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LUDWIG VAN BEETHOVEN - klasicismus 
 
Milí studenti, milé studentky, 
připravila jsem pro vás další vědomostní test - pracujte s přiloženými texty (další 
texty pokračují níže pod fotkami) a s hudebními ukázkami. 
Odpovědi testu mi, prosím, pošlete na sudkova@gop.pilsedu.cz do 10. června. 
Do předmětu mailu uveďte jméno, příjmení, třídu. Děkuji. 
 
 

1. Jaké byl Beethoven národnosti?  
2. Kolika let se Beethoven dožil?  
3. Jaké metody používal Beethovenův despotický otec, aby synka naučil 

hudbě?  
4. Na jaké dva hudební nástroje Beethoven bravurně hrál?  
5. Jaké měl Beethoven v průběhu života zdravotní omezení/postižení?  
6. Komu byla původně dedikována (= věnována) jeho 3. symfonie Eroica a 

proč bylo toto věnování nakonec zrušeno?  
7. Kolik měl Beethoven manželek?   
8. Jaký měl Beethoven pohřeb? A) skromný B) procesí s desetitisíci lidmi - 

zaškrtni správnou odpověď 

9. Jakou zvláštností proslula za války jeho 5. symfonie zvaná Osudová?  
10. Kolik napsal celkem symfonií? 
11. Ve které symfonii najdeme Ódu na radost?  
12. Co má Česká republika společného s touto Ódou na radost?  
13. Jeho dílo s názvem Fidelio je: A) symfonická báseň B) píseň C) opera - 

zaškrtni správnou odpověď 
14. Co tě zaujalo na životě L. van Beethovena?  
15. Poslechni si obě ukázky jeho 3. věty Moonlight sonáty. Která se ti líbí víc a 

proč?  
Ukázka 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=zucBfXpCA6s 
Ukázka 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=MZuSaudKc68 
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POSLEDNÍ OKAMŽIKY 

 

 
 
 
 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN - klasicismus 
 
 
Doba: 

♣ historických proměn a bouřlivých revolučních událostí, doba Velké 
francouzské revoluce a jejích ohlasů v Evropě 

 
Život: 

♣ nepříznivé domácí prostředí (povaha – nedůvěřivost, uzavřenost, vzpurnost) 

♣ od 7 let vystupoval jako zázračné dítě podobně jako Mozart - šlechtické kruhy 

♣ stýkal se s nejvýznamnějšími osobnostmi umělecké společnosti 

♣ v roce 1787 se ve Vídni setkal s Mozartem 

♣ studoval u Haydna a Salieriho 

♣ okolo roku 1800 krize - nešťastný vztah a těžká sluchová choroba 
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Dílo: 
Zakladatel moderní symfonie 

♣ jeho symfonie se stává filosofickým dílem, řešícím hudebními prostředky 
závažné životní problémy, velký časový rozsah; zvětšil rozpětí vět, 

♣ menuet nahradil scherzem  
 
scherzo: žertovná skladba, původně vokální /16.st./, později 
instrumentální /17.st./ 
uplatnil i vokální složku (9. symfonie s Ódou na radost) 
 
1. věta - těžiště klasické symfonie (dramatický zápas plný kontrastů) 
2. věta - vroucí zpěv či filozofická meditace 
3. věta - scherzo, které nahradilo menuet má prudký, impulsivní charakter 
4. věta - postupem doby nabývá stále většího významu  (vítězný charakter) 
 

♣ 9 symfonií - každá je svébytná 
1. C dur – mozartovsko-haydnovský charakter 
2. D dur – náznaky nového stylu; ještě Haydn 
3. Es dur – revoluční charakter;  Eroica;  
původně věnována Napoleonovi, věnování staženo poté, co se prohlásil císařem; 
2. věta je smuteční pochod 
4. B dur – oddechové, svěží dílo 
5. c moll – strhující obraz lidského zápasu a zároveň symbolem víry v vítězství; 
Osudová; pro B. typický rytmus 
6. F dur – pětivětá – vztah k přírodě; Pastorální; tónomalba, ale ne moc 
7. A dur – strhující rytmus a opojivá melodika; „Apoteóza tance“ (Wagner) 
8. F dur – návrat (Haydn, Mozart) 
9. d moll – pro sóla, sbor a orchestr; do 4. věty je vložena Óda na radost (= dnes 
hymna EU); oslnivá skladebná technika, smysl pro monumentální hudební 
architekturu; láska k lidstvu; symbol životní radosti a výzva k lidskému sbratření 
 
 
Klavírní skladby 

♣ psal je celý život; velká profesionální zkušenost klavírního hráče; není to 
efektní a prázdná virtuozita; znám jako pianista velkého výrazu a citové 
hloubky 

♣ 32 klavírních sonát patří k základním dílům světové klavírní literatury 

♣ nejznámější Sonáta cis moll, op. 27 Měsíční svit (Moonlight) 
 
Opera 

♣ jediná opera Fidelio - obsahově revoluční opera o touze po svobodě; po 
dokončení ji ještě dvakrát přepracoval 
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Charakteristika Beethovenovy hudby: 
♣ velká energie, myšlenková a citová angažovanost; ve srovnání s Haydnem a 

Mozartem je Beethoven mnohem drsnější a výrazově silnější 
 
Význam:  

♣ trvalá a silná inspirace, srozumitelný jazyk, hluboké vnitřní prožitky, vede k 
hlubšímu přemýšlení o lidském životě; radost a naděje i víra v člověka a lepší 
svět 
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