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Útdráttur 

Beethoven byrjaði að semja píanósónöturnar árið 1795 og lauk við þær árið 1822. Þær 

eru eitt helsta tæknikröfu og túlkunarverk sem píanóleikarar geta tekist á við. Fleiri 

helstu verk sem hann samdi fyrir píanó eru píanókonsertarnir fimm. Í ritgerðinni mun 

ég fara í gegnum tæknikröfur og tækniatriði sem fylgja því að leika Sónötuna í Es-

dúr, op 81a Les Adieux, en ég hef unnið mikið með hana nýlega. Þessi sónata er bæði 

erfið á tæknilegan hátt og túlkunarlega. Í niðurstöðunni komst ég að því að mjög 

miklar tæknikröfur eru gerðar til flytjandans. Einnig eru vangaveltur um það hvort að 

heyrnaleysið hafi haft áhrif á þessa gífurlega tækni sem Beethoven hafði í þessari 

sónötu, en hann hafði misst megnið af heyrninni þegar hann samdi sónötuna. 
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Inngangur 
 

Margir telja að Ludwig van Beethoven sé án efa eitt helsta tónskáld tónlistarsögunnar. 

Hins vegar hóf hann feril sinn í píanóleik og fiðluleik en einbeitti sér seinna að 

píanónáminu og tónsmíðum. Hann gerir miklar tæknikröfur til flytjandans sem 

píanóleikara. Það að hann var konsertpíanisti skiptir miklu máli þegar tækniatriði eins 

og þríundir, tíundir og áttundir eru skoðuð. Ég hef unnið mikið með Píanósónötu í Es-

dúr op. 81a, og ákvað þess vegna að taka þá sónötu fyrir. Sónatan var samin á árunum 

1809 til 1810 og á þeim tíma var Beethoven nánast orðin heyrnalaus, auk þess sem 

hann glímdi við alvarlegt þunglyndi. Hér verður farið yfir æsku hans og mótunarár, 

um hann sem tónskáld, árin hans í Vínarborg og fleira. Einnig mun ég fjalla um það 

sem gæti reynst píanóleikurum krefjandi í flutningi þessa verks.  
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Æska og mótunarár 
 

Ludwig van Beethoven fæddist 16. desember árið 1770 í Bonn í Þýskalandi. Hann átti 

tvo yngri bræður, þá Karl og Jóhann. Hann hóf tónlistarnám hjá föður sínum fjögurra 

ára gamall, bæði á fiðlu og píanó.1 Faðir hans hafði heyrt um undrabarnið Mozart og 

vildi að Beethoven yrði jafn góður og hann, jafnvel ennþá betri. Sjálfur var faðir hans 

tónlistarmaður, tenórsöngvari og hann kenndi söng, píanóleik og fiðluleik. Hann 

skipaði Beethoven að æfa sig í margra klukkutíma á dag, bæði á píanóið og fiðluna, 

stundum beitti hann jafnvel ofbeldi eða læsti hann inni í herbergi til þess að fá hann til 

að æfa sig í svo langan tíma.2 Oftast stafaði ofbeldið af drykkju föður hans. Sagan 

segir að faðir hans hafði komið heim um kvöldið eftir að hafa verið úti að drekka og 

neyddi Beethoven til að æfa sig fram undir morgun. En þrátt fyrir það var Beethoven 

afar áhugasamur og náði fljótt miklum árangri. Beethoven var fæddur inn í mikla 

tónlistarfjölskyldu og afi hans var sá fyrsti í fjölskyldunni sem hafði einhverja 

tónlistarmenntun. Hann var bassaleikari og varð seinna tónlistarstjóri. Beethoven 

kynntist honum þó lítið, því hann lést þegar hann var aðeins þriggja ára gamall. Næsti 

kennari Beethovens á eftir föður hans var Heinrich van den Eeden. Hjá honum lærði 

Beethoven á píanó. Á árunum 1779 til 1781 lærði Beethoven hjá nokkrum öðrum 

kennurum. Á bernskuárunum var Beethoven feiminn, því það virtist sem svo að hann 

ætti enga vini og eyddi öllum sínum stundum við hljóðfærin, bæði píanóið og 

fiðluna.3  

Christian Gottlob Neefe var annar aðalkennari Beethovens á æskuárunum hans í 

Bonn. Hann hóf nám hjá honum níu ára gamall. Christian Gottlob Neefe var 

tónlistarstjóri í þjóðleikhúsinu í Bonn. Hjá honum lærði Beethoven mjög mikið af 

nótnalestri og tækni. Aðeins ellefu ára að aldri var Beethoven orðinn mjög tæknilega 

fær og orðin góður í nótnalestri. Dæmi um verk sem hann gat leikið voru prelúdíur og 

fúgur eftir Bach, sem eru tæknilega erfiðar auk þess að vera krefjandi nótnalestur.4 

Fyrstu opinberu tónleikar Beethovens voru haldnir í Köln árið 1778, þegar hann var 
                                                
1 Árni Kristjástjánsson, Beethoven í bréfum og brotum, Hávallaútgáfan, Reykjavík, 2002, bls. 
17.  
2 Masha, „Ludwig Van Beethoven“, Í My corner, 13. maí 2001, sótt 20. desember 2012,  
http://pages.cs.wisc.edu/~boris/maha/music/beethoven.html.  
3 Wright, David C F, „Beethoven“, í The musician, júní 1967, sótt 20. desember 2012, 
http://www.wrightmusic.net/pdfs/ludwig-van-beethoven.pdf. 
4 Árni Kristjástjánsson, Beethoven í bréfum og brotum, bls. 20.  
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aðeins sjö ára gamall. Faðir hans hafði sagt að Beethoven væri sex ára gamall, til þess 

að ungi Beethoven fengi enn meiri athygli. Á þessum fyrstu tónleikum er talið að 

Beethoven hafi verið farinn að spila Píanókonserta og Píanótríó, en ekki er þó vitað 

með vissu að hann hafi spilað þau verk.5 Beethoven starfaði sem aðstoðar organisti 

hjá Neefe og hjálpaði fjölskyldunni sinni með því að vinna. Heilsa móður hans fór 

versnandi og einnig drykkja föður hans. Beethoven kenndi einkatíma til að hjálpa 

fjölskyldu sinni í gegnum fjárhagserfiðleika. Vorið 1787 fer Beethoven fyrst til 

Vínarborgar, þá orðinn mjög efnilegur píanóleikari.  

Árin í Vínarborg 

Beethoven fer fyrst til Vínarborgar í mars árið 1787, í þeirri von um að fá að gerast 

nemandi Mozarts. Hann fékk að spila fyrir Mozart, sem varð afar hrifinn af 

Beethoven. En eftir aðeins tveggja vikna dvöl fær hann bréf frá föður sínum um það 

að móðir hans sé alvarlega veik. Beethoven fer strax heim til Bonn, þrátt fyrir að 

Mozart hafi samþykkt að taka Beethoven að sér sem nemanda sinn.6 Móðir hans lést 

nokkrum mánuðum síðar. Fráfall móður hans hafði mikil áhrif á Beethoven, því þeirra 

samband hafði alltaf verið gott. Aftur á móti hafði faðir hans verið afar strangur, og 

drakk mikið. Í kjölfar dauða móður sinnar jókst drykkja föður hans. Þetta varð til þess 

að Beethoven þurfti að sjá um tvo yngri bræður sína og dvaldi hann því næstu fimm 

árin í Bonn. Beethoven var að mestu sjálflærður á píanó, en það sem hann hafði lært 

hafði faðir hans og Neefe kennt konum í Bonn. Hann hafði ekki farið í einkatíma í 

píanóleik í Vínarborg. 

Fyrstu tónleika hans á fullorðinsárum hélt Beethoven í Vínarborg árið 1795. Þar 

var hann einleikari og frumflutti sinn eigin píanókonsert. Ekki er vitað með vissu 

hvaða píanókonsert hann lék á þessum tónleikum, en talið er að það hafi verið sá 

fyrsti eða annar. Flestir vilja halda því fram að það hafi verið Píanókonsert nr. 2 í B-

dúr. Tónleikarnir voru haldnir í Burgleikhúsinu. Ásamt píanókonsertinum sem 

Beethoven lék var einnig leikinn fyrsti hluti af forleik Antons Cartellieri Gioas, re di 

Giuda. Einnig var flutt Sinfónia eftir Cartellieri.7 Píanóleikarinn og tónskáldið Carl 

                                                
5 Sucet, „John, Beethoven´s Life: A Timeline Part 1“, í Classic fm, 2012, sótt 20. desember, 
2012, http://www.madaboutbeethoven.com/pages/beethoven_the_master/chronology.htm.  
6 Jones, David Wyn, The life of Beethoven, Cambridge University Press, 1998, bls. 45. 
7 Jones, David Wyn, The life of Beethoven, bls. 45.  
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Czerny var nemandi Beethovens og afar fær píanóleikari. Hann var á meðal áheyrenda 

í salnum og var sérstaklega hrifinn af hæga kaflanum í Píanókonsert nr. 2.  Sama dag 

hélt Beethoven aðra tónleika þar sem hann improviseraði og fékk afar góða dóma.  

Sama ár hélt Beethoven einnig tónleika þar sem hann lék píanókonsert Mozarts og 

frumflutti sína eigin kadenzu með þeim konsert. Með þessum tónleikum komst 

Beethoven á blað sem píanisti og tónskáld. Við lok sama árs hélt Beethoven tónleika í 

þriðja skiptið sem einleikari, í Redoutensaal. Tónleikarnir voru skipulagðir af Haydn, 

þar sem hann gat kynnt þrjár af sinfóníunum sínum. Á þessum tónleikum er talið að 

hann hafi frumflutt sinn fyrsta Píanókonsert í C-dúr. Þann sama mánuð lék hann aftur 

á tónleikum, en það voru góðgerðartónleikar fyrir sópran sem hét Maria Bolla.8 Segja 

má að árið 1795 hafi verið stórt og mikið tónleikaár fyrir Beethoven.   

Næsta skref fyrir Beethoven var að ferðast utan Vínarborgar, en hann var þegar 

orðinn mjög frægur þar. Hann fékk mikinn stuðning frá prins Lichnowsky og með 

hans hjálp og styrk ferðaðist Beethoven fyrst til Prag. Hann fór einnig til Dresden, 

Leipzig og Berlín. Prins Lichnowsky hafði einnig styrkt aðra fræga tónlistarmenn, 

eins og Mozart. Í lok ársins 1796 hafði Beethoven einnig farið til Pressburg 

(Bratislava) og Budapest.  

Í kringum aldamótin 1800, byrjaði Beethoven að finna fyrir einkennum 

heyrnaleysis. Hann missti ekki aðeins heyrnina, heldur fékk hann einnig eyrnasuð 

allan daginn og nóttina.  Hann fékk svokallað tinnitus og hyperacusis, sem voru suð 

og hljóð í eyrunum. Engin lækning var við þessu. Beethoven sagði frá heyrnaleysi 

sínu í bréfi við lækninn Franz Wegeler, 29.júní 1801. Þar lýsir hann því að hann sé 

farinn að heyra minna en áður. Ef til vill var hann orðinn áhyggjufullur og vildi leita 

ráða hjá lækni. Hann segist ekki geta heyrt háar nótur á hljóðfæri og ekki heldur rödd 

söngvara, einnig átti hann mjög erfitt með að heyra í fólki þegar það hvíslaði og talaði 

lágt.9 Fyrst komu fram einkenni í vinstra eyranu hans og engar heimildir eru um það 

að hann gæti heyrt samtöl eftir 1825. Augljóslega gerði heyrnaleysið honum erfitt að 

heyra tónlist, hann forðaðist einnig samtöl við annað fólk. Ekki er vitað hvað olli 

eyrnasuðinu og heyrnaleysinu sem Beethoven fékk. Við frumflutning á níundu 

sinfóníu hans þurfti Beethoven að snúa sér við til þess að sjá klappið frá 

                                                
8 Jones, David Wyn, The life of Beethoven, bls. 45. 
9 Saccenti, Edoardo, Smilde, Age K og Saris, Wilm H M, „Beethoven's deafness“, í BMJ, 20. 
desember 2011, sótt 20. desember 2012, http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7589. 
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áhorfendunum, þá var hann alveg orðinn heyrnalaus. Hann skoraði á sjálfan sig til 

frumflutnings á Keisarakonsertinum en það misheppnaðist og eftir það kom hann 

aldrei fram sem píanóleikari. Árið 1802 varð Beethoven afar þunglyndur sem leiddi til 

þess að hann fór að íhuga sjálfsmorð. Samkvæmt læknisráði, fór hann fór frá 

Vínarborg um tíma og var um tíma í smábæ í Heiligenstadt til þess að hvíla eyrun.10 

Það sem hélt honum uppteknum voru verkin sem hann samdi. Litla sem enga hjálp var 

að fá við heyrnaleysinu og heyrnin hvarf smátt og smátt. Hann forðaðist allt félagslíf 

og félagslegar samkomur því hann vildi ekki þurfa að segja öllu fólki sem átti við 

hann orð að hann væri heyrnalaus. Þegar honum varð ljóst um fyrstu einkenni 

heyrnaleysins reyndi hann að fela það svo að sem fæstir vissu af því. Heilsa hans varð 

til þess að ferill Beethovens sem píanóleikara lauk. Haustið sem hann samdi Sinfóníu 

nr. 2 fór heilsa hans hrakandi og hann hafði ekki trú á því að hann myndi lifa af 

veturinn. Hann skrifaði því erfðaskrána sína og tók fram að hún skyldi vera opnuð 

eftir að hann væri látinn. Hann lést þó ekki fyrr en 25 árum seinna, árið 1827.  

Tónskáldið Beethoven 

Christian Gottlob Neefe var fyrsti kennari Beethovens í tónsmíðum. Beethoven var 

aðeins tólf ára gamall þegar hann samdi fyrsta verkið sem náði vinsældum, en það eru 

Níu tilbrigði fyrir píanó á mars thema eftir Dressler í c-moll.11Á fjórtánda ári sínu 

hafði Beethoven tekið miklum framförum í tónsmíðum og samdi mörg lög fyrir píanó, 

kvartetta og konsert fyrir píanó, en aðeins bútar af þessum verkum hafa varðveist. 

Hann byrjaði að semja fyrsta píanókonsertinn af fimm árið 1795 og á svipuðum tíma 

samdi hann Píanókonsert nr. 2 í B-dúr. Þriðja konsertinn samdi hann síðan fimm árum 

síðar.  Sá fjórði er í G-dúr og var saminn árið 1806 og aðeins þremur árum síðar 

semur hann Keisarakonsertinn, sem er síðasti píanókonsert hans. Í fyrsta skiptið sem 

hann fer til Vínarborgar er sagt að Beethoven hafi improviserað út frá leiðbeiningum 

Mozarts og var það til þess að Mozart varð afar hrifinn af honum og samþykkti að 

taka hann sem píanónemanda. Seinna skiptið sem hann fer til Vínarborgar lærir hann 

tónsmíðar undir handleiðslu Franz Joseph Haydn. Samtímis lærði hann hjá J.G. 

Albrechtsberger, A.Salieri, og Alois Forster. Beethoven lenti í miklum 
                                                
10 Lane, William, „Deafness“, í Beethoven: The immortal, 16. janúar 2006, sótt 20. desember 
2012, http://www.lucare.com/immortal/deaf.html. 
11 Munteanu, Iulian, „Beethoven's youth. 1770-1792“,  í All about Beethoven, 2006, sótt 20. 
desember 2012, http://www.all-about-beethoven.com/beethovenchildhood1.html. 
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fjárhagserfiðleikum fyrstu árin í Vínarborg. Hæfileikar hans hjálpuðu honum að vinna 

fyrir sér og hann kom sér úr erðfileikunum með opinberum tónleikum, 

tónleikaferðalögum og með útgáfu tónverka. Beethoven var mög afkastamikill og 

meðal helstu verka hans eru Níu Sinfóníur, Fimm píanókonsertar, Eroica tilbrigði fyrir 

píanó, óperur, og 32 pianósónötur, en þær eru mikilvægur hluti píanóbókmennta enn 

þann dag í dag.  

Beethoven byrjaði að semja píanósónöturnar árið 1795 og lauk ekki við þær fyrr en 

árið 1822. Á þessum tíma var tónsmíðastíllin að þróast úr því að vera klassískur yfir í 

að teljast rómantískur. Píanósónöturnar hans sýna vel þær breytingar sem urðu á 

formi, uppbyggingu og á lífi hans á árunum 1792 til 1822. Langur tími er á milli þess 

sem fyrsta sónatan var skrifuð og þar til hann lauk við síðustu sónötuna, eða um 27 ár. 

Hægt er að skipta sónötunum í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið er á árunum 1795 til 

1802, miðtímabilið 1802 til 1812 og síðasta tímabilið 1812 til 1827. Hvert tímabil 

hefur sín einkenni í tónlistarstíl. Á fyrsta tímabilinu lærði hann hjá Franz Joesph 

Haydn og eru áhrif frá honum í fyrstu sónötunum. Tímabilið frá 1802 til 1814 var 

meira rómantískt fremur en klassískt tímabil og sést meiri áhersla á mikla túlkun á því 

tímabili. Í kringum 1815 var Beethoven orðinn að mestu leyti heyrnalaus. Síðustu 

fimm sónöturnar minna á samtal milli tónskálds og áheyrenda.12 

                                                
12 Nomoto, Noriaki, „The piano sonatas after 1815“, í Noriaki Nomoto's home page, 7. júlí 
1998, sótt 20. desember 2012, http://www.gate.net/~nnomoto/beethoven/sonatas2.htm. 
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Upphafið á píanósónötum Beethovens 
Oftast eru fyrstu kaflar í sónötunum í sónötu formi, A-B-A form. Þá er kaflanum lokið 

í þeirri tóntegund sem hann byrjar á. Árið 1801 heyrði hann Carl Czerny spila 

Pathétique sónötuna og hann varð svo hrifinn af drengnum að hann tók hann að sér 

sem nemanda. Carl Czerny var þá 10 ára gamall.13 Czerny lék mjög mikið af verkum 

sem Beethoven samdi en honum líkaði ekki mjög vel við að spila fyrir almenning. 

Píanósónöturnar voru verk sem pössuðu bæði fyrir opinberan flutning og í 

heimahúsum. Þær eru flestar í þremur köflum en þó eru nokkrar sem eru í fjórum 

köflum. Fyrsti kaflinn er yfirleitt í sónötu formi, svo kemur hægur kafli og endað á 

hröðum kafla. Einungis eru nokkrar sónötur sem hafa fjóra kafla.  Hans von Bülow 

var fyrsti píanóleikarinn til þess að flytja allar Beethoven sónöturnar utanbókar. Artur 

Schnabel var trúlega annar, seint á þriðja áratug 20.aldarinnar. Camille Saint-Saëns 

bauðst einnig til að spila hvaða kafla úr hvaða sónötu sem er á tónleikum. Árið 1935 

var Schnabel fyrstur til að taka upp allar sónötur Beethovens.14 Meðal frægra 

píanóleikara sem hafa lagst í það verkefni má nefna Emil Gilels og Daniel 

Baremboim. Píanósónata nr. 26 í Es- dúr betur þekkt sem Kveðjusónatan eða Les 

adieux. Hún var samin á árunum 1809 til 1810 í Vínarborg og var gefin út árið 1811.  

 

Tilurð og uppbygging 

Píanósónata nr. 26 í Es-dúr, betur þekkt sem Kveðjusónatan eða Les adieux, er í 

þremur köflum. Hún var samin á árunum 1809 til 1810 í Vínarborg og var gefin út 

árið 1811.15 Hún er betur þekkt undir franska nafninu, Les adieux, en upphaflega var 

hún nefnd á þýsku Das Lebewohl. Austurríki hafði lýst yfir stríði á hendur Frökkum 

árið 1809.  Napoleon Boneparte hafði hertekið Vín þremur árum áður og ákvað að 

kenna Austurrískum mönnum lektíu í eitt sinn fyrir öll. Hann leiddi her sinn inn í 

Austurríki og fór með hann til Vínarborgar. Beethoven tókst ekki að fara frá 

                                                
13 Bos, Carole D, „Carl Czerny“, í awesomestories, mars 2009, sótt 20. desember 2012,  
http://www.awesomestories.com/assets/carl-czerny. 
14 Bailey, John, „Barenboim's Beethoven: The piano sonatas as rite of passage“, í The 
american society of cinematographers, 27. ágúst 2012, sótt 20. desember 2012,   
http://www.theasc.com/blog/2012/08/27/barenboims-beethoven-the-piano-sonatas-as-rite-of-
passage/. 
15 Silverman, Robert, „Beethoven´s 32 piano sonatas“, Robert Silverman plays Beethoven, 
Music on Main í Cellar Restaurant & Jazz Club West Broadway, Vancouver BC, 27. 
September 2010-5. apríl 2011, sótt 20.desember 2012,  
http://www.musiconmain.ca/uploads/Robert_Silverman_32_Beethoven_Notes.pdf. 
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Vínarborg en allir sem gátu flúið, yfirgáfu borgina. Það á meðal var Archduke 

Rudolph, sem var einnig píanóleikari og nemandi Beethovens. Archduke flúði til 

Ungverjaland en Beethoven varð eftir í Vínarborg.16 Beethoven lofaði Archduke að 

hann myndi semja píanósónötu til að minnast þessa atburðar. 

Hann tileinkaði honum umrædda sónötu. Les adieux er eina sónatan sem gæti talist til 

svokallaðar programm tónlistar, en það er tónlistarleg frásögn sem segir sögu án orða, 

sem var vinsæl í Evrópu á rómantíska tímabilinu. Sónatan skiptist í þrjá kafla og 

fjallar um innrás Napoleons á Vínarborg. 1.kaflinn heitir Das Lebewohl, Abwesenheit, 

og das Wiedersehen. Sónatan var fyrst gefin út í London af Muzio Clementi, en hann 

var sá sem bætti frönskum texta við titlana á kaflaheitunum. Fyrsti kaflinn Das 

Lebewohl (Les adieux) var saminn í maí, 1809 þegar Archduke hafði yfirgefið 

Vínarborg. Kaflinn hefst á hægum Adagio inngangi, þar sem aðalmótífið er kynnt. 

Þetta eru greinilega horn hljóðfæri sem við heyrum í fyrstu hljómunum. Fyrsti kaflinn 

er í A-B-A sónötu formi. Eftir hægan inngangskafla kemur hraður og fjörugur kafli 

sem hljómar eins og nýtt mótíf fyrir okkur en í raun er Le-be-wohl stefið í  

 

bassaganginum öfugt. Le-be-wohl mótífið er sorglegt vegna þess að laglínan fer 

fallandi en ekki rísandi. Þetta mótíf eigum við síðan eftir að fá að heyra í gegnum 

allan fyrsta kafla í mismunandi myndum. Langur Codi er í lok fyrsta kaflans. Þennan 

 kafla má túlka á þann hátt að tónskáldið vilji ekki að viðkomandi sé að fara.  

Annar og þriðji kaflinn voru samdir í janúar árið 1810 eftir að Archduke og restin af 

hirðinni höfðu snúið aftur til Vínarborgar. Í öðrum kaflanum Das Abwesenheit er 

Beethoven að tjá tilfinningar sínar þegar Archduke var í burtu. Í kaflanum er hægt að 

heyra greinilega einmannaleikan sem Beethoven upplifði meðan Archduke var í burtu. 

Þó að kaflinn taki aðeins um fjórar mínútur í flutningi var fjarvera Archduks miklu 

                                                
16 Sucet, John, „Beethoven´s Life: A Timeline Part 1“, í Classic fm, 2012, sótt  
http://www.madaboutbeethoven.com/pages/beethoven_the_master/chronology.htm 
20.desember, 2012. 

Mynd 1: úr sónötu Les Adieux, fyrsta kafla. 
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lengri. Þema tvö í sama kafla hljómar bjartsýnna en fyrra þemað. Tónskáldið kemur  

okkur síðan á óvart með óvæntum endi í lok annars kaflans, sem endar á fermötu og 

leiðir okkur beint inn í þriðja kaflann. Síðasti kaflinn, Das Wiedersehen, þýðir 

Sjáumst aftur. Hann er í sónötu formi eins og fyrsti kaflinn. Í þriðja kaflanum er mikil 

gleði. Hann fjallar um tvær manneskjur sem hittast á ný.  Í þessari sónötu er það 

Beethoven sem er afar ánægður að Archduke Rudolph sé kominn aftur til 

Vínarborgar. Stefið má heyra eftir vivacissimamente innganginn og þá kemur það 

fyrst í hægri hendi og síðan í vinstri.  Mikinn æsing má heyra í síðasta kaflanum og 

spennuna sem fylgir því þegar manneskjur hittast á ný eftir langa fjarveru. 

Niðurlagskaflinn byrjar rólega og það virðist sem Beethoven sé loks búin að róa sig 

niður eftir allan æsinginn. En þá fáum við að heyra hraðann og kraftmikinn enda í  

 

 

lokin. Heildarflutningur á sónötunni er um 17 mínútur. Sónatan er sögð vera ein af 

þeim erfiðari sem Beethoven samdi vegna þess að miklar tilfinningar eru í gegnum 

alla sónötuna sem reynir á túlkunarhæfileika flytjandans. Auk þess eru miklar 

tæknilegar áskoranir í síðasta kaflanum.  

Mynd 2: úr Les Adieux, upphaf á kafla 2.  
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Tæknikröfur sónötu nr. 26 í nákvæmum lýsingum 

Áttundir 

Framsagan hefst á áttundum. Þetta er þó ekki aðalstef sónötunnar, því það er Le-be-

wohl stefið. Tæknilegasta áskorunin við áttundirnar í fyrsta kaflanum eru 

bogamerkingarnar sem þýðir að spila skuli áttundirnar sem legato, eða bundnar 

áttundir. Samkvæmt minni reynslu er það erfitt vegna þess að oftast þarf að skipta um 

fingrasetningar og binda með fjórða fingri yfir á fimmta fingur.  

 

Síðan koma einnig áttundastökk og í framhaldi af því koma aftur áttundir með legato 

(tóndæmi hér fyrir ofan tengist þessu). Beethoven notar mjög mikið af áttundum og 

finna má áttundir í nærri öllum sónötum hans. Það er falleg laglína í hægri í 

áttundununum þrátt fyrir að Le-be-wohl stefið komi í vinstri hendi þegar hægri er með 

áttundastökk. Beethoven gerir áttundirnar ennþá erfiðari með því að hafa 

styrkleikabreytingar með. Áhugavert er að skoða áttundastökkin en þar hefst 

crescendo, síðan sf, og sfp. Sama stefið kemur síðan tvisvar sinnum fyrir í 

úrvinnslunni.  Einnig er nokkuð af áttundum í þriðja kaflanum, en hann er tæknilega 

séð erfiðastur af þessum þremur köflum. Strax í takti 23 eru áttundir í hægri sem 

brotnar hafa verið upp á meðan laglínan er í vinstri hönd. Frá takti 98 má segja að það 

komi kafli með runum af áttundum, fyrst í hægri hendi og síðan í vinstri. Þetta er 

sama laglínan og við heyrðum í upphafi þriðja kaflans nema nú með áttundum. 

Tæknilega fannst mér erfiðara þegar áttundalaglínan kom í vinstri, þá sérstaklega í lok 

laglínunnar og það þróaðist yfir í brotna skalann. Þessar áttundir í þriðja kaflanum 

innihalda mjög erfið stökk og á sama tíma þarf að vanda sig við dýnamík úr mjög 

veiku yfir í mjög sterkt og jafnframt þarf að vera bundið í hægri hendi og staccato í 

vinstri. Í lokinn eru síðan aftur áttundir sem eru þá brotnar upp eins og var í upphafi 

Mynd 3: fyrsti kafli úr Les Adieux 
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kaflans. (tóndæmi úr þriðja  kaflanum þar sem áttundir eru erfiðastar). Mjög lítið er af 

áttundum í öðrum kafla, enda er hann einungis tvær blaðsíður, en samt hefur hann 

áttundir þegar afar fallegt stef kemur í seinna skiptið í C-dúr.  

 

 

Algengt er að Beethoven noti áttundirnar í sónötunum til þess að fá meiri kraft og 

styrk. Eins og fram kom í inngangi ritgerðarinnar var Beethoven að glíma við mikið 

þunglyndi á þeim tíma sem sónatan var samin. Hugsanlega tengjast erfðileikar í tækni 

sem hann setur fram þeim tilfinningum.  

Mynd 4: Þriðji kafli úr Les Adieux 

 

Mynd 5: Þriðji kafli úr Les Adieux 
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Þríundir og tíundir 

 

Þríundir sem koma fram í hægri hönd í framsögunni í þriðja kafla, eru gífurleg 

tæknileg áskorun. Eftir að hafa lokið við áttundastefið koma þríundir sem þurfa að 

vera bundnar, þ.e.a.s. í legato. Ekki má hoppa á milli til þess að gera þetta tæknilega 

auðveldara heldur þarf að skipta á milli þriðja, fjórða og fimmta fingurs til að geta 

bundið þríundirnar almennilega. Sjálf æfði ég þennan stað í marga klukkutíma á viku 

áður en alvöru æfingar hófust á sónötunni. Þríundirnar endurtaka sig síðan í 

úrvinnslunni í takti 122, nema þá eru þær færri. Einnig koma þríundir með legato í 

Coda kaflanum, með le-be-wohl stefinu (Tóndæmi hér að ofan verður tekið úr takti 

29-31 til að lesandinn skilji betur tækniatriði varðandi þríundir). Tíundastökk eru afar 

algeng í vinstri hendi í fyrsta kafla og þær koma fyrst fram eftir hæga 

inngangskaflann. Tíundastökkin á móti áttundundunum í hægri eru mikil áskorun fyrir 

flytjandann.  Stökkin endurtaka sig í úrvinnslu og ítrekun. Tíundarstökkin eru stærstu 

stökkin í sónötunni og einnig má finna eitthvað af þeim í þriðja kafla, þá oftast í hægri 

hendi til dæmis í aðallaglínu í framsögunni 

Mynd 6: þríundir, úr fyrsta kafla Les Adieux 
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Stökk 

Stökk eru mjög algeng í öllum píanósónötum Beethovens. Í þessari sónötu er mikið 

um stökk í fyrsta og þriðja kafla. Í vinstri hendi eru tíundastökk algeng, í úrvinnsluni 

eru áttunda-, fimmunda- og sexundastökk algeng, á meðan Le-be-wohl laglínan er í 

hægri. Í þriðja kaflanum, Le retour, er verið að lýsa mikilli gleði við það að tvær 

mannskjur séu að hittast eftir langan aðskilnað og því er afar mikið um stökk. Strax í 

upphafi eru stökk. Frá takti 17 eru erfið tíundastökk fyrir hægri, svo þegar brotnum 

áttundunum líkur kemur annað stórt stökk í hægri hendi, þar á eftir skalar og aftur 

stökk. Mikið er af stökkum í þriðja kafla, sem gerir hann gífurlega tæknilega erfiðan.  

Pedall 

Í Beethoven sónötum eru afar fáar merkingar um hvernig nota skal pedal. Fyrstu pedal 

merkingar frá Beethoven komu fram í síðustu töktunum á fyrsta kafla í Sónötu op. 26. 

Arthur Schnabel og Donald Tovey hafa bætt við pedal merkingum til að hjálpa 

nemendum við að læra sónöturnar. Schnabel bætti einnig fleiri atriðum inn í 

útgáfurnar sínar á borð við styrkleikabreytingar.17 Mikil þróun hefur orðið á píanóinu 

frá tíma Beethovens og til dagsins í dag. Mjög mikil pedalnotkun er í Les adieux 

sónötunni og mjög misjafnt hvenær pedalskipti eiga að vera. Oftast er pedalnotkunin 

sú að skipt er á eftir hljómi, nema þegar merki er gefið að það skuli vera legato, þá er 

lengri pedall. Í þríundarkaflanum í takti 29 er enginn pedall notaður. Algengt er að 

nota pedal til að fá meiri kraft, til dæmis á fortissimo stöðum í þriðja kafla, en á 

veikum stöðum er reynt að fara sparlega með pedalinn. Eina pedalmerkingin í þessari 

sónötunni er tveimur töktum fyrir Poco andante kaflann í þriðja kafla og í lokinn. 

Þetta er merking frá Beethoven um að halda skuli pedal og spila sterkt. Með svona 

pedal í lokin er enginn vafi á því fyrir áheyrenda að verkinu sé að ljúka.  Stundum 
                                                
17 Kleiankina, Olga, „Beethoven´s Pianoforte Sonatas“, í A Music Teacher´s Guide to 
Performance Practice and Editions, University of Michigan School of Music, Theatre & 
Dance, sótt 20.desember 2012,  
http://www3.music.umich.edu/departments/piano/pplp/treasures/guide/Beethovens_Pianofort
e_Sonatas_best.pdf. 
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hljómar vel að hafa hálfan pedal og píanóleikarinn þarf að hafa mjög gott tóneyra til 

að geta greint vel hvenær þarf pedal, hvenær þarf mikinn pedal og hvenær þarf lítinn 

pedal.18 Stundum fer pedallinn líka eftir því hvort það er litlum eða stórum sal. Þetta 

dæmi um pedalnotkun á einmitt við um þessa sónötu og samkvæmt minni reynslu 

skiptir stærðin á salnum miklu máli þegar kemur að pedalnotkun.  Alla kaflana þarf að 

spila með pedal til að ná fram góðum tón og túlkun sem þarf til að koma 

söguþræðinum til skila. Pedallinn er minnst notaður í öðrum kaflanum og ber mest á 

pedalnotkun í cantabile kaflanum til þess að ná fram góðum og fallegum syngjandi 

tóni. Þá er pedalnum ekki þrýst alveg niður á botn heldur einungis brot af því. 

Crescendo og diminuendo pedall gengur út á það að þegar pedalnum er þrýst niður í 

fyrsta skiptið er einungis þrýst niður hálfa leið. Eftir því sem krafturinn verður meiri 

er pedalnum þrýst dýpra niður og í stórum hljómum þarf ef til vill að halda pedalnum 

lengur.  

Skreytingar og trillur 

Trillur eru afar algengar í sónötum hjá Beethoven og notar hann þær meðal annars í 

fraseringum. Trillurnar í Les Adieux eru allar stuttar og getum við séð fyrstu trilluna í 

inngangskaflanum. Trillur í sónötum eru oftast spilaðar frá og með upphafsnótunni og 

er mismunandi hvernig trillan er eftir skreytingamerkingunum. Þær hafa ákveðna 

stefnu, annaðhvort stefna þær upp eða niður. Við komumst varla í gegnum sónötur 

Beethovens án þess að koma auga á trillu. Sumar trillur geta þó verið tæknileg 

áskorun fyrir flytjandann sérstaklega ef um frekar langa trillu er að ræða, eins og sést í 

þriðja kafla, takti 68. Einnig eru erfiðar trillur í öðrum kafla, sérstaklega á seinni 

blaðsíðunni þegar þær koma inn á milli með áttundunum. Í þriðja kafla setur 

Beethoven inn skreytingu með forslagi í takti 45 og 138. Þetta gefur ákveðna gleði í 

stemninguna á kaflanum.  

Styrkleikabreytingar 

Eitt af þvi sem einkennir píanósónötur Beethovens eru styrkleikamerkingar sem hann 

setti inn sjálfur. Þrátt fyrir að hann merkir ekki inn pedal í sónötunum eru mjög 

nákvæmar og mjög miklar styrkleikamerkingar merktar inn þar sem miklar kröfur eru 

gerðar til flytjandans. Algengustu styrkleikamerkin í þessari sónötu eru crescendo 
                                                
18 Mitchell, Barry, „DF Tovey on performing Beethoven´s piano sonatas“, í Theory of Music, 
22. mars 2009, sótt 20.desember 2012, http://theoryofmusic.wordpress.com/2009/03/22/df-
tovey-on-performing-beethovens-piano-sonatas/. 
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merki og diminuendo merki. Syrkleikabreytingar eru mjög mikið í samræmi við 

söguþráðinn, ekki er mikið um fortissimo til dæmis í fyrsta kaflanum vegna þess að 

það er sorglegur kafli þar sem verið er að kveðja. Mikið er um pianissimo staði í 

fyrsta kaflanum sem er hægt að túlka á þann hátt að manneskjan sé í burtu. Einnig er 

annar kaflinn að mestu leyti veikur. Mestu styrkleikabreytingarnar eru í þriðja 

kaflanum. Þar er Beethoven ýmist að leika sér með piano, áherslur, forte, fortissimo 

og sforzando. Gæta þarf þess að byrja ekki of sterkt, því hápunktur verksins er þegar 

styrkleikinn er sem mestur.   
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Lokaorð  
 

Miklar kröfur eru gerðar til flytjandans í þessari sónötu bæði tæknilega og á 

túlkunnarhátt. Þær sónötur sem eru aftarlega í heftunum teljast almennt erfiðar fyrir 

píanóleikarann í flutningi. Píanósónöturnar voru verk sem pössuðu bæði fyrir 

opinberan flutning og í heimahúsum. Þær eru flestar í þremur köflum en þó eru 

nokkrar sem eru í fjórum köflum. Fyrsti kaflinn er yfirleitt í sónötu formi, svo kemur 

hægur kafli og endað á hröðum kafla. 

Píanósónöturnar hans sýna vel þær breytingar sem urðu á formi, uppbyggingu og á 

lífi hans á árunum 1792 til 1822. Píanósónata nr. 26 í Es-dúr, betur þekkt sem 

Kveðjusónatan eða Les adieux, er í þremur köflum. er eina sónatan sem gæti talist til 

svokallaðar programm tónlistar, en það er tónlistarleg frásögn sem segir sögu án orða, 

sem var vinsæl í Evrópu á rómantíska tímabilinu. 

Eftir þessa athugun á tæknikröfum Les Adieux kom í ljós að allar þessar 

tæknikröfur (einsog áttundir, þríundir, tíundir, og stökk) hafa áhrif á túlkun. Tæknin 

gerir túlkunina erfiðari, og niðurstaðan er sú að mikið er um svipaða tækni í öllum 

sónötunum.  
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