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fortepianach, jak równie  na instrumentach kwartetu 
smyczkowego [31], które otrzymał Beethoven ok. 
1800 r. w darze  od swego mecenasa ksi cia Carla 
von Lichnowskyego mo na jako CD naby  w skle-
pie przy muzeum. Na cianie, powy ej fortepianów 
młoteczkowych wida  najsłynniejszy ze wszystkich 
portretów Beethovena, namalowany w 1820 r. przez 
Josepha Karla Stielera [34]. Po mierci kompozytora 
znaleziono dwie miniatury portretowe [35] oraz list 
miłosny skierowany do „nie miertelnej ukochanej”. 
Do dzisiaj nie wiadomo kim była adresatka listu, jak 
i sportretowane damy. Najprawdopodobniej ofi aro-
wała mu na jaki  czas swe serce Giulietta Guicciardi 
[36], której zadedykował sonat  fortepianow  cis-mol 
op. 27 nr 2, „Sonat  Ksi ycow ”. Tak e z Josephin  
i Theres  Brunswik oraz z Antoni  Brentano pozosta-
wał Beethoven przez jaki  czas w bliskich, osobistych 
stosunkach.
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W tzw. Sali Bodmera pre-
zentowane s  wybrane 
eksponaty z kolekcji pry-
watnej o ogromnym zna-
czeniu, któr  szwajcar-
ski humanista i esteta, 
dr Hans Conrad Bodmer 
[37] przekazał w 1956 r. 

Stowarzyszeniu Dom Beethovena. Oprócz licznych 
r kopisów Beethovena znajduj  si  tutaj zarówno 
składany podró ny pulpit do pisania [38] jak i jego 
biurko [40], które odkupił  Bodmer od Stefana 
Zweiga.

Ostatnim r kopisem Beethovena [39] jest uzupełnie-
nie jego testamentu, sporz dzone na trzy dni przed 
mierci . Cały swój maj tek zapisał bratankowi Karlowi. 
Wygl d pisma wskazuje na fi zyczne wycie czenie autora.

W witrynie [41] wida  nale ce do Beethovena 
drobne przedmioty codziennego u ytku oraz jego 
„wyznanie wiary”.

Beethoven zmarł 26 marca 1827 r. w Wiedniu, w swym 
mieszkaniu w „Schwarzspanierhaus”. Poruszaj cym 
dokumentem jest litografi a Josefa Danhausera [42] 
ukazuj ca Beethovena na ło u mierci. Jak sławny 
i uwielbiany był Beethoven ju  za ycia wiadczy akwa-
rela Franza Stöbera ukazuj ca kondukt pogrzebowy 
w dniu 29 marca 1827 r. [43], w którym uczestniczyło 
ok. 20.000 ałobników.
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W powrotnej drodze do domu 
w ofi cynie, na cianie po lewej, wida  
fotografi  pokoju w „Schwarzspanier-

haus”, w którym zmarł Beethoven. Budynek został 
w 1904 r. wyburzony [44].
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Maska po miertna [45] została wyko-
nana przez Josefa Danhausera ok. 12 
godzin po mierci Beethovena. Nieco 
pó niej, podczas obdukcji otworzono 
czaszk  zmarłego, aby zbada  przy-
czyn  jego głuchoty. Mask  gipsow  
[46] yj cego kompozytora ‒ w wieku 
41 lat, zdj ł Franz Klein.

POKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENAPOKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENA

Wpis z 17 grudnia 1770 r. w rejestrze chrztów [47] 
dawnego ko cioła w. Remigiusza w Bonn stanowi 
jedyny punkt zaczepienia do ustalenia daty urodzenia 
Beethovena. Przyszedł na wiat na tym skromnym 
poddaszu najprawdopodobniej 16 lub 17 grudnia 
1770 r.
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Tu (dawna kuchnia Beethovenów) prezen-
tuje si  dalsze cz ci wystaw specjalnych 
lub pokazuje dokumenty z dziejów Sto-
warzyszenia Dom Beethovena. Podczas 
koncertów w przyległej sali wykładowej 
słycha  muzyk  Beethovena w auten-
tycznym brzmieniu, gran  na historycz-
nym fortepianie młoteczkowym [48] zbu-
dowanym przez Conrada Grafa w 1824 r. 
Na cianach wida  portretowe fotografi e 
zało ycieli i licznych członków honoro-
wych Stowarzyszenia Dom Beethovena.

DATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁADATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁA
1770  (16 lub 17 XII) Ludwig rodzi si  jako drugie 

dziecko Johanna i Marii Magdaleny van Beet-
hoven, 17 XII zostaje ochrzczony w ko ciele 
parafi alnym w. Remigiusza.

1778  (26 III) Ludwig van Beethoven wyst puje po 
raz pierwszy publicznie jako pianista 
(w Kolonii).

1782  pierwsza publikacja utworu Beethovena.
1784  Beethoven zostaje organist , pó niej tak e 

altowiolinist  w orkiestrze nadwornej ksi cia 
elektora.

1792  w listopadzie przenosi si  do Wiednia 
i zostaje uczniem Josepha Haydna.

1795  ukazuje si  drukiem opus 1 
(trzy tria fortepianowe).

1798  pocz tek choroby - trudno ci ze słuchem.
1800  Beethoven organizuje swój pierwszy własny 

koncert. Prapremiera I Symfonii.
1802  (6 X) „Testament z Heiligenstadt”, 

my li samobójcze.
1809  Beethoven otrzymuje od swych protektorów 

stał  rent , by zatrzyma  go w Wiedniu.
1813  „Zwyci stwo Wellingtona albo bitwa pod 

Vittori ” op. 91 wznosi Beethovena na szczyt 
sławy.

1824  prapremiera IX Symfonii.
1827 (26 III) Beethoven umiera, (29 III) pogrzeb 

Beethovena ‒ 20.000 osób uczestniczy 
w kondukcie pogrzebowym.
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Z dziedzi ca z rze bami wejdziecie Pa stwo do Stu-
dia Zbiorów Cyfrowych, które dysponuje czterema 
podwójnymi i o mioma pojedynczymi miejscami przy 
komputerach (wszystkie s  wyposa one w słuchawki). 
Umo liwiaj  one pogł bione, optyczne i akustyczne 
spotkania z dziełami Beethovena i innymi dokumen-
tami ze zbiorów Domu Beethovena.

Strona rozpoczynaj ca na monitorze komputera 
daje przegl d ogólny i prowadzi do cyfrowego archi-
wum z ponad 5.000 dokumentów. Ka dy dokument 
został przetworzony i utrwalony za pomoc  najnow-
szej techniki w taki sposób, e mo na go obejrze  
w najwy szej jako ci obrazu i w powi kszeniu. Do tego 
dochodz  wyja nienia i nagrania wszystkich utworów 
Beethovena, nagrania tekstów listów, d wi kowe par-
tytury, wirtualne wystawy oraz cyfrowa rekonstrukcja 
jego ostatniego mieszkania. Miejsce przy komputerze 
pozwala skorzysta  z ró nych mo liwo ci, takich jak:

• obejrzenie r kopisów Beethovena i pierwszych 
wyda  jego utworów
• wysłuchanie wszystkich utworów w nagraniach 
„Deutsche Grammophon-Gesellschaft”
• odtworzenie d wi kowych autografów do 
słuchania i odczytania
• prze ledzenie faktów z ycia Beethovena na 
podstawie listów i obrazów
• posłuchanie tekstów czytanych z listów 
Beethovena
• zwiedzanie wirtualnych wystaw
• odwiedzenie ostatniego, wiede skiego mieszkania 
Beethovena (w rekonstrukcji cyfrowej)
• dokładniejsze obejrzenie ulubionych eksponatów 
z wystawy w Domu Narodzin
• wysłanie kartek z yczeniami z ró nymi motywami
• specjalnie dla dzieci: „Hallo, Beethoven!”
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Scena do Wizualizacji Muzyki w historycznych sklepie-
niach piwnicy domu „Pod Murzynkiem” („Im Mohren”) 
stanowi forum eksperymentalnych, wizualnych inter-
pretacji dzieła Beethovena za pomoc  nowego 
medium „ wiat wirtualny”. W całkowicie nowy sposób, 
za pomoc  trójwymiarowej grafi ki komputerowej, zin-
scenizowano dwie kompozycje Beethovena. Osiem-
na cie gło ników rozmieszczczonych w przestrzeni 
umo liwia równie  „trójwymiarowy” odbiór d wi ku. 
Abstrakcyjne postaci i formy ukazuj  si  na ekranie 
i poruszaj  si  w wirtualnej przestrzeni (postrzegane 
za pomoc  okularów umo liwiaj cych widzenie trój-
wymiarowe). Prezentacje odbywaj  si  co 45 minut 
‒ godzina rozpocz cia podana przy kasie („zegar”) 
i s  prowadzone przez informatora. Oczekuj cy na 
prezentacj  zbieraj  si  przed lub w Studio Zbiorów 
Cyfrowych.
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Muzyka: Ludwig van Beethoven, „Fidelio”, sceny z drugiego 
aktu (1814), w nagraniu Filharmoników Wiede skich pod 
batut  Leonarda Bernsteina (1978). Wykonawcy: René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonora), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Przez „Fidelio XXI wieku” zainscenizowano po raz 
pierwszy interaktywnie oper  klasyczn  w trójwymia-
rowej przestrzeni grafi cznej i d wi kowej (3D Virtual 
Reality lub Virtual Environment). Wyst puj ce w ope-
rze postaci skonstruowano z drobnych elementów 
(system partykularny) jako abstrakcyjne fi gury. Postaci 
poruszaj c si  tanecznymi ruchami w takt muzyki 
odzwierciadlaj  tre ci muzyczne i dramatyczne. Za 
pomoc  urz dze  interaktywnych mo na dodatkowo 
wpływa  na przebieg inscenizacji.

Przebieg akcji: Wybrane do produkcji sceny zawie-
raj  j dro akcji opery Beethovena „Fidelio” : Florestan 
zostaje przez swojego przeciwnika Pizarro pokonany 
i zamkni ty w wi zieniu (introdukcja). Tu pojawia mu 
si  wizja jego ony Leonory w postaci anioła (aria 
„W wio nie ycia”, „In des Lebens Frühlingstagen“). 
Wpuszczony przez stra nika wi ziennego (gwizdy)  
Pizarro chce zasztyletowa  Florestana. Pomi dzy 
nich rzuca si  Fidelio (przebrana za m czyzn  Leo-

nora), pozwala si  rozpozna , odbija sztylet i ratuje 
swego m a Florestana (kwartet „Niechaj umiera”, 
„Er sterbe”). Razem wi tuj  ratunek, koniec rozł ki, 
wyzwolenie i pozbawienie władzy Pizarra (duet „O nie-
nazwana rado ci”, „O namenlose Freude”).
Postaci: powstałe z ruchomych cz steczek postaci 
opery zmieniaj  si  w zale no ci od intensywno ci 
muzyki, mo na je rozpozna  po ich specyfi cznej formie 
i barwie.
Przyrz dy interaktywne: Za pomoc  czterech 
interaktywnych przyrz dów ustawionych w pomiesz-
czeniu sceny mo na w pewnym zakresie wpływa  na 
optyczny i akustyczny przebieg spektaklu. U ycie 
przyrz dów powoduje przemieszczanie si  postaci 
i nale cych do nich głosów w obr bie sceny. W ten 
sposób mo na wprowadzi  do przedstawienia własne 
dramatyczne wyobra enia. Przyrz dy interaktywne s  
podporz dkowane poszczególnym postaciom i wiec , 
gdy s  gotowe do u ycia:
Sznury Florestan (posta  spiralna)
Kula Rocco (posta  kulista)
Kolumna Leonora/Fidelio (posta  płaska)
Joystick Pizarro ( posta  zestawiona z pałeczek)

Jako liryczne przeciwie stwo i jednocze nie dodatek 
do „Fidelio XXI wieku” powstało dzieło audiowizualne 
„Presto 126/4”. Bagatel   fortepianow  h-moll op. 
126 nr 4 gra Paul Komen na fortepianie młoteczko-
wym Domu Beethovena. Do tej muzyki powstała czte-
rominutowa, cyfrowa inscenizacja, w której formy, 
siła i spektra d wi ków układaj  si  w trójwymiarowy 
obraz, który mo e by  jednocze nie (w sposób inter-
aktywny) sterowany przez widza. 

Produkcja „Fidelio XXI wieku” oraz „Presto 126/4”: Johanna 
Dombois (re yseria i kierownictwo artystyczne), Uli Lechner 
(efekty wizualne), Florian Dombois (koncepcja i kierownictwo 
projektu). Wyprodukowano dla Domu Beethovena we współ-
pracy z Vertigo Systems GmbH oraz mh ‒ new media gmbh. 
© Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation,  Sankt Augustin  
(2004).

Wiele z tych informacji mo na znale  równie  w inter-
necie pod: www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel. +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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B E E T H O V E N  –  W  O R YG I N A L E  I 

W  W E R S J I  C Y F R O W E J

Rodzina Beethovenów zamieszkiwała przez kilka lat 
w dzisiejszym zespole budynków Dom Beethovena 
w lewym skrzydle od strony ogrodu ( ółty  dom). Tutaj 
w grudniu 1770 r. urodził si  Ludwig van Beethoven. 
Stowarzyszenie Dom Beethovena utrzymuje w Domu 
Narodzin od 1889 r. miejsce pami ci, które obecnie 
mie ci najwi kszy w wiecie zbiór beethovenianów. 
Pomieszczenia wystawowe prezentuj  wybór ponad 
150 oryginalnych dokumentów z bo skich i wiede -
skich lat Beethovena. W historycznym, s siednim 
budynku po prawej (biały dom w gł bi), w którym 
swego czasu wi towano chrzest Beethovena, znaj-
duje si  od 2004 r. „Cyfrowy Dom Beethovena”. 
Nowoczesne formy prezentacji umo liwiaj  multime-
dialne prze ledzenie ycia i dzieła Beethovena (Studio 
Zbiorów Cyfrowych). Muzyka Beethovena została tu 
całkowicie na nowo zinterpretowana ‒ po raz pierwszy 
jako sztuka audiowizualna, zainscenizowana w wirtual-
nej przestrzeni (Scena  do Wizualizacji Muzyki).

ZWIEDZANIEZWIEDZANIE

Zwiedzanie mo na rozpocz  w dowolnej kolejno ci, 
od:
• Domu Narodzin (muzeum), ółty budynek, wej cie 
od podwórza
• Studia Zbiorów Cyfrowych (multimedialny 
Beethoven), parter białego budynku, wej cie 
z dziedzi ca z rze bami
• Sceny do Wizualizacji Muzyki (teatr wirtualny); 
godziny prezentacji uwidocznione przy kasie, 
zbiórka oczekuj cych w Studio Zbiorów Cyfrowych.
 
Chcemy te  zwróci  uwag  na:
• nasz przewodnik d wi kowy (w wielu j zykach, 
z licznymi wstawkami muzycznymi,  granymi na 
historycznych instrumentach ze zbiorów muzeum) 
• aktualn  wystaw  specjaln  (przewa nie 
w pomieszczeniu 7 muzeum, zob. przewodnik 
specjalny)
• nasz sklep przy muzeum (ze specjaln  seri  CD 
Domu Beethovena i wieloma innymi)
 

PARTERPARTER
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Weszli cie Pa stwo do Domu Narodzin Ludwiga van 
Beethovena. Je li zdecydowali cie si  na wypo ycze-
nie przewodnika d wi kowego ‒ otrzymacie go tutaj. 
Muzeum Dom Beethovena składa si  z dwóch pocz t-
kowo oddzielnych budynków. Rodzice Beet hovena 
mieszkali od swego lubu (1767) w ofi cynie od 
strony ogrodu, w której w grudniu 1770 r. urodził 
si  Ludwig van Beethoven. Rodzina zamieszkiwała 
w tym domu przez kilka lat, potem przeprowadzała si  
w Bonn przynajmniej trzykrotnie. Dom Beet hovena jest 
jedynym do dzisiaj zachowanym miejscem zamiesz-
kania Beethovena w Bonn. W XIX wieku cz  fron-
towa budynku słu yła m.in. jako gospoda. Gdy cała 
posiadło  miała by  sprzedana i groziło jej wybu-
rzenie, dwunastu bo skich obywateli ‒ miło ników 
Beethovena zawi zało w 1889 r. Stowarzyszenie Dom 
Beethovena. Oni te  zakupili oba budynki, zlecili ich 
restauracj  i poł czenie, aby urz dzi  tu miejsce 
pami ci. Do dzisiaj Dom Narodzin Beethovena znaj-
duje si  w gestii Stowarzyszenia Dom Beethovena, 
które jest równie  w posiadaniu najwi kszego w wie-
cie zbioru beethovenianów. Dzi ki temu muzeum 
mo e znakomicie zaprezentowa  ycie i dzieło Beet-
hovena. Tablica chronologiczna daje przegl d najwa -
niejszych dat z ycia Beethovena i jego działalno ci 
kompozytorskiej. Ponadto znajduje si  tutaj drzewo 
genealogiczne [1] rodziny van Beethoven oraz plany 
miast Bonn i Wiednia [2]. Na planie Bonn zaznaczono 
te  pó niejsze miejsca zamieszkania Beethovena.

I  P I TRO I  P I TRO 

B E E T H O V E N  W  B O N N
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Dziadek Beethovena Ludwig 
(1712-1773) [3] cieszył si  wiel-
kim powa aniem jako nadworny 
kapelmistrz w słu bie kolo skiego 
ksi cia elektora. „Fragment bo -
skiego balu” (1754) [4] pokazuje 
bo sk  orkiestr  dworsk  graj c  
podczas balu maskowego w tea-
trze bo skiego zamku (obecnie 

uniwerstet). Na pierwszym planie ksi  elektor Cle-
mens August. Jego nast pcy, ksi ta elektorzy Maxi-
milian Friedrich [5] i Max Franz [6] (najmłodszy syn 
cesarzowej Marii Teresy, ksi  elektor Kolonii 1784-
1794), byli pracodawcami młodego Beet hovena. Na 
dworze panowała liberalna atmosfera, przesycona 
ideami O wiecenia. Ju  od 1782 r., w wieku lat dwuna-
stu nale ał Ludwig van Beethoven do orkiestry dwor-
skiej, pocz tkowo jako zast pca, a od 1784 r. jako 
stały organista, pó niej równie  jako altowiolinista 
i korepetytor. Dzi ki temu miał Beethoven mo liwo  
ło y  na utrzymanie rodziny. Po mierci matki (1787) 
był sam w pełni odpowiedzialny za rodzin .

Johann van Beethoven próbował swego utalentowa-
nego syna przedstawi  publiczno ci jako „cudowne 
dziecko” (jak w przypadku Mozarta). Najwcze niej-
szym wiadectwem publicznego wyst pu Ludwiga 
van Beethovena jest zapowied  (Avertissement) [7] 
koncertu w Kolonii z 26 marca 1778 r. Ojciec wiado-
mie podał młodszy wiek Ludwiga aby wzbudzi  wi k-
sze zainteresowanie. W 1782 r. ukazała si  pierwsza 
drukowana kompozycja Beethovena [8] (9 wariacji na 
fortepian do marsza Dresslera), zainspirowana przez 
jego najwa niejszego bo skiego nauczyciela, nadwor-
nego organist , kapelmistrza teatru i kompozytora 
Christiana Gottloba Neefe (1748-1798) [9].

POM IESZCZEN IE  3POMIESZCZEN IE  3

W gablotce le y słu bowa 
altówka Beethovena [10] 
z jego bo skich czasów 
(przypuszczalnie wykonana 
przez Sebastiana Dalingera 
ok. 1780 r. w Wiedniu, wg. 
wzoru J. Stainera). Na cia-

nach wisz  sztychy ukazuj ce sylwetki znacz cych 
kompozytorów [11] XVIII stulecia, których dzieła 
miały wpływ na twórczo  młodego Beethovena. Let-
nia rezydencja ksi cia elektora, zamek Augustusburg 
[12] w Brühl oraz jego bo ska rezydencja [13] były 
głównymi o rodkami działalno ci ksi cej orkiestry.

POM IESZCZEN IE  4POMIESZCZEN IE  4

Centralnym tematem s  
tutaj młodzie cze przyja -
nie Beethovena. rodkowa 
sylwetka nad gablotk  
przedstawia najwcze niejszy 
portret [14] Beethovena, 
w wieku 16 lat. Sylwetki po 
lewej i po prawej [15] poka-

zuj  rodzin  von Breuning, maj c  ogromne znacze-
nie dla Beethovena. Z dzie mi był zaprzyja niony 
i udzielał im lekcji gry na fortepianie. Matce, Helenie 
von Breuning [16] zawdzi czał Beethoven po mierci 
własnej matki (1787) macierzy sk  porad  i rozwój 
umysłowy. wiadectwem do ywotniej przyja ni s  
le ce w gablotce karty z yczeniami [17] Beethovena 
i Eleonory von Breuning. Przyjacielem Beethovena 
z młodo ci był tak e pó niejszy m  Eleonory, lekarz 
Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18]. On te  
wydał w 1838 r. pierwsz  autentyczn  biografi  [19] 
kompozytora.

POM IESZCZEN IE  5  POM IESZCZEN IE  5  ( dom od  f ron tu )( dom od  f r on tu )

Od 10-go roku 
ycia grał Beet-
hoven regularnie na 
organach ko cioła 
Minorytów (obecnie 

w. Remigiusza), z których do dzisiaj zachował si  
kontuar (manuały i pedały stołu gry) [20]. Instrument 
[21] został zniszczony podczas II Wojny wiatowej. 
Jednak e historyczny kontuar organów, podczas ich 
przebudowy w 1904 r., został oddzielony i przeka-
zany do Domu Beethovena. Dwa obrazy olejne Franza 
Rousseau, na cianie po prawej stronie, przedsta-
wiaj  sceny z ycia dworu. W gablotce wida  pierwsze 
wydanie drukiem trzech wczesnych sonat fortepiano-
wych, które dwunastoletni Beethoven zadedykował 
ksi ciu elektorowi.

Beethoven opu cił Bonn w 1792 r., aby wzi   lekcje 
kompozycji u Josepha Haydna [22] w Wiedniu, potem 
miał jako nadworny muzyk powróci  do Bonn. Jed-
nak e zaj cie Nadrenii przez Francuzów w 1794 r. 
doprowadziło do likwidacji władzy ksi cia elektora 
Kolonii i Beethoven pozostał w Wiedniu na stałe. 
Swego rodzinnego miasta Bonn nie zobaczył nigdy 
wi cej. Na po egnanie przyjaciele podarowali mu 
pami tnik (Stammbuch) [23] z najlepszymi ycze-
niami na drog . Na otwartej stronie słynny wpis 
 Ferdinanda hrabiego Waldsteina: „... dzi ki wytrwa-
łej pracowito ci otrzyma Pan: ducha Mozarta z r k 
Haydna”. Beet hoven zadedykował mu pó niej sonat  
opus 53, „Sonat  Waldsteinowsk ”.

 

B E E T H O V E N  W  W I E D N I U

POMIESZCZEN IE  6POMIESZCZEN IE  6

Sztychy portretowe na 
cianie [24] prezentuj  wie-
de skich nauczycieli Beet-
hovena: Josepha Haydna 

(1792-1794), Johanna Georga Albrechtsbergera 
(1794/95) i Antonio Salieriego (1801/02). 

POM IESZCZEN IE  7POMIESZCZEN IE  7
Tu pokazywane s  wystawy 
specjalne dotycz ce  ró nych, 
pojedynczych aspektów ycia 
i twórczo ci Beethovena 
(zob. odpowiedni katalog 
lub składana ulotka w prze-
wodniku). Pojedyncze eks-

ponaty wystawy specjalnej bywaj  równie  wł czane 
do wystawy stałej (do rozpoznania po opisie na sza-
rym tle). Elementy stałe w pomieszczeniu to portret 
Beethovena autorstwa Willibrorda Josepha Mählera 
(1815) [25] oraz drogocenny, historyczny zbiór 
drewnianych instrumentów d tych (Kolekcja Zimmer-
manna) [26].

 I I  P I TRO  I I  P I TRO 

POMIESZCZENIE 8POMIESZCZENIE 8

Ta sala wprowadza zwie-
dzaj cych w wiede -
skie czasy Beethovena. 
Powstałe w 1812 r. 
popiersie Beethovena 
[27], autorstwa wiede -
skiego rze biarza Franza 
Kleina (1779 do przynaj-
mniej 1836) uchodzi za 

wyj tkowo wierne oryginałowi, poniewa  powstało 
na podstawie odcisku gipsowego twarzy Beethovena 
(zob. pomieszczenie 11). wiadectwa głuchoty Beet-
hovena znajduj  si  w gablotce przy cianie po lewej. 
Ju  jako trzydziestolatek miał Beethoven nasilaj ce 
si  problemy ze słuchem, co doprowadzało do poczu-
cia osamotnienia, o czym powiadomił swego przyja-
ciela Wegelera. W rok pó niej napisał, adresowany do 
swych braci, słynny dzisiaj „Testament z Heiligenstadt” 
[28]. Aparaty słuchowe [29] były w stanie pomóc mu 
tylko w niewielkim stopniu, co zmusiło Beethovena 
od ok. 1818 r. do porozumiewania si  z otoczeniem 
za pomoc  notatników, tzw. zeszytów konwersacyj-
nych [30]. Od londy skiego wytwórcy fortepianów, 
Thomasa Broadwooda otrzymał Beethoven w 1817 r. 
prezent w postaci fortepianu [32], tutaj pokazany 
jest egzemplarz takiej samej budowy. Instrument 
słynnego wiede skiego budowniczego fortepianów 
Conrada Grafa był ostatnim fortepianem [33] w yciu 
kompozytora. Ustawienie obu fortepianów młotecz-
kowych  odpowiada ich umiejscowieniu w ostatnim 
wiede skim mieszkaniu Beethovena w „Schwarzspa-
nierhaus”. Nagrania muzyki na obu wspomnianych 
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B E E T H O V E N  –  W  O R YG I N A L E  I 

W  W E R S J I  C Y F R O W E J

Rodzina Beethovenów zamieszkiwała przez kilka lat 
w dzisiejszym zespole budynków Dom Beethovena 
w lewym skrzydle od strony ogrodu ( ółty  dom). Tutaj 
w grudniu 1770 r. urodził si  Ludwig van Beethoven. 
Stowarzyszenie Dom Beethovena utrzymuje w Domu 
Narodzin od 1889 r. miejsce pami ci, które obecnie 
mie ci najwi kszy w wiecie zbiór beethovenianów. 
Pomieszczenia wystawowe prezentuj  wybór ponad 
150 oryginalnych dokumentów z bo skich i wiede -
skich lat Beethovena. W historycznym, s siednim 
budynku po prawej (biały dom w gł bi), w którym 
swego czasu wi towano chrzest Beethovena, znaj-
duje si  od 2004 r. „Cyfrowy Dom Beethovena”. 
Nowoczesne formy prezentacji umo liwiaj  multime-
dialne prze ledzenie ycia i dzieła Beethovena (Studio 
Zbiorów Cyfrowych). Muzyka Beethovena została tu 
całkowicie na nowo zinterpretowana ‒ po raz pierwszy 
jako sztuka audiowizualna, zainscenizowana w wirtual-
nej przestrzeni (Scena  do Wizualizacji Muzyki).

ZWIEDZANIEZWIEDZANIE

Zwiedzanie mo na rozpocz  w dowolnej kolejno ci, 
od:
• Domu Narodzin (muzeum), ółty budynek, wej cie 
od podwórza
• Studia Zbiorów Cyfrowych (multimedialny 
Beethoven), parter białego budynku, wej cie 
z dziedzi ca z rze bami
• Sceny do Wizualizacji Muzyki (teatr wirtualny); 
godziny prezentacji uwidocznione przy kasie, 
zbiórka oczekuj cych w Studio Zbiorów Cyfrowych.
 
Chcemy te  zwróci  uwag  na:
• nasz przewodnik d wi kowy (w wielu j zykach, 
z licznymi wstawkami muzycznymi,  granymi na 
historycznych instrumentach ze zbiorów muzeum) 
• aktualn  wystaw  specjaln  (przewa nie 
w pomieszczeniu 7 muzeum, zob. przewodnik 
specjalny)
• nasz sklep przy muzeum (ze specjaln  seri  CD 
Domu Beethovena i wieloma innymi)
 

PARTERPARTER

POMIESZCZEN IE  1POMIESZCZEN IE  1

Weszli cie Pa stwo do Domu Narodzin Ludwiga van 
Beethovena. Je li zdecydowali cie si  na wypo ycze-
nie przewodnika d wi kowego ‒ otrzymacie go tutaj. 
Muzeum Dom Beethovena składa si  z dwóch pocz t-
kowo oddzielnych budynków. Rodzice Beet hovena 
mieszkali od swego lubu (1767) w ofi cynie od 
strony ogrodu, w której w grudniu 1770 r. urodził 
si  Ludwig van Beethoven. Rodzina zamieszkiwała 
w tym domu przez kilka lat, potem przeprowadzała si  
w Bonn przynajmniej trzykrotnie. Dom Beet hovena jest 
jedynym do dzisiaj zachowanym miejscem zamiesz-
kania Beethovena w Bonn. W XIX wieku cz  fron-
towa budynku słu yła m.in. jako gospoda. Gdy cała 
posiadło  miała by  sprzedana i groziło jej wybu-
rzenie, dwunastu bo skich obywateli ‒ miło ników 
Beethovena zawi zało w 1889 r. Stowarzyszenie Dom 
Beethovena. Oni te  zakupili oba budynki, zlecili ich 
restauracj  i poł czenie, aby urz dzi  tu miejsce 
pami ci. Do dzisiaj Dom Narodzin Beethovena znaj-
duje si  w gestii Stowarzyszenia Dom Beethovena, 
które jest równie  w posiadaniu najwi kszego w wie-
cie zbioru beethovenianów. Dzi ki temu muzeum 
mo e znakomicie zaprezentowa  ycie i dzieło Beet-
hovena. Tablica chronologiczna daje przegl d najwa -
niejszych dat z ycia Beethovena i jego działalno ci 
kompozytorskiej. Ponadto znajduje si  tutaj drzewo 
genealogiczne [1] rodziny van Beethoven oraz plany 
miast Bonn i Wiednia [2]. Na planie Bonn zaznaczono 
te  pó niejsze miejsca zamieszkania Beethovena.

I  P I TRO I  P I TRO 

B E E T H O V E N  W  B O N N

POMIESZCZEN IE  2POMIESZCZEN IE  2

Dziadek Beethovena Ludwig 
(1712-1773) [3] cieszył si  wiel-
kim powa aniem jako nadworny 
kapelmistrz w słu bie kolo skiego 
ksi cia elektora. „Fragment bo -
skiego balu” (1754) [4] pokazuje 
bo sk  orkiestr  dworsk  graj c  
podczas balu maskowego w tea-
trze bo skiego zamku (obecnie 

uniwerstet). Na pierwszym planie ksi  elektor Cle-
mens August. Jego nast pcy, ksi ta elektorzy Maxi-
milian Friedrich [5] i Max Franz [6] (najmłodszy syn 
cesarzowej Marii Teresy, ksi  elektor Kolonii 1784-
1794), byli pracodawcami młodego Beet hovena. Na 
dworze panowała liberalna atmosfera, przesycona 
ideami O wiecenia. Ju  od 1782 r., w wieku lat dwuna-
stu nale ał Ludwig van Beethoven do orkiestry dwor-
skiej, pocz tkowo jako zast pca, a od 1784 r. jako 
stały organista, pó niej równie  jako altowiolinista 
i korepetytor. Dzi ki temu miał Beethoven mo liwo  
ło y  na utrzymanie rodziny. Po mierci matki (1787) 
był sam w pełni odpowiedzialny za rodzin .

Johann van Beethoven próbował swego utalentowa-
nego syna przedstawi  publiczno ci jako „cudowne 
dziecko” (jak w przypadku Mozarta). Najwcze niej-
szym wiadectwem publicznego wyst pu Ludwiga 
van Beethovena jest zapowied  (Avertissement) [7] 
koncertu w Kolonii z 26 marca 1778 r. Ojciec wiado-
mie podał młodszy wiek Ludwiga aby wzbudzi  wi k-
sze zainteresowanie. W 1782 r. ukazała si  pierwsza 
drukowana kompozycja Beethovena [8] (9 wariacji na 
fortepian do marsza Dresslera), zainspirowana przez 
jego najwa niejszego bo skiego nauczyciela, nadwor-
nego organist , kapelmistrza teatru i kompozytora 
Christiana Gottloba Neefe (1748-1798) [9].

POM IESZCZEN IE  3POMIESZCZEN IE  3

W gablotce le y słu bowa 
altówka Beethovena [10] 
z jego bo skich czasów 
(przypuszczalnie wykonana 
przez Sebastiana Dalingera 
ok. 1780 r. w Wiedniu, wg. 
wzoru J. Stainera). Na cia-

nach wisz  sztychy ukazuj ce sylwetki znacz cych 
kompozytorów [11] XVIII stulecia, których dzieła 
miały wpływ na twórczo  młodego Beethovena. Let-
nia rezydencja ksi cia elektora, zamek Augustusburg 
[12] w Brühl oraz jego bo ska rezydencja [13] były 
głównymi o rodkami działalno ci ksi cej orkiestry.

POM IESZCZEN IE  4POMIESZCZEN IE  4

Centralnym tematem s  
tutaj młodzie cze przyja -
nie Beethovena. rodkowa 
sylwetka nad gablotk  
przedstawia najwcze niejszy 
portret [14] Beethovena, 
w wieku 16 lat. Sylwetki po 
lewej i po prawej [15] poka-

zuj  rodzin  von Breuning, maj c  ogromne znacze-
nie dla Beethovena. Z dzie mi był zaprzyja niony 
i udzielał im lekcji gry na fortepianie. Matce, Helenie 
von Breuning [16] zawdzi czał Beethoven po mierci 
własnej matki (1787) macierzy sk  porad  i rozwój 
umysłowy. wiadectwem do ywotniej przyja ni s  
le ce w gablotce karty z yczeniami [17] Beethovena 
i Eleonory von Breuning. Przyjacielem Beethovena 
z młodo ci był tak e pó niejszy m  Eleonory, lekarz 
Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18]. On te  
wydał w 1838 r. pierwsz  autentyczn  biografi  [19] 
kompozytora.

POM IESZCZEN IE  5  POM IESZCZEN IE  5  ( dom od  f ron tu )( dom od  f r on tu )

Od 10-go roku 
ycia grał Beet-
hoven regularnie na 
organach ko cioła 
Minorytów (obecnie 

w. Remigiusza), z których do dzisiaj zachował si  
kontuar (manuały i pedały stołu gry) [20]. Instrument 
[21] został zniszczony podczas II Wojny wiatowej. 
Jednak e historyczny kontuar organów, podczas ich 
przebudowy w 1904 r., został oddzielony i przeka-
zany do Domu Beethovena. Dwa obrazy olejne Franza 
Rousseau, na cianie po prawej stronie, przedsta-
wiaj  sceny z ycia dworu. W gablotce wida  pierwsze 
wydanie drukiem trzech wczesnych sonat fortepiano-
wych, które dwunastoletni Beethoven zadedykował 
ksi ciu elektorowi.

Beethoven opu cił Bonn w 1792 r., aby wzi   lekcje 
kompozycji u Josepha Haydna [22] w Wiedniu, potem 
miał jako nadworny muzyk powróci  do Bonn. Jed-
nak e zaj cie Nadrenii przez Francuzów w 1794 r. 
doprowadziło do likwidacji władzy ksi cia elektora 
Kolonii i Beethoven pozostał w Wiedniu na stałe. 
Swego rodzinnego miasta Bonn nie zobaczył nigdy 
wi cej. Na po egnanie przyjaciele podarowali mu 
pami tnik (Stammbuch) [23] z najlepszymi ycze-
niami na drog . Na otwartej stronie słynny wpis 
 Ferdinanda hrabiego Waldsteina: „... dzi ki wytrwa-
łej pracowito ci otrzyma Pan: ducha Mozarta z r k 
Haydna”. Beet hoven zadedykował mu pó niej sonat  
opus 53, „Sonat  Waldsteinowsk ”.

 

B E E T H O V E N  W  W I E D N I U

POMIESZCZEN IE  6POMIESZCZEN IE  6

Sztychy portretowe na 
cianie [24] prezentuj  wie-
de skich nauczycieli Beet-
hovena: Josepha Haydna 

(1792-1794), Johanna Georga Albrechtsbergera 
(1794/95) i Antonio Salieriego (1801/02). 

POM IESZCZEN IE  7POMIESZCZEN IE  7
Tu pokazywane s  wystawy 
specjalne dotycz ce  ró nych, 
pojedynczych aspektów ycia 
i twórczo ci Beethovena 
(zob. odpowiedni katalog 
lub składana ulotka w prze-
wodniku). Pojedyncze eks-

ponaty wystawy specjalnej bywaj  równie  wł czane 
do wystawy stałej (do rozpoznania po opisie na sza-
rym tle). Elementy stałe w pomieszczeniu to portret 
Beethovena autorstwa Willibrorda Josepha Mählera 
(1815) [25] oraz drogocenny, historyczny zbiór 
drewnianych instrumentów d tych (Kolekcja Zimmer-
manna) [26].

 I I  P I TRO  I I  P I TRO 

POMIESZCZENIE 8POMIESZCZENIE 8

Ta sala wprowadza zwie-
dzaj cych w wiede -
skie czasy Beethovena. 
Powstałe w 1812 r. 
popiersie Beethovena 
[27], autorstwa wiede -
skiego rze biarza Franza 
Kleina (1779 do przynaj-
mniej 1836) uchodzi za 

wyj tkowo wierne oryginałowi, poniewa  powstało 
na podstawie odcisku gipsowego twarzy Beethovena 
(zob. pomieszczenie 11). wiadectwa głuchoty Beet-
hovena znajduj  si  w gablotce przy cianie po lewej. 
Ju  jako trzydziestolatek miał Beethoven nasilaj ce 
si  problemy ze słuchem, co doprowadzało do poczu-
cia osamotnienia, o czym powiadomił swego przyja-
ciela Wegelera. W rok pó niej napisał, adresowany do 
swych braci, słynny dzisiaj „Testament z Heiligenstadt” 
[28]. Aparaty słuchowe [29] były w stanie pomóc mu 
tylko w niewielkim stopniu, co zmusiło Beethovena 
od ok. 1818 r. do porozumiewania si  z otoczeniem 
za pomoc  notatników, tzw. zeszytów konwersacyj-
nych [30]. Od londy skiego wytwórcy fortepianów, 
Thomasa Broadwooda otrzymał Beethoven w 1817 r. 
prezent w postaci fortepianu [32], tutaj pokazany 
jest egzemplarz takiej samej budowy. Instrument 
słynnego wiede skiego budowniczego fortepianów 
Conrada Grafa był ostatnim fortepianem [33] w yciu 
kompozytora. Ustawienie obu fortepianów młotecz-
kowych  odpowiada ich umiejscowieniu w ostatnim 
wiede skim mieszkaniu Beethovena w „Schwarzspa-
nierhaus”. Nagrania muzyki na obu wspomnianych 
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B E E T H O V E N  –  W  O R YG I N A L E  I 

W  W E R S J I  C Y F R O W E J

Rodzina Beethovenów zamieszkiwała przez kilka lat 
w dzisiejszym zespole budynków Dom Beethovena 
w lewym skrzydle od strony ogrodu ( ółty  dom). Tutaj 
w grudniu 1770 r. urodził si  Ludwig van Beethoven. 
Stowarzyszenie Dom Beethovena utrzymuje w Domu 
Narodzin od 1889 r. miejsce pami ci, które obecnie 
mie ci najwi kszy w wiecie zbiór beethovenianów. 
Pomieszczenia wystawowe prezentuj  wybór ponad 
150 oryginalnych dokumentów z bo skich i wiede -
skich lat Beethovena. W historycznym, s siednim 
budynku po prawej (biały dom w gł bi), w którym 
swego czasu wi towano chrzest Beethovena, znaj-
duje si  od 2004 r. „Cyfrowy Dom Beethovena”. 
Nowoczesne formy prezentacji umo liwiaj  multime-
dialne prze ledzenie ycia i dzieła Beethovena (Studio 
Zbiorów Cyfrowych). Muzyka Beethovena została tu 
całkowicie na nowo zinterpretowana ‒ po raz pierwszy 
jako sztuka audiowizualna, zainscenizowana w wirtual-
nej przestrzeni (Scena  do Wizualizacji Muzyki).

ZWIEDZANIEZWIEDZANIE

Zwiedzanie mo na rozpocz  w dowolnej kolejno ci, 
od:
• Domu Narodzin (muzeum), ółty budynek, wej cie 
od podwórza
• Studia Zbiorów Cyfrowych (multimedialny 
Beethoven), parter białego budynku, wej cie 
z dziedzi ca z rze bami
• Sceny do Wizualizacji Muzyki (teatr wirtualny); 
godziny prezentacji uwidocznione przy kasie, 
zbiórka oczekuj cych w Studio Zbiorów Cyfrowych.
 
Chcemy te  zwróci  uwag  na:
• nasz przewodnik d wi kowy (w wielu j zykach, 
z licznymi wstawkami muzycznymi,  granymi na 
historycznych instrumentach ze zbiorów muzeum) 
• aktualn  wystaw  specjaln  (przewa nie 
w pomieszczeniu 7 muzeum, zob. przewodnik 
specjalny)
• nasz sklep przy muzeum (ze specjaln  seri  CD 
Domu Beethovena i wieloma innymi)
 

PARTERPARTER

POMIESZCZEN IE  1POMIESZCZEN IE  1

Weszli cie Pa stwo do Domu Narodzin Ludwiga van 
Beethovena. Je li zdecydowali cie si  na wypo ycze-
nie przewodnika d wi kowego ‒ otrzymacie go tutaj. 
Muzeum Dom Beethovena składa si  z dwóch pocz t-
kowo oddzielnych budynków. Rodzice Beet hovena 
mieszkali od swego lubu (1767) w ofi cynie od 
strony ogrodu, w której w grudniu 1770 r. urodził 
si  Ludwig van Beethoven. Rodzina zamieszkiwała 
w tym domu przez kilka lat, potem przeprowadzała si  
w Bonn przynajmniej trzykrotnie. Dom Beet hovena jest 
jedynym do dzisiaj zachowanym miejscem zamiesz-
kania Beethovena w Bonn. W XIX wieku cz  fron-
towa budynku słu yła m.in. jako gospoda. Gdy cała 
posiadło  miała by  sprzedana i groziło jej wybu-
rzenie, dwunastu bo skich obywateli ‒ miło ników 
Beethovena zawi zało w 1889 r. Stowarzyszenie Dom 
Beethovena. Oni te  zakupili oba budynki, zlecili ich 
restauracj  i poł czenie, aby urz dzi  tu miejsce 
pami ci. Do dzisiaj Dom Narodzin Beethovena znaj-
duje si  w gestii Stowarzyszenia Dom Beethovena, 
które jest równie  w posiadaniu najwi kszego w wie-
cie zbioru beethovenianów. Dzi ki temu muzeum 
mo e znakomicie zaprezentowa  ycie i dzieło Beet-
hovena. Tablica chronologiczna daje przegl d najwa -
niejszych dat z ycia Beethovena i jego działalno ci 
kompozytorskiej. Ponadto znajduje si  tutaj drzewo 
genealogiczne [1] rodziny van Beethoven oraz plany 
miast Bonn i Wiednia [2]. Na planie Bonn zaznaczono 
te  pó niejsze miejsca zamieszkania Beethovena.
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Dziadek Beethovena Ludwig 
(1712-1773) [3] cieszył si  wiel-
kim powa aniem jako nadworny 
kapelmistrz w słu bie kolo skiego 
ksi cia elektora. „Fragment bo -
skiego balu” (1754) [4] pokazuje 
bo sk  orkiestr  dworsk  graj c  
podczas balu maskowego w tea-
trze bo skiego zamku (obecnie 

uniwerstet). Na pierwszym planie ksi  elektor Cle-
mens August. Jego nast pcy, ksi ta elektorzy Maxi-
milian Friedrich [5] i Max Franz [6] (najmłodszy syn 
cesarzowej Marii Teresy, ksi  elektor Kolonii 1784-
1794), byli pracodawcami młodego Beet hovena. Na 
dworze panowała liberalna atmosfera, przesycona 
ideami O wiecenia. Ju  od 1782 r., w wieku lat dwuna-
stu nale ał Ludwig van Beethoven do orkiestry dwor-
skiej, pocz tkowo jako zast pca, a od 1784 r. jako 
stały organista, pó niej równie  jako altowiolinista 
i korepetytor. Dzi ki temu miał Beethoven mo liwo  
ło y  na utrzymanie rodziny. Po mierci matki (1787) 
był sam w pełni odpowiedzialny za rodzin .

Johann van Beethoven próbował swego utalentowa-
nego syna przedstawi  publiczno ci jako „cudowne 
dziecko” (jak w przypadku Mozarta). Najwcze niej-
szym wiadectwem publicznego wyst pu Ludwiga 
van Beethovena jest zapowied  (Avertissement) [7] 
koncertu w Kolonii z 26 marca 1778 r. Ojciec wiado-
mie podał młodszy wiek Ludwiga aby wzbudzi  wi k-
sze zainteresowanie. W 1782 r. ukazała si  pierwsza 
drukowana kompozycja Beethovena [8] (9 wariacji na 
fortepian do marsza Dresslera), zainspirowana przez 
jego najwa niejszego bo skiego nauczyciela, nadwor-
nego organist , kapelmistrza teatru i kompozytora 
Christiana Gottloba Neefe (1748-1798) [9].

POM IESZCZEN IE  3POMIESZCZEN IE  3

W gablotce le y słu bowa 
altówka Beethovena [10] 
z jego bo skich czasów 
(przypuszczalnie wykonana 
przez Sebastiana Dalingera 
ok. 1780 r. w Wiedniu, wg. 
wzoru J. Stainera). Na cia-

nach wisz  sztychy ukazuj ce sylwetki znacz cych 
kompozytorów [11] XVIII stulecia, których dzieła 
miały wpływ na twórczo  młodego Beethovena. Let-
nia rezydencja ksi cia elektora, zamek Augustusburg 
[12] w Brühl oraz jego bo ska rezydencja [13] były 
głównymi o rodkami działalno ci ksi cej orkiestry.

POM IESZCZEN IE  4POMIESZCZEN IE  4

Centralnym tematem s  
tutaj młodzie cze przyja -
nie Beethovena. rodkowa 
sylwetka nad gablotk  
przedstawia najwcze niejszy 
portret [14] Beethovena, 
w wieku 16 lat. Sylwetki po 
lewej i po prawej [15] poka-

zuj  rodzin  von Breuning, maj c  ogromne znacze-
nie dla Beethovena. Z dzie mi był zaprzyja niony 
i udzielał im lekcji gry na fortepianie. Matce, Helenie 
von Breuning [16] zawdzi czał Beethoven po mierci 
własnej matki (1787) macierzy sk  porad  i rozwój 
umysłowy. wiadectwem do ywotniej przyja ni s  
le ce w gablotce karty z yczeniami [17] Beethovena 
i Eleonory von Breuning. Przyjacielem Beethovena 
z młodo ci był tak e pó niejszy m  Eleonory, lekarz 
Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18]. On te  
wydał w 1838 r. pierwsz  autentyczn  biografi  [19] 
kompozytora.

POM IESZCZEN IE  5  POM IESZCZEN IE  5  ( dom od  f ron tu )( dom od  f r on tu )

Od 10-go roku 
ycia grał Beet-
hoven regularnie na 
organach ko cioła 
Minorytów (obecnie 

w. Remigiusza), z których do dzisiaj zachował si  
kontuar (manuały i pedały stołu gry) [20]. Instrument 
[21] został zniszczony podczas II Wojny wiatowej. 
Jednak e historyczny kontuar organów, podczas ich 
przebudowy w 1904 r., został oddzielony i przeka-
zany do Domu Beethovena. Dwa obrazy olejne Franza 
Rousseau, na cianie po prawej stronie, przedsta-
wiaj  sceny z ycia dworu. W gablotce wida  pierwsze 
wydanie drukiem trzech wczesnych sonat fortepiano-
wych, które dwunastoletni Beethoven zadedykował 
ksi ciu elektorowi.

Beethoven opu cił Bonn w 1792 r., aby wzi   lekcje 
kompozycji u Josepha Haydna [22] w Wiedniu, potem 
miał jako nadworny muzyk powróci  do Bonn. Jed-
nak e zaj cie Nadrenii przez Francuzów w 1794 r. 
doprowadziło do likwidacji władzy ksi cia elektora 
Kolonii i Beethoven pozostał w Wiedniu na stałe. 
Swego rodzinnego miasta Bonn nie zobaczył nigdy 
wi cej. Na po egnanie przyjaciele podarowali mu 
pami tnik (Stammbuch) [23] z najlepszymi ycze-
niami na drog . Na otwartej stronie słynny wpis 
 Ferdinanda hrabiego Waldsteina: „... dzi ki wytrwa-
łej pracowito ci otrzyma Pan: ducha Mozarta z r k 
Haydna”. Beet hoven zadedykował mu pó niej sonat  
opus 53, „Sonat  Waldsteinowsk ”.
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Sztychy portretowe na 
cianie [24] prezentuj  wie-
de skich nauczycieli Beet-
hovena: Josepha Haydna 

(1792-1794), Johanna Georga Albrechtsbergera 
(1794/95) i Antonio Salieriego (1801/02). 
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Tu pokazywane s  wystawy 
specjalne dotycz ce  ró nych, 
pojedynczych aspektów ycia 
i twórczo ci Beethovena 
(zob. odpowiedni katalog 
lub składana ulotka w prze-
wodniku). Pojedyncze eks-

ponaty wystawy specjalnej bywaj  równie  wł czane 
do wystawy stałej (do rozpoznania po opisie na sza-
rym tle). Elementy stałe w pomieszczeniu to portret 
Beethovena autorstwa Willibrorda Josepha Mählera 
(1815) [25] oraz drogocenny, historyczny zbiór 
drewnianych instrumentów d tych (Kolekcja Zimmer-
manna) [26].
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Ta sala wprowadza zwie-
dzaj cych w wiede -
skie czasy Beethovena. 
Powstałe w 1812 r. 
popiersie Beethovena 
[27], autorstwa wiede -
skiego rze biarza Franza 
Kleina (1779 do przynaj-
mniej 1836) uchodzi za 

wyj tkowo wierne oryginałowi, poniewa  powstało 
na podstawie odcisku gipsowego twarzy Beethovena 
(zob. pomieszczenie 11). wiadectwa głuchoty Beet-
hovena znajduj  si  w gablotce przy cianie po lewej. 
Ju  jako trzydziestolatek miał Beethoven nasilaj ce 
si  problemy ze słuchem, co doprowadzało do poczu-
cia osamotnienia, o czym powiadomił swego przyja-
ciela Wegelera. W rok pó niej napisał, adresowany do 
swych braci, słynny dzisiaj „Testament z Heiligenstadt” 
[28]. Aparaty słuchowe [29] były w stanie pomóc mu 
tylko w niewielkim stopniu, co zmusiło Beethovena 
od ok. 1818 r. do porozumiewania si  z otoczeniem 
za pomoc  notatników, tzw. zeszytów konwersacyj-
nych [30]. Od londy skiego wytwórcy fortepianów, 
Thomasa Broadwooda otrzymał Beethoven w 1817 r. 
prezent w postaci fortepianu [32], tutaj pokazany 
jest egzemplarz takiej samej budowy. Instrument 
słynnego wiede skiego budowniczego fortepianów 
Conrada Grafa był ostatnim fortepianem [33] w yciu 
kompozytora. Ustawienie obu fortepianów młotecz-
kowych  odpowiada ich umiejscowieniu w ostatnim 
wiede skim mieszkaniu Beethovena w „Schwarzspa-
nierhaus”. Nagrania muzyki na obu wspomnianych 
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B E E T H O V E N  –  W  O R YG I N A L E  I 

W  W E R S J I  C Y F R O W E J

Rodzina Beethovenów zamieszkiwała przez kilka lat 
w dzisiejszym zespole budynków Dom Beethovena 
w lewym skrzydle od strony ogrodu ( ółty  dom). Tutaj 
w grudniu 1770 r. urodził si  Ludwig van Beethoven. 
Stowarzyszenie Dom Beethovena utrzymuje w Domu 
Narodzin od 1889 r. miejsce pami ci, które obecnie 
mie ci najwi kszy w wiecie zbiór beethovenianów. 
Pomieszczenia wystawowe prezentuj  wybór ponad 
150 oryginalnych dokumentów z bo skich i wiede -
skich lat Beethovena. W historycznym, s siednim 
budynku po prawej (biały dom w gł bi), w którym 
swego czasu wi towano chrzest Beethovena, znaj-
duje si  od 2004 r. „Cyfrowy Dom Beethovena”. 
Nowoczesne formy prezentacji umo liwiaj  multime-
dialne prze ledzenie ycia i dzieła Beethovena (Studio 
Zbiorów Cyfrowych). Muzyka Beethovena została tu 
całkowicie na nowo zinterpretowana ‒ po raz pierwszy 
jako sztuka audiowizualna, zainscenizowana w wirtual-
nej przestrzeni (Scena  do Wizualizacji Muzyki).

ZWIEDZANIEZWIEDZANIE

Zwiedzanie mo na rozpocz  w dowolnej kolejno ci, 
od:
• Domu Narodzin (muzeum), ółty budynek, wej cie 
od podwórza
• Studia Zbiorów Cyfrowych (multimedialny 
Beethoven), parter białego budynku, wej cie 
z dziedzi ca z rze bami
• Sceny do Wizualizacji Muzyki (teatr wirtualny); 
godziny prezentacji uwidocznione przy kasie, 
zbiórka oczekuj cych w Studio Zbiorów Cyfrowych.
 
Chcemy te  zwróci  uwag  na:
• nasz przewodnik d wi kowy (w wielu j zykach, 
z licznymi wstawkami muzycznymi,  granymi na 
historycznych instrumentach ze zbiorów muzeum) 
• aktualn  wystaw  specjaln  (przewa nie 
w pomieszczeniu 7 muzeum, zob. przewodnik 
specjalny)
• nasz sklep przy muzeum (ze specjaln  seri  CD 
Domu Beethovena i wieloma innymi)
 

PARTERPARTER
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Weszli cie Pa stwo do Domu Narodzin Ludwiga van 
Beethovena. Je li zdecydowali cie si  na wypo ycze-
nie przewodnika d wi kowego ‒ otrzymacie go tutaj. 
Muzeum Dom Beethovena składa si  z dwóch pocz t-
kowo oddzielnych budynków. Rodzice Beet hovena 
mieszkali od swego lubu (1767) w ofi cynie od 
strony ogrodu, w której w grudniu 1770 r. urodził 
si  Ludwig van Beethoven. Rodzina zamieszkiwała 
w tym domu przez kilka lat, potem przeprowadzała si  
w Bonn przynajmniej trzykrotnie. Dom Beet hovena jest 
jedynym do dzisiaj zachowanym miejscem zamiesz-
kania Beethovena w Bonn. W XIX wieku cz  fron-
towa budynku słu yła m.in. jako gospoda. Gdy cała 
posiadło  miała by  sprzedana i groziło jej wybu-
rzenie, dwunastu bo skich obywateli ‒ miło ników 
Beethovena zawi zało w 1889 r. Stowarzyszenie Dom 
Beethovena. Oni te  zakupili oba budynki, zlecili ich 
restauracj  i poł czenie, aby urz dzi  tu miejsce 
pami ci. Do dzisiaj Dom Narodzin Beethovena znaj-
duje si  w gestii Stowarzyszenia Dom Beethovena, 
które jest równie  w posiadaniu najwi kszego w wie-
cie zbioru beethovenianów. Dzi ki temu muzeum 
mo e znakomicie zaprezentowa  ycie i dzieło Beet-
hovena. Tablica chronologiczna daje przegl d najwa -
niejszych dat z ycia Beethovena i jego działalno ci 
kompozytorskiej. Ponadto znajduje si  tutaj drzewo 
genealogiczne [1] rodziny van Beethoven oraz plany 
miast Bonn i Wiednia [2]. Na planie Bonn zaznaczono 
te  pó niejsze miejsca zamieszkania Beethovena.
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Dziadek Beethovena Ludwig 
(1712-1773) [3] cieszył si  wiel-
kim powa aniem jako nadworny 
kapelmistrz w słu bie kolo skiego 
ksi cia elektora. „Fragment bo -
skiego balu” (1754) [4] pokazuje 
bo sk  orkiestr  dworsk  graj c  
podczas balu maskowego w tea-
trze bo skiego zamku (obecnie 

uniwerstet). Na pierwszym planie ksi  elektor Cle-
mens August. Jego nast pcy, ksi ta elektorzy Maxi-
milian Friedrich [5] i Max Franz [6] (najmłodszy syn 
cesarzowej Marii Teresy, ksi  elektor Kolonii 1784-
1794), byli pracodawcami młodego Beet hovena. Na 
dworze panowała liberalna atmosfera, przesycona 
ideami O wiecenia. Ju  od 1782 r., w wieku lat dwuna-
stu nale ał Ludwig van Beethoven do orkiestry dwor-
skiej, pocz tkowo jako zast pca, a od 1784 r. jako 
stały organista, pó niej równie  jako altowiolinista 
i korepetytor. Dzi ki temu miał Beethoven mo liwo  
ło y  na utrzymanie rodziny. Po mierci matki (1787) 
był sam w pełni odpowiedzialny za rodzin .

Johann van Beethoven próbował swego utalentowa-
nego syna przedstawi  publiczno ci jako „cudowne 
dziecko” (jak w przypadku Mozarta). Najwcze niej-
szym wiadectwem publicznego wyst pu Ludwiga 
van Beethovena jest zapowied  (Avertissement) [7] 
koncertu w Kolonii z 26 marca 1778 r. Ojciec wiado-
mie podał młodszy wiek Ludwiga aby wzbudzi  wi k-
sze zainteresowanie. W 1782 r. ukazała si  pierwsza 
drukowana kompozycja Beethovena [8] (9 wariacji na 
fortepian do marsza Dresslera), zainspirowana przez 
jego najwa niejszego bo skiego nauczyciela, nadwor-
nego organist , kapelmistrza teatru i kompozytora 
Christiana Gottloba Neefe (1748-1798) [9].
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W gablotce le y słu bowa 
altówka Beethovena [10] 
z jego bo skich czasów 
(przypuszczalnie wykonana 
przez Sebastiana Dalingera 
ok. 1780 r. w Wiedniu, wg. 
wzoru J. Stainera). Na cia-

nach wisz  sztychy ukazuj ce sylwetki znacz cych 
kompozytorów [11] XVIII stulecia, których dzieła 
miały wpływ na twórczo  młodego Beethovena. Let-
nia rezydencja ksi cia elektora, zamek Augustusburg 
[12] w Brühl oraz jego bo ska rezydencja [13] były 
głównymi o rodkami działalno ci ksi cej orkiestry.
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Centralnym tematem s  
tutaj młodzie cze przyja -
nie Beethovena. rodkowa 
sylwetka nad gablotk  
przedstawia najwcze niejszy 
portret [14] Beethovena, 
w wieku 16 lat. Sylwetki po 
lewej i po prawej [15] poka-

zuj  rodzin  von Breuning, maj c  ogromne znacze-
nie dla Beethovena. Z dzie mi był zaprzyja niony 
i udzielał im lekcji gry na fortepianie. Matce, Helenie 
von Breuning [16] zawdzi czał Beethoven po mierci 
własnej matki (1787) macierzy sk  porad  i rozwój 
umysłowy. wiadectwem do ywotniej przyja ni s  
le ce w gablotce karty z yczeniami [17] Beethovena 
i Eleonory von Breuning. Przyjacielem Beethovena 
z młodo ci był tak e pó niejszy m  Eleonory, lekarz 
Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18]. On te  
wydał w 1838 r. pierwsz  autentyczn  biografi  [19] 
kompozytora.
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Od 10-go roku 
ycia grał Beet-
hoven regularnie na 
organach ko cioła 
Minorytów (obecnie 

w. Remigiusza), z których do dzisiaj zachował si  
kontuar (manuały i pedały stołu gry) [20]. Instrument 
[21] został zniszczony podczas II Wojny wiatowej. 
Jednak e historyczny kontuar organów, podczas ich 
przebudowy w 1904 r., został oddzielony i przeka-
zany do Domu Beethovena. Dwa obrazy olejne Franza 
Rousseau, na cianie po prawej stronie, przedsta-
wiaj  sceny z ycia dworu. W gablotce wida  pierwsze 
wydanie drukiem trzech wczesnych sonat fortepiano-
wych, które dwunastoletni Beethoven zadedykował 
ksi ciu elektorowi.

Beethoven opu cił Bonn w 1792 r., aby wzi   lekcje 
kompozycji u Josepha Haydna [22] w Wiedniu, potem 
miał jako nadworny muzyk powróci  do Bonn. Jed-
nak e zaj cie Nadrenii przez Francuzów w 1794 r. 
doprowadziło do likwidacji władzy ksi cia elektora 
Kolonii i Beethoven pozostał w Wiedniu na stałe. 
Swego rodzinnego miasta Bonn nie zobaczył nigdy 
wi cej. Na po egnanie przyjaciele podarowali mu 
pami tnik (Stammbuch) [23] z najlepszymi ycze-
niami na drog . Na otwartej stronie słynny wpis 
 Ferdinanda hrabiego Waldsteina: „... dzi ki wytrwa-
łej pracowito ci otrzyma Pan: ducha Mozarta z r k 
Haydna”. Beet hoven zadedykował mu pó niej sonat  
opus 53, „Sonat  Waldsteinowsk ”.
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Sztychy portretowe na 
cianie [24] prezentuj  wie-
de skich nauczycieli Beet-
hovena: Josepha Haydna 

(1792-1794), Johanna Georga Albrechtsbergera 
(1794/95) i Antonio Salieriego (1801/02). 

POM IESZCZEN IE  7POMIESZCZEN IE  7
Tu pokazywane s  wystawy 
specjalne dotycz ce  ró nych, 
pojedynczych aspektów ycia 
i twórczo ci Beethovena 
(zob. odpowiedni katalog 
lub składana ulotka w prze-
wodniku). Pojedyncze eks-

ponaty wystawy specjalnej bywaj  równie  wł czane 
do wystawy stałej (do rozpoznania po opisie na sza-
rym tle). Elementy stałe w pomieszczeniu to portret 
Beethovena autorstwa Willibrorda Josepha Mählera 
(1815) [25] oraz drogocenny, historyczny zbiór 
drewnianych instrumentów d tych (Kolekcja Zimmer-
manna) [26].
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Ta sala wprowadza zwie-
dzaj cych w wiede -
skie czasy Beethovena. 
Powstałe w 1812 r. 
popiersie Beethovena 
[27], autorstwa wiede -
skiego rze biarza Franza 
Kleina (1779 do przynaj-
mniej 1836) uchodzi za 

wyj tkowo wierne oryginałowi, poniewa  powstało 
na podstawie odcisku gipsowego twarzy Beethovena 
(zob. pomieszczenie 11). wiadectwa głuchoty Beet-
hovena znajduj  si  w gablotce przy cianie po lewej. 
Ju  jako trzydziestolatek miał Beethoven nasilaj ce 
si  problemy ze słuchem, co doprowadzało do poczu-
cia osamotnienia, o czym powiadomił swego przyja-
ciela Wegelera. W rok pó niej napisał, adresowany do 
swych braci, słynny dzisiaj „Testament z Heiligenstadt” 
[28]. Aparaty słuchowe [29] były w stanie pomóc mu 
tylko w niewielkim stopniu, co zmusiło Beethovena 
od ok. 1818 r. do porozumiewania si  z otoczeniem 
za pomoc  notatników, tzw. zeszytów konwersacyj-
nych [30]. Od londy skiego wytwórcy fortepianów, 
Thomasa Broadwooda otrzymał Beethoven w 1817 r. 
prezent w postaci fortepianu [32], tutaj pokazany 
jest egzemplarz takiej samej budowy. Instrument 
słynnego wiede skiego budowniczego fortepianów 
Conrada Grafa był ostatnim fortepianem [33] w yciu 
kompozytora. Ustawienie obu fortepianów młotecz-
kowych  odpowiada ich umiejscowieniu w ostatnim 
wiede skim mieszkaniu Beethovena w „Schwarzspa-
nierhaus”. Nagrania muzyki na obu wspomnianych 
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B E E T H O V E N  –  W  O R YG I N A L E  I 

W  W E R S J I  C Y F R O W E J

Rodzina Beethovenów zamieszkiwała przez kilka lat 
w dzisiejszym zespole budynków Dom Beethovena 
w lewym skrzydle od strony ogrodu ( ółty  dom). Tutaj 
w grudniu 1770 r. urodził si  Ludwig van Beethoven. 
Stowarzyszenie Dom Beethovena utrzymuje w Domu 
Narodzin od 1889 r. miejsce pami ci, które obecnie 
mie ci najwi kszy w wiecie zbiór beethovenianów. 
Pomieszczenia wystawowe prezentuj  wybór ponad 
150 oryginalnych dokumentów z bo skich i wiede -
skich lat Beethovena. W historycznym, s siednim 
budynku po prawej (biały dom w gł bi), w którym 
swego czasu wi towano chrzest Beethovena, znaj-
duje si  od 2004 r. „Cyfrowy Dom Beethovena”. 
Nowoczesne formy prezentacji umo liwiaj  multime-
dialne prze ledzenie ycia i dzieła Beethovena (Studio 
Zbiorów Cyfrowych). Muzyka Beethovena została tu 
całkowicie na nowo zinterpretowana ‒ po raz pierwszy 
jako sztuka audiowizualna, zainscenizowana w wirtual-
nej przestrzeni (Scena  do Wizualizacji Muzyki).

ZWIEDZANIEZWIEDZANIE

Zwiedzanie mo na rozpocz  w dowolnej kolejno ci, 
od:
• Domu Narodzin (muzeum), ółty budynek, wej cie 
od podwórza
• Studia Zbiorów Cyfrowych (multimedialny 
Beethoven), parter białego budynku, wej cie 
z dziedzi ca z rze bami
• Sceny do Wizualizacji Muzyki (teatr wirtualny); 
godziny prezentacji uwidocznione przy kasie, 
zbiórka oczekuj cych w Studio Zbiorów Cyfrowych.
 
Chcemy te  zwróci  uwag  na:
• nasz przewodnik d wi kowy (w wielu j zykach, 
z licznymi wstawkami muzycznymi,  granymi na 
historycznych instrumentach ze zbiorów muzeum) 
• aktualn  wystaw  specjaln  (przewa nie 
w pomieszczeniu 7 muzeum, zob. przewodnik 
specjalny)
• nasz sklep przy muzeum (ze specjaln  seri  CD 
Domu Beethovena i wieloma innymi)
 

PARTERPARTER

POMIESZCZEN IE  1POMIESZCZEN IE  1

Weszli cie Pa stwo do Domu Narodzin Ludwiga van 
Beethovena. Je li zdecydowali cie si  na wypo ycze-
nie przewodnika d wi kowego ‒ otrzymacie go tutaj. 
Muzeum Dom Beethovena składa si  z dwóch pocz t-
kowo oddzielnych budynków. Rodzice Beet hovena 
mieszkali od swego lubu (1767) w ofi cynie od 
strony ogrodu, w której w grudniu 1770 r. urodził 
si  Ludwig van Beethoven. Rodzina zamieszkiwała 
w tym domu przez kilka lat, potem przeprowadzała si  
w Bonn przynajmniej trzykrotnie. Dom Beet hovena jest 
jedynym do dzisiaj zachowanym miejscem zamiesz-
kania Beethovena w Bonn. W XIX wieku cz  fron-
towa budynku słu yła m.in. jako gospoda. Gdy cała 
posiadło  miała by  sprzedana i groziło jej wybu-
rzenie, dwunastu bo skich obywateli ‒ miło ników 
Beethovena zawi zało w 1889 r. Stowarzyszenie Dom 
Beethovena. Oni te  zakupili oba budynki, zlecili ich 
restauracj  i poł czenie, aby urz dzi  tu miejsce 
pami ci. Do dzisiaj Dom Narodzin Beethovena znaj-
duje si  w gestii Stowarzyszenia Dom Beethovena, 
które jest równie  w posiadaniu najwi kszego w wie-
cie zbioru beethovenianów. Dzi ki temu muzeum 
mo e znakomicie zaprezentowa  ycie i dzieło Beet-
hovena. Tablica chronologiczna daje przegl d najwa -
niejszych dat z ycia Beethovena i jego działalno ci 
kompozytorskiej. Ponadto znajduje si  tutaj drzewo 
genealogiczne [1] rodziny van Beethoven oraz plany 
miast Bonn i Wiednia [2]. Na planie Bonn zaznaczono 
te  pó niejsze miejsca zamieszkania Beethovena.

I  P I TRO I  P I TRO 

B E E T H O V E N  W  B O N N

POMIESZCZEN IE  2POMIESZCZEN IE  2

Dziadek Beethovena Ludwig 
(1712-1773) [3] cieszył si  wiel-
kim powa aniem jako nadworny 
kapelmistrz w słu bie kolo skiego 
ksi cia elektora. „Fragment bo -
skiego balu” (1754) [4] pokazuje 
bo sk  orkiestr  dworsk  graj c  
podczas balu maskowego w tea-
trze bo skiego zamku (obecnie 

uniwerstet). Na pierwszym planie ksi  elektor Cle-
mens August. Jego nast pcy, ksi ta elektorzy Maxi-
milian Friedrich [5] i Max Franz [6] (najmłodszy syn 
cesarzowej Marii Teresy, ksi  elektor Kolonii 1784-
1794), byli pracodawcami młodego Beet hovena. Na 
dworze panowała liberalna atmosfera, przesycona 
ideami O wiecenia. Ju  od 1782 r., w wieku lat dwuna-
stu nale ał Ludwig van Beethoven do orkiestry dwor-
skiej, pocz tkowo jako zast pca, a od 1784 r. jako 
stały organista, pó niej równie  jako altowiolinista 
i korepetytor. Dzi ki temu miał Beethoven mo liwo  
ło y  na utrzymanie rodziny. Po mierci matki (1787) 
był sam w pełni odpowiedzialny za rodzin .

Johann van Beethoven próbował swego utalentowa-
nego syna przedstawi  publiczno ci jako „cudowne 
dziecko” (jak w przypadku Mozarta). Najwcze niej-
szym wiadectwem publicznego wyst pu Ludwiga 
van Beethovena jest zapowied  (Avertissement) [7] 
koncertu w Kolonii z 26 marca 1778 r. Ojciec wiado-
mie podał młodszy wiek Ludwiga aby wzbudzi  wi k-
sze zainteresowanie. W 1782 r. ukazała si  pierwsza 
drukowana kompozycja Beethovena [8] (9 wariacji na 
fortepian do marsza Dresslera), zainspirowana przez 
jego najwa niejszego bo skiego nauczyciela, nadwor-
nego organist , kapelmistrza teatru i kompozytora 
Christiana Gottloba Neefe (1748-1798) [9].

POM IESZCZEN IE  3POMIESZCZEN IE  3

W gablotce le y słu bowa 
altówka Beethovena [10] 
z jego bo skich czasów 
(przypuszczalnie wykonana 
przez Sebastiana Dalingera 
ok. 1780 r. w Wiedniu, wg. 
wzoru J. Stainera). Na cia-

nach wisz  sztychy ukazuj ce sylwetki znacz cych 
kompozytorów [11] XVIII stulecia, których dzieła 
miały wpływ na twórczo  młodego Beethovena. Let-
nia rezydencja ksi cia elektora, zamek Augustusburg 
[12] w Brühl oraz jego bo ska rezydencja [13] były 
głównymi o rodkami działalno ci ksi cej orkiestry.

POM IESZCZEN IE  4POMIESZCZEN IE  4

Centralnym tematem s  
tutaj młodzie cze przyja -
nie Beethovena. rodkowa 
sylwetka nad gablotk  
przedstawia najwcze niejszy 
portret [14] Beethovena, 
w wieku 16 lat. Sylwetki po 
lewej i po prawej [15] poka-

zuj  rodzin  von Breuning, maj c  ogromne znacze-
nie dla Beethovena. Z dzie mi był zaprzyja niony 
i udzielał im lekcji gry na fortepianie. Matce, Helenie 
von Breuning [16] zawdzi czał Beethoven po mierci 
własnej matki (1787) macierzy sk  porad  i rozwój 
umysłowy. wiadectwem do ywotniej przyja ni s  
le ce w gablotce karty z yczeniami [17] Beethovena 
i Eleonory von Breuning. Przyjacielem Beethovena 
z młodo ci był tak e pó niejszy m  Eleonory, lekarz 
Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18]. On te  
wydał w 1838 r. pierwsz  autentyczn  biografi  [19] 
kompozytora.

POM IESZCZEN IE  5  POM IESZCZEN IE  5  ( dom od  f ron tu )( dom od  f r on tu )

Od 10-go roku 
ycia grał Beet-
hoven regularnie na 
organach ko cioła 
Minorytów (obecnie 

w. Remigiusza), z których do dzisiaj zachował si  
kontuar (manuały i pedały stołu gry) [20]. Instrument 
[21] został zniszczony podczas II Wojny wiatowej. 
Jednak e historyczny kontuar organów, podczas ich 
przebudowy w 1904 r., został oddzielony i przeka-
zany do Domu Beethovena. Dwa obrazy olejne Franza 
Rousseau, na cianie po prawej stronie, przedsta-
wiaj  sceny z ycia dworu. W gablotce wida  pierwsze 
wydanie drukiem trzech wczesnych sonat fortepiano-
wych, które dwunastoletni Beethoven zadedykował 
ksi ciu elektorowi.

Beethoven opu cił Bonn w 1792 r., aby wzi   lekcje 
kompozycji u Josepha Haydna [22] w Wiedniu, potem 
miał jako nadworny muzyk powróci  do Bonn. Jed-
nak e zaj cie Nadrenii przez Francuzów w 1794 r. 
doprowadziło do likwidacji władzy ksi cia elektora 
Kolonii i Beethoven pozostał w Wiedniu na stałe. 
Swego rodzinnego miasta Bonn nie zobaczył nigdy 
wi cej. Na po egnanie przyjaciele podarowali mu 
pami tnik (Stammbuch) [23] z najlepszymi ycze-
niami na drog . Na otwartej stronie słynny wpis 
 Ferdinanda hrabiego Waldsteina: „... dzi ki wytrwa-
łej pracowito ci otrzyma Pan: ducha Mozarta z r k 
Haydna”. Beet hoven zadedykował mu pó niej sonat  
opus 53, „Sonat  Waldsteinowsk ”.

 

B E E T H O V E N  W  W I E D N I U

POMIESZCZEN IE  6POMIESZCZEN IE  6

Sztychy portretowe na 
cianie [24] prezentuj  wie-
de skich nauczycieli Beet-
hovena: Josepha Haydna 

(1792-1794), Johanna Georga Albrechtsbergera 
(1794/95) i Antonio Salieriego (1801/02). 

POM IESZCZEN IE  7POMIESZCZEN IE  7
Tu pokazywane s  wystawy 
specjalne dotycz ce  ró nych, 
pojedynczych aspektów ycia 
i twórczo ci Beethovena 
(zob. odpowiedni katalog 
lub składana ulotka w prze-
wodniku). Pojedyncze eks-

ponaty wystawy specjalnej bywaj  równie  wł czane 
do wystawy stałej (do rozpoznania po opisie na sza-
rym tle). Elementy stałe w pomieszczeniu to portret 
Beethovena autorstwa Willibrorda Josepha Mählera 
(1815) [25] oraz drogocenny, historyczny zbiór 
drewnianych instrumentów d tych (Kolekcja Zimmer-
manna) [26].

 I I  P I TRO  I I  P I TRO 

POMIESZCZENIE 8POMIESZCZENIE 8

Ta sala wprowadza zwie-
dzaj cych w wiede -
skie czasy Beethovena. 
Powstałe w 1812 r. 
popiersie Beethovena 
[27], autorstwa wiede -
skiego rze biarza Franza 
Kleina (1779 do przynaj-
mniej 1836) uchodzi za 

wyj tkowo wierne oryginałowi, poniewa  powstało 
na podstawie odcisku gipsowego twarzy Beethovena 
(zob. pomieszczenie 11). wiadectwa głuchoty Beet-
hovena znajduj  si  w gablotce przy cianie po lewej. 
Ju  jako trzydziestolatek miał Beethoven nasilaj ce 
si  problemy ze słuchem, co doprowadzało do poczu-
cia osamotnienia, o czym powiadomił swego przyja-
ciela Wegelera. W rok pó niej napisał, adresowany do 
swych braci, słynny dzisiaj „Testament z Heiligenstadt” 
[28]. Aparaty słuchowe [29] były w stanie pomóc mu 
tylko w niewielkim stopniu, co zmusiło Beethovena 
od ok. 1818 r. do porozumiewania si  z otoczeniem 
za pomoc  notatników, tzw. zeszytów konwersacyj-
nych [30]. Od londy skiego wytwórcy fortepianów, 
Thomasa Broadwooda otrzymał Beethoven w 1817 r. 
prezent w postaci fortepianu [32], tutaj pokazany 
jest egzemplarz takiej samej budowy. Instrument 
słynnego wiede skiego budowniczego fortepianów 
Conrada Grafa był ostatnim fortepianem [33] w yciu 
kompozytora. Ustawienie obu fortepianów młotecz-
kowych  odpowiada ich umiejscowieniu w ostatnim 
wiede skim mieszkaniu Beethovena w „Schwarzspa-
nierhaus”. Nagrania muzyki na obu wspomnianych 
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B E E T H O V E N  –  W  O R YG I N A L E  I 

W  W E R S J I  C Y F R O W E J

Rodzina Beethovenów zamieszkiwała przez kilka lat 
w dzisiejszym zespole budynków Dom Beethovena 
w lewym skrzydle od strony ogrodu ( ółty  dom). Tutaj 
w grudniu 1770 r. urodził si  Ludwig van Beethoven. 
Stowarzyszenie Dom Beethovena utrzymuje w Domu 
Narodzin od 1889 r. miejsce pami ci, które obecnie 
mie ci najwi kszy w wiecie zbiór beethovenianów. 
Pomieszczenia wystawowe prezentuj  wybór ponad 
150 oryginalnych dokumentów z bo skich i wiede -
skich lat Beethovena. W historycznym, s siednim 
budynku po prawej (biały dom w gł bi), w którym 
swego czasu wi towano chrzest Beethovena, znaj-
duje si  od 2004 r. „Cyfrowy Dom Beethovena”. 
Nowoczesne formy prezentacji umo liwiaj  multime-
dialne prze ledzenie ycia i dzieła Beethovena (Studio 
Zbiorów Cyfrowych). Muzyka Beethovena została tu 
całkowicie na nowo zinterpretowana ‒ po raz pierwszy 
jako sztuka audiowizualna, zainscenizowana w wirtual-
nej przestrzeni (Scena  do Wizualizacji Muzyki).

ZWIEDZANIEZWIEDZANIE

Zwiedzanie mo na rozpocz  w dowolnej kolejno ci, 
od:
• Domu Narodzin (muzeum), ółty budynek, wej cie 
od podwórza
• Studia Zbiorów Cyfrowych (multimedialny 
Beethoven), parter białego budynku, wej cie 
z dziedzi ca z rze bami
• Sceny do Wizualizacji Muzyki (teatr wirtualny); 
godziny prezentacji uwidocznione przy kasie, 
zbiórka oczekuj cych w Studio Zbiorów Cyfrowych.
 
Chcemy te  zwróci  uwag  na:
• nasz przewodnik d wi kowy (w wielu j zykach, 
z licznymi wstawkami muzycznymi,  granymi na 
historycznych instrumentach ze zbiorów muzeum) 
• aktualn  wystaw  specjaln  (przewa nie 
w pomieszczeniu 7 muzeum, zob. przewodnik 
specjalny)
• nasz sklep przy muzeum (ze specjaln  seri  CD 
Domu Beethovena i wieloma innymi)
 

PARTERPARTER

POMIESZCZEN IE  1POMIESZCZEN IE  1

Weszli cie Pa stwo do Domu Narodzin Ludwiga van 
Beethovena. Je li zdecydowali cie si  na wypo ycze-
nie przewodnika d wi kowego ‒ otrzymacie go tutaj. 
Muzeum Dom Beethovena składa si  z dwóch pocz t-
kowo oddzielnych budynków. Rodzice Beet hovena 
mieszkali od swego lubu (1767) w ofi cynie od 
strony ogrodu, w której w grudniu 1770 r. urodził 
si  Ludwig van Beethoven. Rodzina zamieszkiwała 
w tym domu przez kilka lat, potem przeprowadzała si  
w Bonn przynajmniej trzykrotnie. Dom Beet hovena jest 
jedynym do dzisiaj zachowanym miejscem zamiesz-
kania Beethovena w Bonn. W XIX wieku cz  fron-
towa budynku słu yła m.in. jako gospoda. Gdy cała 
posiadło  miała by  sprzedana i groziło jej wybu-
rzenie, dwunastu bo skich obywateli ‒ miło ników 
Beethovena zawi zało w 1889 r. Stowarzyszenie Dom 
Beethovena. Oni te  zakupili oba budynki, zlecili ich 
restauracj  i poł czenie, aby urz dzi  tu miejsce 
pami ci. Do dzisiaj Dom Narodzin Beethovena znaj-
duje si  w gestii Stowarzyszenia Dom Beethovena, 
które jest równie  w posiadaniu najwi kszego w wie-
cie zbioru beethovenianów. Dzi ki temu muzeum 
mo e znakomicie zaprezentowa  ycie i dzieło Beet-
hovena. Tablica chronologiczna daje przegl d najwa -
niejszych dat z ycia Beethovena i jego działalno ci 
kompozytorskiej. Ponadto znajduje si  tutaj drzewo 
genealogiczne [1] rodziny van Beethoven oraz plany 
miast Bonn i Wiednia [2]. Na planie Bonn zaznaczono 
te  pó niejsze miejsca zamieszkania Beethovena.

I  P I TRO I  P I TRO 

B E E T H O V E N  W  B O N N

POMIESZCZEN IE  2POMIESZCZEN IE  2

Dziadek Beethovena Ludwig 
(1712-1773) [3] cieszył si  wiel-
kim powa aniem jako nadworny 
kapelmistrz w słu bie kolo skiego 
ksi cia elektora. „Fragment bo -
skiego balu” (1754) [4] pokazuje 
bo sk  orkiestr  dworsk  graj c  
podczas balu maskowego w tea-
trze bo skiego zamku (obecnie 

uniwerstet). Na pierwszym planie ksi  elektor Cle-
mens August. Jego nast pcy, ksi ta elektorzy Maxi-
milian Friedrich [5] i Max Franz [6] (najmłodszy syn 
cesarzowej Marii Teresy, ksi  elektor Kolonii 1784-
1794), byli pracodawcami młodego Beet hovena. Na 
dworze panowała liberalna atmosfera, przesycona 
ideami O wiecenia. Ju  od 1782 r., w wieku lat dwuna-
stu nale ał Ludwig van Beethoven do orkiestry dwor-
skiej, pocz tkowo jako zast pca, a od 1784 r. jako 
stały organista, pó niej równie  jako altowiolinista 
i korepetytor. Dzi ki temu miał Beethoven mo liwo  
ło y  na utrzymanie rodziny. Po mierci matki (1787) 
był sam w pełni odpowiedzialny za rodzin .

Johann van Beethoven próbował swego utalentowa-
nego syna przedstawi  publiczno ci jako „cudowne 
dziecko” (jak w przypadku Mozarta). Najwcze niej-
szym wiadectwem publicznego wyst pu Ludwiga 
van Beethovena jest zapowied  (Avertissement) [7] 
koncertu w Kolonii z 26 marca 1778 r. Ojciec wiado-
mie podał młodszy wiek Ludwiga aby wzbudzi  wi k-
sze zainteresowanie. W 1782 r. ukazała si  pierwsza 
drukowana kompozycja Beethovena [8] (9 wariacji na 
fortepian do marsza Dresslera), zainspirowana przez 
jego najwa niejszego bo skiego nauczyciela, nadwor-
nego organist , kapelmistrza teatru i kompozytora 
Christiana Gottloba Neefe (1748-1798) [9].

POM IESZCZEN IE  3POMIESZCZEN IE  3

W gablotce le y słu bowa 
altówka Beethovena [10] 
z jego bo skich czasów 
(przypuszczalnie wykonana 
przez Sebastiana Dalingera 
ok. 1780 r. w Wiedniu, wg. 
wzoru J. Stainera). Na cia-

nach wisz  sztychy ukazuj ce sylwetki znacz cych 
kompozytorów [11] XVIII stulecia, których dzieła 
miały wpływ na twórczo  młodego Beethovena. Let-
nia rezydencja ksi cia elektora, zamek Augustusburg 
[12] w Brühl oraz jego bo ska rezydencja [13] były 
głównymi o rodkami działalno ci ksi cej orkiestry.

POM IESZCZEN IE  4POMIESZCZEN IE  4

Centralnym tematem s  
tutaj młodzie cze przyja -
nie Beethovena. rodkowa 
sylwetka nad gablotk  
przedstawia najwcze niejszy 
portret [14] Beethovena, 
w wieku 16 lat. Sylwetki po 
lewej i po prawej [15] poka-

zuj  rodzin  von Breuning, maj c  ogromne znacze-
nie dla Beethovena. Z dzie mi był zaprzyja niony 
i udzielał im lekcji gry na fortepianie. Matce, Helenie 
von Breuning [16] zawdzi czał Beethoven po mierci 
własnej matki (1787) macierzy sk  porad  i rozwój 
umysłowy. wiadectwem do ywotniej przyja ni s  
le ce w gablotce karty z yczeniami [17] Beethovena 
i Eleonory von Breuning. Przyjacielem Beethovena 
z młodo ci był tak e pó niejszy m  Eleonory, lekarz 
Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18]. On te  
wydał w 1838 r. pierwsz  autentyczn  biografi  [19] 
kompozytora.

POM IESZCZEN IE  5  POM IESZCZEN IE  5  ( dom od  f ron tu )( dom od  f r on tu )

Od 10-go roku 
ycia grał Beet-
hoven regularnie na 
organach ko cioła 
Minorytów (obecnie 

w. Remigiusza), z których do dzisiaj zachował si  
kontuar (manuały i pedały stołu gry) [20]. Instrument 
[21] został zniszczony podczas II Wojny wiatowej. 
Jednak e historyczny kontuar organów, podczas ich 
przebudowy w 1904 r., został oddzielony i przeka-
zany do Domu Beethovena. Dwa obrazy olejne Franza 
Rousseau, na cianie po prawej stronie, przedsta-
wiaj  sceny z ycia dworu. W gablotce wida  pierwsze 
wydanie drukiem trzech wczesnych sonat fortepiano-
wych, które dwunastoletni Beethoven zadedykował 
ksi ciu elektorowi.

Beethoven opu cił Bonn w 1792 r., aby wzi   lekcje 
kompozycji u Josepha Haydna [22] w Wiedniu, potem 
miał jako nadworny muzyk powróci  do Bonn. Jed-
nak e zaj cie Nadrenii przez Francuzów w 1794 r. 
doprowadziło do likwidacji władzy ksi cia elektora 
Kolonii i Beethoven pozostał w Wiedniu na stałe. 
Swego rodzinnego miasta Bonn nie zobaczył nigdy 
wi cej. Na po egnanie przyjaciele podarowali mu 
pami tnik (Stammbuch) [23] z najlepszymi ycze-
niami na drog . Na otwartej stronie słynny wpis 
 Ferdinanda hrabiego Waldsteina: „... dzi ki wytrwa-
łej pracowito ci otrzyma Pan: ducha Mozarta z r k 
Haydna”. Beet hoven zadedykował mu pó niej sonat  
opus 53, „Sonat  Waldsteinowsk ”.

 

B E E T H O V E N  W  W I E D N I U

POMIESZCZEN IE  6POMIESZCZEN IE  6

Sztychy portretowe na 
cianie [24] prezentuj  wie-
de skich nauczycieli Beet-
hovena: Josepha Haydna 

(1792-1794), Johanna Georga Albrechtsbergera 
(1794/95) i Antonio Salieriego (1801/02). 

POM IESZCZEN IE  7POMIESZCZEN IE  7
Tu pokazywane s  wystawy 
specjalne dotycz ce  ró nych, 
pojedynczych aspektów ycia 
i twórczo ci Beethovena 
(zob. odpowiedni katalog 
lub składana ulotka w prze-
wodniku). Pojedyncze eks-

ponaty wystawy specjalnej bywaj  równie  wł czane 
do wystawy stałej (do rozpoznania po opisie na sza-
rym tle). Elementy stałe w pomieszczeniu to portret 
Beethovena autorstwa Willibrorda Josepha Mählera 
(1815) [25] oraz drogocenny, historyczny zbiór 
drewnianych instrumentów d tych (Kolekcja Zimmer-
manna) [26].

 I I  P I TRO  I I  P I TRO 

POMIESZCZENIE 8POMIESZCZENIE 8

Ta sala wprowadza zwie-
dzaj cych w wiede -
skie czasy Beethovena. 
Powstałe w 1812 r. 
popiersie Beethovena 
[27], autorstwa wiede -
skiego rze biarza Franza 
Kleina (1779 do przynaj-
mniej 1836) uchodzi za 

wyj tkowo wierne oryginałowi, poniewa  powstało 
na podstawie odcisku gipsowego twarzy Beethovena 
(zob. pomieszczenie 11). wiadectwa głuchoty Beet-
hovena znajduj  si  w gablotce przy cianie po lewej. 
Ju  jako trzydziestolatek miał Beethoven nasilaj ce 
si  problemy ze słuchem, co doprowadzało do poczu-
cia osamotnienia, o czym powiadomił swego przyja-
ciela Wegelera. W rok pó niej napisał, adresowany do 
swych braci, słynny dzisiaj „Testament z Heiligenstadt” 
[28]. Aparaty słuchowe [29] były w stanie pomóc mu 
tylko w niewielkim stopniu, co zmusiło Beethovena 
od ok. 1818 r. do porozumiewania si  z otoczeniem 
za pomoc  notatników, tzw. zeszytów konwersacyj-
nych [30]. Od londy skiego wytwórcy fortepianów, 
Thomasa Broadwooda otrzymał Beethoven w 1817 r. 
prezent w postaci fortepianu [32], tutaj pokazany 
jest egzemplarz takiej samej budowy. Instrument 
słynnego wiede skiego budowniczego fortepianów 
Conrada Grafa był ostatnim fortepianem [33] w yciu 
kompozytora. Ustawienie obu fortepianów młotecz-
kowych  odpowiada ich umiejscowieniu w ostatnim 
wiede skim mieszkaniu Beethovena w „Schwarzspa-
nierhaus”. Nagrania muzyki na obu wspomnianych 
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B E E T H O V E N  –  W  O R YG I N A L E  I 

W  W E R S J I  C Y F R O W E J

Rodzina Beethovenów zamieszkiwała przez kilka lat 
w dzisiejszym zespole budynków Dom Beethovena 
w lewym skrzydle od strony ogrodu ( ółty  dom). Tutaj 
w grudniu 1770 r. urodził si  Ludwig van Beethoven. 
Stowarzyszenie Dom Beethovena utrzymuje w Domu 
Narodzin od 1889 r. miejsce pami ci, które obecnie 
mie ci najwi kszy w wiecie zbiór beethovenianów. 
Pomieszczenia wystawowe prezentuj  wybór ponad 
150 oryginalnych dokumentów z bo skich i wiede -
skich lat Beethovena. W historycznym, s siednim 
budynku po prawej (biały dom w gł bi), w którym 
swego czasu wi towano chrzest Beethovena, znaj-
duje si  od 2004 r. „Cyfrowy Dom Beethovena”. 
Nowoczesne formy prezentacji umo liwiaj  multime-
dialne prze ledzenie ycia i dzieła Beethovena (Studio 
Zbiorów Cyfrowych). Muzyka Beethovena została tu 
całkowicie na nowo zinterpretowana ‒ po raz pierwszy 
jako sztuka audiowizualna, zainscenizowana w wirtual-
nej przestrzeni (Scena  do Wizualizacji Muzyki).

ZWIEDZANIEZWIEDZANIE

Zwiedzanie mo na rozpocz  w dowolnej kolejno ci, 
od:
• Domu Narodzin (muzeum), ółty budynek, wej cie 
od podwórza
• Studia Zbiorów Cyfrowych (multimedialny 
Beethoven), parter białego budynku, wej cie 
z dziedzi ca z rze bami
• Sceny do Wizualizacji Muzyki (teatr wirtualny); 
godziny prezentacji uwidocznione przy kasie, 
zbiórka oczekuj cych w Studio Zbiorów Cyfrowych.
 
Chcemy te  zwróci  uwag  na:
• nasz przewodnik d wi kowy (w wielu j zykach, 
z licznymi wstawkami muzycznymi,  granymi na 
historycznych instrumentach ze zbiorów muzeum) 
• aktualn  wystaw  specjaln  (przewa nie 
w pomieszczeniu 7 muzeum, zob. przewodnik 
specjalny)
• nasz sklep przy muzeum (ze specjaln  seri  CD 
Domu Beethovena i wieloma innymi)
 

PARTERPARTER

POMIESZCZEN IE  1POMIESZCZEN IE  1

Weszli cie Pa stwo do Domu Narodzin Ludwiga van 
Beethovena. Je li zdecydowali cie si  na wypo ycze-
nie przewodnika d wi kowego ‒ otrzymacie go tutaj. 
Muzeum Dom Beethovena składa si  z dwóch pocz t-
kowo oddzielnych budynków. Rodzice Beet hovena 
mieszkali od swego lubu (1767) w ofi cynie od 
strony ogrodu, w której w grudniu 1770 r. urodził 
si  Ludwig van Beethoven. Rodzina zamieszkiwała 
w tym domu przez kilka lat, potem przeprowadzała si  
w Bonn przynajmniej trzykrotnie. Dom Beet hovena jest 
jedynym do dzisiaj zachowanym miejscem zamiesz-
kania Beethovena w Bonn. W XIX wieku cz  fron-
towa budynku słu yła m.in. jako gospoda. Gdy cała 
posiadło  miała by  sprzedana i groziło jej wybu-
rzenie, dwunastu bo skich obywateli ‒ miło ników 
Beethovena zawi zało w 1889 r. Stowarzyszenie Dom 
Beethovena. Oni te  zakupili oba budynki, zlecili ich 
restauracj  i poł czenie, aby urz dzi  tu miejsce 
pami ci. Do dzisiaj Dom Narodzin Beethovena znaj-
duje si  w gestii Stowarzyszenia Dom Beethovena, 
które jest równie  w posiadaniu najwi kszego w wie-
cie zbioru beethovenianów. Dzi ki temu muzeum 
mo e znakomicie zaprezentowa  ycie i dzieło Beet-
hovena. Tablica chronologiczna daje przegl d najwa -
niejszych dat z ycia Beethovena i jego działalno ci 
kompozytorskiej. Ponadto znajduje si  tutaj drzewo 
genealogiczne [1] rodziny van Beethoven oraz plany 
miast Bonn i Wiednia [2]. Na planie Bonn zaznaczono 
te  pó niejsze miejsca zamieszkania Beethovena.

I  P I TRO I  P I TRO 
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POMIESZCZEN IE  2POMIESZCZEN IE  2

Dziadek Beethovena Ludwig 
(1712-1773) [3] cieszył si  wiel-
kim powa aniem jako nadworny 
kapelmistrz w słu bie kolo skiego 
ksi cia elektora. „Fragment bo -
skiego balu” (1754) [4] pokazuje 
bo sk  orkiestr  dworsk  graj c  
podczas balu maskowego w tea-
trze bo skiego zamku (obecnie 

uniwerstet). Na pierwszym planie ksi  elektor Cle-
mens August. Jego nast pcy, ksi ta elektorzy Maxi-
milian Friedrich [5] i Max Franz [6] (najmłodszy syn 
cesarzowej Marii Teresy, ksi  elektor Kolonii 1784-
1794), byli pracodawcami młodego Beet hovena. Na 
dworze panowała liberalna atmosfera, przesycona 
ideami O wiecenia. Ju  od 1782 r., w wieku lat dwuna-
stu nale ał Ludwig van Beethoven do orkiestry dwor-
skiej, pocz tkowo jako zast pca, a od 1784 r. jako 
stały organista, pó niej równie  jako altowiolinista 
i korepetytor. Dzi ki temu miał Beethoven mo liwo  
ło y  na utrzymanie rodziny. Po mierci matki (1787) 
był sam w pełni odpowiedzialny za rodzin .

Johann van Beethoven próbował swego utalentowa-
nego syna przedstawi  publiczno ci jako „cudowne 
dziecko” (jak w przypadku Mozarta). Najwcze niej-
szym wiadectwem publicznego wyst pu Ludwiga 
van Beethovena jest zapowied  (Avertissement) [7] 
koncertu w Kolonii z 26 marca 1778 r. Ojciec wiado-
mie podał młodszy wiek Ludwiga aby wzbudzi  wi k-
sze zainteresowanie. W 1782 r. ukazała si  pierwsza 
drukowana kompozycja Beethovena [8] (9 wariacji na 
fortepian do marsza Dresslera), zainspirowana przez 
jego najwa niejszego bo skiego nauczyciela, nadwor-
nego organist , kapelmistrza teatru i kompozytora 
Christiana Gottloba Neefe (1748-1798) [9].

POM IESZCZEN IE  3POMIESZCZEN IE  3

W gablotce le y słu bowa 
altówka Beethovena [10] 
z jego bo skich czasów 
(przypuszczalnie wykonana 
przez Sebastiana Dalingera 
ok. 1780 r. w Wiedniu, wg. 
wzoru J. Stainera). Na cia-

nach wisz  sztychy ukazuj ce sylwetki znacz cych 
kompozytorów [11] XVIII stulecia, których dzieła 
miały wpływ na twórczo  młodego Beethovena. Let-
nia rezydencja ksi cia elektora, zamek Augustusburg 
[12] w Brühl oraz jego bo ska rezydencja [13] były 
głównymi o rodkami działalno ci ksi cej orkiestry.

POM IESZCZEN IE  4POMIESZCZEN IE  4

Centralnym tematem s  
tutaj młodzie cze przyja -
nie Beethovena. rodkowa 
sylwetka nad gablotk  
przedstawia najwcze niejszy 
portret [14] Beethovena, 
w wieku 16 lat. Sylwetki po 
lewej i po prawej [15] poka-

zuj  rodzin  von Breuning, maj c  ogromne znacze-
nie dla Beethovena. Z dzie mi był zaprzyja niony 
i udzielał im lekcji gry na fortepianie. Matce, Helenie 
von Breuning [16] zawdzi czał Beethoven po mierci 
własnej matki (1787) macierzy sk  porad  i rozwój 
umysłowy. wiadectwem do ywotniej przyja ni s  
le ce w gablotce karty z yczeniami [17] Beethovena 
i Eleonory von Breuning. Przyjacielem Beethovena 
z młodo ci był tak e pó niejszy m  Eleonory, lekarz 
Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18]. On te  
wydał w 1838 r. pierwsz  autentyczn  biografi  [19] 
kompozytora.

POM IESZCZEN IE  5  POM IESZCZEN IE  5  ( dom od  f ron tu )( dom od  f r on tu )

Od 10-go roku 
ycia grał Beet-
hoven regularnie na 
organach ko cioła 
Minorytów (obecnie 

w. Remigiusza), z których do dzisiaj zachował si  
kontuar (manuały i pedały stołu gry) [20]. Instrument 
[21] został zniszczony podczas II Wojny wiatowej. 
Jednak e historyczny kontuar organów, podczas ich 
przebudowy w 1904 r., został oddzielony i przeka-
zany do Domu Beethovena. Dwa obrazy olejne Franza 
Rousseau, na cianie po prawej stronie, przedsta-
wiaj  sceny z ycia dworu. W gablotce wida  pierwsze 
wydanie drukiem trzech wczesnych sonat fortepiano-
wych, które dwunastoletni Beethoven zadedykował 
ksi ciu elektorowi.

Beethoven opu cił Bonn w 1792 r., aby wzi   lekcje 
kompozycji u Josepha Haydna [22] w Wiedniu, potem 
miał jako nadworny muzyk powróci  do Bonn. Jed-
nak e zaj cie Nadrenii przez Francuzów w 1794 r. 
doprowadziło do likwidacji władzy ksi cia elektora 
Kolonii i Beethoven pozostał w Wiedniu na stałe. 
Swego rodzinnego miasta Bonn nie zobaczył nigdy 
wi cej. Na po egnanie przyjaciele podarowali mu 
pami tnik (Stammbuch) [23] z najlepszymi ycze-
niami na drog . Na otwartej stronie słynny wpis 
 Ferdinanda hrabiego Waldsteina: „... dzi ki wytrwa-
łej pracowito ci otrzyma Pan: ducha Mozarta z r k 
Haydna”. Beet hoven zadedykował mu pó niej sonat  
opus 53, „Sonat  Waldsteinowsk ”.

 

B E E T H O V E N  W  W I E D N I U

POMIESZCZEN IE  6POMIESZCZEN IE  6

Sztychy portretowe na 
cianie [24] prezentuj  wie-
de skich nauczycieli Beet-
hovena: Josepha Haydna 

(1792-1794), Johanna Georga Albrechtsbergera 
(1794/95) i Antonio Salieriego (1801/02). 

POM IESZCZEN IE  7POMIESZCZEN IE  7
Tu pokazywane s  wystawy 
specjalne dotycz ce  ró nych, 
pojedynczych aspektów ycia 
i twórczo ci Beethovena 
(zob. odpowiedni katalog 
lub składana ulotka w prze-
wodniku). Pojedyncze eks-

ponaty wystawy specjalnej bywaj  równie  wł czane 
do wystawy stałej (do rozpoznania po opisie na sza-
rym tle). Elementy stałe w pomieszczeniu to portret 
Beethovena autorstwa Willibrorda Josepha Mählera 
(1815) [25] oraz drogocenny, historyczny zbiór 
drewnianych instrumentów d tych (Kolekcja Zimmer-
manna) [26].

 I I  P I TRO  I I  P I TRO 

POMIESZCZENIE 8POMIESZCZENIE 8

Ta sala wprowadza zwie-
dzaj cych w wiede -
skie czasy Beethovena. 
Powstałe w 1812 r. 
popiersie Beethovena 
[27], autorstwa wiede -
skiego rze biarza Franza 
Kleina (1779 do przynaj-
mniej 1836) uchodzi za 

wyj tkowo wierne oryginałowi, poniewa  powstało 
na podstawie odcisku gipsowego twarzy Beethovena 
(zob. pomieszczenie 11). wiadectwa głuchoty Beet-
hovena znajduj  si  w gablotce przy cianie po lewej. 
Ju  jako trzydziestolatek miał Beethoven nasilaj ce 
si  problemy ze słuchem, co doprowadzało do poczu-
cia osamotnienia, o czym powiadomił swego przyja-
ciela Wegelera. W rok pó niej napisał, adresowany do 
swych braci, słynny dzisiaj „Testament z Heiligenstadt” 
[28]. Aparaty słuchowe [29] były w stanie pomóc mu 
tylko w niewielkim stopniu, co zmusiło Beethovena 
od ok. 1818 r. do porozumiewania si  z otoczeniem 
za pomoc  notatników, tzw. zeszytów konwersacyj-
nych [30]. Od londy skiego wytwórcy fortepianów, 
Thomasa Broadwooda otrzymał Beethoven w 1817 r. 
prezent w postaci fortepianu [32], tutaj pokazany 
jest egzemplarz takiej samej budowy. Instrument 
słynnego wiede skiego budowniczego fortepianów 
Conrada Grafa był ostatnim fortepianem [33] w yciu 
kompozytora. Ustawienie obu fortepianów młotecz-
kowych  odpowiada ich umiejscowieniu w ostatnim 
wiede skim mieszkaniu Beethovena w „Schwarzspa-
nierhaus”. Nagrania muzyki na obu wspomnianych 
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Dom Beethovena
w Bonn

 m u z e u m 
i  c y f r o w y  d o m  b e e t h o v e n a

p r z e w o d n i k

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

fortepianach, jak równie  na instrumentach kwartetu 
smyczkowego [31], które otrzymał Beethoven ok. 
1800 r. w darze  od swego mecenasa ksi cia Carla 
von Lichnowskyego mo na jako CD naby  w skle-
pie przy muzeum. Na cianie, powy ej fortepianów 
młoteczkowych wida  najsłynniejszy ze wszystkich 
portretów Beethovena, namalowany w 1820 r. przez 
Josepha Karla Stielera [34]. Po mierci kompozytora 
znaleziono dwie miniatury portretowe [35] oraz list 
miłosny skierowany do „nie miertelnej ukochanej”. 
Do dzisiaj nie wiadomo kim była adresatka listu, jak 
i sportretowane damy. Najprawdopodobniej ofi aro-
wała mu na jaki  czas swe serce Giulietta Guicciardi 
[36], której zadedykował sonat  fortepianow  cis-mol 
op. 27 nr 2, „Sonat  Ksi ycow ”. Tak e z Josephin  
i Theres  Brunswik oraz z Antoni  Brentano pozosta-
wał Beethoven przez jaki  czas w bliskich, osobistych 
stosunkach.

POM IESZCZEN IE  9POMIESZCZEN IE  9
W tzw. Sali Bodmera pre-
zentowane s  wybrane 
eksponaty z kolekcji pry-
watnej o ogromnym zna-
czeniu, któr  szwajcar-
ski humanista i esteta, 
dr Hans Conrad Bodmer 
[37] przekazał w 1956 r. 

Stowarzyszeniu Dom Beethovena. Oprócz licznych 
r kopisów Beethovena znajduj  si  tutaj zarówno 
składany podró ny pulpit do pisania [38] jak i jego 
biurko [40], które odkupił  Bodmer od Stefana 
Zweiga.

Ostatnim r kopisem Beethovena [39] jest uzupełnie-
nie jego testamentu, sporz dzone na trzy dni przed 
mierci . Cały swój maj tek zapisał bratankowi Karlowi. 
Wygl d pisma wskazuje na fi zyczne wycie czenie autora.

W witrynie [41] wida  nale ce do Beethovena 
drobne przedmioty codziennego u ytku oraz jego 
„wyznanie wiary”.

Beethoven zmarł 26 marca 1827 r. w Wiedniu, w swym 
mieszkaniu w „Schwarzspanierhaus”. Poruszaj cym 
dokumentem jest litografi a Josefa Danhausera [42] 
ukazuj ca Beethovena na ło u mierci. Jak sławny 
i uwielbiany był Beethoven ju  za ycia wiadczy akwa-
rela Franza Stöbera ukazuj ca kondukt pogrzebowy 
w dniu 29 marca 1827 r. [43], w którym uczestniczyło 
ok. 20.000 ałobników.

POM IESZCZEN IE  10POMIESZCZEN IE  10

W powrotnej drodze do domu 
w ofi cynie, na cianie po lewej, wida  
fotografi  pokoju w „Schwarzspanier-

haus”, w którym zmarł Beethoven. Budynek został 
w 1904 r. wyburzony [44].

POM IESZCZEN IE  11POMIESZCZEN IE  11

Maska po miertna [45] została wyko-
nana przez Josefa Danhausera ok. 12 
godzin po mierci Beethovena. Nieco 
pó niej, podczas obdukcji otworzono 
czaszk  zmarłego, aby zbada  przy-
czyn  jego głuchoty. Mask  gipsow  
[46] yj cego kompozytora ‒ w wieku 
41 lat, zdj ł Franz Klein.

POKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENAPOKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENA

Wpis z 17 grudnia 1770 r. w rejestrze chrztów [47] 
dawnego ko cioła w. Remigiusza w Bonn stanowi 
jedyny punkt zaczepienia do ustalenia daty urodzenia 
Beethovena. Przyszedł na wiat na tym skromnym 
poddaszu najprawdopodobniej 16 lub 17 grudnia 
1770 r.
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Tu (dawna kuchnia Beethovenów) prezen-
tuje si  dalsze cz ci wystaw specjalnych 
lub pokazuje dokumenty z dziejów Sto-
warzyszenia Dom Beethovena. Podczas 
koncertów w przyległej sali wykładowej 
słycha  muzyk  Beethovena w auten-
tycznym brzmieniu, gran  na historycz-
nym fortepianie młoteczkowym [48] zbu-
dowanym przez Conrada Grafa w 1824 r. 
Na cianach wida  portretowe fotografi e 
zało ycieli i licznych członków honoro-
wych Stowarzyszenia Dom Beethovena.

DATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁADATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁA
1770  (16 lub 17 XII) Ludwig rodzi si  jako drugie 

dziecko Johanna i Marii Magdaleny van Beet-
hoven, 17 XII zostaje ochrzczony w ko ciele 
parafi alnym w. Remigiusza.

1778  (26 III) Ludwig van Beethoven wyst puje po 
raz pierwszy publicznie jako pianista 
(w Kolonii).

1782  pierwsza publikacja utworu Beethovena.
1784  Beethoven zostaje organist , pó niej tak e 

altowiolinist  w orkiestrze nadwornej ksi cia 
elektora.

1792  w listopadzie przenosi si  do Wiednia 
i zostaje uczniem Josepha Haydna.

1795  ukazuje si  drukiem opus 1 
(trzy tria fortepianowe).

1798  pocz tek choroby - trudno ci ze słuchem.
1800  Beethoven organizuje swój pierwszy własny 

koncert. Prapremiera I Symfonii.
1802  (6 X) „Testament z Heiligenstadt”, 

my li samobójcze.
1809  Beethoven otrzymuje od swych protektorów 

stał  rent , by zatrzyma  go w Wiedniu.
1813  „Zwyci stwo Wellingtona albo bitwa pod 

Vittori ” op. 91 wznosi Beethovena na szczyt 
sławy.

1824  prapremiera IX Symfonii.
1827 (26 III) Beethoven umiera, (29 III) pogrzeb 

Beethovena ‒ 20.000 osób uczestniczy 
w kondukcie pogrzebowym.

PARTERPARTER
STUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCHSTUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCH

Z dziedzi ca z rze bami wejdziecie Pa stwo do Stu-
dia Zbiorów Cyfrowych, które dysponuje czterema 
podwójnymi i o mioma pojedynczymi miejscami przy 
komputerach (wszystkie s  wyposa one w słuchawki). 
Umo liwiaj  one pogł bione, optyczne i akustyczne 
spotkania z dziełami Beethovena i innymi dokumen-
tami ze zbiorów Domu Beethovena.

Strona rozpoczynaj ca na monitorze komputera 
daje przegl d ogólny i prowadzi do cyfrowego archi-
wum z ponad 5.000 dokumentów. Ka dy dokument 
został przetworzony i utrwalony za pomoc  najnow-
szej techniki w taki sposób, e mo na go obejrze  
w najwy szej jako ci obrazu i w powi kszeniu. Do tego 
dochodz  wyja nienia i nagrania wszystkich utworów 
Beethovena, nagrania tekstów listów, d wi kowe par-
tytury, wirtualne wystawy oraz cyfrowa rekonstrukcja 
jego ostatniego mieszkania. Miejsce przy komputerze 
pozwala skorzysta  z ró nych mo liwo ci, takich jak:

• obejrzenie r kopisów Beethovena i pierwszych 
wyda  jego utworów
• wysłuchanie wszystkich utworów w nagraniach 
„Deutsche Grammophon-Gesellschaft”
• odtworzenie d wi kowych autografów do 
słuchania i odczytania
• prze ledzenie faktów z ycia Beethovena na 
podstawie listów i obrazów
• posłuchanie tekstów czytanych z listów 
Beethovena
• zwiedzanie wirtualnych wystaw
• odwiedzenie ostatniego, wiede skiego mieszkania 
Beethovena (w rekonstrukcji cyfrowej)
• dokładniejsze obejrzenie ulubionych eksponatów 
z wystawy w Domu Narodzin
• wysłanie kartek z yczeniami z ró nymi motywami
• specjalnie dla dzieci: „Hallo, Beethoven!”

PODZ IEMIEPODZ IEMIE
SCENA DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK ISCENA  DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK I

Scena do Wizualizacji Muzyki w historycznych sklepie-
niach piwnicy domu „Pod Murzynkiem” („Im Mohren”) 
stanowi forum eksperymentalnych, wizualnych inter-
pretacji dzieła Beethovena za pomoc  nowego 
medium „ wiat wirtualny”. W całkowicie nowy sposób, 
za pomoc  trójwymiarowej grafi ki komputerowej, zin-
scenizowano dwie kompozycje Beethovena. Osiem-
na cie gło ników rozmieszczczonych w przestrzeni 
umo liwia równie  „trójwymiarowy” odbiór d wi ku. 
Abstrakcyjne postaci i formy ukazuj  si  na ekranie 
i poruszaj  si  w wirtualnej przestrzeni (postrzegane 
za pomoc  okularów umo liwiaj cych widzenie trój-
wymiarowe). Prezentacje odbywaj  si  co 45 minut 
‒ godzina rozpocz cia podana przy kasie („zegar”) 
i s  prowadzone przez informatora. Oczekuj cy na 
prezentacj  zbieraj  si  przed lub w Studio Zbiorów 
Cyfrowych.

„ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  „ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  ( 20  m inu t )( 20  m inu t )

Muzyka: Ludwig van Beethoven, „Fidelio”, sceny z drugiego 
aktu (1814), w nagraniu Filharmoników Wiede skich pod 
batut  Leonarda Bernsteina (1978). Wykonawcy: René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonora), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Przez „Fidelio XXI wieku” zainscenizowano po raz 
pierwszy interaktywnie oper  klasyczn  w trójwymia-
rowej przestrzeni grafi cznej i d wi kowej (3D Virtual 
Reality lub Virtual Environment). Wyst puj ce w ope-
rze postaci skonstruowano z drobnych elementów 
(system partykularny) jako abstrakcyjne fi gury. Postaci 
poruszaj c si  tanecznymi ruchami w takt muzyki 
odzwierciadlaj  tre ci muzyczne i dramatyczne. Za 
pomoc  urz dze  interaktywnych mo na dodatkowo 
wpływa  na przebieg inscenizacji.

Przebieg akcji: Wybrane do produkcji sceny zawie-
raj  j dro akcji opery Beethovena „Fidelio” : Florestan 
zostaje przez swojego przeciwnika Pizarro pokonany 
i zamkni ty w wi zieniu (introdukcja). Tu pojawia mu 
si  wizja jego ony Leonory w postaci anioła (aria 
„W wio nie ycia”, „In des Lebens Frühlingstagen“). 
Wpuszczony przez stra nika wi ziennego (gwizdy)  
Pizarro chce zasztyletowa  Florestana. Pomi dzy 
nich rzuca si  Fidelio (przebrana za m czyzn  Leo-

nora), pozwala si  rozpozna , odbija sztylet i ratuje 
swego m a Florestana (kwartet „Niechaj umiera”, 
„Er sterbe”). Razem wi tuj  ratunek, koniec rozł ki, 
wyzwolenie i pozbawienie władzy Pizarra (duet „O nie-
nazwana rado ci”, „O namenlose Freude”).
Postaci: powstałe z ruchomych cz steczek postaci 
opery zmieniaj  si  w zale no ci od intensywno ci 
muzyki, mo na je rozpozna  po ich specyfi cznej formie 
i barwie.
Przyrz dy interaktywne: Za pomoc  czterech 
interaktywnych przyrz dów ustawionych w pomiesz-
czeniu sceny mo na w pewnym zakresie wpływa  na 
optyczny i akustyczny przebieg spektaklu. U ycie 
przyrz dów powoduje przemieszczanie si  postaci 
i nale cych do nich głosów w obr bie sceny. W ten 
sposób mo na wprowadzi  do przedstawienia własne 
dramatyczne wyobra enia. Przyrz dy interaktywne s  
podporz dkowane poszczególnym postaciom i wiec , 
gdy s  gotowe do u ycia:
Sznury Florestan (posta  spiralna)
Kula Rocco (posta  kulista)
Kolumna Leonora/Fidelio (posta  płaska)
Joystick Pizarro ( posta  zestawiona z pałeczek)

Jako liryczne przeciwie stwo i jednocze nie dodatek 
do „Fidelio XXI wieku” powstało dzieło audiowizualne 
„Presto 126/4”. Bagatel   fortepianow  h-moll op. 
126 nr 4 gra Paul Komen na fortepianie młoteczko-
wym Domu Beethovena. Do tej muzyki powstała czte-
rominutowa, cyfrowa inscenizacja, w której formy, 
siła i spektra d wi ków układaj  si  w trójwymiarowy 
obraz, który mo e by  jednocze nie (w sposób inter-
aktywny) sterowany przez widza. 

Produkcja „Fidelio XXI wieku” oraz „Presto 126/4”: Johanna 
Dombois (re yseria i kierownictwo artystyczne), Uli Lechner 
(efekty wizualne), Florian Dombois (koncepcja i kierownictwo 
projektu). Wyprodukowano dla Domu Beethovena we współ-
pracy z Vertigo Systems GmbH oraz mh ‒ new media gmbh. 
© Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation,  Sankt Augustin  
(2004).

Wiele z tych informacji mo na znale  równie  w inter-
necie pod: www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel. +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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          DOM NARODZIN BEETHOVENA DOM NARODZIN BEETHOVENA DOM NARODZIN BEETHOVENA

Dom Beethovena
w Bonn

 m u z e u m 
i  c y f r o w y  d o m  b e e t h o v e n a

p r z e w o d n i k

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

fortepianach, jak równie  na instrumentach kwartetu 
smyczkowego [31], które otrzymał Beethoven ok. 
1800 r. w darze  od swego mecenasa ksi cia Carla 
von Lichnowskyego mo na jako CD naby  w skle-
pie przy muzeum. Na cianie, powy ej fortepianów 
młoteczkowych wida  najsłynniejszy ze wszystkich 
portretów Beethovena, namalowany w 1820 r. przez 
Josepha Karla Stielera [34]. Po mierci kompozytora 
znaleziono dwie miniatury portretowe [35] oraz list 
miłosny skierowany do „nie miertelnej ukochanej”. 
Do dzisiaj nie wiadomo kim była adresatka listu, jak 
i sportretowane damy. Najprawdopodobniej ofi aro-
wała mu na jaki  czas swe serce Giulietta Guicciardi 
[36], której zadedykował sonat  fortepianow  cis-mol 
op. 27 nr 2, „Sonat  Ksi ycow ”. Tak e z Josephin  
i Theres  Brunswik oraz z Antoni  Brentano pozosta-
wał Beethoven przez jaki  czas w bliskich, osobistych 
stosunkach.

POM IESZCZEN IE  9POMIESZCZEN IE  9
W tzw. Sali Bodmera pre-
zentowane s  wybrane 
eksponaty z kolekcji pry-
watnej o ogromnym zna-
czeniu, któr  szwajcar-
ski humanista i esteta, 
dr Hans Conrad Bodmer 
[37] przekazał w 1956 r. 

Stowarzyszeniu Dom Beethovena. Oprócz licznych 
r kopisów Beethovena znajduj  si  tutaj zarówno 
składany podró ny pulpit do pisania [38] jak i jego 
biurko [40], które odkupił  Bodmer od Stefana 
Zweiga.

Ostatnim r kopisem Beethovena [39] jest uzupełnie-
nie jego testamentu, sporz dzone na trzy dni przed 
mierci . Cały swój maj tek zapisał bratankowi Karlowi. 
Wygl d pisma wskazuje na fi zyczne wycie czenie autora.

W witrynie [41] wida  nale ce do Beethovena 
drobne przedmioty codziennego u ytku oraz jego 
„wyznanie wiary”.

Beethoven zmarł 26 marca 1827 r. w Wiedniu, w swym 
mieszkaniu w „Schwarzspanierhaus”. Poruszaj cym 
dokumentem jest litografi a Josefa Danhausera [42] 
ukazuj ca Beethovena na ło u mierci. Jak sławny 
i uwielbiany był Beethoven ju  za ycia wiadczy akwa-
rela Franza Stöbera ukazuj ca kondukt pogrzebowy 
w dniu 29 marca 1827 r. [43], w którym uczestniczyło 
ok. 20.000 ałobników.

POM IESZCZEN IE  10POMIESZCZEN IE  10

W powrotnej drodze do domu 
w ofi cynie, na cianie po lewej, wida  
fotografi  pokoju w „Schwarzspanier-

haus”, w którym zmarł Beethoven. Budynek został 
w 1904 r. wyburzony [44].

POM IESZCZEN IE  11POMIESZCZEN IE  11

Maska po miertna [45] została wyko-
nana przez Josefa Danhausera ok. 12 
godzin po mierci Beethovena. Nieco 
pó niej, podczas obdukcji otworzono 
czaszk  zmarłego, aby zbada  przy-
czyn  jego głuchoty. Mask  gipsow  
[46] yj cego kompozytora ‒ w wieku 
41 lat, zdj ł Franz Klein.

POKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENAPOKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENA

Wpis z 17 grudnia 1770 r. w rejestrze chrztów [47] 
dawnego ko cioła w. Remigiusza w Bonn stanowi 
jedyny punkt zaczepienia do ustalenia daty urodzenia 
Beethovena. Przyszedł na wiat na tym skromnym 
poddaszu najprawdopodobniej 16 lub 17 grudnia 
1770 r.

 

PARTERPARTER
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Tu (dawna kuchnia Beethovenów) prezen-
tuje si  dalsze cz ci wystaw specjalnych 
lub pokazuje dokumenty z dziejów Sto-
warzyszenia Dom Beethovena. Podczas 
koncertów w przyległej sali wykładowej 
słycha  muzyk  Beethovena w auten-
tycznym brzmieniu, gran  na historycz-
nym fortepianie młoteczkowym [48] zbu-
dowanym przez Conrada Grafa w 1824 r. 
Na cianach wida  portretowe fotografi e 
zało ycieli i licznych członków honoro-
wych Stowarzyszenia Dom Beethovena.

DATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁADATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁA
1770  (16 lub 17 XII) Ludwig rodzi si  jako drugie 

dziecko Johanna i Marii Magdaleny van Beet-
hoven, 17 XII zostaje ochrzczony w ko ciele 
parafi alnym w. Remigiusza.

1778  (26 III) Ludwig van Beethoven wyst puje po 
raz pierwszy publicznie jako pianista 
(w Kolonii).

1782  pierwsza publikacja utworu Beethovena.
1784  Beethoven zostaje organist , pó niej tak e 

altowiolinist  w orkiestrze nadwornej ksi cia 
elektora.

1792  w listopadzie przenosi si  do Wiednia 
i zostaje uczniem Josepha Haydna.

1795  ukazuje si  drukiem opus 1 
(trzy tria fortepianowe).

1798  pocz tek choroby - trudno ci ze słuchem.
1800  Beethoven organizuje swój pierwszy własny 

koncert. Prapremiera I Symfonii.
1802  (6 X) „Testament z Heiligenstadt”, 

my li samobójcze.
1809  Beethoven otrzymuje od swych protektorów 

stał  rent , by zatrzyma  go w Wiedniu.
1813  „Zwyci stwo Wellingtona albo bitwa pod 

Vittori ” op. 91 wznosi Beethovena na szczyt 
sławy.

1824  prapremiera IX Symfonii.
1827 (26 III) Beethoven umiera, (29 III) pogrzeb 

Beethovena ‒ 20.000 osób uczestniczy 
w kondukcie pogrzebowym.

PARTERPARTER
STUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCHSTUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCH

Z dziedzi ca z rze bami wejdziecie Pa stwo do Stu-
dia Zbiorów Cyfrowych, które dysponuje czterema 
podwójnymi i o mioma pojedynczymi miejscami przy 
komputerach (wszystkie s  wyposa one w słuchawki). 
Umo liwiaj  one pogł bione, optyczne i akustyczne 
spotkania z dziełami Beethovena i innymi dokumen-
tami ze zbiorów Domu Beethovena.

Strona rozpoczynaj ca na monitorze komputera 
daje przegl d ogólny i prowadzi do cyfrowego archi-
wum z ponad 5.000 dokumentów. Ka dy dokument 
został przetworzony i utrwalony za pomoc  najnow-
szej techniki w taki sposób, e mo na go obejrze  
w najwy szej jako ci obrazu i w powi kszeniu. Do tego 
dochodz  wyja nienia i nagrania wszystkich utworów 
Beethovena, nagrania tekstów listów, d wi kowe par-
tytury, wirtualne wystawy oraz cyfrowa rekonstrukcja 
jego ostatniego mieszkania. Miejsce przy komputerze 
pozwala skorzysta  z ró nych mo liwo ci, takich jak:

• obejrzenie r kopisów Beethovena i pierwszych 
wyda  jego utworów
• wysłuchanie wszystkich utworów w nagraniach 
„Deutsche Grammophon-Gesellschaft”
• odtworzenie d wi kowych autografów do 
słuchania i odczytania
• prze ledzenie faktów z ycia Beethovena na 
podstawie listów i obrazów
• posłuchanie tekstów czytanych z listów 
Beethovena
• zwiedzanie wirtualnych wystaw
• odwiedzenie ostatniego, wiede skiego mieszkania 
Beethovena (w rekonstrukcji cyfrowej)
• dokładniejsze obejrzenie ulubionych eksponatów 
z wystawy w Domu Narodzin
• wysłanie kartek z yczeniami z ró nymi motywami
• specjalnie dla dzieci: „Hallo, Beethoven!”

PODZ IEMIEPODZ IEMIE
SCENA DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK ISCENA  DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK I

Scena do Wizualizacji Muzyki w historycznych sklepie-
niach piwnicy domu „Pod Murzynkiem” („Im Mohren”) 
stanowi forum eksperymentalnych, wizualnych inter-
pretacji dzieła Beethovena za pomoc  nowego 
medium „ wiat wirtualny”. W całkowicie nowy sposób, 
za pomoc  trójwymiarowej grafi ki komputerowej, zin-
scenizowano dwie kompozycje Beethovena. Osiem-
na cie gło ników rozmieszczczonych w przestrzeni 
umo liwia równie  „trójwymiarowy” odbiór d wi ku. 
Abstrakcyjne postaci i formy ukazuj  si  na ekranie 
i poruszaj  si  w wirtualnej przestrzeni (postrzegane 
za pomoc  okularów umo liwiaj cych widzenie trój-
wymiarowe). Prezentacje odbywaj  si  co 45 minut 
‒ godzina rozpocz cia podana przy kasie („zegar”) 
i s  prowadzone przez informatora. Oczekuj cy na 
prezentacj  zbieraj  si  przed lub w Studio Zbiorów 
Cyfrowych.

„ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  „ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  ( 20  m inu t )( 20  m inu t )

Muzyka: Ludwig van Beethoven, „Fidelio”, sceny z drugiego 
aktu (1814), w nagraniu Filharmoników Wiede skich pod 
batut  Leonarda Bernsteina (1978). Wykonawcy: René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonora), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Przez „Fidelio XXI wieku” zainscenizowano po raz 
pierwszy interaktywnie oper  klasyczn  w trójwymia-
rowej przestrzeni grafi cznej i d wi kowej (3D Virtual 
Reality lub Virtual Environment). Wyst puj ce w ope-
rze postaci skonstruowano z drobnych elementów 
(system partykularny) jako abstrakcyjne fi gury. Postaci 
poruszaj c si  tanecznymi ruchami w takt muzyki 
odzwierciadlaj  tre ci muzyczne i dramatyczne. Za 
pomoc  urz dze  interaktywnych mo na dodatkowo 
wpływa  na przebieg inscenizacji.

Przebieg akcji: Wybrane do produkcji sceny zawie-
raj  j dro akcji opery Beethovena „Fidelio” : Florestan 
zostaje przez swojego przeciwnika Pizarro pokonany 
i zamkni ty w wi zieniu (introdukcja). Tu pojawia mu 
si  wizja jego ony Leonory w postaci anioła (aria 
„W wio nie ycia”, „In des Lebens Frühlingstagen“). 
Wpuszczony przez stra nika wi ziennego (gwizdy)  
Pizarro chce zasztyletowa  Florestana. Pomi dzy 
nich rzuca si  Fidelio (przebrana za m czyzn  Leo-

nora), pozwala si  rozpozna , odbija sztylet i ratuje 
swego m a Florestana (kwartet „Niechaj umiera”, 
„Er sterbe”). Razem wi tuj  ratunek, koniec rozł ki, 
wyzwolenie i pozbawienie władzy Pizarra (duet „O nie-
nazwana rado ci”, „O namenlose Freude”).
Postaci: powstałe z ruchomych cz steczek postaci 
opery zmieniaj  si  w zale no ci od intensywno ci 
muzyki, mo na je rozpozna  po ich specyfi cznej formie 
i barwie.
Przyrz dy interaktywne: Za pomoc  czterech 
interaktywnych przyrz dów ustawionych w pomiesz-
czeniu sceny mo na w pewnym zakresie wpływa  na 
optyczny i akustyczny przebieg spektaklu. U ycie 
przyrz dów powoduje przemieszczanie si  postaci 
i nale cych do nich głosów w obr bie sceny. W ten 
sposób mo na wprowadzi  do przedstawienia własne 
dramatyczne wyobra enia. Przyrz dy interaktywne s  
podporz dkowane poszczególnym postaciom i wiec , 
gdy s  gotowe do u ycia:
Sznury Florestan (posta  spiralna)
Kula Rocco (posta  kulista)
Kolumna Leonora/Fidelio (posta  płaska)
Joystick Pizarro ( posta  zestawiona z pałeczek)

Jako liryczne przeciwie stwo i jednocze nie dodatek 
do „Fidelio XXI wieku” powstało dzieło audiowizualne 
„Presto 126/4”. Bagatel   fortepianow  h-moll op. 
126 nr 4 gra Paul Komen na fortepianie młoteczko-
wym Domu Beethovena. Do tej muzyki powstała czte-
rominutowa, cyfrowa inscenizacja, w której formy, 
siła i spektra d wi ków układaj  si  w trójwymiarowy 
obraz, który mo e by  jednocze nie (w sposób inter-
aktywny) sterowany przez widza. 

Produkcja „Fidelio XXI wieku” oraz „Presto 126/4”: Johanna 
Dombois (re yseria i kierownictwo artystyczne), Uli Lechner 
(efekty wizualne), Florian Dombois (koncepcja i kierownictwo 
projektu). Wyprodukowano dla Domu Beethovena we współ-
pracy z Vertigo Systems GmbH oraz mh ‒ new media gmbh. 
© Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation,  Sankt Augustin  
(2004).

Wiele z tych informacji mo na znale  równie  w inter-
necie pod: www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel. +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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fortepianach, jak równie  na instrumentach kwartetu 
smyczkowego [31], które otrzymał Beethoven ok. 
1800 r. w darze  od swego mecenasa ksi cia Carla 
von Lichnowskyego mo na jako CD naby  w skle-
pie przy muzeum. Na cianie, powy ej fortepianów 
młoteczkowych wida  najsłynniejszy ze wszystkich 
portretów Beethovena, namalowany w 1820 r. przez 
Josepha Karla Stielera [34]. Po mierci kompozytora 
znaleziono dwie miniatury portretowe [35] oraz list 
miłosny skierowany do „nie miertelnej ukochanej”. 
Do dzisiaj nie wiadomo kim była adresatka listu, jak 
i sportretowane damy. Najprawdopodobniej ofi aro-
wała mu na jaki  czas swe serce Giulietta Guicciardi 
[36], której zadedykował sonat  fortepianow  cis-mol 
op. 27 nr 2, „Sonat  Ksi ycow ”. Tak e z Josephin  
i Theres  Brunswik oraz z Antoni  Brentano pozosta-
wał Beethoven przez jaki  czas w bliskich, osobistych 
stosunkach.

POM IESZCZEN IE  9POMIESZCZEN IE  9
W tzw. Sali Bodmera pre-
zentowane s  wybrane 
eksponaty z kolekcji pry-
watnej o ogromnym zna-
czeniu, któr  szwajcar-
ski humanista i esteta, 
dr Hans Conrad Bodmer 
[37] przekazał w 1956 r. 

Stowarzyszeniu Dom Beethovena. Oprócz licznych 
r kopisów Beethovena znajduj  si  tutaj zarówno 
składany podró ny pulpit do pisania [38] jak i jego 
biurko [40], które odkupił  Bodmer od Stefana 
Zweiga.

Ostatnim r kopisem Beethovena [39] jest uzupełnie-
nie jego testamentu, sporz dzone na trzy dni przed 
mierci . Cały swój maj tek zapisał bratankowi Karlowi. 
Wygl d pisma wskazuje na fi zyczne wycie czenie autora.

W witrynie [41] wida  nale ce do Beethovena 
drobne przedmioty codziennego u ytku oraz jego 
„wyznanie wiary”.

Beethoven zmarł 26 marca 1827 r. w Wiedniu, w swym 
mieszkaniu w „Schwarzspanierhaus”. Poruszaj cym 
dokumentem jest litografi a Josefa Danhausera [42] 
ukazuj ca Beethovena na ło u mierci. Jak sławny 
i uwielbiany był Beethoven ju  za ycia wiadczy akwa-
rela Franza Stöbera ukazuj ca kondukt pogrzebowy 
w dniu 29 marca 1827 r. [43], w którym uczestniczyło 
ok. 20.000 ałobników.

POM IESZCZEN IE  10POMIESZCZEN IE  10

W powrotnej drodze do domu 
w ofi cynie, na cianie po lewej, wida  
fotografi  pokoju w „Schwarzspanier-

haus”, w którym zmarł Beethoven. Budynek został 
w 1904 r. wyburzony [44].

POM IESZCZEN IE  11POMIESZCZEN IE  11

Maska po miertna [45] została wyko-
nana przez Josefa Danhausera ok. 12 
godzin po mierci Beethovena. Nieco 
pó niej, podczas obdukcji otworzono 
czaszk  zmarłego, aby zbada  przy-
czyn  jego głuchoty. Mask  gipsow  
[46] yj cego kompozytora ‒ w wieku 
41 lat, zdj ł Franz Klein.

POKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENAPOKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENA

Wpis z 17 grudnia 1770 r. w rejestrze chrztów [47] 
dawnego ko cioła w. Remigiusza w Bonn stanowi 
jedyny punkt zaczepienia do ustalenia daty urodzenia 
Beethovena. Przyszedł na wiat na tym skromnym 
poddaszu najprawdopodobniej 16 lub 17 grudnia 
1770 r.

 

PARTERPARTER

POMIESZCZEN IE  12POMIESZCZEN IE  12

Tu (dawna kuchnia Beethovenów) prezen-
tuje si  dalsze cz ci wystaw specjalnych 
lub pokazuje dokumenty z dziejów Sto-
warzyszenia Dom Beethovena. Podczas 
koncertów w przyległej sali wykładowej 
słycha  muzyk  Beethovena w auten-
tycznym brzmieniu, gran  na historycz-
nym fortepianie młoteczkowym [48] zbu-
dowanym przez Conrada Grafa w 1824 r. 
Na cianach wida  portretowe fotografi e 
zało ycieli i licznych członków honoro-
wych Stowarzyszenia Dom Beethovena.

DATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁADATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁA
1770  (16 lub 17 XII) Ludwig rodzi si  jako drugie 

dziecko Johanna i Marii Magdaleny van Beet-
hoven, 17 XII zostaje ochrzczony w ko ciele 
parafi alnym w. Remigiusza.

1778  (26 III) Ludwig van Beethoven wyst puje po 
raz pierwszy publicznie jako pianista 
(w Kolonii).

1782  pierwsza publikacja utworu Beethovena.
1784  Beethoven zostaje organist , pó niej tak e 

altowiolinist  w orkiestrze nadwornej ksi cia 
elektora.

1792  w listopadzie przenosi si  do Wiednia 
i zostaje uczniem Josepha Haydna.

1795  ukazuje si  drukiem opus 1 
(trzy tria fortepianowe).

1798  pocz tek choroby - trudno ci ze słuchem.
1800  Beethoven organizuje swój pierwszy własny 

koncert. Prapremiera I Symfonii.
1802  (6 X) „Testament z Heiligenstadt”, 

my li samobójcze.
1809  Beethoven otrzymuje od swych protektorów 

stał  rent , by zatrzyma  go w Wiedniu.
1813  „Zwyci stwo Wellingtona albo bitwa pod 

Vittori ” op. 91 wznosi Beethovena na szczyt 
sławy.

1824  prapremiera IX Symfonii.
1827 (26 III) Beethoven umiera, (29 III) pogrzeb 

Beethovena ‒ 20.000 osób uczestniczy 
w kondukcie pogrzebowym.

PARTERPARTER
STUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCHSTUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCH

Z dziedzi ca z rze bami wejdziecie Pa stwo do Stu-
dia Zbiorów Cyfrowych, które dysponuje czterema 
podwójnymi i o mioma pojedynczymi miejscami przy 
komputerach (wszystkie s  wyposa one w słuchawki). 
Umo liwiaj  one pogł bione, optyczne i akustyczne 
spotkania z dziełami Beethovena i innymi dokumen-
tami ze zbiorów Domu Beethovena.

Strona rozpoczynaj ca na monitorze komputera 
daje przegl d ogólny i prowadzi do cyfrowego archi-
wum z ponad 5.000 dokumentów. Ka dy dokument 
został przetworzony i utrwalony za pomoc  najnow-
szej techniki w taki sposób, e mo na go obejrze  
w najwy szej jako ci obrazu i w powi kszeniu. Do tego 
dochodz  wyja nienia i nagrania wszystkich utworów 
Beethovena, nagrania tekstów listów, d wi kowe par-
tytury, wirtualne wystawy oraz cyfrowa rekonstrukcja 
jego ostatniego mieszkania. Miejsce przy komputerze 
pozwala skorzysta  z ró nych mo liwo ci, takich jak:

• obejrzenie r kopisów Beethovena i pierwszych 
wyda  jego utworów
• wysłuchanie wszystkich utworów w nagraniach 
„Deutsche Grammophon-Gesellschaft”
• odtworzenie d wi kowych autografów do 
słuchania i odczytania
• prze ledzenie faktów z ycia Beethovena na 
podstawie listów i obrazów
• posłuchanie tekstów czytanych z listów 
Beethovena
• zwiedzanie wirtualnych wystaw
• odwiedzenie ostatniego, wiede skiego mieszkania 
Beethovena (w rekonstrukcji cyfrowej)
• dokładniejsze obejrzenie ulubionych eksponatów 
z wystawy w Domu Narodzin
• wysłanie kartek z yczeniami z ró nymi motywami
• specjalnie dla dzieci: „Hallo, Beethoven!”

PODZ IEMIEPODZ IEMIE
SCENA DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK ISCENA  DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK I

Scena do Wizualizacji Muzyki w historycznych sklepie-
niach piwnicy domu „Pod Murzynkiem” („Im Mohren”) 
stanowi forum eksperymentalnych, wizualnych inter-
pretacji dzieła Beethovena za pomoc  nowego 
medium „ wiat wirtualny”. W całkowicie nowy sposób, 
za pomoc  trójwymiarowej grafi ki komputerowej, zin-
scenizowano dwie kompozycje Beethovena. Osiem-
na cie gło ników rozmieszczczonych w przestrzeni 
umo liwia równie  „trójwymiarowy” odbiór d wi ku. 
Abstrakcyjne postaci i formy ukazuj  si  na ekranie 
i poruszaj  si  w wirtualnej przestrzeni (postrzegane 
za pomoc  okularów umo liwiaj cych widzenie trój-
wymiarowe). Prezentacje odbywaj  si  co 45 minut 
‒ godzina rozpocz cia podana przy kasie („zegar”) 
i s  prowadzone przez informatora. Oczekuj cy na 
prezentacj  zbieraj  si  przed lub w Studio Zbiorów 
Cyfrowych.

„ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  „ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  ( 20  m inu t )( 20  m inu t )

Muzyka: Ludwig van Beethoven, „Fidelio”, sceny z drugiego 
aktu (1814), w nagraniu Filharmoników Wiede skich pod 
batut  Leonarda Bernsteina (1978). Wykonawcy: René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonora), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Przez „Fidelio XXI wieku” zainscenizowano po raz 
pierwszy interaktywnie oper  klasyczn  w trójwymia-
rowej przestrzeni grafi cznej i d wi kowej (3D Virtual 
Reality lub Virtual Environment). Wyst puj ce w ope-
rze postaci skonstruowano z drobnych elementów 
(system partykularny) jako abstrakcyjne fi gury. Postaci 
poruszaj c si  tanecznymi ruchami w takt muzyki 
odzwierciadlaj  tre ci muzyczne i dramatyczne. Za 
pomoc  urz dze  interaktywnych mo na dodatkowo 
wpływa  na przebieg inscenizacji.

Przebieg akcji: Wybrane do produkcji sceny zawie-
raj  j dro akcji opery Beethovena „Fidelio” : Florestan 
zostaje przez swojego przeciwnika Pizarro pokonany 
i zamkni ty w wi zieniu (introdukcja). Tu pojawia mu 
si  wizja jego ony Leonory w postaci anioła (aria 
„W wio nie ycia”, „In des Lebens Frühlingstagen“). 
Wpuszczony przez stra nika wi ziennego (gwizdy)  
Pizarro chce zasztyletowa  Florestana. Pomi dzy 
nich rzuca si  Fidelio (przebrana za m czyzn  Leo-

nora), pozwala si  rozpozna , odbija sztylet i ratuje 
swego m a Florestana (kwartet „Niechaj umiera”, 
„Er sterbe”). Razem wi tuj  ratunek, koniec rozł ki, 
wyzwolenie i pozbawienie władzy Pizarra (duet „O nie-
nazwana rado ci”, „O namenlose Freude”).
Postaci: powstałe z ruchomych cz steczek postaci 
opery zmieniaj  si  w zale no ci od intensywno ci 
muzyki, mo na je rozpozna  po ich specyfi cznej formie 
i barwie.
Przyrz dy interaktywne: Za pomoc  czterech 
interaktywnych przyrz dów ustawionych w pomiesz-
czeniu sceny mo na w pewnym zakresie wpływa  na 
optyczny i akustyczny przebieg spektaklu. U ycie 
przyrz dów powoduje przemieszczanie si  postaci 
i nale cych do nich głosów w obr bie sceny. W ten 
sposób mo na wprowadzi  do przedstawienia własne 
dramatyczne wyobra enia. Przyrz dy interaktywne s  
podporz dkowane poszczególnym postaciom i wiec , 
gdy s  gotowe do u ycia:
Sznury Florestan (posta  spiralna)
Kula Rocco (posta  kulista)
Kolumna Leonora/Fidelio (posta  płaska)
Joystick Pizarro ( posta  zestawiona z pałeczek)

Jako liryczne przeciwie stwo i jednocze nie dodatek 
do „Fidelio XXI wieku” powstało dzieło audiowizualne 
„Presto 126/4”. Bagatel   fortepianow  h-moll op. 
126 nr 4 gra Paul Komen na fortepianie młoteczko-
wym Domu Beethovena. Do tej muzyki powstała czte-
rominutowa, cyfrowa inscenizacja, w której formy, 
siła i spektra d wi ków układaj  si  w trójwymiarowy 
obraz, który mo e by  jednocze nie (w sposób inter-
aktywny) sterowany przez widza. 

Produkcja „Fidelio XXI wieku” oraz „Presto 126/4”: Johanna 
Dombois (re yseria i kierownictwo artystyczne), Uli Lechner 
(efekty wizualne), Florian Dombois (koncepcja i kierownictwo 
projektu). Wyprodukowano dla Domu Beethovena we współ-
pracy z Vertigo Systems GmbH oraz mh ‒ new media gmbh. 
© Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation,  Sankt Augustin  
(2004).

Wiele z tych informacji mo na znale  równie  w inter-
necie pod: www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel. +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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fortepianach, jak równie  na instrumentach kwartetu 
smyczkowego [31], które otrzymał Beethoven ok. 
1800 r. w darze  od swego mecenasa ksi cia Carla 
von Lichnowskyego mo na jako CD naby  w skle-
pie przy muzeum. Na cianie, powy ej fortepianów 
młoteczkowych wida  najsłynniejszy ze wszystkich 
portretów Beethovena, namalowany w 1820 r. przez 
Josepha Karla Stielera [34]. Po mierci kompozytora 
znaleziono dwie miniatury portretowe [35] oraz list 
miłosny skierowany do „nie miertelnej ukochanej”. 
Do dzisiaj nie wiadomo kim była adresatka listu, jak 
i sportretowane damy. Najprawdopodobniej ofi aro-
wała mu na jaki  czas swe serce Giulietta Guicciardi 
[36], której zadedykował sonat  fortepianow  cis-mol 
op. 27 nr 2, „Sonat  Ksi ycow ”. Tak e z Josephin  
i Theres  Brunswik oraz z Antoni  Brentano pozosta-
wał Beethoven przez jaki  czas w bliskich, osobistych 
stosunkach.

POM IESZCZEN IE  9POMIESZCZEN IE  9
W tzw. Sali Bodmera pre-
zentowane s  wybrane 
eksponaty z kolekcji pry-
watnej o ogromnym zna-
czeniu, któr  szwajcar-
ski humanista i esteta, 
dr Hans Conrad Bodmer 
[37] przekazał w 1956 r. 

Stowarzyszeniu Dom Beethovena. Oprócz licznych 
r kopisów Beethovena znajduj  si  tutaj zarówno 
składany podró ny pulpit do pisania [38] jak i jego 
biurko [40], które odkupił  Bodmer od Stefana 
Zweiga.

Ostatnim r kopisem Beethovena [39] jest uzupełnie-
nie jego testamentu, sporz dzone na trzy dni przed 
mierci . Cały swój maj tek zapisał bratankowi Karlowi. 
Wygl d pisma wskazuje na fi zyczne wycie czenie autora.

W witrynie [41] wida  nale ce do Beethovena 
drobne przedmioty codziennego u ytku oraz jego 
„wyznanie wiary”.

Beethoven zmarł 26 marca 1827 r. w Wiedniu, w swym 
mieszkaniu w „Schwarzspanierhaus”. Poruszaj cym 
dokumentem jest litografi a Josefa Danhausera [42] 
ukazuj ca Beethovena na ło u mierci. Jak sławny 
i uwielbiany był Beethoven ju  za ycia wiadczy akwa-
rela Franza Stöbera ukazuj ca kondukt pogrzebowy 
w dniu 29 marca 1827 r. [43], w którym uczestniczyło 
ok. 20.000 ałobników.

POM IESZCZEN IE  10POMIESZCZEN IE  10

W powrotnej drodze do domu 
w ofi cynie, na cianie po lewej, wida  
fotografi  pokoju w „Schwarzspanier-

haus”, w którym zmarł Beethoven. Budynek został 
w 1904 r. wyburzony [44].

POM IESZCZEN IE  11POMIESZCZEN IE  11

Maska po miertna [45] została wyko-
nana przez Josefa Danhausera ok. 12 
godzin po mierci Beethovena. Nieco 
pó niej, podczas obdukcji otworzono 
czaszk  zmarłego, aby zbada  przy-
czyn  jego głuchoty. Mask  gipsow  
[46] yj cego kompozytora ‒ w wieku 
41 lat, zdj ł Franz Klein.

POKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENAPOKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENA

Wpis z 17 grudnia 1770 r. w rejestrze chrztów [47] 
dawnego ko cioła w. Remigiusza w Bonn stanowi 
jedyny punkt zaczepienia do ustalenia daty urodzenia 
Beethovena. Przyszedł na wiat na tym skromnym 
poddaszu najprawdopodobniej 16 lub 17 grudnia 
1770 r.

 

PARTERPARTER

POMIESZCZEN IE  12POMIESZCZEN IE  12

Tu (dawna kuchnia Beethovenów) prezen-
tuje si  dalsze cz ci wystaw specjalnych 
lub pokazuje dokumenty z dziejów Sto-
warzyszenia Dom Beethovena. Podczas 
koncertów w przyległej sali wykładowej 
słycha  muzyk  Beethovena w auten-
tycznym brzmieniu, gran  na historycz-
nym fortepianie młoteczkowym [48] zbu-
dowanym przez Conrada Grafa w 1824 r. 
Na cianach wida  portretowe fotografi e 
zało ycieli i licznych członków honoro-
wych Stowarzyszenia Dom Beethovena.

DATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁADATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁA
1770  (16 lub 17 XII) Ludwig rodzi si  jako drugie 

dziecko Johanna i Marii Magdaleny van Beet-
hoven, 17 XII zostaje ochrzczony w ko ciele 
parafi alnym w. Remigiusza.

1778  (26 III) Ludwig van Beethoven wyst puje po 
raz pierwszy publicznie jako pianista 
(w Kolonii).

1782  pierwsza publikacja utworu Beethovena.
1784  Beethoven zostaje organist , pó niej tak e 

altowiolinist  w orkiestrze nadwornej ksi cia 
elektora.

1792  w listopadzie przenosi si  do Wiednia 
i zostaje uczniem Josepha Haydna.

1795  ukazuje si  drukiem opus 1 
(trzy tria fortepianowe).

1798  pocz tek choroby - trudno ci ze słuchem.
1800  Beethoven organizuje swój pierwszy własny 

koncert. Prapremiera I Symfonii.
1802  (6 X) „Testament z Heiligenstadt”, 

my li samobójcze.
1809  Beethoven otrzymuje od swych protektorów 

stał  rent , by zatrzyma  go w Wiedniu.
1813  „Zwyci stwo Wellingtona albo bitwa pod 

Vittori ” op. 91 wznosi Beethovena na szczyt 
sławy.

1824  prapremiera IX Symfonii.
1827 (26 III) Beethoven umiera, (29 III) pogrzeb 

Beethovena ‒ 20.000 osób uczestniczy 
w kondukcie pogrzebowym.

PARTERPARTER
STUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCHSTUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCH

Z dziedzi ca z rze bami wejdziecie Pa stwo do Stu-
dia Zbiorów Cyfrowych, które dysponuje czterema 
podwójnymi i o mioma pojedynczymi miejscami przy 
komputerach (wszystkie s  wyposa one w słuchawki). 
Umo liwiaj  one pogł bione, optyczne i akustyczne 
spotkania z dziełami Beethovena i innymi dokumen-
tami ze zbiorów Domu Beethovena.

Strona rozpoczynaj ca na monitorze komputera 
daje przegl d ogólny i prowadzi do cyfrowego archi-
wum z ponad 5.000 dokumentów. Ka dy dokument 
został przetworzony i utrwalony za pomoc  najnow-
szej techniki w taki sposób, e mo na go obejrze  
w najwy szej jako ci obrazu i w powi kszeniu. Do tego 
dochodz  wyja nienia i nagrania wszystkich utworów 
Beethovena, nagrania tekstów listów, d wi kowe par-
tytury, wirtualne wystawy oraz cyfrowa rekonstrukcja 
jego ostatniego mieszkania. Miejsce przy komputerze 
pozwala skorzysta  z ró nych mo liwo ci, takich jak:

• obejrzenie r kopisów Beethovena i pierwszych 
wyda  jego utworów
• wysłuchanie wszystkich utworów w nagraniach 
„Deutsche Grammophon-Gesellschaft”
• odtworzenie d wi kowych autografów do 
słuchania i odczytania
• prze ledzenie faktów z ycia Beethovena na 
podstawie listów i obrazów
• posłuchanie tekstów czytanych z listów 
Beethovena
• zwiedzanie wirtualnych wystaw
• odwiedzenie ostatniego, wiede skiego mieszkania 
Beethovena (w rekonstrukcji cyfrowej)
• dokładniejsze obejrzenie ulubionych eksponatów 
z wystawy w Domu Narodzin
• wysłanie kartek z yczeniami z ró nymi motywami
• specjalnie dla dzieci: „Hallo, Beethoven!”

PODZ IEMIEPODZ IEMIE
SCENA DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK ISCENA  DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK I

Scena do Wizualizacji Muzyki w historycznych sklepie-
niach piwnicy domu „Pod Murzynkiem” („Im Mohren”) 
stanowi forum eksperymentalnych, wizualnych inter-
pretacji dzieła Beethovena za pomoc  nowego 
medium „ wiat wirtualny”. W całkowicie nowy sposób, 
za pomoc  trójwymiarowej grafi ki komputerowej, zin-
scenizowano dwie kompozycje Beethovena. Osiem-
na cie gło ników rozmieszczczonych w przestrzeni 
umo liwia równie  „trójwymiarowy” odbiór d wi ku. 
Abstrakcyjne postaci i formy ukazuj  si  na ekranie 
i poruszaj  si  w wirtualnej przestrzeni (postrzegane 
za pomoc  okularów umo liwiaj cych widzenie trój-
wymiarowe). Prezentacje odbywaj  si  co 45 minut 
‒ godzina rozpocz cia podana przy kasie („zegar”) 
i s  prowadzone przez informatora. Oczekuj cy na 
prezentacj  zbieraj  si  przed lub w Studio Zbiorów 
Cyfrowych.

„ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  „ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  ( 20  m inu t )( 20  m inu t )

Muzyka: Ludwig van Beethoven, „Fidelio”, sceny z drugiego 
aktu (1814), w nagraniu Filharmoników Wiede skich pod 
batut  Leonarda Bernsteina (1978). Wykonawcy: René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonora), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Przez „Fidelio XXI wieku” zainscenizowano po raz 
pierwszy interaktywnie oper  klasyczn  w trójwymia-
rowej przestrzeni grafi cznej i d wi kowej (3D Virtual 
Reality lub Virtual Environment). Wyst puj ce w ope-
rze postaci skonstruowano z drobnych elementów 
(system partykularny) jako abstrakcyjne fi gury. Postaci 
poruszaj c si  tanecznymi ruchami w takt muzyki 
odzwierciadlaj  tre ci muzyczne i dramatyczne. Za 
pomoc  urz dze  interaktywnych mo na dodatkowo 
wpływa  na przebieg inscenizacji.

Przebieg akcji: Wybrane do produkcji sceny zawie-
raj  j dro akcji opery Beethovena „Fidelio” : Florestan 
zostaje przez swojego przeciwnika Pizarro pokonany 
i zamkni ty w wi zieniu (introdukcja). Tu pojawia mu 
si  wizja jego ony Leonory w postaci anioła (aria 
„W wio nie ycia”, „In des Lebens Frühlingstagen“). 
Wpuszczony przez stra nika wi ziennego (gwizdy)  
Pizarro chce zasztyletowa  Florestana. Pomi dzy 
nich rzuca si  Fidelio (przebrana za m czyzn  Leo-

nora), pozwala si  rozpozna , odbija sztylet i ratuje 
swego m a Florestana (kwartet „Niechaj umiera”, 
„Er sterbe”). Razem wi tuj  ratunek, koniec rozł ki, 
wyzwolenie i pozbawienie władzy Pizarra (duet „O nie-
nazwana rado ci”, „O namenlose Freude”).
Postaci: powstałe z ruchomych cz steczek postaci 
opery zmieniaj  si  w zale no ci od intensywno ci 
muzyki, mo na je rozpozna  po ich specyfi cznej formie 
i barwie.
Przyrz dy interaktywne: Za pomoc  czterech 
interaktywnych przyrz dów ustawionych w pomiesz-
czeniu sceny mo na w pewnym zakresie wpływa  na 
optyczny i akustyczny przebieg spektaklu. U ycie 
przyrz dów powoduje przemieszczanie si  postaci 
i nale cych do nich głosów w obr bie sceny. W ten 
sposób mo na wprowadzi  do przedstawienia własne 
dramatyczne wyobra enia. Przyrz dy interaktywne s  
podporz dkowane poszczególnym postaciom i wiec , 
gdy s  gotowe do u ycia:
Sznury Florestan (posta  spiralna)
Kula Rocco (posta  kulista)
Kolumna Leonora/Fidelio (posta  płaska)
Joystick Pizarro ( posta  zestawiona z pałeczek)

Jako liryczne przeciwie stwo i jednocze nie dodatek 
do „Fidelio XXI wieku” powstało dzieło audiowizualne 
„Presto 126/4”. Bagatel   fortepianow  h-moll op. 
126 nr 4 gra Paul Komen na fortepianie młoteczko-
wym Domu Beethovena. Do tej muzyki powstała czte-
rominutowa, cyfrowa inscenizacja, w której formy, 
siła i spektra d wi ków układaj  si  w trójwymiarowy 
obraz, który mo e by  jednocze nie (w sposób inter-
aktywny) sterowany przez widza. 

Produkcja „Fidelio XXI wieku” oraz „Presto 126/4”: Johanna 
Dombois (re yseria i kierownictwo artystyczne), Uli Lechner 
(efekty wizualne), Florian Dombois (koncepcja i kierownictwo 
projektu). Wyprodukowano dla Domu Beethovena we współ-
pracy z Vertigo Systems GmbH oraz mh ‒ new media gmbh. 
© Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation,  Sankt Augustin  
(2004).

Wiele z tych informacji mo na znale  równie  w inter-
necie pod: www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel. +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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          DOM NARODZIN BEETHOVENA DOM NARODZIN BEETHOVENA DOM NARODZIN BEETHOVENA

Dom Beethovena
w Bonn

 m u z e u m 
i  c y f r o w y  d o m  b e e t h o v e n a

p r z e w o d n i k

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

fortepianach, jak równie  na instrumentach kwartetu 
smyczkowego [31], które otrzymał Beethoven ok. 
1800 r. w darze  od swego mecenasa ksi cia Carla 
von Lichnowskyego mo na jako CD naby  w skle-
pie przy muzeum. Na cianie, powy ej fortepianów 
młoteczkowych wida  najsłynniejszy ze wszystkich 
portretów Beethovena, namalowany w 1820 r. przez 
Josepha Karla Stielera [34]. Po mierci kompozytora 
znaleziono dwie miniatury portretowe [35] oraz list 
miłosny skierowany do „nie miertelnej ukochanej”. 
Do dzisiaj nie wiadomo kim była adresatka listu, jak 
i sportretowane damy. Najprawdopodobniej ofi aro-
wała mu na jaki  czas swe serce Giulietta Guicciardi 
[36], której zadedykował sonat  fortepianow  cis-mol 
op. 27 nr 2, „Sonat  Ksi ycow ”. Tak e z Josephin  
i Theres  Brunswik oraz z Antoni  Brentano pozosta-
wał Beethoven przez jaki  czas w bliskich, osobistych 
stosunkach.

POM IESZCZEN IE  9POMIESZCZEN IE  9
W tzw. Sali Bodmera pre-
zentowane s  wybrane 
eksponaty z kolekcji pry-
watnej o ogromnym zna-
czeniu, któr  szwajcar-
ski humanista i esteta, 
dr Hans Conrad Bodmer 
[37] przekazał w 1956 r. 

Stowarzyszeniu Dom Beethovena. Oprócz licznych 
r kopisów Beethovena znajduj  si  tutaj zarówno 
składany podró ny pulpit do pisania [38] jak i jego 
biurko [40], które odkupił  Bodmer od Stefana 
Zweiga.

Ostatnim r kopisem Beethovena [39] jest uzupełnie-
nie jego testamentu, sporz dzone na trzy dni przed 
mierci . Cały swój maj tek zapisał bratankowi Karlowi. 
Wygl d pisma wskazuje na fi zyczne wycie czenie autora.

W witrynie [41] wida  nale ce do Beethovena 
drobne przedmioty codziennego u ytku oraz jego 
„wyznanie wiary”.

Beethoven zmarł 26 marca 1827 r. w Wiedniu, w swym 
mieszkaniu w „Schwarzspanierhaus”. Poruszaj cym 
dokumentem jest litografi a Josefa Danhausera [42] 
ukazuj ca Beethovena na ło u mierci. Jak sławny 
i uwielbiany był Beethoven ju  za ycia wiadczy akwa-
rela Franza Stöbera ukazuj ca kondukt pogrzebowy 
w dniu 29 marca 1827 r. [43], w którym uczestniczyło 
ok. 20.000 ałobników.

POM IESZCZEN IE  10POMIESZCZEN IE  10

W powrotnej drodze do domu 
w ofi cynie, na cianie po lewej, wida  
fotografi  pokoju w „Schwarzspanier-

haus”, w którym zmarł Beethoven. Budynek został 
w 1904 r. wyburzony [44].

POM IESZCZEN IE  11POMIESZCZEN IE  11

Maska po miertna [45] została wyko-
nana przez Josefa Danhausera ok. 12 
godzin po mierci Beethovena. Nieco 
pó niej, podczas obdukcji otworzono 
czaszk  zmarłego, aby zbada  przy-
czyn  jego głuchoty. Mask  gipsow  
[46] yj cego kompozytora ‒ w wieku 
41 lat, zdj ł Franz Klein.

POKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENAPOKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENA

Wpis z 17 grudnia 1770 r. w rejestrze chrztów [47] 
dawnego ko cioła w. Remigiusza w Bonn stanowi 
jedyny punkt zaczepienia do ustalenia daty urodzenia 
Beethovena. Przyszedł na wiat na tym skromnym 
poddaszu najprawdopodobniej 16 lub 17 grudnia 
1770 r.

 

PARTERPARTER
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Tu (dawna kuchnia Beethovenów) prezen-
tuje si  dalsze cz ci wystaw specjalnych 
lub pokazuje dokumenty z dziejów Sto-
warzyszenia Dom Beethovena. Podczas 
koncertów w przyległej sali wykładowej 
słycha  muzyk  Beethovena w auten-
tycznym brzmieniu, gran  na historycz-
nym fortepianie młoteczkowym [48] zbu-
dowanym przez Conrada Grafa w 1824 r. 
Na cianach wida  portretowe fotografi e 
zało ycieli i licznych członków honoro-
wych Stowarzyszenia Dom Beethovena.

DATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁADATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁA
1770  (16 lub 17 XII) Ludwig rodzi si  jako drugie 

dziecko Johanna i Marii Magdaleny van Beet-
hoven, 17 XII zostaje ochrzczony w ko ciele 
parafi alnym w. Remigiusza.

1778  (26 III) Ludwig van Beethoven wyst puje po 
raz pierwszy publicznie jako pianista 
(w Kolonii).

1782  pierwsza publikacja utworu Beethovena.
1784  Beethoven zostaje organist , pó niej tak e 

altowiolinist  w orkiestrze nadwornej ksi cia 
elektora.

1792  w listopadzie przenosi si  do Wiednia 
i zostaje uczniem Josepha Haydna.

1795  ukazuje si  drukiem opus 1 
(trzy tria fortepianowe).

1798  pocz tek choroby - trudno ci ze słuchem.
1800  Beethoven organizuje swój pierwszy własny 

koncert. Prapremiera I Symfonii.
1802  (6 X) „Testament z Heiligenstadt”, 

my li samobójcze.
1809  Beethoven otrzymuje od swych protektorów 

stał  rent , by zatrzyma  go w Wiedniu.
1813  „Zwyci stwo Wellingtona albo bitwa pod 

Vittori ” op. 91 wznosi Beethovena na szczyt 
sławy.

1824  prapremiera IX Symfonii.
1827 (26 III) Beethoven umiera, (29 III) pogrzeb 

Beethovena ‒ 20.000 osób uczestniczy 
w kondukcie pogrzebowym.

PARTERPARTER
STUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCHSTUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCH

Z dziedzi ca z rze bami wejdziecie Pa stwo do Stu-
dia Zbiorów Cyfrowych, które dysponuje czterema 
podwójnymi i o mioma pojedynczymi miejscami przy 
komputerach (wszystkie s  wyposa one w słuchawki). 
Umo liwiaj  one pogł bione, optyczne i akustyczne 
spotkania z dziełami Beethovena i innymi dokumen-
tami ze zbiorów Domu Beethovena.

Strona rozpoczynaj ca na monitorze komputera 
daje przegl d ogólny i prowadzi do cyfrowego archi-
wum z ponad 5.000 dokumentów. Ka dy dokument 
został przetworzony i utrwalony za pomoc  najnow-
szej techniki w taki sposób, e mo na go obejrze  
w najwy szej jako ci obrazu i w powi kszeniu. Do tego 
dochodz  wyja nienia i nagrania wszystkich utworów 
Beethovena, nagrania tekstów listów, d wi kowe par-
tytury, wirtualne wystawy oraz cyfrowa rekonstrukcja 
jego ostatniego mieszkania. Miejsce przy komputerze 
pozwala skorzysta  z ró nych mo liwo ci, takich jak:

• obejrzenie r kopisów Beethovena i pierwszych 
wyda  jego utworów
• wysłuchanie wszystkich utworów w nagraniach 
„Deutsche Grammophon-Gesellschaft”
• odtworzenie d wi kowych autografów do 
słuchania i odczytania
• prze ledzenie faktów z ycia Beethovena na 
podstawie listów i obrazów
• posłuchanie tekstów czytanych z listów 
Beethovena
• zwiedzanie wirtualnych wystaw
• odwiedzenie ostatniego, wiede skiego mieszkania 
Beethovena (w rekonstrukcji cyfrowej)
• dokładniejsze obejrzenie ulubionych eksponatów 
z wystawy w Domu Narodzin
• wysłanie kartek z yczeniami z ró nymi motywami
• specjalnie dla dzieci: „Hallo, Beethoven!”

PODZ IEMIEPODZ IEMIE
SCENA DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK ISCENA  DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK I

Scena do Wizualizacji Muzyki w historycznych sklepie-
niach piwnicy domu „Pod Murzynkiem” („Im Mohren”) 
stanowi forum eksperymentalnych, wizualnych inter-
pretacji dzieła Beethovena za pomoc  nowego 
medium „ wiat wirtualny”. W całkowicie nowy sposób, 
za pomoc  trójwymiarowej grafi ki komputerowej, zin-
scenizowano dwie kompozycje Beethovena. Osiem-
na cie gło ników rozmieszczczonych w przestrzeni 
umo liwia równie  „trójwymiarowy” odbiór d wi ku. 
Abstrakcyjne postaci i formy ukazuj  si  na ekranie 
i poruszaj  si  w wirtualnej przestrzeni (postrzegane 
za pomoc  okularów umo liwiaj cych widzenie trój-
wymiarowe). Prezentacje odbywaj  si  co 45 minut 
‒ godzina rozpocz cia podana przy kasie („zegar”) 
i s  prowadzone przez informatora. Oczekuj cy na 
prezentacj  zbieraj  si  przed lub w Studio Zbiorów 
Cyfrowych.

„ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  „ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  ( 20  m inu t )( 20  m inu t )

Muzyka: Ludwig van Beethoven, „Fidelio”, sceny z drugiego 
aktu (1814), w nagraniu Filharmoników Wiede skich pod 
batut  Leonarda Bernsteina (1978). Wykonawcy: René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonora), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Przez „Fidelio XXI wieku” zainscenizowano po raz 
pierwszy interaktywnie oper  klasyczn  w trójwymia-
rowej przestrzeni grafi cznej i d wi kowej (3D Virtual 
Reality lub Virtual Environment). Wyst puj ce w ope-
rze postaci skonstruowano z drobnych elementów 
(system partykularny) jako abstrakcyjne fi gury. Postaci 
poruszaj c si  tanecznymi ruchami w takt muzyki 
odzwierciadlaj  tre ci muzyczne i dramatyczne. Za 
pomoc  urz dze  interaktywnych mo na dodatkowo 
wpływa  na przebieg inscenizacji.

Przebieg akcji: Wybrane do produkcji sceny zawie-
raj  j dro akcji opery Beethovena „Fidelio” : Florestan 
zostaje przez swojego przeciwnika Pizarro pokonany 
i zamkni ty w wi zieniu (introdukcja). Tu pojawia mu 
si  wizja jego ony Leonory w postaci anioła (aria 
„W wio nie ycia”, „In des Lebens Frühlingstagen“). 
Wpuszczony przez stra nika wi ziennego (gwizdy)  
Pizarro chce zasztyletowa  Florestana. Pomi dzy 
nich rzuca si  Fidelio (przebrana za m czyzn  Leo-

nora), pozwala si  rozpozna , odbija sztylet i ratuje 
swego m a Florestana (kwartet „Niechaj umiera”, 
„Er sterbe”). Razem wi tuj  ratunek, koniec rozł ki, 
wyzwolenie i pozbawienie władzy Pizarra (duet „O nie-
nazwana rado ci”, „O namenlose Freude”).
Postaci: powstałe z ruchomych cz steczek postaci 
opery zmieniaj  si  w zale no ci od intensywno ci 
muzyki, mo na je rozpozna  po ich specyfi cznej formie 
i barwie.
Przyrz dy interaktywne: Za pomoc  czterech 
interaktywnych przyrz dów ustawionych w pomiesz-
czeniu sceny mo na w pewnym zakresie wpływa  na 
optyczny i akustyczny przebieg spektaklu. U ycie 
przyrz dów powoduje przemieszczanie si  postaci 
i nale cych do nich głosów w obr bie sceny. W ten 
sposób mo na wprowadzi  do przedstawienia własne 
dramatyczne wyobra enia. Przyrz dy interaktywne s  
podporz dkowane poszczególnym postaciom i wiec , 
gdy s  gotowe do u ycia:
Sznury Florestan (posta  spiralna)
Kula Rocco (posta  kulista)
Kolumna Leonora/Fidelio (posta  płaska)
Joystick Pizarro ( posta  zestawiona z pałeczek)

Jako liryczne przeciwie stwo i jednocze nie dodatek 
do „Fidelio XXI wieku” powstało dzieło audiowizualne 
„Presto 126/4”. Bagatel   fortepianow  h-moll op. 
126 nr 4 gra Paul Komen na fortepianie młoteczko-
wym Domu Beethovena. Do tej muzyki powstała czte-
rominutowa, cyfrowa inscenizacja, w której formy, 
siła i spektra d wi ków układaj  si  w trójwymiarowy 
obraz, który mo e by  jednocze nie (w sposób inter-
aktywny) sterowany przez widza. 

Produkcja „Fidelio XXI wieku” oraz „Presto 126/4”: Johanna 
Dombois (re yseria i kierownictwo artystyczne), Uli Lechner 
(efekty wizualne), Florian Dombois (koncepcja i kierownictwo 
projektu). Wyprodukowano dla Domu Beethovena we współ-
pracy z Vertigo Systems GmbH oraz mh ‒ new media gmbh. 
© Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation,  Sankt Augustin  
(2004).

Wiele z tych informacji mo na znale  równie  w inter-
necie pod: www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel. +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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          DOM NARODZIN BEETHOVENA DOM NARODZIN BEETHOVENA DOM NARODZIN BEETHOVENA

Dom Beethovena
w Bonn

 m u z e u m 
i  c y f r o w y  d o m  b e e t h o v e n a

p r z e w o d n i k

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

fortepianach, jak równie  na instrumentach kwartetu 
smyczkowego [31], które otrzymał Beethoven ok. 
1800 r. w darze  od swego mecenasa ksi cia Carla 
von Lichnowskyego mo na jako CD naby  w skle-
pie przy muzeum. Na cianie, powy ej fortepianów 
młoteczkowych wida  najsłynniejszy ze wszystkich 
portretów Beethovena, namalowany w 1820 r. przez 
Josepha Karla Stielera [34]. Po mierci kompozytora 
znaleziono dwie miniatury portretowe [35] oraz list 
miłosny skierowany do „nie miertelnej ukochanej”. 
Do dzisiaj nie wiadomo kim była adresatka listu, jak 
i sportretowane damy. Najprawdopodobniej ofi aro-
wała mu na jaki  czas swe serce Giulietta Guicciardi 
[36], której zadedykował sonat  fortepianow  cis-mol 
op. 27 nr 2, „Sonat  Ksi ycow ”. Tak e z Josephin  
i Theres  Brunswik oraz z Antoni  Brentano pozosta-
wał Beethoven przez jaki  czas w bliskich, osobistych 
stosunkach.

POM IESZCZEN IE  9POMIESZCZEN IE  9
W tzw. Sali Bodmera pre-
zentowane s  wybrane 
eksponaty z kolekcji pry-
watnej o ogromnym zna-
czeniu, któr  szwajcar-
ski humanista i esteta, 
dr Hans Conrad Bodmer 
[37] przekazał w 1956 r. 

Stowarzyszeniu Dom Beethovena. Oprócz licznych 
r kopisów Beethovena znajduj  si  tutaj zarówno 
składany podró ny pulpit do pisania [38] jak i jego 
biurko [40], które odkupił  Bodmer od Stefana 
Zweiga.

Ostatnim r kopisem Beethovena [39] jest uzupełnie-
nie jego testamentu, sporz dzone na trzy dni przed 
mierci . Cały swój maj tek zapisał bratankowi Karlowi. 
Wygl d pisma wskazuje na fi zyczne wycie czenie autora.

W witrynie [41] wida  nale ce do Beethovena 
drobne przedmioty codziennego u ytku oraz jego 
„wyznanie wiary”.

Beethoven zmarł 26 marca 1827 r. w Wiedniu, w swym 
mieszkaniu w „Schwarzspanierhaus”. Poruszaj cym 
dokumentem jest litografi a Josefa Danhausera [42] 
ukazuj ca Beethovena na ło u mierci. Jak sławny 
i uwielbiany był Beethoven ju  za ycia wiadczy akwa-
rela Franza Stöbera ukazuj ca kondukt pogrzebowy 
w dniu 29 marca 1827 r. [43], w którym uczestniczyło 
ok. 20.000 ałobników.

POM IESZCZEN IE  10POMIESZCZEN IE  10

W powrotnej drodze do domu 
w ofi cynie, na cianie po lewej, wida  
fotografi  pokoju w „Schwarzspanier-

haus”, w którym zmarł Beethoven. Budynek został 
w 1904 r. wyburzony [44].

POM IESZCZEN IE  11POMIESZCZEN IE  11

Maska po miertna [45] została wyko-
nana przez Josefa Danhausera ok. 12 
godzin po mierci Beethovena. Nieco 
pó niej, podczas obdukcji otworzono 
czaszk  zmarłego, aby zbada  przy-
czyn  jego głuchoty. Mask  gipsow  
[46] yj cego kompozytora ‒ w wieku 
41 lat, zdj ł Franz Klein.

POKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENAPOKÓJ  NARODZ IN  BEETHOVENA

Wpis z 17 grudnia 1770 r. w rejestrze chrztów [47] 
dawnego ko cioła w. Remigiusza w Bonn stanowi 
jedyny punkt zaczepienia do ustalenia daty urodzenia 
Beethovena. Przyszedł na wiat na tym skromnym 
poddaszu najprawdopodobniej 16 lub 17 grudnia 
1770 r.

 

PARTERPARTER

POMIESZCZEN IE  12POMIESZCZEN IE  12

Tu (dawna kuchnia Beethovenów) prezen-
tuje si  dalsze cz ci wystaw specjalnych 
lub pokazuje dokumenty z dziejów Sto-
warzyszenia Dom Beethovena. Podczas 
koncertów w przyległej sali wykładowej 
słycha  muzyk  Beethovena w auten-
tycznym brzmieniu, gran  na historycz-
nym fortepianie młoteczkowym [48] zbu-
dowanym przez Conrada Grafa w 1824 r. 
Na cianach wida  portretowe fotografi e 
zało ycieli i licznych członków honoro-
wych Stowarzyszenia Dom Beethovena.

DATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁADATY DOTYCZ CE ZYC IA  I  DZ IEŁA
1770  (16 lub 17 XII) Ludwig rodzi si  jako drugie 

dziecko Johanna i Marii Magdaleny van Beet-
hoven, 17 XII zostaje ochrzczony w ko ciele 
parafi alnym w. Remigiusza.

1778  (26 III) Ludwig van Beethoven wyst puje po 
raz pierwszy publicznie jako pianista 
(w Kolonii).

1782  pierwsza publikacja utworu Beethovena.
1784  Beethoven zostaje organist , pó niej tak e 

altowiolinist  w orkiestrze nadwornej ksi cia 
elektora.

1792  w listopadzie przenosi si  do Wiednia 
i zostaje uczniem Josepha Haydna.

1795  ukazuje si  drukiem opus 1 
(trzy tria fortepianowe).

1798  pocz tek choroby - trudno ci ze słuchem.
1800  Beethoven organizuje swój pierwszy własny 

koncert. Prapremiera I Symfonii.
1802  (6 X) „Testament z Heiligenstadt”, 

my li samobójcze.
1809  Beethoven otrzymuje od swych protektorów 

stał  rent , by zatrzyma  go w Wiedniu.
1813  „Zwyci stwo Wellingtona albo bitwa pod 

Vittori ” op. 91 wznosi Beethovena na szczyt 
sławy.

1824  prapremiera IX Symfonii.
1827 (26 III) Beethoven umiera, (29 III) pogrzeb 

Beethovena ‒ 20.000 osób uczestniczy 
w kondukcie pogrzebowym.

PARTERPARTER
STUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCHSTUD IO  ZB IORÓW CYFROWYCH

Z dziedzi ca z rze bami wejdziecie Pa stwo do Stu-
dia Zbiorów Cyfrowych, które dysponuje czterema 
podwójnymi i o mioma pojedynczymi miejscami przy 
komputerach (wszystkie s  wyposa one w słuchawki). 
Umo liwiaj  one pogł bione, optyczne i akustyczne 
spotkania z dziełami Beethovena i innymi dokumen-
tami ze zbiorów Domu Beethovena.

Strona rozpoczynaj ca na monitorze komputera 
daje przegl d ogólny i prowadzi do cyfrowego archi-
wum z ponad 5.000 dokumentów. Ka dy dokument 
został przetworzony i utrwalony za pomoc  najnow-
szej techniki w taki sposób, e mo na go obejrze  
w najwy szej jako ci obrazu i w powi kszeniu. Do tego 
dochodz  wyja nienia i nagrania wszystkich utworów 
Beethovena, nagrania tekstów listów, d wi kowe par-
tytury, wirtualne wystawy oraz cyfrowa rekonstrukcja 
jego ostatniego mieszkania. Miejsce przy komputerze 
pozwala skorzysta  z ró nych mo liwo ci, takich jak:

• obejrzenie r kopisów Beethovena i pierwszych 
wyda  jego utworów
• wysłuchanie wszystkich utworów w nagraniach 
„Deutsche Grammophon-Gesellschaft”
• odtworzenie d wi kowych autografów do 
słuchania i odczytania
• prze ledzenie faktów z ycia Beethovena na 
podstawie listów i obrazów
• posłuchanie tekstów czytanych z listów 
Beethovena
• zwiedzanie wirtualnych wystaw
• odwiedzenie ostatniego, wiede skiego mieszkania 
Beethovena (w rekonstrukcji cyfrowej)
• dokładniejsze obejrzenie ulubionych eksponatów 
z wystawy w Domu Narodzin
• wysłanie kartek z yczeniami z ró nymi motywami
• specjalnie dla dzieci: „Hallo, Beethoven!”

PODZ IEMIEPODZ IEMIE
SCENA DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK ISCENA  DO  W IZUAL IZACJ I  MUZYK I

Scena do Wizualizacji Muzyki w historycznych sklepie-
niach piwnicy domu „Pod Murzynkiem” („Im Mohren”) 
stanowi forum eksperymentalnych, wizualnych inter-
pretacji dzieła Beethovena za pomoc  nowego 
medium „ wiat wirtualny”. W całkowicie nowy sposób, 
za pomoc  trójwymiarowej grafi ki komputerowej, zin-
scenizowano dwie kompozycje Beethovena. Osiem-
na cie gło ników rozmieszczczonych w przestrzeni 
umo liwia równie  „trójwymiarowy” odbiór d wi ku. 
Abstrakcyjne postaci i formy ukazuj  si  na ekranie 
i poruszaj  si  w wirtualnej przestrzeni (postrzegane 
za pomoc  okularów umo liwiaj cych widzenie trój-
wymiarowe). Prezentacje odbywaj  si  co 45 minut 
‒ godzina rozpocz cia podana przy kasie („zegar”) 
i s  prowadzone przez informatora. Oczekuj cy na 
prezentacj  zbieraj  si  przed lub w Studio Zbiorów 
Cyfrowych.

„ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  „ F IDEL IO  XX I  W IEKU”  ( 20  m inu t )( 20  m inu t )

Muzyka: Ludwig van Beethoven, „Fidelio”, sceny z drugiego 
aktu (1814), w nagraniu Filharmoników Wiede skich pod 
batut  Leonarda Bernsteina (1978). Wykonawcy: René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonora), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Przez „Fidelio XXI wieku” zainscenizowano po raz 
pierwszy interaktywnie oper  klasyczn  w trójwymia-
rowej przestrzeni grafi cznej i d wi kowej (3D Virtual 
Reality lub Virtual Environment). Wyst puj ce w ope-
rze postaci skonstruowano z drobnych elementów 
(system partykularny) jako abstrakcyjne fi gury. Postaci 
poruszaj c si  tanecznymi ruchami w takt muzyki 
odzwierciadlaj  tre ci muzyczne i dramatyczne. Za 
pomoc  urz dze  interaktywnych mo na dodatkowo 
wpływa  na przebieg inscenizacji.

Przebieg akcji: Wybrane do produkcji sceny zawie-
raj  j dro akcji opery Beethovena „Fidelio” : Florestan 
zostaje przez swojego przeciwnika Pizarro pokonany 
i zamkni ty w wi zieniu (introdukcja). Tu pojawia mu 
si  wizja jego ony Leonory w postaci anioła (aria 
„W wio nie ycia”, „In des Lebens Frühlingstagen“). 
Wpuszczony przez stra nika wi ziennego (gwizdy)  
Pizarro chce zasztyletowa  Florestana. Pomi dzy 
nich rzuca si  Fidelio (przebrana za m czyzn  Leo-

nora), pozwala si  rozpozna , odbija sztylet i ratuje 
swego m a Florestana (kwartet „Niechaj umiera”, 
„Er sterbe”). Razem wi tuj  ratunek, koniec rozł ki, 
wyzwolenie i pozbawienie władzy Pizarra (duet „O nie-
nazwana rado ci”, „O namenlose Freude”).
Postaci: powstałe z ruchomych cz steczek postaci 
opery zmieniaj  si  w zale no ci od intensywno ci 
muzyki, mo na je rozpozna  po ich specyfi cznej formie 
i barwie.
Przyrz dy interaktywne: Za pomoc  czterech 
interaktywnych przyrz dów ustawionych w pomiesz-
czeniu sceny mo na w pewnym zakresie wpływa  na 
optyczny i akustyczny przebieg spektaklu. U ycie 
przyrz dów powoduje przemieszczanie si  postaci 
i nale cych do nich głosów w obr bie sceny. W ten 
sposób mo na wprowadzi  do przedstawienia własne 
dramatyczne wyobra enia. Przyrz dy interaktywne s  
podporz dkowane poszczególnym postaciom i wiec , 
gdy s  gotowe do u ycia:
Sznury Florestan (posta  spiralna)
Kula Rocco (posta  kulista)
Kolumna Leonora/Fidelio (posta  płaska)
Joystick Pizarro ( posta  zestawiona z pałeczek)

Jako liryczne przeciwie stwo i jednocze nie dodatek 
do „Fidelio XXI wieku” powstało dzieło audiowizualne 
„Presto 126/4”. Bagatel   fortepianow  h-moll op. 
126 nr 4 gra Paul Komen na fortepianie młoteczko-
wym Domu Beethovena. Do tej muzyki powstała czte-
rominutowa, cyfrowa inscenizacja, w której formy, 
siła i spektra d wi ków układaj  si  w trójwymiarowy 
obraz, który mo e by  jednocze nie (w sposób inter-
aktywny) sterowany przez widza. 

Produkcja „Fidelio XXI wieku” oraz „Presto 126/4”: Johanna 
Dombois (re yseria i kierownictwo artystyczne), Uli Lechner 
(efekty wizualne), Florian Dombois (koncepcja i kierownictwo 
projektu). Wyprodukowano dla Domu Beethovena we współ-
pracy z Vertigo Systems GmbH oraz mh ‒ new media gmbh. 
© Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation,  Sankt Augustin  
(2004).

Wiele z tych informacji mo na znale  równie  w inter-
necie pod: www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel. +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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