
Лудвиг ван Бетховен  
1770 - 1827 

 

               Регионална библиотека “Христо Смирненски” - Хасково 



Бъдещият композитор е роден в Бон през 1770 г. За дата на 
раждането му се приема 16.ХII, тъй като съществува документ, че 
е кръстен на 17-ти. Родът на Бетховен произхожда от Фландрия, а 
прадедите му били винари и шивачи. Първият от тях, който се 
занимава професионално с музика, е дядото на детето - Лудвиг 
ван Бетховен, на когото е кръстено. Той бил талантлив певец и 
придворен капелмайстор. Бащата на композитора - Йохан също е 
певец и музикант в двора на кьолнския курфюрст в Бон.  
 
 
 
 
 

  



   Бетховен има тежко детство най-вече заради алкохолизма и 
сприхавия нрав на баща си. От 4-годишен учи цигулка, пиано и 
композиция и редовно търпи бой, издевателства и обиди, 
макар че музикалният му талант е очевиден. Амбициите на 
Йохан са да направи от сина си втори Моцарт, който да 
издържа семейството. Майката Мария Магдалина Кеверих - 
бивша вдовица и покорна домакиня, е безсилна да защити 
най-големия от тримата си сина. Другите ѝ 4 деца умират рано. 



   Семейството често се мести. Сменят се и учителите на малкия 
Бетховен. Въпреки грубото и хаотично преподаване, той не само 
отлично свири на пиано и орган, но и майсторски импровизира. 
Жаден да печели пари и слава със своето “дете-чудо”, Йохан често 
лъже публиката за възрастта му. На уредения от бащата първи 
концерт в Кьолн на 26.III.1778 г. той намалява на афиша годините 
на невръстния пианист от 8 на 6, за да предизвика сензация. Това 
обаче не носи желания триумф на Бетховен-син, както и 
съобщението, че е свирил пред курфюрста Макс Фридрих в 
двореца. 



    През 1782 г. Бетховен става ученик на дворцовия органист и 
капелмайстор Кристиан Готлиб Нефе – най-ценният наставник, 
който е имал. Скоро момчето замества учителя си на литургиите 
в градските църкви. С помощта на Нефе то допълва скромното си 
начално образование като учи класическа литература, история и 
философия. Първите си опити да композира Бетховен прави на 
12 г. - вариации върху марш от Е. Дреслер и 3 сонати за пиано. 
Нефе пише възторжена статия за своя ученик в “Музикален 
вестник”, в която го нарича “млад гений”, способен да стане  нов 
Моцарт. 



Бетховен е назначен за помощник-органист в дворцовата капела и 
свири на всички празненства, организирани от архиепископа и 
курфюрста на Бон. Младият виртуоз се изявява и като пианист-
корепетитор и цигулар в оркестъра при придворния театър. През 
1787 г. Бетховен заминава за Виена с мечтата да продължи 
музикалното си образование при най-добрите – Моцарт и Хайдн. 
Младежът впечатлява Моцарт с импровизациите си по зададена 
тема, но само след няколко урока е принуден да се сбогува с 
прочутия си учител и да се върне в Бон,  защото майка му е на 
смъртно легло.  



   През 1792 г. умира и баща му.  Бетховен се премества във Виена, 
насърчен от Хайдн, който става негов учител за около година. За 
жалост Моцарт вече не е сред живите и 22-годишният Лудвиг ходи 
на уроци при Антонио Салиери, който го запознава с италианския 
вокален стил. Бетховен трудно намира общ език с учителите си, 
които го смятат за “опърничав и твърдоглав”.  Своенравният ученик 
обаче очарова виенската аристокрация с виртуозното си свирене и 
ненадминатите си импровизации на пиано. Богатият княз 
Лихновски приютява Бетховен в дома си и става един от най-
големите му покровители и почитатели в австрийската столица. 



    Виенските салони са широко отворени за Бетховен, който се 
радва на славата си на виртуоз и свободен артист. Сред частните 
му ученици по пиано са Карл Черни и ерцхерцог Рудолф. На 25 г. 
Бетховен изнася първите си самостоятелни концерти във Виена 
като композитор и пианист. Той смайва публиката с блестящата 
си техника и импровизации, но собствената му музика трудно се 
възприема от виенчани - прекалено  е новаторска. През 1796 г. 
композиторът заминава на турне из Европа по инициатива на 
княз Лихновски и концертира с  успех в Берлин, Дрезден и Прага.  



    Едва 26-годишен Бетховен започва да губи слуха си и постепенно 
оглушава напълно. На 31 г. решава да се самоубие и дори се 
сбогува в писмо с братята си. Любовта към музиката обаче 
побеждава. Нещо повече - Бетховен пише някои от най-добрите си 
произведения напълно глух. От 1794-та до 1802 г. той създава над 
100 творби, сред които прочутите клавирни сонати “Патетична”, 
“Лунна”, “Пасторална”и “Апасионата”. Усамотил се в китното селце 
Хайлигенщат край Виена, композиторът твори музика за пиано, 
концерти, симфонии, оратории, арии, песни, канони, танци…  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

В началото на ХIX в. Бетховен навлиза в етапа на зрялото си 
творчество. Периодът до 1812 г. е най-продуктивният за него. 
Въпреки недъга си, взискателният композитор сам дирижира 
своите симфонии и свири наизуст концертите си за пиано, като 
ползва кратки бележки вместо ноти. Виенският изобретател 
Йохан Мелцел помага на Бетховен като измисля за него слухови 
тръби и уред за отмерване на тактове -“метроном”. Освен това 
поставя голяма фуния върху пианото на композитора, за да може  
при свирене той да чува поне слабо резониращите в нея звуци.  
 
 
 
 
 



    През 1813 г. Бетховен пише симфонична пиеса за конструирания 
от Мелцел “панхармоникон” или “механичен тромпетист” -
инструмент във вид на огромен шкаф, който възпроизвежда 
музика чрез валяци и вградени механизми. Симфоничната 
фантазия “Победата на Уелингтън” или “Битката при Витория” 
носи на композитора европейска слава. Творбата пресъздава 
разгрома на Наполеон в Испания от войските, водени от 
английския генерал Уелингтън. След премиерата на “Битката” във 
Виена на 8.XII.1813 г. публиката носи автора на ръце. Изпълнената 
също за пръв път на концерта “Симфония № 7” остава в сянка. 



    Бетховен е чест гост на тържествата на пруския крал, австрийския 
и руския император. През 1815 г. композиторът получава почетно 
гражданство, а симфониите му звучат в цяла Виена. Творческата 
му криза обаче продължава до 1818 г. В края на живота си 
Бетховен пише едни от най-хубавите си творби, сред които и  
“Симфония № 9”. Премиерата ѝ на 7.V.1824 г. е последната му 
поява пред публика. Болният и измъчен композитор дирижира 
почти наслуки гениалната си симфония и изобщо не чува бурните 
овации в залата. След финала музикантите обръщат Бетховен с 
лице към аплодиращата публика, която го вика на сцената цели 
пет пъти – чест, която не била оказвана дори на императора. 



    Бетховен никога не създава свое семейство. Пълната глухота, 
влошеното здраве и избухливия му нрав го обричат на самота за 
цял живот. От 1816 г. Бетховен е принуден да общува с близките 
си само писмено. Така се появяват неговите около 400 
“разговорни” тетрадки, от които са запазени 137. Те са ценно 
свидетелство за личността на твореца, който постоянно е 
изнудван за пари от роднините си. След смъртта на по-малкия си 
брат, Бетховен осиновява малолетния си племенник Карл, но с 
години води дела.  



    За благодарност Карл бяга от дома, лъже, безделничи и пилее на 
комар парите на настойника си, а през 1826 г. прави опит за 
самоубийство. Потресеният Бетховен заминава с него при брат си 
Йохан, който есента го кани да живее в чифлика му край Виена. 
Скоро домакините карат композитора да си плаща храната, стаята 
и даже дървата за огрев. Здравето му се влошава, но Лудвиг не 
спира да твори. През зимата, вече сериозно болен, той решава да 
се върне във Виена. Брат му го изпраща на път с открита каруца, 
вместо с файтон. Бетховен се добира полужив вкъщи в снежната 
буря и се разболява тежко от пневмония. Умира на 26.III.1827-а на 
56 г.  



    Роднините готвят за Бетховен общ бедняшки гроб, но приятелите 
му не позволяват  той да повтори съдбата на Моцарт.  Разходите 
за погребението на 29.III.1827 г. поема италианският импресарио 
Барбайя. Певците от неговия театър пеят край ковчега на 
композитора, носен от 8 капелмайстори. Следват ги оркестър и 
36 факлоносци, а в траурното шествие до виенското гробище 
“Веринг” участват над 20 000 души. В надгробното си слово 
поетът Франц Грилпарцер нарежда мъртвия творец до Хендел, 
Бах, Хайдн и Моцарт. Восъчната посмъртна маска, снета от 
лицето на Бетховен, днес се пази в неговата къща-музей във 
Виена. 



 Композиторът събира музикални мотиви от природата. В 
Хайлигенщат той записва с ноти в бележника си песните на 
различни птици и дори ромона на поточе. 

 Позлатената плоча със звуци от Земята, изпратена в космоса 
през 1977 г. на борда на “Вояджър” 1 и 2, съдържа и музика на 
Бетховен – I част на “Симфония № 5” и “Струнен квартет № 13”. 

 През 1979 г. започва производството на първите компактдискове 
в света. По предложение на вицепрезидента на “Сони” отначало 
те побират 74 мин. аудиозапис - толкова, колкото продължава  
“Симфония № 9”.   

 



    Наред с Хайдн и Моцарт, Бетховен е един от тримата титани от 
втората половина на XVIII в. - кръстници на цяло направление в 
музиката, наречено “виенски класицизъм”. Някои критици 
откриват в творчеството на Бетховен елементи от романтизма. 
Новаторството му е безспорно. В последната част на “Симфония 
№ 9” той за пръв път в историята на този жанр въвежда хор и 
солисти. През 1972 г. прочутата “Ода на радостта” по текст на 
Шилер е обявена за химн на Европа. 



“Онзи, който наистина разбира моята музика, 
трябва да може чрез нея да се освободи от 
страданието и нещастието на хората около 
него”. 
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