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Anotace

       

          Předmětem této práce je nahlédnutí do života Ludwiga van Beethovena, jeho 

prezentace  jako vystupujícího klavíristy, učitele a následný formálně interpretační rozbor 

dvou z jeho dvaatřiceti klavírních sonát. Cílem bylo vytvoření představy o tom jak Beethoven 

žil, tvořil své díla, jak důležitá pro něho byla sonátová forma a také zdůraznit spojení mezi 

formální analýzou a samotnou interpretací díla. V interpretační problematice je důraz kladen 

na věrné dodržení předepsaného textu, danou formu skladby a také na její celkový charakter. 

Autorka využila dostupnou literaturu k dané problematice a především své dlouholeté 

zkušenosti s interpretací Beethovenova díla. 

Abstract

      

          The object of this work is to give an insight into the life of Ludwig van Beethoven him 

as an outgoing pianist, teacher and after all a formal interpretative analysis of the two of his 

thirty-two piano sonatas. The aim was to get an idea about how Beethoven lived, created his 

work, how important the sonata form was for him and also to emphasize the connection 

between formal analysis and interpretation of the work itself. The chapters with the 

interpretive issues focus on the faithful observance of the prescribed text, they focus on the 

form of the piece and on it´s general character. The author used the available literature on this 

issue and especially her long experience with interpretation of Beethoven´s works.
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Úvod

Předkládaná bakalářská práce se zabývá hudební a klavírní osobností jednoho ze tří 

nejvýznamnějších skladatelů hudebního klasicismu, Ludwiga van Beethovena. Pojednává o 

jeho klavírních sonátách a především se zaměřuje na formálně interpretační rozbor dvou z 

jeho dvaatřiceti klavírních sonát. 

Téma, které autorka popisuje a zkoumá je úzce spjato s jejím klavírním životem a obě 

vybrané klavírní sonáty tvoří její nastudovaný repertoár. Jelikož je dílo L. van Beethovena 

rozsáhlé, zaměřuje se na dvě sonáty z jeho tvorby, které pokrývají dvě tvůrčí období. Věnuje 

se formální analýze a interpretační problematice, se kterou se z didaktického hlediska jako 

pedagog bude v budoucnosti setkávat.   

První kapitola je věnovaná nejdůležitějším životním a hudebním událostem v životě L. van 

Beethovena a dělí jeho život na tři tvůrčí období. Tato tři tvůrčí období obsahují 

nejvýznamnější skladby, které v dané roky vznikaly a umožňují vytvořit si potřebný přehled a 

pochopit souvislosti mezi Beethovenovým životem a jeho tvorbou. 

Druhá kapitola přibližuje L. van Beethovena jako klavíristu, improvizátora a učitele. Tato 

kapitola obsahuje dobová svědectví o tom, jak Beethoven veřejně vystupoval, jak ho vnímalo 

jeho okolí a také jakým byl učitelem. Na konci této kapitoly je uvedeno srovnání klavírního 

umění tří důležitých skladatelů s L. van Beethovenem. 

Klavírní sonáty a následný rozbor dvou z nich je tématem třetí, čtvrté a páté kapitoly. Klavírní 

sonáta je u Beethovena prezentována nejen jako hudební forma, ale také především jako 

nástroj k sebevyjádření. Formální a interpretační analýza Sonáty f moll, op. 2 č. 1 a Sonáty c 

moll, op. 13 “Patetické” napomáhá k pochopení díla a k jeho celkovému zvládnutí.  
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1. Významné životní a tvůrčí milníky L. van Beethovena

Ludwig van Beethoven, poslední z trojice tzv. vídeňských klasiků, se pravděpodobně narodil 

16. 12. 1770 v Bonnu. Datum jeho křtu se datuje na 17. 12. 1770. 

Beethovenovo dětství nebylo příliš šťastné – Beethovenův otec Johann van Beethoven, který 

tušil, jaký talent jeho syn má, byl posedlý myšlenkou udělat z malého Beethovena nového 

Mozarta. Začal Beethovena učit hudebnímu řemeslu a nemohl se dočkat, až se dostaví kýžený 

úspěch. Už v březnu roku 1778, kdy bylo Beethovenovi 8 let, koncertoval v německém 

Koehlu. 

Do deseti let Beethoven navštěvoval základní školu, poté vzhledem k finančním problémům, 

které se stále zhoršovaly, musel začít přispívat do domácnosti a tak si hudbou začal vydělávat. 

Do roku 1782 neměl Beethoven žádného stálého učitele hudby a jeho výuka neměla žádný 

systém. V tomto roce se ovšem konečně setkal se svým prvním skutečným učitelem –

Christianem Gottloebem Neefem, hudebním ředitelem Národního divadla v Bonnu. Neefe 

nebyl pro Beethovena jen učitel, ale i mentor, který mu zprostředkovával všechny pokročilé 

myšlenky 18 století. V roce 1783 napsal Neefe o Beethovenovi v jednom hudebním časopise: 

„Tento mladý génius si zaslouží podporu v jeho uměleckém snažení. Pokud bude pokračovat 

tak, jak začal, je jisté, že se jednou z něho stane druhý Wolfgang Amadeus Mozart.“ Neefe 

byl po mnoho let Beethovenovým oddaným přítelem. V roce 1793 mu Beethoven napsal: 

„Jestli ze mě někdy něco bude, bude to nepochybně vaší zásluhou“. 1

1.1 Dospívání 

Neefe si byl vědom nejen talentu, který jeho žák bezpochyby měl, ale i jeho slabin –

nedostatek osobní disciplíny a kultivovanosti. Za účelem dosažení určité úrovně měl 

Beethoven za úkol pečlivě nastudovat díla velkých skladatelů. Tak začal studiem J. S. Bacha, 

G. F. Händela a pokračoval studiem současníků, jako byl W. A. Mozart, J. Haydn a Philipp 

Emmanuel Bach. 

Beethovenova první známější skladba je Devět variací (na Dresslerův pochod), z roku 1782. 

Jeho další důležité dílo ze začátku jeho kariéry jsou Tři rané sonáty („Kurfiřtské“): Es dur, f 

                                                            

1 NOHL W. L.v.Beethoven. Praha 1944. str. 25
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moll, D dur, věnované Maxi Friedrichovi2. Hudebníci často věnovali své skladby šlechtě 

v naději, že jejich práce bude finančně ohodnocena, nicméně finanční stav rodiny 

Beethovenových zůstal nezměněn.  

Ve svých 14 letech se jeho skladby o hodně zlepšují a je patrná inspirace Mozartem. Ve věku 

16 let získává Beethoven v Bonnu jméno a jeho první sonáty, kvartety a písně dosahují 

úrovně známých německých skladatelů té doby. 

Beethovenovi brzy umělecký život v Bonnu nestačí, a tak, jako velký obdivovatel Mozarta, 

Beethoven v roce 1787 díky arcivévodovi Maxmiliánu Franzovi3 odjel do Vídně, kde se chtěl 

stát Mozartovým žákem. Podrobnosti z jeho prvních cest do Vídně nejsou známé, ovšem 

údajně v roce 1787 si ho Mozart konečně poslechl a pravil: „Dejte si pozor na toho chlapce. 

Jednou bude slavným a celý svět si o něm bude povídat.“4

Hraní v Neefeho orchestru od roku 1788 do roku 1792 byla pro Beethovena jedinečná šance, 

jak se seznámit s nejpopulárnějšími operami své doby. V posledních letech strávených 

v Bonnu nabyl mnoho hudebních schopností a dále prohluboval své znalosti v literatuře a 

umění. Dalším důležitým aspektem z této doby je jeho přijetí na Bonnskou univerzitu v roce 

1789. V těchto letech se též seznámil s J. Haydnem, který tehdy Bonnem projížděl, když

cestoval z Vídně do Londýna. 

1.2 První tvůrčí období do r. 1800

V roce 1792 se Beethoven usazuje natrvalo ve Vídni. Jeho lekce u Haydna trvaly jeden rok, 

poté Haydn odcestoval do Londýna. Ze začátku byl jejich vztah velice přátelský, zdá se však, 

že Beethovenova neklidná a revolucionářská povaha v kombinaci s rozdílností věku jejich 

hodinám neprospívala. I přesto je v Haydnově tvorbě, konkrétně např. v Sonátě Es dur, Op. 

52 Hob. XVI/52 z roku 1794, patrná inspirace Beethovenem. 

                                                            

2 Kníže v Kolíně nad Rýnem
3 Hrabě Waldstein byl oblíbencem a stálým společníkem mladého kurfiřta, arcivévody Maxmiliána Franze, syna 
císařovny Marie Terezie. Řekl mu o Beethovenově neobyčejném talentu a také o smutných rodinných poměrech, 
s nimiž v tu dobu Beethoven zápasil. Arcivévoda tedy na radu svého přítele Beethovena přijal 
a roku 1787 ho jmenoval dvorním varhaníkem se stálým platem. Rovněž Maxmilián Franz poznal Beethovenův 
neobyčejný talent, a tak neváhal a po konzultaci s Waldsteinem poslal Beethovena ještě téhož roku do Vídně, 
aby se ve svém umění dále zdokonaloval, a především – aby se setkal s Mozartem.
4 NOHL W. L.v.Beethoven. Praha 1944. str. 31

http://en.wikipedia.org/wiki/Hoboken-Verzeichnis
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V prvních letech se ve Vídni Beethoven snažil vytvořit si reputaci v hudebních kruzích tím, že 

často koncertoval. Začal též studovat u Johanna Schenkeho, Aloise Foerstera, Johanna G. 

Albrechtsbergera a Antonia Salieriho. Jednoznačně se dá říct, že Beethoven byl nejslavnějším 

studentem všech velkých vídeňských pedagogů své doby.

Beethovenovi největší předchůdci, Mozart s Haydnem, sloužili jako vzor tvůrčí práce 

v novém směru – klasicismu. Albrechtsberger Beethovena důkladně učil kontrapunktu, ve 

kterém byl též mistrem, Salieri uvedl skladatele do uměleckého pojetí buržoazní hudební 

tragédie. Alois Foerster zase Beethovena učil umění skladby pro kvartet. Jinými slovy, 

Beethoven nejen nenasytně vstřebával progresivní hudební techniky, ale také získával to 

nejlepší od těch nejvíce erudovaných současných skladatelů. Jeho hudební znalosti společně 

s neustálou touhou vědět víc a víc z něho dělají jednoho z nejvzdělanějších skladatelů všech 

dob. 

Z finančního hlediska byly první dva roky ve Vídni pro Beethovena těžké. Později se mu 

podařilo začít vydělávat díky publikaci vlastních děl – věc, která v té době nebyla vůbec 

jednoduchá. I přesto, že nerad vyučoval, musel si tak vydělávat dlouho peníze, jelikož ne 

vždy mu jeho koncerty a turné vynášely dost peněz. 

Beethovenova sláva rostla každým dnem. Často přijímal pozvání na různé společenské akce, 

kde vystupoval vždy jako vážený host a oslňoval publikum svou hrou.  

V únoru 1796 se Beethoven poprvé vydal na turné do Prahy a Berlína doprovázen jedním 

z jeho mecenášů Karlem Aloisem Lichnovským. Jak v Praze, tak v Berlíně byl přijat s velkým 

úspěchem. Carl Czerny, jeho budoucí žák, se o Beethovenově hře vyjádřil následovně: „Jeho 

improvizace byla tak krystalická a hodná obdivu největší třídy“. V jakékoliv společnosti se 

Beethoven pohyboval, moc dobře věděl, jak zaujmout a zapůsobit tak, že to pokaždé byl silný 

emocinální zážitek. Většinou své publikum rozplakal a po skončení se smíchem satirizoval ty, 

kteří své emoce neovládli, a říkával: „Vy jste blázni!“. 5

Beethovenovy úspěchy pokračovaly. Opakovaně vystoupil v Praze a představil své dva 

klavírní koncerty C dur, op. 15 č. 1 a B dur, op. 19 č. 2. Jako virtuóz patřil Beethoven mezi ty 

nejžádanější a nejoblíbenější.

                                                            

5 NOHL W. L.v.Beethoven. Praha 1944. str. 56-58
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V časovém rozmezí 1795 – 1799 vznikly: tři sonáty f moll, A dur, C dur op. 2, Sonáta Es dur 

op. 7, Sonáty G dur, g moll op. 49, tři sonáty c moll, F dur, D dur op. 10, Sonáta c moll 

„Patetická“ op. 13 a dvě sonáty E dur, G dur op. 14. 

1.3 Druhé tvůrčí období 1801–1814

V letech, které následovaly, se Beethoven stal učitelem několika velmi talentovaných 

studentů, jako byl Ferdinand Ries, Carl Czerny anebo Dorothea Ertmann. Přestože úspěchů 

bylo mnoho, objevil se problém, který Beethovenovi ztrpčil život. 

Jeho sluch postupně slábl. Po několik let to nepřiznal nikomu, dokonce ani svým nejbližším 

přátelům. Většinou se lidem vyhýbal, aby nepostřehli jeho chorobu. Roku 1801 už nemohl dál 

mlčet a svěřil se v zoufalství dvěma svým přátelům: doktoru Franzi Wegelerovi a pastoru 

Karlu Amendovi:

„Můj drahý, dobrý Amendo, můj upřímný příteli… Jak často si přávám, abys byl u mne. Tvůj 

Beethoven je hluboce nešťasten. Věz, že můj sluch – to, co je na mně nejušlechtilejšího – velmi 

zeslábl. Již tenkrát, když jsi byl ještě u mne, cítil jsem stopy toho, a tajil jsem to. Teď je to čím 

dál tím horší…Uzdravím se? Ovšemže v to doufám, ale je to velmi nesnadné; takové choroby 

bývají nejspíš nevyléčitelné. Jak smutně musím utíkat! Ovšem jsem si umínil, že se musím 

povznést nad všechny ty nesnáze, ale jak to svedu?“

A. Wegelerovi: „…Vedu bídný život. Už dva roky se vyhýbám každé společnosti, protože 

nemohu říci lidem: – ´Jsem hluchý´. Kdybych měl nějaké jiné povolání, ještě by to bylo 

možné, ale při mém oboru je to strašná situace. Co by tomu řekli moji nepřátelé, a těch je 

hodně! V divadle musím být blízko orchestru, abych rozuměl herci. Vysoké tóny nástrojů a 

hlasů neslyším, jsem-li trochu dál…Když někdo mluví tiše, stěží ho slyším, tóny ovšem 

rozeznám, ale slova nikoli; ale přece, jakmile někdo křičí, nemohu to snést…Často jsem už 

proklel svůj život i Stvořitele…Plutarch mě přivedl k resignaci. Chci, je-li to vůbec možné, 

chci vzdorovat svému osudu; ale v životě mám chvíle, kdy jsem nejšťastnější boží 

stvoření…Resignace! Jaké to je smutné útočiště, a přece pro mne je to jediné, které mi 

zbývá!“6

                                                            

6 ROLLAND R. Život Beethovenův. Praha 1957. str. 54
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Pro Beethovena byla jeho nemoc tragická a v jeho životě hraje podstatnou roli. Jeho smutek a 

beznaděj jsou vyjádřeny v některých skladbách z té doby. Např. v Sonátě c moll, op. 13

„Patetické“ a zvláště v Largu třetí sonáty pro klavír D dur op. 10.

Z roku 1802 existuje dopis s názvem „Závět heiligenstadtská“, který byl adresován jeho 

bratrům Karlu a Janovi, s příkazem „Číst a vykonat po mé smrti.“

„Mým bratřím Karlu a Janu Beethovenovi

Ó, vy lidé, kteří mne pokládáte nebo prohlašujete za nevraživého, zarputilého nebo 

misantropického, jak mně křivdíte! Vy neznáte skryté příčiny toho, co se vám takovým zdá. Mé 

srdce a má mysl byly od dětství nakloněny něžným pocitům blahovolnosti…

… Žijte blaze a nezapomeňte na mne docela v mé smrti. Zasloužil jsem si toho od Vás, neboť 

jsem na Vás ve svém životě často myslil, abych Vás učinil šťastnými; staň se!” 

Ludwig van Beethoven

Heiligenstadt 6. 10. 18027

V letech 1801 – 1802 jsou komponovány: Sonáta As dur op. 26, dvě sonáty Es dur, cis moll 

op. 27 „Quasi una Fantasia“ a Sonáta D dur op. 28.

V období mezi léty 1804 a 1815 přetrvávají nejen osobní, ale i finanční potíže. Přesto je to 

období hudební a umělecké zralosti. Vznikla díla, jako jsou Sonáta C dur op. 53 

„Valdštejnská“, Sonáta F dur op. 54, Sonáta f moll op. 57 „Appasionata“, 32 variací c moll 

na vlastní téma, Sonáta Fis dur op. 78, Sonáta G dur op. 79, Sonáta Es dur op. 81 „Das 

Lebewohl“, Symfonie B dur č. 4 op. 67, Symfonie c moll, č. 5 op. 67, Symfonie F dur op. 68 

„Pastorální“, Symfonie A dur č. 7 op. 92 a Symfonie F dur č. 8 op. 93. 

                                                            

7 Viz. Přílohy
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1.4 Tvůrčí období od r. 1815 a závěr života

Posledních patnáct let Beethenova života bylo poznamenáno především smrtí jeho bratra 

Karla Kašpara, který zemřel v roce 1815. Tak vznikl spor mezi Beethovenem a pozůstalou 

bratrovou manželkou Johannou o rodičovská práva na malého Karla, Beethovenova synovce. 

Finanční problémy nadále pronásledovaly skladatele, který se snažil najít schůdné řešení. Z 

této situace se ho snažilo dostat mnoho jeho přátel. Britský pianista Charles Neate, kterého 

Beethoven potkal v roce 1815 spolu s Ferdinandem Riesem, se ho snažili přesvědčit, aby 

uspořádal koncert v hlavním městě Anglie – Londýně. Tam měl Beethoven dobrou pověst, 

která mu mohla zajistit slušný příjem. Britská filharmonie Beethovenovi poslala oficiální 

pozvánku a podmínky k uskutečnění koncertu byly vynikající. I Beethoven sám vždy toužil 

navštívit Londýn. Na poslední chvíli ze všeho sešlo, jelikož nerozhodný Beethoven odmítl jet 

vzhledem k svému zdravotnímu stavu, ale i kvůli tomu, že nechtěl nechat svého synovce tak 

dlouho bez dozoru.8 Z tohoto období vznikly Sonáta A dur op. 101, Sonáta B dur op. 106, 

Sonáta E dur op. 109, Sonáta As dur op. 110. Svou poslední Sonátu c moll op. 111

komponuje Beethoven v roce 1822.

V roce 1826 se Beethovenův stav radikálně zhoršil poté, co se jeho synovec pokusil o 

sebevraždu. Narozdíl od Karla, který se ze všeho zotavil celkem rychle, se Beethoven z šoku 

nikdy zcela nevzpamatoval. Protože věděl, že Karla nemůže vychovávat do konce života sám, 

požádal svého bratra Johanna, aby se o Karla po jeho smrti postaral. Těsně před smrtí obdržel 

slušný finanční obnos z Londýnské filharmonie na žádost svého žáka Ignaze Moschelese. 

24. března Beethoven podepsal svou poslední vůli, kde odkazoval všechno, co měl, svému 

synovci Karlovi. Takto popisuje Romain Rolland Beethovenův konec: 

„Bylo to kolem čtvrté hodiny. Spousty těžkých mračen, nakupených ze všech stran, víc a více 

zastiňovaly denní světlo. Najednou se rozpoutala prudká vichřice za obrovské sněhové bouře 

a krupobití. Jako v nesmrtelné páté symfonii, jako ve věčné Deváté se mluví o úderech na 

brány osudu, tak se zdálo, jako by nebe silnými údery obřích kotlů dávalo znamení celému 

uměleckému světu…

                                                            

8 DAVIES P.J. The Character of a Genius: Beethoven in Perspective. Westport 2002. str. 132
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Před Beethovenovým domem ležel sníh. S divokým hřměním sjel náhle z oblaku blesk a ozářil 

komnatu, v níž velký Mistr zvolna dodýchával. Beethoven otevřel oči, zvedl pravici sevřenou 

v pěst a pevně se zahleděl k obloze. Jeho výraz byl vážný a hrozivý, jako by chtěl říci: 

A přece vám vzdoruji, vy nepřátelské moci! Ustupte ode mne! 

V tu chvíli jeho ruka padla na postel. Jeho oči byly již zavřené. Beethoven už nebyl.“9  

Beethovenův pohřeb se konal 29. března. V domě, kterému se říkalo „dům černého Španěla“,

se sešlo velké množství lidí. Rakev následovalo dvacet tisíc lidí, což byla přibližně desetina 

celkové populace Vídně. Na hřbitově Währing (na západu Vídně) herec Heinrich Anschutz,

který se s Beethovenem znal osobně, pronesl smuteční řeč. 

" Byl to umělec a člověk v nejlepším slova smyslu. Byl to samotář, který nikdy nenalezl životní 

lásku, která by stále byla po jeho boku a provázela ho životem. Jeho srdce však do poslední 

chvíle sloužilo lidstvu. Tak si ho i my budeme navždy pamatovat. Zanechte svou 

nespokojenost jednou provždy a nechte se unést krásnými pocity všichni ti, kdo tu stojíte, před 

hrobem tohoto muže, který dosáhl vysokých cílů a vykonal velké skutky. Jděte domů ne ve 

smutku, ale plní míru. Vezměte si malou květinu z jeho hrobu na památku toho, jak velký byl a 

co všechno dokázal. V budoucnu, až budete ohromeni sílou a krásou jeho díla, vzpomeňte si 

na dnešní den…“

                                                            

9 ZHOŘ A. Sám proti osudu. Praha: 1978, str. 336
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2. Beethoven a klavírní umění  

„Beethoven zastínil všechny pianisty výsostnou nádherou a sršícím ohněm své hry.“10

Beethoven jako pianista začal vystupovat už v roce 1778. S občasnými pauzami jeho veřejná 

vystoupení trvala do roku 180911. Po roce 1809 Beethoven vystupoval zřídka a většinou jen 

v uzavřené společnosti. 

Už v roce 1783 se Beethovenův učitel Neefe o něm vyjádřil jako o „…chlapci s největším 

talentem široko daleko. Jeho hra na klavír je velice vyzrálá, dynamická, z listu čte výborně i 

Temperovaný klavír“. 12 Sám Beethoven píše v dopise ze dne 1. července 1801 Karlu 

Amendovi, theologovi z Kuronska, jehož si velmi vážil: „Také svou hru na klavír jsem velmi 

zdokonalil“.13 Avšak hra pěstovaná podle jeho vlastního způsobu byla tak zvláštní a nová, že 

se jí dostalo vedle nadšeného uznání také živého odmítání a narazila na silný odpor. Bohužel 

od doby, kdy se jeho nedoslýchavost zhoršovala, ustupoval i jeho zájem o veřejná vystoupení. 

Po roce 1809 jsou zmínky o jeho vystoupení střídmé. Některé jsou spíše smutné (Spohrovo 

svědectví o vystoupení Beethovena, kde hrál své Trio D dur č. 1 op. 70, byl příliš hluchý na 

to, aby slyšel, že klavír byl naprosto rozladěný), ale naopak i pozitivní, jako například ta od 

vídeňského hudebníka Friedricha Starkeho, který navrhl Beethovenovi, aby si společně 

zahráli Beethovenovo Sonátu F dur pro hornu. Beethoven souhlasil, a i přesto, že klavír byl 

skoro o celý tón pod tónem, Beethoven okamžitě transponoval svůj doprovod do Fis a „hrál 

tak neuvěřitelně lehce a všechny pasáže byly tak čisté, že by jeden nevěřil, že v tu chvíli 

transponoval a nehrál podle předlohy“.14

U Beethovena jako klavíristy převažovala myšlenka a projev nad technikou. Ta byla sice 

výjimečná v rychlých pasážích brilantní, ale nebyla prostředkem k dosažení účelu. Jeho 

jadrná, vynalézavá, orchestrálně působící hra byla zvláštní a neobyčejně charakteristická, 

přitom plna hudebních myšlenek. Zachycení velké myšlenky v hudebním díle mu bylo 

hlavním cílem. Přebytečné detaily pokládal za méněcenné. Za důležité k dosažení většího 

účinku pokládal náhlé přerušení přívalu tónů a pomlky. Anton Schindler a malíř Josef Mähler 
                                                            

10   DRAKE K.. The Beethoven Sonátas and the creative experience. Bloomington 2000. 2 vyd.. str. 76
11   Seznam všech Beethovenovo vystoupení je zaznamenán v knize FRIMMEL TH.: Der Klavierspieler 
Beethoven
12   DRAKE K. The Beethoven Sonátas and the creative ecperience. Bloonigton 2000. 2 vyd. str. 76
13   Taktéž, str. 76
14   NOHL W. L.v.Beethoven. Praha 1944.
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zdůrazňují Beethovenovo klidné držení rukou a horní části těla při hře. Je možné, že to byl 

důsledek jeho hry na varhany, pěstované zvláště v mládí. 

Skladatel a hudební spisovatel Johann Friedrich Reichardt 15 z Berlína slyšel v roce 1808 

Beethovenovo provedení nového, nesmírně obtížného Klavírního koncertu G dur č. 4 op. 58, 

a to kupodivu dobře i v nejrychlejších tempech. Zvláštní, uchvacující dojem na něj udělalo 

Beethovenovo Adagio.

Karl Czerny prohlásil, že Beethoven vlastně nemůže být zván klavíristou, jelikož je prý příliš 

závislý na vnuknutí okamžiku. Beethovenův vlastní přednes – pokud se týče čistoty a jasnosti 

– naprosto nebyl vždy vzorem toho, jak jest třeba jeho díla hrát. Také se Czerny zmiňuje, že 

v Klavírním koncertu c moll č. 3 op. 57, po celé téma v largu nepřetržitě držel pedál, což se 

mu zdálo zavrženíhodné. 

Také Ignaz Pleyel jej nepovažuje za vlastního klavírního virtuosa, protože se věnoval úplně 

kompozici. „Má nekonečně mnoho hbitosti, avšak žádnou školu a jeho hra prý není čistá. 

Pouští se s velkým zápalem do partií po čertech těžkých, avšak nepodá je zcela čistě.“16

Zastánci hry Hummela17 Beethovenovi často vytýkali, že s klavírem špatně nakládá a jeho hra 

spočívá jen na častém užívání pedálu a vzniká tak chaotický hluk. Naproti tomu Beethovenovi 

přátelé kritizovali Hummelovu jednotvárnou, prostou hru bez fantazie.

Jako každý výjimečný umělec měl i Beethoven své příznivce a odpůrce. Jeho hra, byť ne vždy 

čistá, jak kritizovali odpůrci, nikdy nepostrádala hudebnost, hluboký charakter, myšlenku a 

hlavně vášnivý temperament. To všechno drobné přehmaty a chyby smetlo jedním rázem ze 

stolu a zbylo jen to krásné. 

Jak už pravil Beethovenův učitel Neefe, Beethoven byl nepřekonatelný také ve hře z listu. 

Czerny velebí jeho úžasnou obratnost, s jakou rychle přehlédl skladby, jako Händlova 

Oratoria, Gluckova díla nebo Bachovy fugy (dokonce i rukopisy a velké partitury), a jak 

dobře je hrál. Svědectví opět dokazují, že Beethoven mistrem hry z listu opravdu byl. 

                                                            

15 Manžel zpěvačky Julie Bendové, dcery Franze Bendy, koncertního mistra pruského krále Friedricha II. 
Pobýval v Berlíně, jen krátký čas byl ve Vídni, aby získal Beethovena za svého nástupce na kapelnické místo 
v Kastelu. 
16 LOCKWOOD, L. Beethoven: the music and the life. 1st pub. as a Norton pbk. New York: Norton, 2005c2003
17 Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) – rakouský skladatel, klavírista, pedagog a kapelník. 
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2.1 Beethoven improvizátor

Krom toho, že byl výborným klavíristou, byl také nepopiratelně výjimečným a jedinečným 

improvizátorem. Improvizoval nejen v soukromých kruzích, ale i veřejně na svých 

koncertech, a uváděl dav v nadšení. Od Mozartovy smrti žádný hudebník nedokázal tak dobře 

improvizovat jako Beethoven. Variační práce s tématy a invence a kreativita s okamžitou 

hudební myšlenkou, byly jevy naprosto neobvyklé. Výraz, který hře dodával, nedokázal nikdo 

napodobit. Přecházel do velmi neobvyklých stupnic, nikoliv aby překvapoval, nýbrž protože 

je podmiňovala změna myšlenkového obsahu. 

Jeho žák Ferdinand Ries řekl: „Beethovenova improvizace bylo to nejznamenitější, co člověk 

mohl slyšet, zvláště když byl Beethoven dobré mysli nebo byl-li podrážděn. Žádný umělec, 

kterého jsem slyšel improvizovat, nedosáhl ani zdaleka té výše, na jaké stál Beethoven v tomto 

odvětví výkonu. Bohatství myšlenek, jež na něho doléhaly, nálady, jimž se poddával, 

rozdílnost podání, obtížné pasáže, které se vyskytly či které schválně přivodil, byly 

nevyčerpatelné.“18

Také kritika uznávala záhy tuto stránku Beethovenova nadání. V novinách se psalo: 

„Beethoven se ukazuje nejlépe ve volné fantasii, a tu je skutečně neobyčejné, s jakou lehkostí 

současně s hbitostí v myšlenkovém sledu okamžitě dané théma rozvádí, nikoliv snad jen 

v prstech mění (čímž na sebe mnohý virtuos upozornil), nýbrž opravdově.“19

Beethovenova improvizace byla nanejvýš skvělá a překvapující. Ať byl v jakékoliv 

společnosti, uměl zapůsobit na každého posluchače tak, že většnou se všichni začali silně 

emocionálně projevovat, jelikož se jeho výrazu a svérázným myšlenkám naprosto poddávali. 

O tom, jak pronikavá a osobitá jeho improvizace byla, pojednává mnoho zpráv od různých 

hudebníků. Tak jako při hře z listu anebo hře vlastních skladeb, jeho hra při improvizaci 

nebyla bezchybná. Často byl jeho prstoklad špatný, čímž trpěla krása tónu. Nikdo v tu chvíli 

ale na způsob provedení nehleděl a zcela splynul s jeho myšlenkami.

Beethovenovy improvizace byly různého druhu, ať již improvizoval na témata vlastní či daná 

z publika, a to tak že:

                                                            

18 NOHL W. L.v.Beethoven. Praha 1944. str. 33
19 Taktéž, str. 34
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o Mívaly formu první věty nebo závěrečného ronda sonáty, při čemž první díl končil 

pravidelně a bylo v něm použito také střední melodie v příbuzné tónině atd., v druhém 

díle pak dával Beethoven průchod své fantasii, používaje stále vším možným 

způsobem motivu. V allegrovém tempu byl celek oživen bravurními pasážemi, které 

byly většinou ještě těžší než ty, které nacházíme v jeho dílech. 

o Mívaly formu volného přednesu asi tak, jako jeho Fantazie C dur op. 80 (klavír, sbor 

a orch.) nebo sborové finále Symfonie d moll op. 125 č. 9, což byl věrný obraz jeho 

improvizace tohoto druhu.

o Při druhu formově smíšeném následuje jedna myšlenka za druhou jako v jeho sólové 

Fantasii g moll op. 77. Často stačilo několik bezvýznamných tónů, aby z nich vytvořil 

celé dílo (jako např. závěr Sonáty D dur č. 3 op. 10).20

I přesto, že se Beethovenovy improvizace nezaznamenaly, dokázal po dohrání vymyšlené 

fantasie naprosto přesně zopakovat bez chyby její přesné znění z hlavy znovu. 

Beethoven, ať už jako klavírista, improvizátor anebo skladatel, vzrušil a nadchl svět nejen 

v době, kdy on sám žil, ale fascinuje už po celé generace všechny klavíristy, kteří se ponoří do 

jeho geniálního nitra přes jeho skladby. 

2.2 Beethoven – učitel 

Beethoven po celý svůj život plánoval sepsat své myšlenky ohledně výuky hry na klavír, 

nicméně k tomu bohužel nikdy nedošlo. Díky záznamům z jeho hodin, které máme k 

dispozici, je možné získat obecný obraz toho, jakým byl Beethoven učitelem. 

Ferdinand Ries, jeho dlouholetý přítel a žák, se o Beethovenovi vyjádřil jako o klidném a 

trpělivém učiteli, který ovšem nutil své žáky opakovat celé skladby mnohdy i desetkrát, 

dokud nebyl spokojen. Na překlepy a drobné výpadky nehleděl. Zajímal ho především výraz a 

celkový přednes skladby.  Je také známo, že Beethoven dbal na správný nácvik stupnic. Své 

žáky vedl ke správnému držení rukou a účelnému využítí palce – věc, na kterou se velký 

                                                            

20 NOHL W. L.v.Beethoven. Praha. 1944
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důraz do té doby nekladl. V dopise z roku 1816 adresovaného C. Czernymu Beethoven píše: 

„…musíte omluvit skladatele, který by radši slyšel své dílo zahrané tak, jak ho sám napsal, i 

přesto, že existuje mnoho dalších krásných způsobů, jak ho interpretovat“.21

Beethovenova neklidná a temperamentní povaha při výuce ustupovala a stával se z něj učitel, 

který byl trpělivý a snažil se svým žákům předat jednu z nejdůležitějších znalostí – hudba 

není o bezchybné interpretaci, ale o dokonalému porozumění textu a splynutím s ním. 

2.3 Beethovenovo klavírní umění v porovnání s Haydnem, Mozartem a 

Schubertem

Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven a Franz Schubert – to jsou 

jména vídeňských skladatelů, kteří se zapsali do dějin hudebního umění nejen svým 

skladatelským dílem, ale i tím, že to všichni byli výrazní klavíristé. I tak mezi nimi existují 

patrné rozdíly. 

Mozart s Beethovenem byli prvotřídní klavíristé, kdežto Haydn a Schubert byli zkušení 

orchestrální hudebníci bez hlubšího odborného vzdělání a profesního zájmu. Mozart 

s Beethovenem nejen že lépe rozuměli svému nástroji, ale také věděli, jak pro něj nejlépe 

komponovat. Navíc se aktivněji zapojovali do různých problémů, které obnáší hra na klavír. 

Mozart i Beethoven věděli, jaké požadavky musí ruka klavíristy splňovat, a znali možnosti, 

které jim nabízel raný vídeňský klavír. S jistotou se dá říct, že Mozart byl ze všech skladatelů 

nejpřirozenější, co se týče skladby pro klavír, a Beethoven ten nejprůbojnější a provokativní. 

Mozart se smířil s limity ruky a nástroje a používal klavír ve službách myšlenky. Beethoven 

tyto limity překročil a od začátku udával větší nároky na technické zvládnutí svých skladeb.  

Haydn se Schubertem skládali pro klavír dle své vlastní potřeby tak, aby nástroj splňoval 

jejich představu a hudební myšlenku. Větší váhu přikládali celkově vzniku své skladby než 

jejímu provedení z pohledu pianisty. Proto jsou jejich skladby po pianistické stránce méně 

vyrovnané než skladby Mozartovy a Beethovenovy. 

                                                            

21 BEETHOVEN, Ludwig van, Alfred Christlieb KALISCHER, J SHEDLOCK a A HULL. Beethoven's letters. 
New York: Dover Publications, 1972, s. 171
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Z Haydnova díla je technicky nejvyspělejší jeho pozdní klavírní dílo, především jeho klavírní 

tria. Až na zvláštní stupnicovou pasáž v dvojitých terciích jeho technické požadavky 

k zvládnutí skladby nepřekračují průměrný standard, jako jsou například rozložené stupnice, 

občasné ozdoby, repetované tóny a rychlé pasáže. 

Mozartův pianismus je nejvíce zřetelný v jeho pozdních klavírních koncertech. Ve srovnání 

s Haydnem jeho skladby více sedí klavíru jako nástroji, technická náročnost je větší a 

prokazuje se větší vynalézavostí při jejím užití. 

Pianisticky nejpropracovanější Schubertova díla jsou jeho tři poslední Sonáty D. 958 c moll, 

D. 959 A dur, D. 960 B dur, Fantazie C dur op. 15 „Wanderer“, některé krátké skladby pro 

klavír, tria a také jeho nejznámější Klavírní kvintet D. 667 A dur „Pstruh“. I přesto, že se 

velice inspiroval Beethovenem, jeho skladby nejsou pro klavíristy tak technicky přirozené. 

Schubert dbal více o dosažení nálady daného momentu, proto se někdy objevují ne příliš 

přirozené klavírní postupy. 

Ještě více viditelný je rozdíl mezi Beethovenem a Mozartem. Tyto rozdíly jsou znatelné již od 

Beethovenova prvního op. 1., ovšem nejintenzivnější jsou u Beethovenova pozdního díla. I 

přesto už ve finále Sonáty C dur č. 3 op. 2 se setkáváme s novými technickými požadavky a 

výzvami, jako jsou nečekané rychlé prstové pasáže (a), zahuštěný akordický doprovod (b), 

rychlé oktávy v levé ruce (c), dvojité vedení melodie v pravé ruce (d), jednoduchý trylek, 

který se stává dvojitý a následně trojitý (e). 
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Naopak v poslední Sonátě D dur č. 18 K. 576, W. A. Mozarta z roku 1789 nalezneme spíše 

typické doprovody melodie v levé ruce (a), jednoduché trylky (b) a obvyklé prstové pasáže 

(c).22

Je sporné, jestli Beethoven napsal své pozdní dílo záměrně tak technicky náročné. Otázkou 

zůstává, jestli si ve své hluchotě byl schopen uvědomit, jaké všemožné technické problémy 

                                                            

22 NEWMAN, W.S. Beethoven on Beethoven: Playing his piano music his way. New York: W.W.Norton and 
Company, Inc, 1991
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„vytvořil“ při skladbě svých děl. Ať už by byla odpověď jakákoliv, jednoznačně ovlivnil 

způsob skladby pro klavír a především posunul nejen technické limity, ale i výrazové 

prostředky o velký kus dopředu. Např. Sonáta e moll op. 90 je toho dalším nesporným 

důkazem, kdy v první větě rychlý doprovod v levé ruce přesahuje oktávu a hraje se 

v decimách. Dále, například v Sonátě c moll op. 13, má levá ruka v basu nesnadný úkol, který 

prověří, jak velkou má klavírista výdrž. Používání oktávových pasáží je u Beethovena též ve 

vyšší míře než u Haydna a Mozarta. 

Haydn, Schubert i Mozart byli ve své době jedineční. Beethoven byl skladatel, ale především 

klavírista a velký hráč, který díky klavíru mohl vyjádřit svou kompozici do posledního 

detailu. Díky své odvážné průbojnosti, vynalézavosti a technice mohl vyjadřovat své hudební 

ideje novými způsoby, kterých zatím nebylo doposud užito.  
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3. Klavírní sonáty

„Pro Beethovena není sonátová forma útvar, který se použije při náhlém rozhodnutí, 

chvilkové touze a po chvíli se opustí. Tato forma dominuje všemu, co si on představuje a 

skládá; je hlavním bodem jeho tvorby a formou jeho myšlenky – je to něco neodmyslitelného 

a přirozeného.“23

Beethovenových 32 klavírních sonát představuje pro hudební společnost velký dar. Je mnoho 

klavíristů a hudebních teoretiků, kteří je studovali a snažili se pak předat svým posluchačům a 

žákům alespoň zlomek z tohoto hudebního bohatsví. Všichni, kdo studují hudební disciplíny,

si postupem času uvědomí, že tento soubor skladeb patří k nejvýznamějším kompozicím 

vůbec a že přispěl významně k celkovému vývoji evropské hudby.

I při dalším vývoji sonátové formy hraje Beethoven s jeho dílem klíčovou a 

nepřehlédnutelnou roli. I přesto, že se drží základů, které mu stanovili jeho předchůdci J. 

Haydn a W. A. Mozart, vkládá do sonátové formy svou silnou osobnost a tím vytváří 

Beethoven zcela nové, působivé umění, ve kterém se promítá jeho vlastní život se všemi 

strastmi i radostmi. 

U Beethovena získává hudební téma takové silné proporce, že se doslova vnucuje do 

pozornosti a paměti posluchače. Jak pravil francouzský skladatel Vincent d´Indy, 

s Beethovenem se hudební téma mění na koncept, který se rozkládá po celém díle a činí ho 

tak snadno poznatelné i po harmonické, modální anebo tonální změně.24

Základním principem, na kterém stojí organizace Beethovenových klavírních sonát, je tónina. 

Můžeme říct, že Beethoven vnímal tóninu jako klíč k jakékoliv kompozici, který vede 

k úplnému pochopení hudební formy. 

Beethoven skládal své sonáty dvacet sedm let, od roku 1795 do roku 1822. Celkem jich 

napsal 32, z toho je dvanáct čtyřvětých, třináct třívětých a sedm z nich má dvě věty. Jejich 

délka trvání se také různí od cca sedmi-minut do téměř čtyřiceti minut. Každá sonáta si 

vytváří vlastní expresivní jazyk a každá má jiná technická specifika. V tu dobu sonáta pro 

sólový nástroj nebyla určená ke hře na velkém jevišti, ale na komorní provedení v menších a 

většinou soukromých sálech. Veřejné koncerty byly vzácné, a když už se konaly, zaznívaly na 

                                                            

23 FISHER E. Ludwig van Beethovens Klaviersonaten: Ein Begleiter für Studierende und Liebhaber. 1954
24 BAKER TH. Beethoven; a critical biography by Vincent d'Indy. Boston. 1913. str. 143
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nich spíše orchestrální skladby anebo operní árie. Beethoven však postupem času i přesto, že 

čím byl starší, tím méně vystupoval, začal připravovat „koncertní půdu“ dalším skladatelům,

jako byl např. F. Liszt. 

Toto je seznam Beethovenových sonát i s rokem jejich vzniku: 

1. Sonáta f moll, op. 2 č. 1 1795

2. Sonáta A dur, op. 2 č. 2 1795

3. Sonáta C dur, op. 2 č. 3 1795

4. Sonáta Es dur, op. 7 1797

5. Sonáta c moll, op. 10 č. 1 1796–98

6. Sonáta F dur, op. 10 č. 2 1796–98

7. Sonáta D dur, op. 10 č. 3 1796–98

8. Sonáta c moll, op. 13 „Patetická“ 1798–99

9. Sonáta E dur, op. 14 č. 1 1798–99

10. Sonáta G dur, op. 14 č. 2 1798–99

11. Sonáta B dur, op. 22 1800

12. Sonáta As dur, op. 26 1800–01

13. Sonáta quasi una fantasia Es dur, op. 27 

č. 1

1800–01

14. Sonáta quasi una fantasia cis moll, op. 27 

č. 2 „Měsíční

1801

15. Sonáta D dur, op. 28 „Pastorální“ 1801

16. Sonáta G dur, op. 31 č. 1 1802

17. Sonáta d moll, op. 31 č. 2 „Bouře“ 1801–02

18. Sonáta Es dur, op. 31 č. 3 1801–02

19. Sonáta g moll, op. 49 č. 1 1798
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20. Sonáta G dur, op. 49 č. 2 1796

21. Sonáta C dur, op. 53 „Valdštejnská“ 1803–04

22. Sonáta F dur, op. 54 1804

23. Sonáta f moll, op. 57 „Appasionata“ 1804–05

24. Sonáta Fis dur, op. 78 1809

25. Sonáta G dur, op. 79 1809

26. Sonáta Es dur, op. 81a „Les Adieux“ 1809

27. Sonáta e moll, op. 90 1814

28. Sonáta A dur, op. 101 1816

29. Sonáta B dur, op. 106 „Hammerklavier“ 1817–18

30. Sonáta E dur, op. 109 1820

31. Sonáta As dur, op. 110 1821

32. Sonáta c moll, op. 111 1822
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4. Sonáta f moll, op. 2 č. 1

Na podzim roku 1795 pětadvacetiletý Beethoven zahrál své první tři sonáty f moll č. 1, A dur, 

č. 2 a C dur č. 3 op. 2 svému učiteli skladby J. Haydnovi v sídle knížete Lichnowského. I 

přesto, že nikde nejsou zmínky o názoru, jaký na ně Haydn měl, bylo toto vystoupení pro 

Beethovena zásadní, jelikož pomohlo představit se Vídeňské hudební společnosti jako 

skladatel a interpret. Op. 2 byl věnován J. Haydnovi jako výraz respektu, který k němu 

Beethoven choval. 

Tyto sonáty nebyly prvním Beethovenovým kompozičním „pokusem“ v této formě. V roce 

1782–83 věnoval Maximilianu Friedrichovi25 tři sonáty bez opusového označení (WoO 47: Es 

dur, f moll, D dur). Též existuje nedokončená Sonáta C dur, WoO 51 z let 1790–92. Důvod, 

který vedl Beethovena k tomu, aby tato svá díla nepublikoval, byl nejspíše ten, že zatím 

nebyl s dílem spokojen, a to ve smyslu, že nereflektovalo zcela jeho vnitřní pohnutky a 

především zatím neneslo autorův osobitý rukopis. Předpokládáme, že se takto Beethoven 

prezentovat zatím nechtěl. Dílo bez opusového označení, které si Beethoven nepřál 

publikovat, bylo označeno dvojicí muzikologů Kinsky a Halm jako Werk ohne Opuszahl (dílo 

bez opusového označení, zkráceně WoO) v katalogu s kompletním Beethovenovým dílem.

První sonáta č. 1 op. 2 je psána v tónině f moll. Porovnáme-li Beethovena s W. A. Mozartem 

a J. Haydnem, zjistíme, že z devatenácti Mozartových sonát jsou jen dvě napsané v tónině 

moll: 

o č. 9, a moll K. 330 

o č. 14, c moll K. 457, která je často spojována s Fantasií c moll K. 475

J. Haydn mollovou tóninu zvolil jen pro pouhých pět z šedesáti dvou klavírních sonát: 

o č. 19, e moll Hob. XVI:47

o č. 25, e moll Hob.XVI:2e

o č. 47, h moll Hob. XVI:32

o č. 49, cis moll Hob. XVI:36

o č. 53, e moll Hob. XVI:34

                                                            

25 Rada z Kolína
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Na konci 18. st. se mollové tóniny nepoužívaly často. Ani jedna z uvedených Mozartových a 

Haydnových sonát nepatří mezi díla raná. Po tomto výčtu je jasně vidět, jak velký a 

výjimečný počin byl od Beethovena napsat svou první sonátu v tónině f moll. Ať už to bylo 

zapříčiněno tím, že tato tónina Beethovenovi vyhovovala, anebo z výše uvedených důvodů, 

sonáta op. 2 č. 1 pomohla etablovat jeho renomé a skladatelský ohlas. 
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4.1 Allegro

Formální analýza

Tuto první sonátu tvoří celkem čtyři věty: 

1. Allegro 

2. Adagio 

3. Menuetto. Allegretto

4. Prestissimo 

Tato věta je napsaná v sonátové formě. 

Expozice t. 1 – 48

Provedení t. 49 – 100

Repríza t. 101 – 152

Celkem 

taktů

152

V expozici se nám představí hlavní a vedlejší téma. Hlavní téma (a) je v tónině f moll a 

vedlejší téma (b) v As dur. Hlavní téma je rytmicky výrazné a charakterizuje ho postup 

směrem vzhůru, který nese označení „Mannheimská raketa“26 27.(př. č. 1) 

                                                            

26 Rozložený akord, melodické noty stoupající nahorů – technika, kterou představila Mannheimská škola. 
Mannheimskou raketou začíná též např. čtvrtá věta Symfonie č. 40 od W. A. Mozarta. 
27 Velmi výstižný, i když poněkud diskutabilní termín (zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Mannheim_school

Wikipedia, the free encyclopedia, 27.3.2012)
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Dále následují dvě malé kódy, první (c) t. 33 – 40 je klesající stupnice v As dur a druhá (d) t. 

41 – 48 rytmicky výraznější s nadpisem con espressione. (př. č. 2) 

Provedení začíná hlavním tématem (e), 

které je nyní v As dur t. 49 – 54. Větší 

pozornost je věnována rozvoji 

vedlejšího tématu a jeho rozloženého 

oktávového doprovodu (f), které se 

nachází v b moll a dále moduluje t. 55 –

80 (př. č. 3). Od t. 80 – 100 skladatel 

rozvíjí a pracuje s dalším materiálem 

z expozice. 

Od t. 101 začíná repríza, kde hlavní i vedlejší téma zní v f moll. Zazní i materiál ze dvou 

malých kód, taktéž v tónině f moll. 

Interpretační problematika: 

Každé hudební dílo vyžaduje od interpreta jedinečný tvůrčí přístup. Jsou ovšem některé 

technické a interpretační požadavky, se kterými se setkáváme často. Správná interpretace je 
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důležitá u všech skladeb. U Beethovena je tomu tak obzvlášť, jelikož bez dodržení některých 

interpretačních zásad se skladba většinou rozpadá anebo postrádá obsahový smysl. 

Podíváme-li se na Sonátu f moll, č. 1 op. 2 z interpretačního hlediska, nalezneme zde mnoho 

příkladů, ze kterých můžeme vycházet k interpretaci jeho dalších sonát i k interpretaci děl 

celkově.  

Sonáta začíná předtaktím (g). Při hře nastává otázka, jak frázi započít, jak jí zahrát. Je správné 

chápat tento takt jako pouhé předtaktí? Pod oním C chybí staccatová tečka, jako u 

následujících čtyř not úvodního motivu. Chápeme tedy vstupní C jako součást následující 

skupinky a hrajeme ho s nepatrnou vahou, ovšem ani s přílišným důrazem ani staccato. (př. č. 

4)

Dynamika: 

Vstupní motiv expozice a hlavní téma (h) nabývá na intenzitě, když se opakuje o kvintu výše 

a je umocněn dominantním doprovodem. Ostrý motiv (i) se opakuje dokonce dvakrát a tím se 

zvyšuje napětí a dovršuje fráze rozloženou tónikou ve fortissimu, která opět ústí v dominantu 

v pianu. Toto užití dynamiky na sebe okamžitě upozorní – od t. 1 – 8 vstupní piano vyvrcholí 

do fortissima a opět v osmém taktu zhasne do p. Takové užívání dynamiky u Beethovena a 

její prudké změny nejsou náhodné. Způsob, jakým dynamika vrcholí, je u Beethovena 

specifický. Užití sf, které se opakuje a vrcholí ve ff, naznačuje, co je za ním v rámci 

architektury celého díla skryto. Následující sf je již o stupeň silnější než předchozí, a tím 

fráze směřuje směrem nahorů. Bylo by tedy chybné při každém sf, na kterém ve skladbě 

narazíme tón/y přehnaně zdůrazňovat, protože by to postrádalo záměr a narušovalo 
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by to nejen tok hudby, ale i frázi. Sf je stavební prvek a je součástí promyšleného celku. I

přesto, že na začátku neproběhla žádná změna tempa a nenalezneme zn. cresc., vše směřuje 

ke gradaci. (př. č. 4)

Následující citlivý tón e v osmém taktu, kerý zůstane nerozvedený, buduje další napětí, které 

je zrušeno následným opakováním motivu v basu. Tento motiv (j), je opakován v inverzi –

vyžaduje ovšem zcela jiné hudební cítění. Požadované legato je teď zřetelné a podporuje ho 

především levá ruka, která hraje dlouhé celé noty. (př. č. 5)

Sonátová forma nám napomáhá k pochopení stavby díla, pokud ctíme její pravidla, a 

umožňuje nám tvůrčí postoj k její interpretaci.  
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4.2 Adagio

Formální analýza

Tato pomalá věta v F dur je psána ve formě velké třídílné. Prvních šestnáct taktů této věty 

jsou vlastně transkripcí druhé věty klavírního kvarteta (WoO 36), které Beethoven v roce 

1785 složil, ale dílo nebylo nikdy vydáno.

A t. 1 – 16

B t. 17 – 31

A t. 32 – 61

Celkem taktů: 61

První díl A, od t. 1 – 16 tvoří malá forma dvoudílná, kde zazní dvě témata. První (k) je 

lyrické a bohatě zdobené, druhé (l) taktéž lyrické a ještě více zpěvné. (př. č. 6)

Druhý díl B, od t. 17 – 31 se skládá z kontrastního tématu v d moll (m), které působí spíše 

chmurně a jeho naléhavost podporují paralelní 

tercie v levé ruce (př. č. 7). Od t. 22 – 28 

následuje stupnicová pasáž, kterou tvoří 

dvaatřicetinové noty v C dur. 
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Od t. 32 zní opět díl A. Slyšíme zde dvě hlavní témata (k + l) s menšími změnami v F dur. 

Téma z druhého dílu (m) se již neopakuje, ale zazní stupnicové pasáže z dílu B. Věta končí 

kódou od t. 56. 

Interpretační problematika:

Toto Adagio je bohaté na melodické ozdoby a zpěvné části. Důležité je při hře udržet 

melodickou linii klidnou a nedopustit, aby jí např. narušovaly ozdoby. Při hraní tercií v 

tématu (m) v díle B může požadované legato v pianu působit obtíže. Je proto dobrým řešením 

soustředit se na pravou ruku, která hraje hlavní melodii a zápěstí v levé ruce zcela uvolnit a 

krouživými pohyby podporovat směr melodie nahoru či dolů. 

Při závěru věty, kde přichází stupnicové pasáže (n), které jsou inspirovány italskou operou, 

která v té době Beethovena upoutala, je nutné hrát pasáže odlehčeně. Tyto opakované 

stupnice nahorů a dolů a rozepsané obaly jsou charakteristickým rysem, který nesou italské 

operní árie. Jako pomůckou nám proto může posloužit představa zpívající sopranistky, která 

tyto pasáže s lehkostí vyzpívá. (př. č. 8)
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4.3 Menuetto. Allegretto

Formální analýza

Třetí věta sonáty f moll op. 2 č. 1, je psána ve velké třídílné formě ABA. Allegretto je 

v tónině f moll a následné trio je v tónině F dur. Po doznění tria je psána repetice a opakuje se 

opět Alegretto. 

Alegretto 1 – 40

Trio 40 – 73

Celkem taktů 113

   

Alegretto se skládá z dvou malých dílů a (t. 1 – 14) a b (t. 15 – 40). Charakterizují ho 

synkopy, dramatické pomlky a naléhavé tercie. Kontrastní trio, které se skládá též z dvou dílů 

a (t. 41 – 50) a b (t. 51 – 73), je zpěvné a nalezneme v něm polyfonní rysy, jako je např. 

imitace. (př. č. 9)
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Interpretační problematika:

Při Alegrettu je důležité, aby melodii, která je ukrytá v dvojhmatech, nepřekrývaly ostatní 

hlasy. Zpočátku se tento úkol může jevit složitě, avšak postupem času při nácviku melodické 

linie v přehnané dynamice a postupnému přidávání ostatních hlasů se melodie osamostatní.  

Jak už bylo zmíněno, v triu jsou patrné polyfonní rysy, které v dalších etapách vstupují do 

Beethovenovy tvorby. Proto je nutné při interpretaci ctít zásady interpretace děl jako např. od 

J. S. Bacha. 

4.4 Prestissimo

Formální analýza

Poslední věta Prestissimo v f moll ve svém tonálním plánu ctí pravidla sonátové formy. Po 

formální stránce spíše připomíná velkou větu třídílnou. 

Expozice (A) 1 – 59

Provedení (B) 60 – 137

Repríza (A) 138 – 196

Celkem taktů 196
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Expozice přináší výrazné hlavní a vedlejší téma. Hlavní téma (q) je úderné, energické, 

s výrazným rytmem a podporují ho všudypřítomné a naléhavé trioly (t. 1 – 21). Vedlejší téma 

(r) je také dramatické, dominují mu též trioly, sekundy a je psáno v tónině c moll (t. 22 – 49). 

(př. č. 10)

V provedení, s nadpisem sempre piano e dolce, skladatel nerozvíjí hudební myšlenky 

z expozice, jak je zvykem, ale přináší nový tématický materiál (s). Tento materiál je oproti 

hlavnímu a vedlejšímu tématu lyrický a zpěvný. Ač se zdá tento úsek jako zcela nová hudba, 

je patrné přenesení rytmu z hlavního tématu do levé ruky, ve které zní akordy jdoucí za sebou 

legatově po triolách. (př. č. 11)

Od t. 138 začíná repríza a zní hlavní i vedlejší téma. Hlavní téma zní s menšími změnami v f 

moll a vedlejší, taktéž v tónině f moll. Na konci skladby je repetice, která nás vrací do t. 60 do 

úseku sempre piano e dolce. 
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Interpretační problematika: 

Fakt, že je poslední věta sonáty f moll, č. 1 op. 2 psána v sonátové formě nám může být při 

její interpretaci nápomocen. Hlavní téma, které se objevuje ve skladbě nejčastěji, musí být 

průrazné a vždy musí posluchače zaujmout. Kontrast mezi expozicí a provedením je třeba 

také podtrhnout a navodit tak dvě zcela odlišné atmosféry. 

Již výše zmíněná repetice na konci reprízy, která nás vrací na začátek provedení, dává 

interpretovi prostor k větší kreativitě a vybízí ho k netypickému pojetí. Sami můžeme zvolit, 

jak dramaticky bude znít finále poprvé a jak bude znít podruhé. Tato repetice nám umožňuje 

zahrát poslední fortissimo trošku silněji než všechna ostatní a vybudovat dramatickou 

atmosféru na širší ploše, než kdyby repetice chyběla. 

Co se týče tempa, Beethoven značení jako je prestissimo používal zřídka. Když už se ale 

někde tento nadpis objeví, znamená to, že je nutné ho dodržet. 

Tato sonáta, ačkoliv je z dvaatřiceti první, nese nejen obecné známky klasicismu, ale už v ní 

nalezneme osobité rysy, které dělají Beethovenovu hudbu lehce rozpoznatelnou a jedinečnou. 

Při interpretaci je důležité mít tyto věci na mysli, jelikož jedině až když pochopíme celkovou 

formu díla, jeho koncept a jeho hudební myšlenky, budeme jej moc smysluplně umělecky 

interpretovat. 
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5. Sonáta c moll, op. 13 „Patetická“

„je vskutku obrazem chmurného ducha. Ukazuje Beethovenovo zoufalství z hluchoty, která ho 

obléhá, odřezává nemilosrdně od světa živých lidí a zbavuje naděje“28

V roce 1798, když bylo Beethovenovi dvacetsedm let, napsal sonátu c moll, op. 13 známou 

jako „Patetická“. O rok později byla tato sonáta, kterou věnoval Karlu Aloisi Lichnovskému,

vydána. Přesný název „Grande sonate pathétique“ (Velká sonáta patetická) dostala od 

Beethovenova vydavatele, na kterého udělala dojem dramatičnost díla.

5.1 Grave. Allegro

Formální analýza

Tuto sonátu tvoří celkem tři věty:

1. Grave. Allegro

2. Adagio cantabile

3. Rondo

Úvod t. 1 – 10

Expozice t. 11 – 132

Provedení t. 133 – 194

Repríza t. 195 – 310

Celkem 

taktů

310

                                                            

28 HOLZKNECHT V. Beethovenovy klavírní sonáty. Praha 1964. str. 20 – 21 
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Úvodní Grave, které předchází Allegru, je u Beethovenových sonát, publikovaných v té době, 

jedinečné. Zároveň ale nalezneme u Beethovena podobné experimenty s formou věty, např. 

v sonátě f moll, č. 2 WoO 47, kde je taktéž na začátku vložený pomalý úvod, po kterém 

následuje Allegro assai.29 I přesto, že působí užití tečkovaného rytmu v Grave velkolepě a 

především romanticky, Beethoven odkazuje na barokní dílo J. S. Bacha, konkrétně na Partitu 

c moll č. 2.30

Vlastní expozice začíná v t. 11, kde se představí charakteristické hlavní téma (a) v c moll. 

Vedlejší téma (b) není překvapivě v durové paralelní stupnici, ale též v moll, a to konkrétně 

v es moll. S motivem čtyř not, který zde Beethoven používá, se setkáváme též v úvodní 

melodii třetí věty v Rondu. (př. č. 1)

Od t. 113 následuje kadence v Es dur, která po repetici expozice vede do g moll. 

V tónině g moll začíná provedení, které opět uvádí melodie z Grave. Od t. 137 nastupuje 

hlavní téma v e moll. Dále probíhá práce s materiálem z hlavního motivu. Druhý motiv se 

v provedení nerozvíjí. Co se týče vyváženosti všech třech dílů (expozice, provedení, repríza), 

je ve skladbě věnována větší pozornost expozici, která je rozsáhlá a oproti provedení o 71 

taktů delší. 

                                                            

29 Viz. přílohy
30 Viz. přílohy
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Repríza od t. 195 přináší hlavní téma v c moll. Od t. 207 začíná modulační pásmo (c), které 

vede do tóniny f moll, ve které zní repríza vedlejšího tématu (d). (př. č. 2)

Dále se opakuje materiál z expozice včetně kadence v hlavní tónině c moll. Od t. 295 přichází 

kóda, která ovšem nepřináší nový hudební materiál, ale zní opět melodie z úvodního Grave a 

dále poslední repríza hlavního tématu. 

Interpretační problematika: 

První akord sonáty c moll, op. 13 nás uvádí do celkově dramatické atmosféry, kterou se 

skladba vyznačuje. Tónina c moll byla nejen Beethovenovou oblíbenou tóninou, ale byla také 

spjatá s německým preromantickým hnutím Sturm und Drang (Bouře a touha), ke kterému 

měl Beethoven blízko. 

Všechny tři sonáty v c moll, op. 10 č. 1, op. 13 a op. 111 překypují neobvyklým napětím. Je 

pozoruhodné, že se Beethoven rozhodl použít stejnou tóninu pro sonáty op. 10 č. 1 a op. 13, 

které byly komponovány ve stejném období (1796 – 1799). „Patetická“ sonáta op. 13, je 

oproti sonátě op. 10 č. 1 na vyšší úrovni, co se týče komplexnosti a pojetí nápadu. Beethoven 

s tématem pracuje do větší hloubky, a i přesto, že tonální plán je stejný (c moll, As dur, c 

moll) jako u op. 10 č. 1, rozdíl a vývoj práce je viditelný. 

Sonáta začíná již zmíněným akordem c moll, který má označení Fp. Při prvním setkáním 

s tímto označením je třeba si ujasnit, co znamená. Fortepiano. Akord, který má zaznít v plné 
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síle ve forte a okamžitě vyústit v piano. Bez použití správné pedalizace by provedení bylo 

nemožné. Klavírista může dosáhnout fp tím, že akord drží a nechá ho doznít do piana anebo 

„napůl“ vymění pedál. Je důležité zvolit pro nás tu správnou možnost, která nám umožní 

navázat na následné piano co nejplynuleji. 

Stejný model se opakuje dvakrát a následuje první sf, jehož význam se na první pohled může 

zdát stejný jako u předchozího Fp, ale není. Beethoven mohl lehce pod akord (e) napsat forte

a pod následující akord (f) piano s tím, že by dynamika přirozeně klesla z forte do piano. 

Použití sf nám jasně napovídá, že je třeba zahrát první akord ve forte a piano uplatnit až u 

následujícího akordu. Je důležité pochopit tyto rozdíly, které se odehrávají ve zlomku 

sekundy, ke správnému vytvoření dramatické atmosféry, jež se postupně rozvíjí a především 

ke správné interpretaci předepsaného textu. (př. č. 3)

Následuje zpěvná část (g), kde pravá ruka hraje melodii v oktávách a levá ji doprovází 

v akordech. Je nutné dodržet a vykreslit dynamické kontrasty, které symbolizují různé 

protichůdné skladatelovy myšlenky. Při každém přibývajícím fortissimu musí napětí a 

především síla vzrůstat. (př. č. 3)



41

Velice důležité je vyvarovat se crescendu, které většina klavíristů přirozeně cítí v t. 10 a 

nechápat sf pod tónem As jako akcent. (př. č. 4)

Po Grave začíná expozice, kde staccatovou melodii doprovází oktávové tremola v levé ruce. 

Tento druh doprovodu (h) není zcela pianistický a je nutno upozornit na celkovou 

„nepianistickou“ fakturu sonáty. Spíše orchestrálním charakterem působící doprovody je 

nutno hrát se zcela uvolněnou rukou a dbát na vyrovnané znění. (př. č. 5)

Úvodní Grave, jak už bylo řečeno, charakterizuje celou skladbu. Tento hudební materiál se 

nenachází jen na začátku, ale setkáváme se s ním v průběhu skladby často. Otázkou zůstává, 

jestli bychom měli chápat Grave jako pouhou introdukci, jako má např. sonáta c moll, op. 111

(kde se materiál z úvodu ve skladbě nikde dále neopakuje). 

V „Patetické“ sonátě hraje Grave mnohem významější roli. Je to oddíl s vlastním tématem, 

které se nadále využívá. Důkazem k tomuto tvrzení nám může posloužit začátek provedení, 

konkrétně takty 141 – 143 (j), kde v pravé ruce zaznívá v oktávách lehce pozměněný, ale 

podobný rytmus (i) jako na začátku Grave. (př. č. 6)
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5.2 Adagio cantabile

Formální analýza

Druhá věta „Patetické“ sonáty je psána ve formě velkého ronda (ABACA) v tónině As dur. 

A t. 1 – 16

B t. 17 – 28

A t. 29 – 36

C t. 37 – 50

A t. 51 – 66

Celkem taktů 73

Hlavní téma (k) je lyrické a dává celé větě písňový charakter. (př. č. 7)
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Od t. 17 nastupuje téma z dílu B (l). Toto téma je oproti hlavnímu tématu v tónině f moll, 

avšak také nepostrádá na lyričnosti a zpěvnosti. (př. č. 8)

Po doznění materiálu z dílu B, se vrací díl A v t. 29. Díl C (m) začíná v t. 37 v tónině As moll 

(př. č. 9). Charakterizují ho opakující se trioly v pravé a levé ruce, které se pak objevují i ve 

finálním návratu dílu A.

Od t. 51 zní již poslední opakování hlavního tématu. Téma obohacují trioly z dílu C a všechno 

zní mnohem velkolepěji. Na závěru věty je malá koda o t. 67 – 73. 

Interpretační problematika: 
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Při hraní této zpopularizované věty je důležité nepropadat přílišnému sentimentu a hrát větu 

podle předepsaného označení Andante cantabile – volně, nikoli zdlouhavě a zpěvně. 31

                                                            

31 Při interpretaci pomáhá představa širokých placatých konečků prstů při hraní jemného doprovodu a více 
zakulacené konečky prstů, při hraní zpěvné melodie.
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5.3 Rondo

Formální analýza

Poslední věta v c moll je také psána ve formě velkého ronda (ABACABA).

A 1 – 17 

B 18 – 60

A 61 – 77 

C 78 – 119

A 120 – 133

B (variace) 134 – 170

A 171 – 181

Celkem 

taktů

210

Hlavní téma dílu A (n) je rytmicky výrazné a upozorní na sebe pokaždé, když se objeví. Díl A 

je v hlavní tónině c moll (př. č. 10). 

Následný díl B od t. 18 je rozáhlejší a je v tónině Es dur. Objevují se v něm rychlé pasáže a 

motivky střídající pravou a levou ruku. Dále od t. 61 zní opět hlavní téma. 

Díl C v tónině As dur, zní od t. 78. V tomto úseku (o) se setkáváme s kontrapunktem a je 

poměrně klidnou pasáží ve srovnání s hudebním materiálem z dílu A (př. č. 11).
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V t. 120 nastupuje opět díl A. Zajímavá je variace dílu B, která nastupuje od t. 134. V t. 171 

zní naposledy díl A a od t. 182 začíná kóda, která podtrhuje velkolepost sonáty dramatickým 

závěrem. 

Interpretační problematika:

Celou skladbu provází rychlé prstové pasáže, stupnice, rozložené akordické doprovody a 

objevuje se i kontrapunkt. Tato věta by proto mohla posloužit jako nástroj na nácvik všech 

základních technik. 

Je třeba větu oproti větě první vnímat odlehčeně a je důležité též zvolit správné tempo. Věta 

má označení Allegro – rychle. Nebylo by tedy správné větu zdůrazňovat zbytečně přehnaným 

tempem, jelikož by to postrádalo smysl. Je dobré si na začátku zvolit vyhovující tempo, které 

nás nebude svádět ani k zrychlování, ani ke zpomalování. Toto tempo by mělo být stejné ve 

všech návratech hlavního tématu, aby nedocházelo k tempovým výkyvům. 

Pro dokreslení představy o tom jak vlastně „Patetickou“ sonátu vnímala odborná veřejnost 

v době jejího vzniku, nám může posloužit svědectví skladatele a klavíristy Ignaze Moschelese 

(1794 – 1870): 

„Když jsem se od svých spolužáků dozvěděl, že se ve Vídni objevil mladý skladatel, který 

složil zvláštní, do té doby nevídané a bláznivé dílo, zjistil jsem, že se tento skladatel jmenoval 

L. van Beethoven. Abych ukojil svou zvědavost a předsvědčil se o tomto zvláštním géniovi, 

navštívil jsem knihovnu a tajně si dílo přepsal, jelikož jsem neměl dostatečný obnos peněz 

k jeho pořízení. Naprosto nový a nepoznaný styl kompozice tohoto díla se pro mě stal tak 

přitažlivým, že jsem se stal Beethovenovým nadšencem a i přesto, že mi profesor zakazoval 
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hrát díla jiných skladatelů, než byl J. S. Bach, W. A. Mozart a M. Clementi, natož 

experimenty výstředních skladatelů, vždy jsem Beethovenova díla hrál s chutí a nacházel 

v nich uspokojení, které jsem doposud nikde jinde nenašel.“. 32

I přesto, že se „Patetická“ sonáta většinou setkávala s dobrými ohlasy, konzervativní 

hudebníci ji často kritizovali a pokládali Beethovena za exota. Jako odpověď na negativní 

kritiku Beethoven ve svém dopise z roku 1801 jeho vydavateli napsal: „Nechte je mluvit“. 33

                                                            

32 TRAUB R. Playing The Beethoven Piano Sonatas. New York 2002. str. 161

33 TRAUB R. Playing The Beethoven Piano Sonatas. New Yorrk 2002. str. 161
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Závěr 

Přínos tvorby L. van Beethovena hudební společnosti je ve vytvoření nového osobitého 

kompozičního stylu a bohatém klavírním díle. Je mnoho autorů, kteří našli v Beethovenově 

hudbě inspiraci a je mnoho klavíristů, které jeho hudba inspiruje dodnes. 

K úplnému pochopení skladby a jejímu konečnému provedení je zapotřebí studovat 

Beethovenův život, číst jeho korespondenci a chápat jeho díla nejen jako pouhé skladby, ale

spíše jako mluvu, která vycházela z jeho nitra. 

Při nácviku jeho dvaatřiceti sonát je nutné znát pravidla forem, ve které jsou jejich části 

napsané, důležité informace z pozadí jejich vzniku a především k dílu přistupovat osobitě a 

tvořivě. 

Cílem práce je upozornit na širší souvislosti při studování Beethovenova díla a také zdůraznit 

důležitost osobitého a tvůrčího přístupu, který je naprosto nezbytný. 
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Příloha č. 1: Závěť Heiligenstadská

“Mým bratřím Karlu a Janu Beethovenovi
Ó, vy lidé, kteří mne pokládáte nebo prohlašujete za nevraživého, zarputilého nebo 
misantropického, jak mně křivdíte! Vy neznáte skryté příčiny toho, co se vám takovým zdá. Mé 
srdce a má mysl byly od dětství nakloněny něžným pocitům blahovolnosti. Byl jsem dokonce 
vždy hotov vykonat velké skutky; považte však, že jsem už po šest let v nevyléčitelném stavu, 
zhoršeném nerozumnými lékaři. Rok od roku klamán nadějí na zlepšení, nakonec přinucen 
rozpoznat trvalost nedohu (jehož léčení si snad vyžádá celých let, bude-li vůbec možné), já, 
jenž se narodil ohnivým, živým temperamentem a jehož přitahovaly radovánky společnosti, 
byl jsem přinucen záhy stáhnout se do ústraní a osaměle trávit svůj život. Když jsem se 
pokoušel povznést se někdy na to všechno, ó, jak krutě jsem byl dvojnásob truchlivou 
zkušeností svého špatného sluchu sražen zpátky – a přece jsem ještě nebyl s to lidem říci: 
mluvte hlasitěji, křičte, vždyť jsem hluchý! Ach, jak bych mohl – přiznat se k slabosti tohoto 
smyslu, který měl být u mne právě v dokonalejší míře než u jiných, smyslu, který jsem vlastnil 
v té nejvyšší dokonalosti, takové dokonalosti, v jaké jej v mém oboru jistě málokdo má, nebo 
měl. – Ó, to nemohu učinit. Proto mě odpusťte, vidíte-li, že se stahuji do sebe tehdy, když bych 
se nejraději vmísil mezi vás. Mé neštěstí mne dvojnásob bolí, protože musí vést k tomu, že se 
mi bude křivdit. Už mně nesmí být dopřáno rozptýlení v lidské společnosti, uhlazené 
rozhovory, vzájemné myšlenkové obohacování. Musím být takřka úplně samoten,jen natolik si 
mohu začít něco se společností, nakolik si to vyžaduje nejnutnější potřeba. Musím žit jako 
vyhoštěnec; když se přibližuji k nějaké společnosti, zmocňuje se mně děsivá úzkost, neboť se 
obávám, že budu vystaven nebezpečí dát rozpoznat svůj stav. – Tak tomu bylo i tohoto půl 
roku, jejž jsem strávil na venkově, vyzván svým moudrým lékařem, abych co možná nejvíce 
šetřil svůj sluch, čímž vyšel téměř vstříc mému nynějšímu přirozenému rozpoložení, aškoli též, 
stržen mnohdy svým pudem do společnosti, dal jsem se k tomu svést. Jaké vška pokoření, když 
někdo stál vedle mne a z povzdálí slyšel flétnu a já jsem neslyšel nic, nebo někdo slyšel zpívati 
pastýře a já zase nic! Takové příhody mne přiváděly na pokraj zoufalství: jen málo scházelo, 
a byl bych sám učinil konec svému životu. – Jedině umění to bylo, jež mne zadržovalo. Ach, 
zdálo se mi nemožným, že bych měl opustit svět dřív, dokud jsem nevytvořil všechno, k čemu 
jsem se cítil povolán, a tak jsem snášel tento ubohý život – vpravdě ubohý, s takovým 
rozcitlivělým tělem, že mě náhlejší změna může z nejlepšího stavu rázem svrhnout do 
nejhoršího. – Trpělivost – tak se to jmenuje, tu si musím vyvolit za vůdkyni: mám ji tedy. Mé 
odhodlání vydržet zůstane, doufám, trvalé, dokud se neúprosným sudičkám nezlíbí přetrnout 
nit. Snad se mě povede lépe, snad ne: já jsem připraven. – Být přinucen již ve svých 28 letech 
stát se filosovem, to není lehké, pro umělce je to těžší než pro kohokoli jiného. – Božskosti, ty 
shlížíš do mého nitra, ty je znáš; ty víš, že v něm láska k lidem a touha po dobrých skutcích 
přebývá. Ó lidé, budete-li jednou tato slova čísti, pomyslete na to, že jste mě křivdili, a kdo je 
nešťastník, nechť se utěší, že našel někoho sobě podobného, který přes všechny překážky 
přírody přece učinil vše, co bylo v jeho moci, aby mohl být přijat do řad vážných umělců a
lidí!
Vy moji bratři Karle a Jene, jakmile budu mrtev a profesor Schmidt ještě naživou, poproste 
ho mým jménem, aby popsal mou nemoc a tento zde napsaný list připojte pak k tomuto mému 
chorobopisu, aby se aspoň po smrti, jak jen možno, svět se mnou smířil. Zároveň Vás oba 
tímto prohlašuji za dědice svého maličkého jmění (jestliže se to tak vůbec dá nazvat). Rozdělte 
si to poctivě a snášejte se a pomáhejte si navzájem. Co jste mi učinili, to víte, bylo Vám však 
odpuštěno. Tobě, bratře Karle, děkuji ještě zvláště za Tvou oddanost, kterou jsi mi prokázal v 
této poslední, pozdní době. Přeji Vám, abyste měli lepší a bezstarostnější život než já. 
Vštěpujte svým dětem ctnost: jen ona může člověka učinit šťastným, nikoliv peníze; říkám to 
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ze zkušenosti. Ona to byla, jež mi vždy v bídě pomohla, jen jí mám co děkovat, vedle svého 
umění, že jsem neskončil svůj život sebevraždou. – Žijte blaze a milujte se! – Všem přátelům 
skládám dík, zvláště pak knížeti Lichnovskéhmu a profesoru Smidtovi. – Přeji si, aby nástroje 
od knížete Lichnovského byly uschována u jednoho z Vás; nechť však nepovstane skrze to 
žádný svár mezi Vámi. Jakmile by Vám však mohly posloužit k něčemu užitečnějšímu, prodejte 
je. Jak jsme rád, že Vám ještě ze svého hrobu budu moci být užitečný!
Dokonáno jest – s radostí spěchám smrti v ústrety. Objeví-li se dříve, než budu mít ještě 
příležitost rozvinout všechny své umělecké schopnosti, tak mi to i vzdor mému krutému osudu 
přijde ještě příliš brzo, a přál bych si ji přece jen později. Než i pak jsem spokojen: což mne 
nevysvobodí z mým nekonečných útrap? – Přijď tedy, smrti, jak míníš: kráčím Ti zmužile 
vstříc. – Žijte blaze a nezapomeňte na mne docela v mé smrti. Zaslouži jsem si toho od Vás, 
neboť jsem na Vás ve svém životě často myslil, abych Vás učinil šťastnými; staň se !”

Heiligenstadt 6.10.1802

Ludwig van Beethoven
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Příloha č. 2: Sonáta f moll, č. 2 WoO 47, první věta
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Příloha č. 3: Johann Sebastian Bach, Partita č. 2 c moll, Sinfonia




