γι’ αυτό και ο κόσµος 

προτιµά είδη µουσικής πιο ελαφρά και ευχάριστα. Το ηρωικό ύφος της µουσικής του 

Beethoven, έχοντας χάσει τους υπερµουσικούς λόγους ύπαρξής του, δεν ταιριάζει πλέον σε 

αυτό το περιβάλλον. Τώρα κερδίζει έδαφος µια νέα µορφή ιταλικής όπερας, ασυναγώνιστα 

ευχάριστη και ξεκούραστη, και στα προγράµµατα των συναυλιών δεσπόζουν ονόµατα όπως 

αυτό του Rossini. Ο Beethoven πια αντιλαµβάνεται ότι το δικό του µουσικό ύφος είναι πια 

ξεπερασµένο. 
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Ούτως ή άλλως, τα γεγονότα στο οικογενειακό του περιβάλλον δεν του αφήνουν χρόνο για 

την τέχνη του. Ο αδελφός του Κασπάρ Καρλ πεθαίνει το Νοέµβριο του 1815 αφήνοντας 

πίσω του τη γυναίκα του Γιοχάννα και τον 9χρονο γιο του Καρλ. Ο Beethoven δεν είχε 

καθόλου καλές σχέσεις µε τη Γιοχάννα και λέγεται ότι άσκησε πίεση στον αδελφό του, ώστε 

στη διαθήκη του να ορίσει τον ίδιο ως µοναδικό κηδεµόνα του µικρού Καρλ. Τελικά,             

ο Κασπάρ Καρλ γράφει στη διαθήκη:  

«Επειδή κατάλαβα ότι ο αδελφός µου, κύριος Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, 

επιθυµεί µετά το θάνατό µου να πάρει µαζί του το γιο µου Καρλ και να τον 

αποσπάσει από την επίβλεψη και την επιµέλεια της µητέρας του και επειδή 

είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει αρµονία σχέσεων µεταξύ της συζύγου µου και 

του αδελφού µου, θεωρώ αναγκαίο να προσθέσω στη διαθήκη µου ότι για 

κανένα λόγο επιθυµώ ο γιος µου να αποµακρυνθεί από τη µητέρα του». 

Μετά το θάνατο του Κασπάρ Καρλ, το πρωτοδικείο της Βιέννης ορίζει κηδεµόνα του µικρού            

τη Γιοχάννα και συν-κηδεµόνα τον Beethoven. Ο τελευταίος εξοργισµένος αµφισβητεί             

τη διαθήκη του αδελφού του µε τον ισχυρισµό ότι η µητέρα του παιδιού δε διέθεται               

τις απαραίτητες ψυχικές αρετές για να µεγαλώσει σωστά ένα παιδί και χρησιµοποιώντας               

τις γνωριµίες του τον Ιανουάριο του 1916 εκδίδεται από το δικαστήριο υπέρ του η απόφαση, 

που του δίνει την αποκλειστική κηδεµονία του Καρλ. Αµέσως ο Beethoven φροντίζει να 

τοποθετήσει το παιδί εσωτερικό σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της Βιέννης. Όταν 

ο Beethoven ενηµερώνεται από τη διεύθυνση του σχολείου ότι η µητέρα συχνά παίρνει το 

παιδί της από το σχολείο, θα µπει σε µια διαδικασία ατέλειωτης δικαστικής και προσωπικής 

διαµάχης µε τη Γιοχάννα για την κηδεµονία του παιδιού. Την όλη συγκρουσιακή κατάσταση, 

που πράγµατι δεν αφήνει χρόνο και ηρεµία στον Beethoven για δηµιουργία, εντείνει η φυγή 

του Καρλ το ∆εκέµβριο του 1818. Ο µικρός το σκάει για να πάει να βρει τη µητέρα του και 

αφήνει σηµείωµα στο θείο του ένα απλό «αντίο». Το συµβάν γέµισε µε θλίψη τον Beethoven, 

που θεώρησε ότι ο λόγος για τον οποίο ο ανιψιός του έφυγε ήταν ότι ντρεπόταν για αυτόν. 

Το όλο ζήτηµα της κηδεµονίας θα λήξει το καλοκαίρι του 1820 όταν ο συνθέτης µε τις 

ισχυρές του γνωριµίες θα πείσει το δικαστήριο να αποφασίσει υπέρ του. Η ευνοϊκή για τον 

Beethoven απόφαση ενισχύεται από το γεγονός που ήρθε εις γνώσην των δικαστών ότι             

η Γιοχάννα έχει µείνει έγκυος εκτός γάµου – κάτι που ήταν απαράδεκτο για την κοινωνική 

ηθική εκείνης της εποχής. 

  

Ενώ το θέµα της κηδεµονίας κλείνει οριστικά, άλλο ένα οικογενειακό θέµα συνεχίζει να 



2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

18 

 

αναστατώνει τη ζωή του Beethoven. Ο κενόδοξος αδελφός του, Νικόλαος Γιόχαν, στην 

προσπάθειά του να ανελιχθεί πνευµατικά και να βγει από την αφάνεια – παρότι οικονοµικά 

εύπορος – ανακατευόταν στα επαγγελµατικά του Beethoven πουλώντας συχνά και έργα του 

χωρίς να τον ενηµερώνει. Η δράση του αυτή δηµιούργησε παρεξηγήσεις όχι µόνο µεταξύ του 

Beethoven και του ιδίου, αλλά και µεταξύ του Beethoven και του καλού του φίλου Σίντλερ, 

που άθελά του εµπλεκόταν σε διάφορες δολοπλοκίες κατά του θαυµαστού του δασκάλου.     

 

Έχοντας βάλει σε τάξη τα οικογενειακά ζητήµατα, ο Beethoven επαναπροσανατολίζεται στο 

συνθετικό του έργο. Από τις πρώτες του έννοιες, η ολοκλήρωση της “Missa Solemnis”, την 

οποία άρχισε να γράφει δύο χρόνια νωρίτερα για την ενθρόνιση του αρχιδούκα Ροδόλφου 

στην αρχιεπισκοπική έδρα. Την ίδια περίοδο ρίχνει όλες του τις δυνάµεις στην ολοκλήρωση 

και της 9ης Συµφωνίας, την οποία άρχισε να µορφοποιεί τρία χρόνια νωρίτερα. Εν τω µεταξύ 

όµως, τον Beethoven τον απασχολούν και θέµατα υγείας. Πέραν της γενικότερης ατονίας που 

νιώθει, αντιµετωπίζει και µια ανησυχητική εξασθένιση της όρασής του. Οι γιατροί του 

συστήνουν να αποφεύγει το φως των κεριών, και κατ’επέκταση τη βραδινή εργασία. Έτσι, 

τον Αύγουστο του 1823 ο Beethoven αποφασίζει να αποσυρθεί για ένα τριήµερο στα 

προάστεια της Βιέννης για να ξεκουραστεί και να αποµακρυνθεί από το οικογενειακό του 

περιβάλλον που τον γέµιζε προβλήµατα. Εκεί κατορθώνει να ολοκληρώσει τη σύνθεση της 

9ης Συµφωνίας, η οποία θα είναι και η τελευταία του ολοκληρωµένη συµφωνία. 

  

Το 1823 είναι ίσως η πιο παραγωγική χρονιά στη ζωή του Beethoven, καθώς εκτός από την         

9η Συµφωνία συνέθεσε και µια σειρά από αξιόλογα έργα για πιάνο. Μετά από µια επιστολή 

παράκληση, υπογεγραµµένη από 30 φιλόµουσους της Βιέννης και θαυµαστές του έργου του 

Beethoven, ο συνθέτης φοβερά συγκινηµένος παρακινείται να ετοιµάσει µια δηµόσια 

συναυλία µε τα τελευταία του έργα. Πράγµατι, στις 7 Μαΐου 1824 ο Beethoven δίνει την 

τελευταία του δηµόσια συναυλία. Το πρόγραµµα περιελάµβανε την Εισαγωγή op. 24,            

τα Kyrie, Credo και Agnus Dei από τη Missa Solemnis και ολόκληρη η 9η Συµφωνία. Κατά 

τη διάρκεια της προετοιµασίας για τη συναυλία, όλη η Βιέννη συζητούσε διερωτούµενη τι θα 

παρουσίαζε άραγε ένας κουφός µουσικός µετά από 10 ολόκληρα χρόνιια απουσίας από τη 

µουσική σκηνή. Αφού ζητήθηκε και άδεια από τις εκκλησιαστικές αρχές για την παρουσίαση 

της Λειτουργίας σε δηµόσιο χώρο, ένα θέµα ακόµα επιζητούσε τη λύση του. Ποιος θα ήταν        

ο µαέστρος της συναυλίας; Ο Beethoven είχε δηλώσει κατηγορηµατικά ότι δεν υπήρχε 

περίπτωση να µην διευθύνει ο ίδιος τα καινούργια του έργα. Θύµωνε έντονα όταν καν του 

ανέφεραν το ενδεχόµενο ενός άλλου µαέστρου. Τελικά, µε λίγη πονηριά, δόθηκε η λύση. 
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Φαινοµενικά γενικός µαέστρος θα ήταν ο Beethoven, όµως θα υπήρχε ένα διευθυντής 

ορχήστρας και ένας διευθυντής χορωδίας, ενώ εκ των προτέρων υπήρξε συνεννόηση µε τους 

εκτελεστές να ακολουθούν µόνο τα παραγγέλµατα των διευθυντών και όχι αυτά του κουφού 

Beethoven. 

 

Τη µέρα της συναυλίας η αίθουσα του θεάτρου ήταν κατάµεστη και επικρατούσε µια 

ενθουσιώδης ατµόσφαιρα. Ο Beeethoven, µε γυρισµένη την πλάτη στο ακροατήριο, 

γυρνούσε τις σελίδες µε τις νότες του και κουνούσε την µπαγκέτα του, χωρίς να ακούει ούτε 

τη µουσική ούτε τα θυελλώδη χειροκροτήµατα που τη συνόδευαν. Στο τέλος µια από τις 

τραγουδίστριες πήρε το µαέστρο από το χέρι και τον γύρισε προς το κοινό για να µπορέσει 

τουλάχιστον να δει αυτά που δεν µπόρεσε να ακούσει.  

 

Παρά τη θερµό χειροκρότηµα, τα οικονοµικά αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα.               

Ο Beethoven απογοητευµένος αποδίδει τις αιτίες της οικονοµικής αποτυχίας στον πιστό του 

υπηρέτη και φίλο Σίντλερ. Η συναυλία επαναλαµβάνεται στις 23 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, µε 

λιγότερη επιτυχία και µε ακόµη πιο λίγα έσοδα. Η διένεξη µε το Σίντλερ επί τούτου οδηγεί 

τον τελευταίο µακριά από τον αγαπηµένο του δάσκαλο. Ένας άλλος νεαρός µουσικός,          

ο Καρλ Χολτς έρχεται να καλύψει το κενό. 

 

Μετά από αυτές τις τελευταίες συναυλίες, ο Beethoven καταπιάνεται µε την ολοκλήρωση 

των τριών κουαρτέτων που του παρήγγειλε δύο χρόνια νωρίτερα ο πρίγκιπας Gallitzin από 

την Αγία Πετρούπολη. Τότε ο συνθέτης παραµέλησε αυτή την ανάθεση, καθώς ήταν 

απασχοληµένος µε τη Missa Solemnis και την 9η Συµφωνία. Τώρα ο Beethoven ρίχνεται µε 

τα µούτρα στη δουλειά, όχι µόνο για να εξασφαλίσει οικονοµικούς πόρους, αλλά και γιατί 

νιώθει ότι το τέλος του είναι κοντά. Πρέπει να λεχθεί ότι ο πρίγκιπας ανησυχούσε, αφού, ενώ 

είχε καταβάλει στο συνθέτη µια προκαταβολή, µέχρι και το τέλος του 1824 δεν είχε πάρει 

στα χέρια του τίποτε. Ανταυτού, ο Beethoven του έστειλε τη Missa Solemnis, παρακαλώντας 

τον να γίνει συνδοµητής. Και πράγµατι, ο πρίγκιπας Gallitzin γράφει συνδροµητή και τον 

ίδιο τον τσάρο και οργανώνει την πρώτη εκτέλεση της λειτουργίας στην Αγία Πετρούπολη, 

που στέφεται µε επιτυχία. Τελικά στις αρχές του 1825 ο Beethoven του αποστέλλει 

αφιερωµένο το Κουαρτέτο σε Μι ύφεση µείζονα op. 127. Αυτό παρουσιάζεται στο κοινό της 

Βιέννης το Μάρτη του 1825 χωρίς όµως επιτυχία. Φιλόµουσοι και µουσικοκριτικοί                

το βρίσκουν ακατανόητο. Το δεύτερο από τα τρία κουαρτέτα, που παρουσιάζεται                        

το Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς, έχει καλύτερη τύχη και γίνεται δεκτό µε ενθουσιασµό. 
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Αυτά τα τελευταία χρόνια της ζωής του Beethoven δυσχεραίνονται για ακόµα µία φορά             

εξ αιτίας των σχέσεών του µε τον ανιψιό του, Καρλ. Μετά το πέρας τον σπουδών του,             

ο νεαρός εγκαθίσταται στο σπίτι του θείου του στη Βιέννη. Οι καθηµερινοί διαπληκτισµοί 

µεταξύ τους φθείρουν την ήδη κακή υγεία του Beethoven και του στερούν πολύτιµο χρόνο 

από τις συνθετικές του δραστηριότητες. Ο Beethoven µάλιστα πληγώνεται βαθύτατα από την 

αχαριστία του ανιψιού του, όταν τον Ιούλη του 1826 ο Karl χειροδικεί εναντίον του, επειδή 

αρνήθηκε να του δώσει χρήµατα. Ο Καρλ θυµωµένος µε τον ευεργέτη του και νιώθοντας 

ταυτόχρονα ντροπή για την πράξη του, πουλά το ρολόι του και αγοράζει περίστροφο. 

Αποπειράται να αυτοκτονήσει και, αφού τον βρίσκουν τυχαία ηµιαναίσθητο, ζητά να τον 

µεταφέρουν στο σπίτι της µητέρας του. Η πράξη αυτή του Καρλ καταρρακώνει ακόµα 

περισσότερο τον Beethoven.  

 

Στις 23 Μαρτίου 1827 ο Beethoven νιώθει ότι το τέλος του είναι ακόµα πιο κοντά και ζητά 

να του ετοιµάσουν ένα επιπρόσθετο κείµενο που θα συµπλήρωνε τη διαθήκη του. Με αυτό 

ήθελε να εξασφαλίσει τον ανιψιό του, αφήνοντάς του τα οµόλογα και τις µετοχές του. Με το 

αδύναµο και τρεµάµενό του χέρι, γράφει: «Ο ανηψιός µου Καρλ θα είναι ο µοναδικός µου 

κληρονόµος. Το κεφάλαιο της διαδοχής θα ανήκει πάντως στους φυσικούς κληρονόµους του 

ή τους κληρονόµους του από διαθήκη». Εναποθέτοντας το στυλό του φέρεται να είπε µε 

µισοσβησµένη φωνή: «Να, τώρα δε θα ξαναγράψω πια!».  

 

Την επόµενη µέρα έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε δύο µέρες µετά, αργά το απόγευµα της 

26ης  Μαρτίου 1827. Έφυγε µια µέρα µε καταιγίδα – ακόµα και η φύση ήταν συγκλονισµένη 

από το χαµό του. Η κηδεία του γίνεται στις 29 Μαρτίου. Το φέρετρό του το κρατούσαν                     

8 αρχιµουσικοί και υπολογίζεται ότι 20 χιλιάδες Βιεννέζοι ακολούθησαν το µεγάλο συνθέτη 

στην τελευταία του κατοικία. Αποχαιρετώντας τον κάποιος είπε: «Ούτε πενθούσα σύζυγος 

ούτε γιος ούτε κόρη έκλαψε πάνω σε αυτόν το τάφο, έκλαψε όµως ένας ολόκληρος κόσµος». 

Ούτε και ο ανιψιός του Καρλ δεν έφτασε έγκαιρα στη Βιέννη για την κηδεία του θείου του. 

Τα παιδιά του αφηγούνται ότι σε όλη του τη ζωή δάκρυζε όταν µίλαγε για τον σπουδαίο θείο 

του… 

 

                                                                              ������  
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3. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Beethoven είναι ένας από τους συνθέτες στον οποίο αποδίδεται           

ο τίτλος του µεγάλου κλασικού, µαζί µε τους Mozart και Haydn. Πρέπει εδώ να αναφερθεί, 

ότι ο όρος ‘κλασικός’ στη µουσική έχει διττή έννοια. Από τη µια, χρησιµοποιείται ως 

γενικευµένος όρος για να προσδιορίσει τη λόγια δυτική µουσική από το Μεσαίωνα µέχρι και 

τις µέρες µας,  ως διαχρονικών αξιών µουσική. Από την άλλη, αναφέρεται συγκεκριµένα στη 

µουσική παραγωγή των συνθετών της κλασικής περιόδου στην ιστορία της µουσικής, που 

τοποθετείται χρονικά από το 1750 και το θάνατο του J. S. Bach µέχρι το 1800 (για άλλους 

µέχρι και το 1830). Η υιοθέτηση αυτού του όρου για τη µουσική, αλλά και τις τέχνες, της 

ιστορικής περιόδου υπό εξέταση δεν είναι τυχαία καθώς αυτή την περίοδο παρατηρείται µια 

στροφή της δηµιουργίας στην τελειότητα και την αρµονία των αναλογιών της τέχνης της 

αρχαίας Ελλάδας (Κουλούτσιου-∆ηµητρίου, (2013:124). 

 

Η στροφή προς το κατά γενική οµολογία αρχαιοελληνικό πνεύµα είναι αποτέλεσµα των 

κοινωνικοπολιτικών και οικονοµικών δεδοµένων που βιώνει η Ευρώπη. Τα αιτήµατα του 

κινήµατος του ∆ιαφωτισµού, που στηρίζονταν στον ορθολογισµό και την επιστηµονικότητα, 

ήταν αυτά που έδωσαν το έναυσµα για τη ριζοσπαστική αναθεώρηση των κοινωνικών, 

πολιτικών και οικονοµικών δοµών στη γηραιά ήπειρο. Τα φιλελεύθερα και δηµοκρατικά 

ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης ανατρέπουν το πολιτικό σκηνικό, αρχίζοντας να 

αφυπνούν τις εθνικές συνειδήσεις των λαών και η Βιοµηχανική Επανάσταση διαµορφώνει το 

νέο οικονοµικό σύστηµα της ελεύθερης αγοράς και του κεφαλαίου, µέσα στο οποίο εφεξής 

θα κινείται όλος ο δυτικός κόσµος. (Κουλούτσιου-∆ηµητρίου, 2013-124). 

 

Στις τέχνες η κλασική αισθητική της αρχαιότητας επανέρχεται, καθώς αυτή συγκεντρώνει 

όσα πρεσβεύει ο ∆ιαφωτισµός: απλότητα, ευθύτητα, συνέπεια, συνοχή, φυσικότητα και 

αµεσότητα στην έκφραση (Κοπελιάδης, 2011:25). Η µουσική Μπαρόκ, µε την υπερβολή στη 

διακόσµηση, πλέον δεν ταυτίζεται µε τις νέες κοινωνικές νόρµες και δίνει χώρο έκφρασης 

στο προκλασικό ροκοκό. Το ροκοκό είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το στυλ gallant (κοµψό, 

ευγενικό ύφος), που στόχο είχε την προσέλκυση του ευρύτερου κοινού στον κόσµο των 

τεχνών, και δη της µουσικής. Γι’ αυτό και η µουσική γίνεται πιο απλή, χωρίς περιττές 

διακοσµήσεις, είναι εύληπτη και µε ανάλαφρα θέµατα και, κατ’ επέκταση, προσανατολίζεται 

στο να προσφέρει ευχαρίστηση στον ακροατή. Απευθύνεται περισσότερο σε ερασιτέχνες 

παρά σε ειδικούς, επικεντρώνεται στη µελωδικότητα, προτιµά τα χαριτωµένα ποικίλµατα,            
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τη χαλαρή συνοδεία χωρίς καθορισµένο αριθµό φωνών και τις εύκολα κατανοητές µορφές, 

όπως οι χοροί (Μίκελς, 1999:367).  

 

3. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αυτό το κλίµα της «εξευγενισµένης τέχνης» και της «λεπτής απόλαυσης» (Στέµαν, 

2004:192) εδραιώνεται στην κλασική περίοδο και µορφοποιεί τη µουσική µε χαρακτηριστικά 

στοιχεία, που πρωτίστως δηµιουργούν την εντύπωση µιας µουσικής µε απόλυτη 

µορφολογικά τάξη και πειθαρχία, παρά µιας µουσικής µε δύναµη συναισθήµατος. «Η λεπτή 

απόλαυση που προσδοκούµε από την τέχνη, προσδιορίζει τη µορφή της και της επιβάλλει 

έναν αληθινό κώδικα. […] Η µουσική, επειδή υπόκειται σε αυτή την αδιάλλακτη τάξη, 

εξουσιάζεται από τη φόρµα. Η προσωπική έκφραση γίνεται ελάχιστα αντιληπτή» (2004:192), 

αυτή όµως δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει. Όπως αναφέρει ο Ράστον (1985:14) «Θα ήταν 

λάθος να υποθέσουµε πως η κλασική µουσική δεν είναι πλήρης συναισθήµατος». Άλλωστε, 

η δοµική ισορροπία ήταν αντανάκλαση της τότε κοινωνικής νόρµας και φιλοσοφίας, ήταν 

απότοκο της επικρατούσας αισθητικής. Οι συνθέτες, κατά κύριο λόγο, έγραφαν – όπως και 

σε κάθε εποχή – όχι σκεπτόµενοι αποκλειστικά τα τεχνικά στοιχεία. «Ό,τι αργότερα 

ταξινόµησαν οι θεωρητικοί ως τυπικές µορφές της περιόδου και ως πρότυπα ισορροπηµένης 

δοµής, ήταν ανύπαρκτα για τους συνθέτες που τα χρησιµοποιούσαν. Γι’ αυτούς, τα έργα 

έπρεπε να ακουστούν όχι ως µορφή, αλλά ως εξελικτική πορεία. δεν αποτέλεσαν ποτέ δοµικά 

καλούπια µέσα στα οποία θα µπορούσαν να φορµαριστούν µουσικές ιδέες» (1985:14). Έτσι, 

λοιπόν, παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά, που οι ερευνητές-θεωρητικοί 

εντόπισαν στη µουσική της κλασικής περιόδου και που πραγµατικά δηµιουργούν την 

αίσθηση της ισορροπίας. 

 

Η περιοδικότητα είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τόσο τη µελωδία όσο και την αρµονία 

της κλασικής µουσικής. Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη µελωδία, ο όρος αναφέρεται στην τακτική 

και συµµετρική έκταση των φράσεων (και κατ’ επέκταση των προτάσεων) ενός µουσικού 

κοµµατιού, κατ’ αναλογία της δοµής της γλώσσας. Στην κλασική περίοδο συνήθως η φράση 

είναι έκτασης δύο ή τεσσάρων µέτρων. Η ολοκλήρωση κάθε φράσης σηµατοδοτείται από τη 

χρήση πτώσης, αυτού του καταληκτικού αρµονικού συνδυασµού που δίνει την αίσθηση του 

τέλους, και συχνά από τη χρήση παύσεων. Σε ό,τι έχει να κάνει µε την αρµονία,                            

η περιοδικότητα αναφέρεται στη συχνότητα µε την οποία αλλάζουν οι συγχορδίες που 

στηρίζουν τη µελωδία. Στην κλασική περίοδο η εναλλαγή των συγχορδιών, σε αντίθεση µε 

τη µπαρόκ πρακτική, γίνεται µε πιο αργό αρµονικό ρυθµό, γεγονός που οδηγεί στην 
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επινόηση πιο ζωηρού ρυθµού στη συνοδεία προς εξισορρόπηση του ηχητικού αποτελέσµατος 

(Κουλούτσιου-∆ηµητρίου, 2013:126). 

 

Έτσι, αυτή την περίοδο χρησιµοποιείται ευρέως το Alberti bass, που οφείλει το όνοµά του 

στον Ιταλό συνθέτη Domenico Alberti (1710-1746) (2013:126). Σε αυτό το είδος συνοδείας,                  

η συγχορδία παρουσιάζεται αναλυµένη στις βασικές της νότες: πρώτα και αναλόγως της 

θέσης της συγχορδίας, παρουσιάζεται η χαµηλότερη σε ύψος νότα, έπειτα η ψηλότερη, µετά 

η µεσαία σε ύψος και τέλος, ξανά η ψηλότερη                                     . Αυτό το µοτίβο 

επαναλαµβάνεται συνεχώς, γεγονός που αναπόφευκτα στρέφει την προσοχή του ακροατή 

στη µελωδία.  

 

Επίκεντρο στη µουσική της Κλασικής περιόδου, αλλά και στοιχείο που είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε το όλο αρχιτεκτονικό σχέδιο ενός µουσικού έργου, είναι οι συναισθηµατικές 

µεταπτώσεις. Πρόκειται για απότοκο των παρατηρήσεων του Καρτέσιου και άλλων ότι                      

η αλλαγή των συναισθηµάτων προκύπτει από την έκθεση σε διαφορετικά ερεθίσµατα 

(2013:126). Γι’ αυτό, σε αντίθεση µε τους Μπαρόκ συνθέτες, οι Κλασικοί εξερευνούν 

ποικιλία συναισθηµάτων και διαθέσεων στο ίδιο µουσικό κοµµάτι. Στη µουσική γραφή αυτό 

επιτυγχάνεται, ανάµεσα σε άλλα, µε την παρουσίαση διαφορετικών σε χαρακτήρα µουσικών 

ιδεών (όπως λ.χ. το κύριο και δευτερεύον θέµα στη φόρµα σονάτα) και τη χρήση 

µετατροπιών στις τονικότητες. Έτσι, στη φόρµα ενός κλασικού έργου είναι ευδιάκριτα αρχή, 

µέση και τέλος, καθώς κάθε µέρος του έργου διαθέτει διαφορετικό µουσικό υλικό.  

 

Οι φόρµες, αλλά και τύποι συνθέσεων, που θα βρεθούν στο απώγειό τους αυτή την περίοδο 

είναι η κωµική όπερα (opera buffa), η σονάτα, το κοντσέρτο και η συµφωνία. Η κωµική 

όπερα αναπτύσσεται στα πλαίσια του gallant ύφους για ελαφρύτερη και µε ψυχαγωγικό ρόλο 

µουσική. «Πρόκειται για ένα κωµικό µουσικό δράµα µε 6 ή περισσότερους χαρακτήρες,          

η κωµική πλοκή του οποίου κτίζεται γύρω από ένα σοβαρό ρόλο. Ψυχαγωγικό και 

ηθοπλαστικό ταυτόχρονα, σατιρίζει ρόλους της καθηµερινότητας, όπως αριστοκράτες, 

υπηρέτες, απατηµένους συζύγους, παράξενους επιστήµονες κλπ» (2013:126). Καθότι δεν 

στηρίζεται θεµατικά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην παράδοση, είναι είδος πιο δεκτικό 

σε καινοτοµίες – µελωδικές, αρµονικές και ενορχηστρωτικές. «Μέσα από την άρια, στην 

οποία δεν εκφράζεται µόνο ένα αλλά µια αλληλουχία διαφορετικών συναισθηµάτων, ξεπηδά 

η δοµή της σονάτας» (Κοπελιάδης (εκδ.) 2011:27). Ακριβώς επειδή στη φόρµα σονάτα 

επιτυγχάνεται η ποικιλία διαθέσεων σε συγκερασµό µε την ισορροπία που προκύπτει από τη 
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χρήση των αρµονικών, µελωδικών και άλλων δοµικών στοιχείων, αυτή γίνεται κυρίαρχη 

στην κλασική περίοδο και ορίζει σε µεγάλο βαθµό τα κυριότερα συνθετικά είδη της εποχής: 

τη σονάτα (που αφορά σόλο όργανα), το κοντσέρτο (που αφορά τη διαλογική σχέση σόλο 

οργάνου και ορχήστρας) και τη συµφωνία (που αφορά την ορχήστρα). 

 

Ο Beethoven, ο οποίος µελετάται εδώ, ασχολήθηκε έντονα και µε τα τρία αυτά είδη 

ενόργανων συνθέσεων, ενώ η ενασχόλησή του µε το είδος της όπερας απέδωσε µόνο ένα 

έργο. Ο Beethoven, παρότι θεωρείται, ο ένας από τους τρεις µεγάλους της πρώτης 

βιεννέζικης σχολής, διεκδικείται και από τους Ροµαντικούς (Ράστον, 1985:12), οι οποίοι τον 

θεωρούν πατέρα τους. Αυτό συµβαίνει γιατί η δράση του Beethoven άνοιξε το δρόµο στη 

«σύλληψη του δικαιώµατος ενός συνθέτη, όχι µόνο να πωλεί την εργασία του, αλλά και να 

είναι ανεξάρτητο, δηµιουργικό πνεύµα» (1985:369). Στην κλασική περίοδο, κατά κύριο 

λόγο, ο µουσικός βρίσκεται στην υπηρεσία κάποιου άρχοντα, κοσµικού ή εκκλησιαστικού, 

και η συνθετική παραγωγή του, τα ταξίδια και η επιµόρφωσή του κρίνονταν από τις 

προτιµήσεις του εργοδότη του. Ο Beethoven όµως απεξαρτήθηκε από το κατεστηµένο της 

εποχής του, καθώς γίνεται ο ίδιος άρχοντας των έργων του, τόσο οικονοµικά όσο και 

δηµιουργικά. Το τελευταίο αναφέρεται ειδικά στο γεγονός ότι εξελικτικά στα έργα του 

εντοπίζεται όλο και πιο έντονα η έκφραση της προσωπικότητάς του.  

«∆εν είναι ούτε κλασικός, ούτε ροµαντικός, ή τουλάχιστον είναι τούτο ή 

εκείνο, αλλά µε τόσες επιφυλάξεις ώστε η ετικέτα που θα του κολλήσουµε 

καταντάει άχρηστη. Αποδέχθηκε τις καθιερωµένες κλασικές µορφές της 

σονάτας και των παραλλαγών, κι ακόµα της φούγκας, που ήταν πολύ 

παλαιότερη. Και µάλιστα κληρονόµησε το κλασικό ιδεώδες της µορφολογικής 

τελειότητας… Από την άλλη, η τάση να προβάλλει την έντονη ατοµικότητά 

του υπαινίσσεται τον ροµαντισµό, την υποταγή του υποκειµένου στην ανάγκη 

να αυτοβιογραφηθεί…» (Headington, 1994: 220-221). 

Το επόµενο κεφάλαιο θα το απασχολήσει ακριβώς η εξέλιξη της συνθετικής δραστηριότητας 

του Beethoven, που διακρίνεται  σε τρεις περιόδους. 

 

������ 
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4. 1. Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 

Το θέµα της διάκρισης του έργου του Beethoven σε στυλιστικές περιόδους λέγεται ότι 

τέθηκε σε αρκετά πρώιµη µορφή ήδη από το 1818 (δηλαδή, πριν το θάνατο του Beethoven) 

από έναν αγνώστου ταυτότητας Γάλλο συγγραφέα (Stanley, 2000:3). Αυτή η συζήτηση 

εντάθηκε τα χρόνια που ακολούθησαν το θάνατο του Beethoven, απασχολώντας πολλούς 

βιογράφους και µελετητές του έργου του. Το σηµαντικότερο έναυσµα για την καθιέρωση και 

την οριοθέτηση αυτών των στυλιστικών περιόδων δόθηκε µε την έκδοση του έργου του 

Wilhelm von Lenz (1809-1883) Beethoven et ses trois styles (Ο Beethoven και τα τρία ύφη 

γραφής του), όπου ο συγγραφέας εισηγείται τρεις περιόδους στο έργο του µεγάλου συνθέτη, 

παρατηρώντας πως η συνθετική γλώσσα του Beethoven εξελίσσεται και µεταβάλλεται, 

επηρεασµένη ταυτόχρονα από σηµαντικά γεγονότα στην προσωπική του ζωή. Οι µελετητές 

του έργου του Beethoven, σύγχρονοι του Lenz αλλά και µεταγενέστεροι, αναγνώρισαν το 

γεγονός της ύπαρξης τριών διακριτέων περιόδων στο συνθετικό έργο του Beethoven. Όµως 

υπήρξαν και κάποιοι που αµφισβήτησαν την οριοθέτηση των περιόδων όπως την πρότεινε               

ο Lenz και διερωτήθηκαν µήπως οι περιόδοι είναι περισσότερες από τρεις. Τελικά, 

επικράτησε η άποψη για τον τριµερή διαχωρισµό του έργου του Beethoven, καθότι αυτός 

δικαιολογούσε επαρκώς τη σχέση εξωµουσικών συµβάντων µε την ποιότητα και το ύφος των 

έργων του. Όπως σηµειώνει ο Stanley (2000:3):  

“...while some twentieth century authors have advanced four-part and even 

five-part divisions, the original ternary has proved to be remarkably strong. 

As ever more details of Beethoven’s life became known, it was recognised 

that ‘the breaks between the periods correspond with the major turning-

points in Beethoven’s biography’. This certainly increased the 

attractiveness of the basic idea, regardless of the number of periods 

proposed, because with the new biographical underpinning, such divisions 

provided a (superficially) persuasive answer to the question of the 

connections between the artist and his art”.2  

Στο έργο του ο Lenz προτείνει τα έργα που σηµατοδοτούν την αρχή και το τέλος των τριών 

περιόδων – πρόταση που, εκ των πραγµάτων, δεν έτυχε ευρείας αποδοχής. Άλλωστε, είναι 

                                                           
2
 Μετάφραση: «...παρότι κάποιοι συγγραφείς του 20ού αιώνα προχώρησαν σε διαμοιρασμούς τεσσάρων ή 

ακόμα και πέντε μερών, ο αρχικός τριμερής αποδείκτηκε αξιοσημείωτα ισχυρός. Καθώς όλο και περισσότερες 

λεπτομέρειες της ζωής του Beethoven γίνονταν γνωστές, αναγνωρίστηκε ότι ‘οι τομές μεταξύ των περιόδων 

αντιστοιχούν στις σημαντικές καμπές της βιογραφίας του Beethoven’. Αυτό βεβαίως καθιστούσε πιο 

ελκυστική τη βασική ιδέα, ασχέτως του προτεινόμενου αριθμού των περιόδων, επειδή με τις νέες 

βιογραφικές βάσεις, τέτοιοι διαχωρισμοί προσέφεραν μια (επιπόλαια) πειστική απάντηση στο ερώτημα για 

τις σχέσεις μεταξύ του καλλιτέχνη και της τέχνης του». 



4. ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ 
 

27 

 

γενικά παραδεκτό ότι η ιστορία είναι αναπόφευκτα µια εξελικτική, προοδευτική και καθόλου 

στατική διαδικασία. Είναι, δηλαδή, ανυπόστατος ο όποιος ισχυρισµός προτείνει ότι µια 

ιστορική φάση τελειώνει την τάδε στιγµή και µια επόµενη αρχίζει τη δείνα. Έτσι,                       

η συζήτηση επί του θέµατος της διάκρισης του έργου του Beethoven σε τρεις περιόδους µε 

την πάροδο των χρόνων κατέληξε σε ένα κατά προσέγγιση καθορισµό αυτών. Η πρώτη 

περίοδος, η πιο κλασική, αρχίζει από τις πρώτες του δηµιουργίες και ολοκληρώνεται γύρω 

στο 1802. Η δεύτερη περίοδος, που περιλαµβάνει ίσως τα πιο φηµισµένα του έργα, κλείνει 

γύρω στο 1814 και η τρίτη περίοδος ρίχνει αυλαία το 1827 µε το θάνατο του Beethoven.  

 

Ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση των τριών περιόδων του έργου του Beethoven, µε 

επικέντρωση σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά καθεµιάς, ιδωµένων µέσα από συγκεκριµένα 

έργα, και απλή αναφορά σε άλλα έργα της ίδιας περιόδου. 

 

4. 2. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Οι µελετητές του έργου του Beethoven οριοθετούν την πρώτη περίοδο της συνθετικής του 

παραγωγής από τις πρώτες του δηµιουργίες µέχρι και το 1802. Αυτή η πρώτη περίοδος θα 

µπορούσε να διακριθεί σε δύο υποπεριόδους. Η µεν πρώτη αναφέρεται στα πρώτα χρόνια 

του συνθέτη στη Βόννη η δε δεύτερη αναφέρεται στη µετάβασή του στη Βιέννη. Το βασικό 

χαρακτηριστικό αυτών των πρώτων του έργων είναι ότι ο συνθέτης γράφει ακολουθώντας 

πιστά το κλασικό ύφος, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν είναι καινοτόµος. Ο Λαντορµύ 

(2006:208) παρατηρεί για τα πρώτα έργα του Beethoven ότι ακόµα και όταν το υλικό είναι 

«εντελώς νέας ποιότητας, η µορφή ανταποκρίνεται ολοκληρωτικά στην παράδοση». Όπως 

σηµειώνεται: “Beethoven's music during this time stayed true to Classical ideas of structure 

and symmetry, which were ideas that defined that era in music. However, Beethoven also 

begins to show that he is willing to sacrifice structure and symmetry in order to create           

a more emotional piece of music.”3 4 

 

Έτσι, από τα πρώτα του βήµατα ο Beethoven αντικαθιστά το παραδοσιακό µινουέτο µε ένα 

θυελλώδες σκέρτσο, στοιχείο που δείχνει και την τάση – που θα εκδηλώνει όλο και πιο 

                                                           
3
 Μετάφραση:«Η μουσική του Beethoven αυτή την περίοδο έμεινε αληθινά πιστή στις Κλασικές ιδέες της 

δομής και της συμμετρίας, ιδέες οι οποίες και καθόριζαν αυτήν την εποχή στη μουσική. Ωστόσο, ο Beethoven 

αρχίζει επίσης να δείχνει  διατεθιμένος να θυσιάσει τη δομή και τη συμμετρία για χάρη της 

εκφραστικότητας».  
4
 http://.music-and-art-45.hubpages.com/hub/Beethoven-the-Early-Period. 
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έντονα ο Beethoven – να αποτυπώνει την προσωπικότητά του µέσα στη µουσική του.             

«Ο Beethoven καθιερώνει το σκέρτσο χρησιµοποιώντας το ήδη από τη 2η Συµφωνία του             

(µε εξαίρεση την 8η, όπου υπάρχει και πάλι µινουέτο) και σε πολλές σονάτες, κουαρτέτα 

κλπ» (Παπαδοπούλου, 1991:128-129). Το µινουέτο φαίνεται µάλλον πολύ συντηρητικό για 

το χειµαρρώδη χαρακτήρα του συνθέτη. Πρόκειται για ένα κοµψό γαλλικό χορό µέτριας 

ρυθµικής αγωγής και τριµερούς µέτρου, ο οποίος – καθότι πολύ δηµοφιλής τον 18ο αιώνα – 

χρησιµοποιείται ως µέρος της Συµφωνίας, της Σονάτας και των έργων µουσικής δωµατίου 

της κλασικής περιόδου. Το σκέρτσο, επίσης σε τριµερές µέτρο, διαθέτει πιο ρυθµικό 

χαρακτήρα και γρήγορη ρυθµική αγωγή. Το µινουέτο είναι κάτι συνηθισµένο για τις 

συµφωνίες του Haydn και του Mozart, «όχι όµως στις σονάτες τους για πιάνο, που είχαν 

µόνο τρία µέρη» (Headington, 1994:228). Ο Beethoven, ήδη από τις πρώτες του σονάτες 

εισάγει άλλοτε το χορευτικό µινουέτο και άλλοτε το ζωηρό σκέρτσο πριν από το φινάλε.  

“The piano sonata before Beethoven had typically consisted of three 

movements (fast-slow-fast) or, after the Italian manner, of only two 

(usually fast-faster). In his first dozen or so sonatas with opus numbers, 

Beethoven alternated between the usual three movements and an 

expanded form with the added minuet or scherzo borrowed from the 

contemporary symphony and string quartet” (Plantinga, 1985:29).5  

Οι σονάτες του µε τις τέσσερεις κινήσεις δίνουν έτσι «µια πιο απλόχωρη εντύπωση, ίσως πιο 

συµφωνική, που δεν ήταν ως τότε χαρακτηριστική στη µουσική για πιάνο» (Headington, 

1994:229). Η πρωτοτυπία του συνθέτη όµως προχωρά ένα ακόµα βήµα παραπέρα. Η 5η 

Σονάτα για Πιάνο σε Ντο ελάσσονα έχει µόνο τρεις κινήσεις, σε αντίθεση µε τις 

προηγούµενες που – όπως αναφέρθηκε προηγουµένως – έχουν τέσσερεις. Η πρώτη κίνηση, 

γραµµένη σε φόρµα σονάτας, µε το τριµερές της µέτρο και το γενικότερο χαρακτήρα της να 

δηµιουργεί περισσότερο την εντύπωση ενός σκέρτσο, «καθιστά περιττή την εµφάνιση ενός 

πραγµατικού σκέρτσο στη συνέχεια» (1994:229). 

 

Αυτή η πρώτη συνθετική περίοδος του Beethoven, λοιπόν, κλασική και καινοτόµα 

ταυτόχρονα, περιλαµβάνει ένα σηµαντικό αριθµό έργων. Από τις 32 συνολικά σονάτες για 

πιάνο, που έγραψε ο συνθέτης, οι ακόλουθες κατατάσσονται στην πρώιµη φάση: 

                                                           
5
 Μετάφραση: «Η σονάτα για πιάνο πριν τον Beethoven αποτελείτο συνήθως από τρεις κινήσεις (γρήγορη-

αργή-γρήγορη) ή, κατά τον ιταλικό τρόπο, από δύο κινήσεις (συνήθως γρήγορη-γρηγορότερη). Στις πρώτες 

του δώδεκα ή κάτι αριθμημένες σονάτες, ο Beethoven χρησιμοποιεί πότε την τυπική γραφή των τριών 

κινήσεων και πότε την εκτεταμένη μορφή με το προστιθέμενο μινουέτο ή σκέρτσο, δανεισμένα από τη 

συμφωνία και το κουαρτέτο εγχόρδων της εποχής του». 
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Opus 2: Τρεις Σονάτες για Πιάνο (1795) 

  Σονάτα για πιάνο αρ. 1 στη Φα ελάσσονα 

Σονάτα για πιάνο αρ. 2 στη Λα µείζονα 

  Σονάτα για πιάνο αρ. 3 στη Ντο µείζονα 

Opus 7: Σονάτα για πιάνο αρ. 4 στη Μι ύφεση µείζονα (1797) 

Opus 10: Τρεις Σονάτες για Πιάνο (1798) 

  Σονάτα για πιάνο αρ. 5 στη Ντο ελάσσονα 

  Σονάτα για πιάνο αρ. 6 στη Φα µείζονα 

  Σονάτα για πιάνο αρ. 7 στη Ρε µείζονα 

Opus 13: Σονάτα για πιάνο αρ. 8 στη Ντο ελάσσονα Παθητική (1798) 

Opus 14: ∆ύο Σονάτες για Πιάνο (1799) 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 9 στη Μι µείζονα 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 10 στη Σολ µείζονα 

Opus 22: Σονάτα για Πιάνο αρ. 11 στη Σι ύφεση µείζονα (1800) 

Opus 26: Σονάτα για Πιάνο αρ. 12 στη Λα ύφεση µείζονα (1801) 

Opus 27: ∆ύο Σονάτες για Πιάνο (1801) 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 13 στη Μι ύφεση µείζονα 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 14 στη Ντο δίεση ελάσσονα (Υπό το Σεληνόφως) 

Opus 28: Σονάτα για Πιάνο αρ. 15 στη Ρε µείζονα (1801) 

Opus 31: Τρεις Σονάτες για Πιάνο (1802) 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 16 στη Σολ µείζονα 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 17 στη Ρε ελάσσονα 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 18 στη Μι ύφεση µείζονα 

Επίσης, παραδείγµατα της τεχνοτροπίας της πρώτης περιόδου της µουσικής παραγωγής του 

Beethoven αποτελούν η Συµφωνία αρ. 1 opus 21 σε Ντο µείζονα, η Συµφωνία αρ. 2 opus 36 

σε Ρε µείζονα, το Σεπτέτο σε Μι ύφεση µείζονα opus 20, τα 6 Κουαρτέτα για έγχορδα           

opus 18 σε Φα µείζονα, Ρε µείζονα, Ντο µείζονα, Λα µείζονα και Σι ύφεση µείζονα και         

το Κουϊντέτο για έγχορδα αρ. 1 opus 16 σε Μι ύφεση µείζονα. 

 
4. 3. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Η σύνθεση της 3ης Συµφωνίας, της Ηρωικής, το 1802 θεωρείται ότι σηµατοδοτεί την έναρξη 

της δεύτερης περιόδου στη συνθετική παραγωγή του Beethoven, που ολοκληρώνεται το 1814 

και περιλαµβάνει ίσως τις πιο δηµοφιλείς συνθέσεις του. Όπως γράφει ο Λαντορµύ 

(2006:211), µε τη σύνθεση αυτής της συµφωνίας «ο Beethoven αποσχίζεται τελειωτικά από 
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την παράδοση του Haydn και του Mozart. Αρχικά µε τον τόνο του έργου του, που είναι σε 

πλήρη αρµονία µε τα αισθήµατα της επαναστατικής εποχής, και ακόµη µε τα µέσα της 

ανάπτυξης και τη συνολική κατασκευή. Το κοινό τα έχασε». Φαίνεται ότι ο Beethoven, που 

εν τω µεταξύ αρχίζει να ταλαιπωρείται από τη σταδιακή απώλεια της ακοής του, δεν ήταν 

ικανοποιηµένος από τα µέχρι τώρα έργα του. Φέρεται να έχει δηλώσει στον κύκλο του την 

περιφρόνησή του λ.χ. για το Σεπτέτο του opus 20, όπως και για το Κουϊντέτο του opus 16. 

Στην αλληλογραφία του προς τον ποιητή Friedrich von Matthisson (1761-1831) αναφέρει επί 

τούτου: «Ξέρετε κι εσείς ο ίδιος την αλλαγή που φέρνουν τα χρόνια σε έναν καλλιτέχνη που 

τραβάει συνέχεια µακρύτερα. Όσο µεγαλύτερη είναι η πρόοδος που κάνει στην τέχνη του, 

τόσο λιγότερο είναι ικανοποιηµένος από τα παλιά του έργα» (Αµαραντίδης, 1988:47). 

 

Πράγµατι, ο Beethoven αυτή την περίοδο εγκαταλείπει κατά κάποιο τρόπο το παλαιότερο 

ύφος µουσικής γραφής και αναζητά νέους τρόπους έκφρασης. Το νέο του ύφος είναι 

ανατρεπτικό και εκφράζει την αναστάτωση που ο ίδιος βιώνει, απότοκο της προσωπικής του 

µάχης να αποδεκτεί την απώλεια της ακοής του. Τα έργα αυτής της περιόδου, κατά γενική 

οµολογία, χαρακτηρίζονται από την αυξητική τάση του Beethoven να χρησιµοποιεί ιδέες και 

τρόπους που παραπέµπουν στο κίνηµα του ροµαντισµού. 6  Για χάρη της έκφρασης τα 

κλασικά στερεότυπα ανατρέπονται. Οι κινήσεις στις σονάτες του, για παράδειγµα, δεν 

εµφανίζονται κατ’ανάγκη µε την κλασική σειρά γρήγορη-αργή-γρήγορη και η φόρµα σονάτα 

επεκτείνεται µε µια coda, που λειτουργεί σαν µια δεύτερη ανάπτυξη, ενώ στο παράδειγµα της 

Ηρωικής Συµφωνίας παρατηρείται στην ανάπτυξη ένα νέο µελωδικό υλικό – ιδέα που, όπως 

σηµειώνει ο Headington, «είναι ξένη προς τη φόρµα σονάτας» (1994:238). Επιπλέον,              

οι τονικές σχέσεις ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά πλαίσια, δίνοντας µετατροπίες σε 

αποµακρυσµένες τονικότητες και εισαγωγικά µέτρα που δεν είναι απαραίτητα στην τονική.  

“His sonatas have an irregular order of movements, for example; the slow 

might be first and the sonata form movement might be at the end. [...] In the 

‘Eroica’ [Symphony], Beethoven introduces a new theme in the 

development of the first movement, but the interesting thing is that theme’s 

reappearance in the coda. The Fourth Symphony is an attempt to have          

a multi-movement work with rythmic and thematic relationships between 

movements other than the first one. [...] During this time period, he 

                                                           
6
 http://music-and-art-45.hubpages.com/hub/Beethovens-Three-Compositional-Periods-The-Middle-Period 
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stretched sonata form to include a coda that became a second development 

section and an introduction that it was necessarily in the tonic.” 7 8 

Σε σχέση µε αυτές τις πρωτοτυπίες, ο Headington υπογραµµίζει ότι «ο Beethoven δεν 

καταστρέφει τη δοµή της φόρµας, αλλά επεκτείνει το πλαίσιό της διατηρώντας τη 

χαρακτηριστική της φύση» (1994:238). Κατά γενική οµολογία, τα έργα της δεύτερης 

περιόδου είναι διαποτισµένα µε επαναστατισµό, αγωνία και ένταση, αισθήµατα και 

συναισθήµατα που απορρέουν από τα προσωπικά βιώµατα του Beethoven. Επιπλέον, είναι 

έργα µεγαλύτερα σε έκταση – όπως, για παράδειγµα, η Ηρωική Συµφωνία, που είναι 

διπλάσια σε µέγεθος σε σχέση µε µια συµφωνία του Haydn ή του Mozart. Όπως παρατηρεί 

και ο Headington «…πράγµατι, το πρώτο µέρος της Συµφωνίας είναι το µακρύτερο που 

συναντούµε σε ολόκληρη τη δηµιουργία του [Beethoven]» (1994:235). Σε αυτή τη συνθετική 

φάση, λοιπόν, εκτός από 6 Συµφωνίες (αρ. 3-8), περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες σονάτες 

για πιάνο: 

Opus 49: ∆ύο Σονάτες για Πιάνο (1805) 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 19 στη Σολ ελάσσονα 

  Σονάτα για Πιάνο αρ. 20 στη Σολ µείζονα 

Opus 53: Σονάτα για Πιάνο αρ. 21 στην Ντο µείζονα Waldstein (1803) 

WoO 579: Andante Favori 

Opus 54: Σονάτα για Πιάνο αρ. 22 στη Φα µείζονα (1804) 

Opus 57: Σονάτα για Πιάνο αρ. 23 στη Φα ελάσσονα Appassionata (1805) 

Opus 78: Σονάτα για Πιάνο αρ. 24 στη Φα δίεση µείζονα (1809) 

Opus 79: Σονάτα για Πιάνο αρ. 25 στη Σολ µείζονα (1809) 

Opus 81a: Σονάτα για Πιάνο αρ. 26 στη Μι ύφεση µείζονα Les Adieux (1810) 

Opus 90: Σονάτα για Πιάνο αρ. 27 στη Μι ελάσσονα (1814) 

Επίσης σε αυτήν την περίοδο συγκαταλέγονται, ανάµεσα σε άλλα, η µοναδική του όπερα 

Fidelio (1805), τα τρία τελευταία Κοντσέρτα για Πιάνο, 5 Κουαρτέτα εγχόρδων (αρ. 7-11) 

και η περίφηµη Σονάτα για Βιολί, Kreutzer. 

                                                           
7
 Μετάφραση: «Για παράδειγμα, οι κινήσεις στις σονάτες του παρουσιάζονται ακανόνιστα

. 
η αργή κίνηση 

μπορεί να είναι πρώτη και η κίνηση με τη φόρμα σονάτα μπορεί να είναι τελευταία. [...] Στην Ηρωική 

[Συμφωνία], ο Beethoven εισάγει ένα νέο θέμα στην ανάπτυξη της πρώτης κίνησης, αλλά το ενδιαφέρον είναι 

η επανεμφάνιση αυτού του θέματος στην coda. Η Τέταρτη Συμφωνία είναι μια απόπειρα για ένα έργο με 

πολλές κινήσεις, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους ρυθμικά και θεματικά. [...] Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, προέκτεινε τη φόρμα σονάτας ώστε να περιλάβει μια coda, η οποία παίρνει το ρόλο ενός δεύτερου 

αναπτυξιακού μέρους, και μια εισαγωγή που δεν είναι απαραίτητα στην τονική.» 
8
 http://voices.yahoo.com/beethovens-three-style-periods-summary-6117824.html?cat=37 

9
 Η ένδειξη WoO υποδηλώνει τις λέξεις Werke ohne Opuszahl (Έργα μη καταχωρημένα με αριθμούς Opus), τα 

οποία καταλογραφήθηκαν με αυτήν την αρίθμηση από τους Kinsky και Holm. 



4. ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ 
 

32 

 

4. 4. ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Στην τρίτη περίοδο, η οποία αρχίζει µετά το 1814 και ολοκληρώνεται µε την οριστική και 

αµετάκλητη παύση που ο Θάνατος υποχρεώνει το µεγάλο συνθέτη να βάλει στο χαρτί,             

η µουσική παραγωγή του Beethoven είναι αισθητά µειωµένη. Τα έργα αυτής της περιόδου 

θεωρούνται ως τα πλέον φιλόδοξα του συνθέτη και, ίσως, τα πιο χρονοβόρα στη συνθετική 

διαδικασία (Hubpages, 18 ∆εκεµβρίου 2012c). Σε αυτά τα έργα, που διαθέτουν βαθιά έντονο 

χαρακτήρα, η προσωπική έκφραση βρίσκεται στο απώγειό της, ενώ από τεχνική άποψης 

περιέχουν ποικιλία δοµικών καινοτοµιών, µε πιο περίφηµη ίσως τη συµπερίληψη του 

χορωδιακού στην 9η Συµφωνία. Αναφερόµενος στα τελευταία έργα του Beethoven, ο Spitzer 

παρατηρεί: “Historically, these works are seen as forging a bridge between the Classical and 

Romantic traditions; in terms of their musical structure, they continue to be regarded as 

revolutionary” (2006:εσώφυλλο).10 

 

Βασικό στοιχείο των έργων της τελευταίας περιόδου αποτελεί η χρήση από τον Beethoven 

πολυφωνικών συνθετικών τεχνικών, αποτίνοντας έτσι φόρο τιµής στους µεγάλους 

δηµιουργούς του παρελθόντος, J.S. Bach και Handel. Για παράδειγµα, στην τελευταία 

κίνηση της Σονάτας για Πιάνο αρ. 28, Op. 101 στη Λα µείζονα (1816) περιλαµβάνεται ένα 

φουγκάτο, µε το θέµα να θυµίζει έντονα Μπαρόκ τη δοµή και το ύφος (βλ. παράδειγµα 1). 

Επιπλέον, το υλικό του αντιθέµατος εξελίσσεται σε ταυτόσηµη πορεία µε το θέµα – 

οµοιογένεια, η οποία εκτός από πολύ χαρακτηριστική για τη Μπαρόκ µουσική γραφή, είναι 

επίσης διάχυτη σε όλο το έργο, αντιστικτικό ή µη, της τελευταίας περιόδου του Beethoven 

(Plantinga, 1984:56).  

 
                                                           
10

 Μετάφραση: «Ιστορικά, αυτά τα έργα θεωρούνται σαν να σφυρηλατούν μια γέφυρα μεταξύ των Κλασικών 

και Ρομαντικών παραδόσεων
.
 ως προς τη μουσική τους δομή, αυτά συνεχίζουν να θεωρούνται 

επαναστατικά». 
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Άλλο ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η τελευταία κίνηση της Σονάτας για Πιάνο αρ. 29          

Op. 106 στη Σι ύφεση µείζονα (1818), γνωστής ως Hammerklavier. Πρόκειται για ένα 

µεγάλο σε έκταση και σπουδαιότητα έργο. Όπως γράφει ο Headington, ο ίδιος ο Beethoven 

αναφέρθηκε σε αυτή τη σονάτα ως ένα έργο που θα έδινε πολύ κόπο στους πιανίστες και 

«που θα παίζεται µετά από πενήντα χρόνια» (1994:243), τόσο εξ αιτίας του υψηλού βαθµού 

εκτελεστικής δυσκολίας όσο και εξ αιτίας της υφέρπουσας επιθυµίας του Beethoven κάποτε 

να εκτιµηθεί το έργο του J.S. Bach από το ευρύ κοινό, κατ’ αναλογία του σεβασµού που ήδη 

απολάµβανε το έργο του Οµήρου ή του Shakespeare (1994:243). Υποκλινόµενος στο 

αυστηρό ύφος του Μπαρόκ, ο Beethoven  σηµειώνει την τελευταία κίνηση της Σονάτας              

αρ. 29 ως “Fuga a tre voci, con alcune licenzei”, δηλαδή «τρίφωνη φούγκα, µε διάφορες 

ελευθερίες». “From this time to the end of his life, fugal and contrapuntal procedures are 

tightly woven into the entire fabric of Beethoven’s compositional practise” (Plantinga, 

1984:56).11 Αντίστοιχες πρακτικές συναντούνται στη Μεγάλη Φούγκα op. 133 σε Σι ύφεση 

µείζονα για Κουαρτέτο Εγχόρδων και στο Κουαρτέτο op. 131 σε Ντο δίεση ελάσσονα, που 

αποτελούν δείγµα των κυριοτέρων έργων της τρίτης περιόδου. 

 

Άλλα σπουδαία έργα από αυτήν την τρίτη δηµιουργική περίοδο του Beethoven είναι             

η Λειτουργία “Missa Solemnis” op. 123 σε Ρε µείζονα, η Συµφωνία αρ. 9 op. 125 σε               

Ρε ελάσσονα, οι 33 Παραλλαγές Diabelli op. 120 και οι  πέντε τελευταίες του σονάτες για 

πιάνο:  Opus 101: Σονάτα για Πιάνο αρ. 28 στη Λα µείζονα (1816) 

Opus 106: Σονάτα για Πιάνο αρ. 29 στη Σι ύφεση µείζονα Hammerklavier (1819) 

Opus 109: Σονάτα για Πιάνο αρ. 30 στη Μι µείζονα (1820) 

Opus 110: Σονάτα για Πιάνο αρ. 31 στη Λα ύφεση µείζονα (1821) 

Opus 111: Σονάτα για Πιάνο αρ. 32 στη Ντο ελάσσονα (1822) 

 

������ 

 

                                                           
11

 Μετάφραση: «Από αυτή τη στιγμή μέχρι και το τέλος της ζωής του, οι πρακτικές της φυγής και της 

αντίστιξης είναι στενά συνυφασμένες με ολόκληρο το οικοδόμημα της συνθετικής πρακτικής του Beethoven». 
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Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο Beethoven αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες µουσικές 

ιδιοφυΐες στην ιστορία της µουσικής. Την οµολογουµένως µοναχική του διαδροµή και την 

εσωτερική του πάλη να συµβιβαστεί µε το βαρύ κτύπηµα της µοίρας, την απώλεια της ακοής 

του, ο Beethoven τη διοχέτευσε δηµιουργικά σε µουσική που συνιστά σπουδαία κεφάλαιο 

στη µουσική επιστήµη. Οι µελετητές του έργου αυτού του συνθέτη υποστηρίζουν ότι τα 

προσωπικά βιώµατα του Beethoven έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της µουσικής 

του γραφής. Και πράγµατι η διάκριση των τριών στυλιστικών περιόδων φαίνεται να 

ταυτίζεται µε τις σηµαντικές καµπές στη ζωή του συνθέτη. Στα έργα της πρώτης περιόδου             

ο νεαρός Beethoven παραµένει µεν πιστός στις κλασικές παραδόσεις, αλλά η ατίθαση φύση 

του δεν µπορεί παρά να του υπαγορεύσει σηµαντικές καινοτοµίες στα πλαίσια της κλασικής 

φόρµας. Η µουσική της δεύτερης περιόδου είναι καθόλα επαναστατική, επηρεασµένη τόσο 

από τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της εποχής όσο και από την αναστάτωση που του 

προκαλεί η αναπηρία του. Τα έργα του τώρα αρχίζουν να γίνονται τεράστια σε έκταση και 

ένταση, µια τάση που συνεχίζεται και στην τρίτη συνθετική του περίοδο. Σε αυτή, µε την 

παραγωγή του να είναι αισθητά µειωµένη, ο Beethoven τιµά την τέχνη του J.S. Bach και του 

Handel. Οι Μπαρόκ συνθετικές τεχνικές της αντίστιξης και της φούγκας αποτελούν 

σηµαντικό συστατικό στοιχείο της µουσικής της τρίτης περιόδου. Ο Spitzer αναφερόµενος 

στο στυλ της τελευταίας περιόδου υποστηρίζει ότι αυτό αποτελεί ένα αµάλγαµα τριών 

συστατικών: της κλασικής µορφής της πρώτης περιόδου, της προσωπικής αναζήτησης και 

γούστου της δεύτερης περιόδου και της ελαχιστοποιήσης του µουσικού υλικού στα αρχέτυπα 

των Μπαρόκ τεχνικών (Spitzel, 2006:25). Το ώριµο ύφος γραφής του Beethoven είναι 

µάλλον “an extension, rather than a rejection of Classical principles, albeit raised now to a 

higher power” (op. Cit.).12  

 

Επιπλέον, τα τελευταία έργα του Beethoven περιέχουν περισσότερο από ποτέ την 

αποτύπωση της ανάγκης του καλλιτέχνη για προσωπική έκφραση. «Οι συνθέσεις του ήταν 

αποτέλεσµα πνευµατικής και εσωτερικής ανάγκης παρά επίδειξη βιρτουόζικης τεχνικής» 

(Κουλούτσιου-∆ηµητρίου, 2013:140). Με αυτό θεωρείται ότι ο Beethoven άνοιξε την πόρτα  

στα ιδεώδη του ροµαντισµού, όπου η προσωπικότητα του συνθέτη δεν είναι ξεχωριστή από 

τη δηµιουργική διαδικασία και το αποτέλεσµά της. Η πράξη και το έργο του Beethoven είναι 

απόδειξη ενός συνθέτη που καταφέρνει να συνδυάσει τις τάσεις του παρελθόντος µε αυτές 

του παρόντος και, ταυτόχρονα, να λειτουργήσει και ως πρόδροµος τέχνης του µέλλοντος.  

                                                           
12

 Μετάφραση: «προέκταση, παρά απόρριψη των αρχών του Κλασικισμού, εν τούτοις τώρα ανυψωμένες σε 

ανώτερη δύναμη». 
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Είναι γνωστό ότι ο Beethoven υπήρξε και από τους πρώτους που ως συνθέτης 

αποδεσµεύτηκε από την αποκλειστική προσφορά των υπηρεσιών του σε ευγενείς και 

αρχιεπισκόπους, όπως οι προγενέστεροι συνάδελφοί του, και λειτούργησε ως ελεύθερος 

επαγγελµατίας µουσικός. Για αυτό το λόγο θεωρείται ότι  ο Beethoven µε την πράξη και τις 

δηµιουργίες του «έβαλε στη µουσική µια πινελιά εξανθρωπισµού και 

εκδηµοκρατικοποίησης» (Κουλούτσιου-∆ηµητρίου, 2013:140).  

 

Συνοψίζοντας, ο Beethoven εξέλιξει τη φόρµα σονάτας, επέκτεινε τη λειτουργία και το 

χαρακτήρα της coda, µετέτρεψε το ευγενές µινουέτο σε ένα ασυγκράτητο scherzo, ανέδειξε 

τη συµφωνία σε «ύψιστο µέσο κατάθεσης των πιο σηµαντικών ιδεών του συνθέτη» 

(Κουλούτσιου-∆ηµητρίου, 2013:140) έδωσε περισσότερη εκφραστικότητα στις αργές 

κινήσεις και εκµεταλλεύτηκε στο µέγιστο τις δυνατότητες των οργάνων. Είναι για αυτό που 

σήµερα το όνοµα Beethoven είναι συνώνυµο της µουσικής και τα έργα του τόσο δηµοφιλή 

στη δυτική κλασική µουσική σκηνή. Όπως ο ίδιος δήλωσε για τον εαυτό του (!) “Music is 

the wine which inspires one to new generative process; and I am Bacchus who presses this 

glorious wine for mankind and makes them spiritually drunken”.13 14 

 

������ 

 

 

 

 

                                                           
13

 Μετάφραση: «Η Μουσική είναι το κρασί που εμπνέει κάποιον για νέα γενεσιουργό διαδικασία
. 
και είμαι          

ο Βάκχος που φτιάχνω αυτό το σπουδαίο κρασί για την ανθρωπότητα και τους μεθώ πνευματικά». 
14

 http://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/ludwig_van_beethoven.html  
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