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Διαδικασία που ακολούθησε ο ερευνητής

 Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
 Μετά το κάθε παιδί επέλεξε ένα θέμα που του άρεσε, το οποίο
αναφερόταν σε προσωπικότητες της τέχνης, του αθλητισμού και της

επιστήμης.
 Στη συνέχεια ο καθηγητής μας ζήτησε να βρούμε εικόνες και
πληροφορίες για το θέμα που είχαμε επιλέξει επειδή « μια εικόνα

ισούται με χίλιες λέξεις»
 Κάθε εβδομάδα φέρναμε στην τάξη μια καινούργια πληροφορία που

είχαμε εντάξει στην ατομική μας εργασία.
 Για να ξεφύγουμε από την μονοτονία της εργασίας κάναμε παράλληλα

και ρεπορτάζ με θέμα: πανίδα και χλωρίδα.
 Ο σκοπός του ερευνητή ήταν να συλλέξει μέχρι 25 σελίδες υλικό.

 Αφού ολοκληρώναμε σιγά-σιγά την ατομική εργασία ήρθε ο καιρός και
για την ομαδική, η οποία ήταν ευκολότερη αφού υπήρχε βοήθεια από

όλα τα μέλη της ομάδας.
 Τέλος αποθηκεύσαμε τις εργασίες μας σε ένα στικάκι(USB).



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο πέρασμα των χρόνων έχουν περάσει πολλές αξιόλογες
προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού, της τέχνης
και της επιστήμης. Λίγοι όμως κατάφεραν να μείνουν
γνωστοί στην ιστορία. Ένας από αυτούς είναι ο Γιόχαν
Σεμπάστιαν Μπαχ, ο οποίος διέπρεψε στο χώρο της
μουσικής, ως συνθέτης. Ήταν ένας ιδιαίτερος μουσικός,
που τα τραγούδια του θεωρούνται πλέον κλασσικά και
ακούγονται μέχρι και σήμερα. Για τον λόγο αυτόν
αποφάσισα και εγώ να αναζητήσω πληροφορίες για τη ζωή
και το έργο του ώστε να μάθουν και οι συμμαθητές μου
πόσο σημαντικός ήταν για την εξέλιξη της μουσικής.



Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (Johann Sebastian Bach, Άϊζεναχ, 21/31 Μαρτίου
1685 - Λειψία, 28 Ιουλίου 1750) ήταν Γερμανός συνθέτης, διευθυντής
ορχήστρας, εκπαιδευτικός και εκτελεστής (οργανίστας, κλειδοκυμβαλίστας,
βιολιστής και βιολονίστας) της περιόδου Μπαρόκ. Υπήρξε αναμφισβήτητα ο
μεγαλύτερος συνθέτης αυτής της περιόδου, καθώς και ένας από τους
σπουδαιότερους στην ιστορία της έντεχνης Δυτικής μουσικής. Τα περισσότερα
από 1000 έργα του που έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας, ενσωματώνουν όλα
τα χαρακτηριστικά του στυλ Μπαρόκ, το οποίο και απογειώνουν στην
τελειότητα. Παρόλο που δεν εισάγει κάποια νέα μουσική φόρμα, εμπλουτίζει το
γερμανικό μουσικό στυλ της εποχής με μια δυνατή και εντυπωσιακή
αντιστικτική τεχνική, ένα φαινομενικά αβίαστο έλεγχο της αρμονικής και
μοτιβικής οργάνωσης, και την προσαρμογή ρυθμών και ύφους από άλλες
χώρες, ιδιαίτερα από την Ιταλία και τη Γαλλία. Η μουσική του χαρακτηρίζεται
από τεχνική αρτιότητα, αρτιστικό υπόβαθρο και, κυρίως, υψηλή
πνευματικότητα. Τα έργα του καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα τόσο της
οργανικής (έργα για τσέμπαλο, εκκλησιαστικό όργανο, κοντσέρτα), όσο και της
φωνητικής μουσικής (ορατόρια, λειτουργίες, πάθη, καντάτες, κ.α.). Ως
χαρακτηριστικά έργα του Μπαχ μπορούν να αναφερθούν: η Τοκάτα και Φούγκα
σε Ρε ελάσσονα, η Λειτουργία σε Σι ελάσσονα, τα Κατά Ματθαίον Πάθη, τα
Βρανδεμβούργια Κοντσέρτα, το Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο και η
Τέχνη της Φούγκας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στο Άιζεναχ (1685-1695)

Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν ήταν γιος του Γιόχαν Αμπρόζιους (1645-95) και της
Μαρία Ελίζαμπετ Λέμμερχιρτ (1644-94). Ήταν το νεότερο από τα συνολικά
οκτώ παιδιά της οικογένειας (έξι αγόρια και δύο κορίτσια), από τα οποία τα τρία
(δύο αγόρια και ένα κορίτσι) πέθαναν σε νηπιακή ηλικία. Το πατρικό σπίτι του
επί της οδού Λούτερστρασε (τότε γνωστή ως Φλάισγκασε), είχε αγοραστεί από
τον πατέρα του το 1674, αφού έγινε δημότης του Άιζεναχ και δεν ταυτίζεται με
το σημερινό μουσείο που φέρει την επωνυμία Οικία Μπαχ (Bachhaus) και
βρίσκεται στην οδό Φράουενπλαν . Η ημερομηνία γέννησής του, η 21η Μαρτίου
1685, τεκμηριώνεται τόσο από την καταγραφή του Γιόχαν Γκότφριντ Βάλτερ στο
Μουσικό Λεξικό (Musikalisches Lexicon), όσο και από τον ίδιο τον Σεμπάστιαν
Μπαχ στη γενεαλογία της οικογένειάς του αλλά και από τον γιο του, στη
νεκρολογία που συνέγραψε για τον πατέρα του. Η βάπτισή του έγινε στις 23
Μαρτίου με νονούς τον μουσικό της επαρχίας Γκότα της Θουριγγίας
Σεμπάστιαν Νάγκελ, και τον δασονόμο Γιόχαν Γκέοργκ Κοχ,



από τους οποίους πήρε και το όνομά του. Το όνομα Γιόχαν Σεμπάστιαν
απέκτησαν αργότερα άλλα δύο μέλη της οικογένειας: ο γιος του αδελφού του,
Γιόχαν Κρίστοφ, ο οποίος βαπτίστηκε από τον Μπαχ αλλά πέθανε σε ηλικία
δύο ετών, και ο εγγονός του, γιος του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, που
διακρίθηκε στη ζωγραφική. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής παρέμεινε πιστός στην
σχέση του με τη γενέτειρά του, το Άιζεναχ, τη μόνη πόλη άλλωστε της οποίας
υπήρξε επισήμως δημότης. Ο ίδιος αυτοαποκαλούνταν αργότερα «Γιόχαν
Σεμπάστιαν Μπαχ του Άιζεναχ» («Johann Sebastian Bach Isenacus» ή
«Isenacus», ή εν συντομία «ISBI»), με ιδιαίτερη υπερηφάνεια.

Πριν εγκατασταθεί στο Άιζεναχ το 1671 για να εργαστεί ως μουσικός διευθυντής
της πόλης (γερμ. Hausmann), ο Γιόχαν Αμπρόζιους Μπαχ ήταν μουσικός της
πόλης του Άρνσταντ και βιολιστής σε μουσική εταιρεία της γενέτειράς του,
Έρφουρτ. Με πληθυσμό περίπου δεκαοκτώ χιλιάδων κατοίκων, το Έρφουρτ
ήταν τότε η μεγαλύτερη πόλη της Θουριγγίας και ταυτόχρονα το ιστορικό,
εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Σημαντικό ρόλο για το διορισμό
του στο Άιζεναχ φαίνεται πως έπαιξε και η παρουσία εκεί του εξαδέλφου του,
Γιόχαν Κρίστοφ Μπαχ, ο οποίος εργαζόταν ως οργανίστας στην ιστορική
Γκέοργκενκιρχε και στην Αυλή του Δούκα του Άιζεναχ[4]. Η οικογένεια Μπαχ
είχε ήδη μεγάλη συμβολή στα μουσικά δρώμενα της Θουριγγίας, τόσο μεγάλη
μάλιστα ώστε το όνομα Μπαχ είχε γίνει συνώνυμο του μουσικού και μέχρι το
1793 οι μουσικοί της πόλης (Stadtpfeifer) αποκαλούνταν «Μπαχ», παρά το
γεγονός πως κανείς δεν έφερε πλέον στην πόλη το όνομα της οικογένειας. Όταν
στα 1693 έμεινε κενή μία θέση στην Εκκλησιαστική Αυλή τού Άρνσταντ, ο κόμης
της περιοχής ζήτησε εμφατικά να του στείλουν «έναν Μπαχ».. Ο Μπαχ είχε
σίγουρα επίγνωση της μακράς μουσικής παράδοσης της οικογένειας και
αισθανόταν μάλιστα υπερήφανος για αυτή, όπως διαφαίνεται από την πολύτιμη
Γενεαλογία του (Ursprung der musikalisch-Bachischen Familie), η οποία
γράφτηκε το 1735 και ήρθε αργότερα στην επιφάνεια από τον γιο του, Καρλ
Φίλιπ Εμμάνουελ. Σύμφωνα με αυτή, οι ρίζες της οικογένειας φτάνουν έξι
γενεές πίσω στον Φάιτ (ή Βίτους) Μπαχ, έναν αρτοποιό με καταγωγή από το
Πρέσμπουργκ (Μπρατισλάβα), εκείνη την εποχή πρωτεύουσα του βασιλείου
της Ουγγαρίας. Την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης, αρνούμενος να
απαρνηθεί τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, ο Βίτους Μπαχ επέλεξε να
εγκατασταθεί στη Θουριγγία, και πιο συγκεκριμένα στο μικρό χωριό Βέχμαρ της
επαρχίας Γκότα, όπου πιθανόν είχε συγγενείς. Ο Βίτους Μπαχ απολάμβανε να
παίζει τσίτερ[γ], το οποίο μάλιστα έπαιρνε μαζί του στον μύλο που
εργαζόταν[9]. Είχε μάλλον δύο γιους, ένας εκ των οποίων ήταν ο Γιοχάνες
Μπαχ που δούλεψε ως μουσικός.

Για την παιδική ηλικία του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ μέχρι το 1693 γνωρίζουμε
ελάχιστα με βεβαιότητα. Στο Άιζεναχ, όπως και σε πολλές ακόμα περιοχές, η
σχολική εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας από πέντε



έως δώδεκα ετών και οι γονείς είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ
οκτώ γερμανικών σχολείων και της Λατινικής σχολής (Lateinschule). Τα
γερμανικά σχολεία ακολουθούσαν συγκεκριμένο εγκύκλιο πρόγραμμα,
εστιάζοντας στα θρησκευτικά, στη γραμματική και στην αριθμητική. Αν και
συνήθως δεν κρατούσαν αρχείο των σπουδαστών, γνωρίζουμε πως ένα από
τα γερμανικά σχολεία του Άιζεναχ βρισκόταν επί της οδού Φλάισγκασε,
συνεπώς θεωρείται πολύ πιθανό πως ο Μπαχ φοίτησε εκεί από τα πέντε μέχρι
τα επτά του χρόνια. Σε ηλικία οκτώ ετών γράφτηκε στην πέμπτη τάξη της
Λατινικής Σχολής, της οποίας το εγκύκλιο πρόγραμμα έδινε βάση στα
θρησκευτικά και λατινικά, περιλαμβάνοντας ακόμα αριθμητική και ιστορία και
σε ανώτερο επίπεδο ελληνικά, εβραϊκά, φιλοσοφία, λογική και ρητορική.
Φοίτησε στην πέμπτη τάξη δύο χρονιές (1692-4), όπως συνηθιζόταν εκείνη την
εποχή, καταλαμβάνοντας το πρώτο έτος την 47η και το δεύτερο έτος την 14η
θέση σε σύνολο 90 μαθητών. Στην τέταρτη τάξη (1694-5) κατετάγη 23ος
ανάμεσα σε 64 μαθητές, έχοντας 103 απουσίες που οφείλονταν μάλλον σε
ασθένεια, αλλά και στο γεγονός του θανάτου των γονιών του. Η επίδοσή του
ήταν καλύτερη από αυτή του αδελφού του, Γιάκομπ, ο οποίος κατετάγη δύο
θέσεις χαμηλότερα, αν και ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερος και είχε λιγότερες
απουσίες.

Την πρώτη του μουσική εκπαίδευση πάνω στη μουσική θεωρία και στα βασικά
γύρω από τα έγχορδα όργανα έλαβε λογικά από τον πατέρα του. Πιθανό είναι
να συνέβαλε και ο εξάδελφος του Γιόχαν Αμπρόζιους, Κρίστοφ Μπαχ, με τον
οποίο θα πρέπει να ήρθε σε επαφή o νεαρός Σεμπάστιαν στην Γκέοργκενκιρχε
του Άιζεναχ. Ακόμα και στη νεαρή αυτή ηλικία πιθανότατα ήταν ήδη σε θέση να
εκτιμήσει τις ικανότητες του Κρίστοφ, τον οποίο θα χαρακτήριζε αργότερα στη
γενεαλογία του ως «βαθυστόχαστο» συνθέτη. Αναμφίβολα, ο Μπαχ θα πρέπει
να έμαθε αρκετά και από τον Αντρέας Κρίστιαν Ντέντεκιντ, τον επικεφαλής της
σχολικής χορωδίας της Λατινικής σχολής (chorus musicus) στην οποία ο Μπαχ
συμμετείχε ως μαθητής. Ο μικρός Σεμπάστιαν διέθετε μάλιστα εξαιρετική
σοπράνο φωνή του και αργότερα θα πρέπει να διακρίθηκε και ως σολίστας. Το
ρεπερτόριο της σχολικής χορωδίας στο Άιζεναχ περιλάμβανε a cappella
μουσική του 15ου, 16ου αιώνα και 17ου αιώνα, συνθετών όπως του Βάλτερ,
Σενφλ, του Ζοσκέν, του Όμπρεχτ, του Μίχαελ Πρετόριους, του Σάιν κ.ά. Από
τον θείο του, Γιόχαν Κρίστοφ Μπαχ, αποκόμισε τις πρώτες εντυπώσεις του
γύρω από το εκκλησιαστικό όργανο, στο οποίο ο Μπαχ εντρύφησε και έγινε
αργότερα ο πλέον φημισμένος για τη δεξιοτεχνία του εκτελεστής. Πάντως τα
πρώτα του κανονικά μαθήματα πληκτροφόρων οργάνων τα έλαβε αρκετά
αργότερα στο Όρντρουφ. Δεδομένο είναι πως μεγάλωσε μέσα σε ένα καθαρά
μουσικό περιβάλλον. Ο ερευνητής της ζωής και του έργου του, Κρίστοφ Βολφ
(Christoph Wolff) αναφέρει χαρακτηριστικά πως «εξ´ αιτίας των ισχυρών
δεσμών και των τακτικών οικογενειακών συγκεντρώσεων, ο ίδιος και οι αδελφοί
του ενσωματώθηκαν κατά ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο στη μεγάλη οικογένεια
των επαγγελματιών μουσικών, περίπου όπως τα παιδιά ενός τεχνίτη μαθαίνουν



να εξοικειώνονται με τα εργαλεία. Οι περισσότερες μουσικές δραστηριότητες
στο σπίτι, στις οποίες ο μικρός Σεμπάστιαν ήταν παρών, περιελάμβαναν
διδασκαλία, μελέτη, πρόβες, προετοιμασία συναυλιών, τακτοποίηση και
αντιγραφή για τις παρτιτούρες και, επίσης, κούρδισμα και επισκευή οργάνων».

Την εμπειρία της απώλειας αγαπημένων προσώπων βίωσε από νωρίς, όταν
σε ηλικία έξι ετών έχασε τον δεκαοκτάχρονο αδελφό του, Γιόχαν Μπαλτάζαρ,
ενώ μόλις τρία χρόνια αργότερα, ήρθε αντιμέτωπος με το χαμό και των δύο
γονιών του σε διάστημα εννέα μηνών. Η μητέρα του πέθανε από άγνωστη αιτία
τον Μάιο του 1694 και τον Φεβρουάριο του 1695 ακολούθησε ο θάνατος του
πατέρα του, μετά από σοβαρή ασθένεια. Μετά το θάνατο της Μαρία Ελίζαμπετ,
στις 27 Νοεμβρίου 1694, ο Γιόχαν Αμπρόζιους Μπαχ παντρεύτηκε την
Μπάρμπαρα Ελιζαμπέτα, η οποία κατά ατυχή συγκυρία είχε μέχρι τότε
χηρεύσει ήδη δύο φορές. Πρώτος σύζυγός της ήταν ένα άλλο μέλος της
οικογένειας Μπαχ, ο μουσικός Γιόχαν Γκύντερ Μπαχ (1653-83), ενώ τη δεύτερη
φορά είχε νυμφευτεί τον θεολόγο Γιάκομπους Μπαρτολομέι.

Στο Όρντουρφ: 1695-1700

Ο θάνατος του Γιόχαν Αμπρόζιους έφερε την Μπάρμπαρα Ελιζαμπέτα σε δεινή
θέση, ειδικά μετά από την άρνηση του δημοτικού συμβουλίου να της επιτραπεί
να αναλάβει η ίδια τα καθήκοντα του συζύγου της με τη βοήθεια τρίτων
προσώπων. Αυτό οδήγησε στο χωρισμό της οικογένειας, με τον Σεμπάστιαν
και τον Γιάκομπ, να τίθενται υπό τη φροντίδα του μεγαλύτερου αδελφού
τους, Γιόχαν Κρίστοφ, ο οποίος από το 1690 ήταν οργανίστας στη
Μικαέλισκιρχε του Όρντρουφ, με εξαιρετική φήμη και μαθητής του φημισμένου
εκείνη την εποχή Γιόχαν Πάχελμπελ. Τα δύο αδέλφια μετακόμισαν το Μάρτιο
του 1695 και φοίτησαν στο Λύκειο. Ο Γιάκομπ επέστρεψε στο Άιζεναχ το 1697
για να εκπαιδευτεί στο πλευρό του διαδόχου του πατέρα του, ενώ ο Σεμπάστιαν
παρέμεινε στο Όρντρουφ μέχρι την ηλικία των δεκαπέντε ετών. Σε αυτό το
διάστημα, φοίτησε στην μοναστική σχολή της πόλης (Klosterschule), της
οποίας το πρόγραμμα ήταν επηρεασμένο από τις προοδευτικές ιδέες
του Κομένιου. Παρόλο που η θεολογία και τα λατινικά παρέμεναν ως βασικοί
πυλώνες, συγχρόνως διδάσκονταν και μαθήματα όπως γεωγραφία, ιστορία,
αριθμητική, φυσικές επιστήμες, ενώ σε περίοπτη θέση βρισκόταν και η μουσική
εκπαίδευση. Το αρχείο της σχολής μαρτυρά τις πολύ καλές σχολικές επιδόσεις
του Μπαχ. Γράφτηκε στην τέταρτη τάξη πιθανότατα τον Μάρτιο και
προβιβάστηκε στην τρίτη τάξη τον Ιούλιο του 1695, καταγράφοντας μετά από
εξετάσεις στις 20 Ιουλίου 1696 την τέταρτη καλύτερη επίδοση. Στις 19 Ιουλίου
1697 κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ 21 μαθητών και προβιβάστηκε στην
δεύτερη τάξη, όπου κατετάγη πέμπτος τον Ιούλιο του 1698 και δεύτερος τον
Ιούλιο του 1699. Στην πρώτη τάξη γράφτηκε σε ηλικία περίπου δεκατεσσάρων
ετών, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των μαθητών της πρώτης ήταν τα 17,7 έτη.



Στο Όρντρουφ έλαβε μάλλον τα πρώτα του μαθήματα στο εκκλησιαστικό
όργανο και υπό την αυστηρή επίβλεψη του αδελφού του τέθηκαν τα θεμέλια
πάνω στα οποία ανέπτυξε τα επόμενα χρόνια την τεχνική του. Μέχρι τότε, ο
Σεμπάστιαν δεν είχε κατεύθυνση προς κάποιο συγκεκριμένο μουσικό όργανο.
Παρόλο που ο θείος του ήταν ο πρώτος σημαντικός του μέντορας, είναι γεγονός
ότι ο ίδιος, μόνον υπό την εποπτεία τού αδελφού του, επρόκειτο πραγματικά να
επικεντρώσει το ενδιαφέρον του πάνω στο εκκλησιαστικό όργανο και
στο κλαβίχορδο. Τα μαθήματα κοντά του είχαν κατεύθυνση προς μία καλή
τεχνική στην εκτέλεση των πλέον εν χρήσει πληκτροφόρων εκείνων των
καιρών, ειδικά του εκκλησιαστικού οργάνου. Παράλληλα, σκοπός ήταν να
αποκτήσει εξοικείωση με τα διαφορετικά είδη και στυλ, αλλά επίσης, με τον
ελεύθερο αυτοσχεδιασμό (πρελούδια, τοκάτες) και με την αυστηρότητα στη
διαπλοκή των φωνών (φούγκα και ριτσερκάρε), είτε εντελώς ελεύθερα, είτε με
βάση ένα δοσμένο θέμα ή μία κοράλ μελωδία.

Με τη σύνθεση είναι άγνωστο πότε ακριβώς ξεκίνησε να ασχολείται, ωστόσο
δεν είναι απίθανο να συνέβη επίσης κατά την παραμονή του στο Όρντρουφ.
Δεν ήταν άλλωστε ασυνήθιστο για μουσικούς της εποχής αυτής να συνθέτουν
τα πρώτα τους έργα σε ηλικία δεκαπέντε ετών, όπως έκαναν εξάλλου και τα
παιδιά του ίδιου του Μπαχ. Επιπλέον, στο Όρντρουφ ήρθε σε επαφή με τον
διευθυντή εκκλησιαστικής χορωδίας Ελίας Χέρντα. Ως σπουδαστής του Χέρντα
αλλά και ως μέλος της χορωδίας μπορούσε να εξασφαλίζει ένα σεβαστό ποσό
χρημάτων. Τα μέλη τής chorus musicus μπορούσαν με κάποια ρύθμιση να
κερδίζουν μέσω των επονομαζόμενων Currenden, δηλ. των τραγουδιών σε
μικρές ομάδες που τραγουδούσαν στους δρόμους περίπου τρεις φορές το
χρόνο. Ο Μπαχ είχε πιθανότατα την πληρωμή ενός φωνητικού σολίστα
(concertist) και μπορούσε έτσι να συνεισφέρει στα έξοδα συντήρησής του που,
για τον αδελφό του, ήταν καθοριστικής σημασίας. Για τον Σεμπάστιαν, ζωτική
σημασία είχαν επίσης τα επονομαζόμενα hospitia ή hospitia liberalia.
Επρόκειτο για ένα διακανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο, οι αριστοκρατικές και
οι εύπορες οικογένειες πλήρωναν τα έξοδα σχολείου, συντήρησης και διαμονής
στους φτωχούς φοιτητές, με αντάλλαγμα τη μόρφωση των δικών τους παιδιών.
Ο Μπαχ εγκατέλειψε οριστικά το Όρντρουφ στις 15 Μαρτίου 1700 με
προορισμό το Λύνεμπουργκ. Στα επίσημα αρχεία του σχολείου του, η
αναχώρησή του αιτιολογείται με τη φράση ob defectum hospitorium, δηλαδή
οφειλόταν σε αδυναμία φιλοξενίας του. Δεν είναι ωστόσο σαφές αν το
πρόβλημα σχετιζόταν με το γεγονός πως το σχολείο είχε περιορισμένο αριθμό
θέσεων ή αν του ήταν πλέον αδύνατο να παραμείνει στην οικία του αδελφού
του. Είναι πιθανό η αναχώρησή του να οφείλεται στο ότι μπήκε ένα τέλος
στα hospitia του, αλλά είναι επίσης γνωστό πως το 1700 η πρώτη τάξη του
σχολείου ήταν υπερπλήρης και σε συνδυασμό με μια αλλαγή στη φωνή του
ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να εγκαταλείψει το Όρντρουφ.
Από την άλλη πλευρά, και η κατάσταση στην οικία του αδελφού του γινόταν
δυσχερέστερη για την παραμονή του. Από την ημέρα της εγκατάστασης του



Σεμπάστιαν στο Όρντρουφ, ο Κρίστοφ είχε αποκτήσει δύο παιδιά και το Μάρτιο
του 1700 αναμενόταν ένα τρίτο. Δεν αποκλείεται πάντως να ήταν και μια
προμελετημένη αναχώρηση, ίσως σε συνεννόηση με τον συμμαθητή και
συνταξιδιώτη του, Γκέοργκ Έρντμαν, σε μία ηλικία που ούτως ή άλλως τα
αγόρια της εποχής άρχιζαν να ανεξαρτητοποιούνται.

Στο Λύνεμπουργκ (1700-1703)

Το 1700 ο Μπαχ αναχώρησε μαζί με τον συμφοιτητή και επιστήθιο φίλο του,
Γκέοργκ Έρντμαν για το Λύνεμπουργκ (Lüneburg) της Β. Γερμανίας. Το ταξίδι
αυτό ήταν μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής -περίπου 280 χιλιόμετρα
βορειότερα- και τουλάχιστον ένα μέρος του πρέπει να έγινε με τα πόδια.
Αναμφίβολα προκαλεί εντύπωση η επιλογή του Μπαχ να πραγματοποιήσει ένα
τόσο μακρινό ταξίδι, σε μία πόλη όπου δεν ζούσε κανένας συγγενής του ούτε
είχε εργαστεί εκεί στο παρελθόν κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Πιθανότερο
θεωρείται πως ο Ελίας Χέρντα μεσολάβησε ώστε να εξασφαλιστεί μια θέση για
τον Μπαχ και τον Έρντμαν στη Σχολή του Αγ. Μιχαήλ (Michaelischule) του
Λύνεμπουργκ, εκεί όπου είχε φοιτήσει και ο ίδιος στο παρελθόν. Άλλωστε, με
βάση τις εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις του Μπαχ, δεν είναι απίθανο ο Χέρντα
να τον προέτρεψε να συνεχίσει τις σπουδές του και να μην ακολουθήσει το
παράδειγμα του αδελφού του, Γιάκομπ, ο οποίος αναζήτησε αμέσως μια
επαγγελματική θέση μουσικού στη Θουριγγία. Η Σχολή ανήκε στην εκκλησία
του Αγ. Μιχαήλ, η οποία διέθετε και ένα δεύτερο σχολείο (Ritterakademie) για
νεαρούς ευγενείς. Το βάρος έπεφτε στις παλαιές ανθρωπιστικές κλασσικές
επιστήμες, στη θεολογία και στις γλώσσες και παράλληλα, στα τότε μοντέρνα
μαθήματα της ιστορίας, των μαθηματικών και της φυσικής. Τα μαθήματα είχαν
σκοπό να προετοιμάσουν τους μαθητές για πανεπιστημιακές σπουδές στις
ελεύθερες τέχνες, στη θεολογία, στα νομικά και στην ιατρική. Έτσι, ο Μπαχ
ήξερε στο τέλος των σχολικών του χρόνων, άπταιστα Λατινικά, και είχε ακόμη
εντρυφήσει και σε άλλα μαθήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για
πανεπιστημιακή μόρφωση. Επίσης, συμμετείχε στη χορωδία της σχολής
(chorus symphoniacus), ως μπάσος πλέον, διότι υπέστη μεταφώνηση και, το
κυριότερο, είχε στη διάθεσή του μία μουσική βιβλιοθήκη, η οποία μαζί με εκείνη
τής Thomasschule (Σχολή Αγ. Θωμά) στη Λειψία, ανήκαν στις παλαιότερες και
μεγαλύτερες της Γερμανίας. Ταυτόχρονα, εξασκήθηκε πάνω στο μεγάλο -αν και
κάπως προβληματικό- εκκλησιαστικό όργανο της εκκλησίας του Αγ. Μιχαήλ
(Michaeliskirche). Λόγω τού εξαιρετικού του ταλέντου, τον χρησιμοποιούσαν
τακτικά στην chorus musicus, αλλά και στην Κύρια Λειτουργία, όταν έπρεπε να
αντικαθιστά τον βασικό οργανίστα. Τότε άρχισαν πλέον να διαμορφώνονται οι
επιδόσεις του στην εκτέλεση του εκκλησιαστικού οργάνου και άρχισε να γίνεται
γνωστός σταδιακά στους κύκλους των μεγάλων εκτελεστών που, όχι
συμπτωματικά, ήταν όλοι Βορειογερμανοί.



Ένας από αυτούς ήταν και o Γκέοργκ Μπεμ (Georg Böhm), φημισμένος
εκτελεστής, για τον οποίο ο πατέρας τού Σεμπάστιαν έλεγε τα καλύτερα λόγια
όσο ζούσε και, βέβαια, ο ίδιος επιθυμούσε διακαώς να τον γνωρίσει. Απ’ όσο
μπορεί να εξακριβωθεί, ο Μπαχ δεν έκανε ποτέ, επισήμως, μάθημα με τον
Μπεμ. Λαμβάνοντας όμως υπ’όψιν το μουσικό οικογενειακό του ιστορικό, τη
φιλομάθειά του, την εμπειρία του ως τραγουδιστή, εκτελεστή οργάνων και
οργανίστα, σίγουρα θα επωφελήθηκε πολύ από τον επαγγελματισμό τού
συγκεκριμένου μουσικού. Μέσω αυτού, ήλθε σε επαφή με το είδος της
στυλιζαρισμένης χορευτικής φόρμας, με τη Γαλλική σουίτα, αλλά και με τα
πρελούδια και φούγκες του ίδιου του Μπεμ, των Βορειογερμανών συναδέλφων
του, και με τις αριστοτεχνικές κοράλ παραλλαγές του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο,
ότι οι πρώτες συνθέσεις τού ίδιου τού Μπαχ σ’ αυτές τις φόρμες,
χρονολογούνται από το Λύνεμπουργκ και δημιουργήθηκαν λόγω της επιρροής
του Μπεμ.

Η μεγαλύτερη, όμως, προσφορά του Μπεμ προς τον Μπαχ ήταν κάτι εντελώς
διαφορετικό. Κάτι που ο Μπαχ, όπως άλλωστε όλοι ανεξαιρέτως οι επίδοξοι
μαθητές και δάσκαλοι του εκκλησιαστικού οργάνου, ήθελαν να κάνουν
τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή τους. Να γνωρίσουν και να ακούσουν από
κοντά τον μεγαλύτερο εν ζωή εκτελεστή που, εργαζόταν ακόμα στο Αμβούργο,
στα μεγαλύτερα και καλύτερα εκκλησιαστικά όργανα της Γερμανίας: τον
ξακουστό Γιόχαν Άνταμ Ράινκεν (Johann Adam Reinken). Ο
Ολλανδογερμανικής καταγωγής Ράινκεν, στα προχωρημένα εβδομήντα του
πλέον, ήταν ο νέστορας των μουσικών του Αμβούργου. Πριν εγκατασταθεί στο
Λύνεμπουργκ, ο Μπεμ είχε ζήσει πέντε χρόνια στο Αμβούργο, όπου σίγουρα
άκουσε τον Ράινκεν, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε
και μαθητής του. Με τη μεσολάβησή του Μπεμ, ο νεαρός Μπαχ έκανε πολλές
φορές τη διαδρομή Λύνεμπουργκ-Αμβούργο για να συναντήσει τον Ράινκεν, ο
οποίος εκείνο τον καιρό έπαιζε στην εκκλησία της Αγ. Αικατερίνης του
Αμβούργου, πάνω σε ένα τεραστίων διαστάσεων εκκλησιαστικό όργανο (58
Συστοιχίες, 4 Χειρόπληκτρα και Πεντάλ). Η εντύπωση που προκάλεσε στον
Γιόχαν Σεμπάστιαν το συγκεκριμένο όργανο, έμεινε για πάντα βαθιά χαραγμένη
μέσα του. Κάποιος μαθητής του θυμόταν αργότερα τον Μπαχ να εκθειάζει την
καθαρότητα και τον πλούσιο ήχο του. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καμιά αμφιβολία,
ότι το συγκεκριμένο όργανο πάνω στο οποίο έπαιζε ο Ράινκεν, επηρέασε
δραματικά τα θεωρητικά και εκτελεστικά πρότυπα του Μπαχ για τα
εκκλησιαστικά όργανα, στο σύνολό τους. O Ράινκεν ήταν μια πληθωρική
προσωπικότητα, και για την ηλικία του, ένας μεγάλος βιρτουόζος και ένας
καθολικά αναγνωρισμένος ειδήμονας του εκκλησιαστικού οργάνου. Για τον
νεαρό Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο οργανίστας από το Αμβούργο, πρέπει να
υπήρξε ένα ζωντανό κομμάτι ιστορίας. Άλλος ένα λόγος για τις συχνές
επισκέψεις του στο Αμβούργο ήταν και ο ξάδελφός του, Γιόχαν Ερνστ (1683-
1739), ο οποίος σπούδαζε μουσική εκεί και πιθανόν ξενάγησε τον Μπαχ στα



μουσικά αξιοθέατα της πόλης, όπως την όπερα του Αμβούργου που τότε
βρισκόταν υπό τη διεύθυνση του Ράινχαρντ Κάιζερ.

Αλλά και στο Λύνεμπουργκ ο Μπαχ είχε ενδιαφέροντα μουσικά ερεθίσματα,
καθώς είχε την ευκαιρία να ακούσει την ορχήστρα του Δούκα του Τσέλε-
Λύνεμπουργκ, η οποία αποτελούνταν κυρίως από Γάλλους μουσικούς. Ο
δούκας Γκέοργκ Βίλχελμ, με έδρα το Τσέλε, ήταν λάτρης της γαλλικής μουσικής
και επισκεπτόταν κατά καιρούς το παλάτι του στο Λύνεμπουργκ
συνοδευόμενος από την ορχήστρα του, μέλος της οποίας ήταν και ο Τομά ντε
λα Σελ, δάσκαλος χορού στη Ritterakademie. Μέσω του ντε λα Σελ ή κάποιου
άλλου σπουδαστή, ο Μπαχ θα πρέπει να εξασφάλισε πρόσβαση στο παλάτι,
ερχόμενος έτσι σε άμεση επαφή με το αυθεντικό γαλλικό μουσικό στυλ. Δεν
μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο ο Μπαχ να βοηθούσε κατά περίσταση
την ορχήστρα ως εκτελεστής.

Τα τελευταία χρόνια

Η επίσκεψη του Μπαχ στο Πότσνταμ τον Μάιο του 1747 εξελίχθηκε σε ένα από
τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής του. Το ταξίδι του συνδυάστηκε με μία
επίσκεψη στο Βερολίνο, όπου ο γιος του, Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, ήταν
οργανίστας στην Αυλή του βασιλιά Φρειδερίκου B' της Πρωσίας. Τρία χρόνια
νωρίτερα, ο Εμμάνουελ είχε παντρευτεί την Γιοχάνα Μαρία Ντάνεμαν (1724-
95), κόρη εμπόρου, με την οποία απέκτησε έναν γιο το Δεκέμβριο του 1745. Ο
Μπαχ είχε επισκεφτεί το Βερολίνο τελευταία φορά το 1741, ωστόσο οι
εχθρότητες μεταξύ Πρωσίας και Σαξωνίας δεν του είχαν επιτρέψει να ταξιδέψει
μετά το γάμο του γιου του και τη γέννηση του εγγονού του. Το ενδιαφέρον του
να επισκεφτεί το Πότσνταμ πρέπει να προκάλεσαν και οι μουσικές εκδηλώσεις
που διοργάνωνε εκεί ο Φρειδερίκος, ο οποίος έπαιζε μάλιστα φλάουτο. Οι
λεπτομέρειες της συνάντησης του Μπαχ με τον βασιλιά καταγράφηκαν στον
τύπο της εποχής. Σύμφωνα με την μάλλον εγκυρότερη εκδοχή της
εφημερίδας Spenersche Zeitung (11 Μαΐου 1747), ο βασιλιάς Φρειδερίκος
συμφώνησε να παίξει ένα θέμα στο κλαβίχορδο, πάνω στο οποίο ο Μπαχ θα
αυτοσχεδίαζε. Ο Καπελμάιστερ το έκανε με τρόπο εντυπωσιακό,
ενθουσιάζοντας τόσο τον βασιλιά όσο και το πλήθος που τους
παρακολουθούσε, προκαλώντας το θαυμασμό όλων. Ο Μπαχ βρήκε μάλιστα
το μουσικό θέμα του βασιλιά τόσο καλό που εξέφρασε την επιθυμία να το
καταγράψει και να το εκδώσει στη μορφή φούγκας. Μια ελαφρώς διαφορετική
εκδοχή και πρόσθετα στοιχεία δίνει ο Φόρκελ, ο οποίος πληροφορήθηκε το
γεγονός από τον Βίλχελμ Φρίντεμαν Μπαχ που συνόδευε τον πατέρα του στο
ταξίδι. Σύμφωνα με τον Φόρκελ, όταν ο Μπαχ έπαιξε τον αυτοσχεδιασμό, ο
βασιλιάς τον προκάλεσε να παίξει μια φούγκα σε έξι μέρη πάνω στο δοσμένο
θέμα. Ο Μπαχ απάντησε με κάποια ελαφρά τροποποίηση του αρχικού θέματος,



διότι δεν γίνονται όλα τα θέματα φούγκες, εντυπωσιάζοντας τους
παρισταμένους. Την επόμενη μέρα έδωσε, κατόπιν πρόσκλησης, ένα ρεσιτάλ
στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος (Heiliggeistkirche) του Πότσνταμ παρουσία
του βασιλιά. Μετά την επιστροφή του στη Λειψία εξέδωσε ένα ολοκληρωμένο
έργο, αφιερωμένο στον βασιλιά και βασισμένο στο θέμα που του είχε δώσει στο
Πότσνταμ. Το έργο αυτό ήταν η Μουσική Προσφορά (BWV 1079), ένα σύνολο
από δύο φούγκες, μία τρίο σονάτα (φλάουτο, βιολί και μπάσο καντίνουο) και
κανόνες.

Τον Ιούνιο του 1747, παρά κάποιον αρχικό δισταγμό, έγινε μέλος
της Correspondierende Sozietät der Musicalischen Wissenschaften, μιας
κοινότητας για τις μουσικές επιστήμες που είχε ιδρύσει το 1738 ο
πολυμαθής Λόρεντς Κρίστοφ Μίτσλερ. Τα μέλη της επικοινωνούσαν μέσω
αλληλογραφίας δύο φορές το χρόνο, ανταλλάσσοντας μουσικά νέα και δοκίμια
ή άλλα θεωρητικά και μη έργα, είτε δικά τους είτε που οι ίδιοι επέλεγαν να
μοιραστούν. Έχοντας σπουδάσει θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και
μουσική δίπλα στον Μπαχ, ο Μίτσλερ ενδιαφερόταν να βρει
μία μαθηματική και φιλοσοφική βάση για τη μουσική τέχνη. Μέλη της ίδιας
κοινότητας ήταν και άλλοι φημισμένοι συνθέτες, όπως ο Τέλεμαν και ο Χέντελ,
γεγονός που μάλλον αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο συμμετείχε και ο Μπαχ.
Στα πλαίσια αυτής της κοινότητας, ο Μπαχ παρουσίασε τη σύνθεση Vom
Himmel hoch (BWV 769) και έστειλε στα υπόλοιπα μέλη ένα μέρος από
τις Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ. Κατά τον Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, δεν έδειξε
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα «στεγνά, μαθηματικά θέματα», με οποία
ασχολούταν ο Μίτσλερ, ωστόσο δεν αποκλείεται η άποψη αυτή να υποτιμά την
πραγματική και ενδεχομένως στενότερη σχέση του Μπαχ με την κοινότητα .

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας της ζωής του, ο Μπαχ συνέθεσε το
μεγάλης κλίμακας έργο που είναι σήμερα γνωστό με τον τίτλο Τέχνη της
Φούγκας (BWV 1080). Πρόκειται για μία σειρά από φούγκες και κανόνες για
το κλειδοκύμβαλο πάνω σε ένα θέμα, όπου τα όρια από όλες τις μέχρι τότε
γνωστές φόρμες και στυλ, καταργούνται στην ουσία, μέσω της αντιστικτικής
διαχείρισης πάνω σε δύο, τρεις, ή και τέσσερις φωνές. Τα πρώτα σχεδιάσματα
του έργου, που εκδόθηκε ένα χρόνο μετά το θάνατό του, χρονολογούνται στις
αρχές της δεκαετίας του 1740. Το αποτέλεσμα είναι πολύ παραπάνω από τη
σπουδή μίας φούγκας. Είναι η επιτομή της δυνατότητας επεξεργασίας ενός
δοσμένου θέματος μέσω αντιστικτικών τεχνικών υψηλών απαιτήσεων. Το έργο
έμελλε να παραμείνει ανολοκλήρωτο, καθώς ο Μπαχ επεξεργαζόταν την
τελευταία φούγκα μέχρι το θάνατό του.

Η υγεία του Μπαχ ήταν σε γενικές γραμμές καλή, μέχρι την άνοιξη του 1749,
οπότε παρουσιάστηκε μία ραγδαία επιδείνωση στην όρασή του, που οδήγησε
τελικά σε ολοκληρωτική τύφλωση. Εκείνη την εποχή, με τις συνθήκες φωτισμού
που υπήρχαν, ήταν πολύ εύκολο για κάποιον που εργαζόταν σκληρά τις νύχτες
να εμφανίσει προβλήματα στην όραση, ιδιαίτερα για τους μουσικούς. Τα αίτια



του συγκεκριμένου προβλήματος παραμένουν άγνωστα, λόγω έλλειψης
ιατρικών στοιχείων. Πιο πιθανό θεωρείται να έπασχε από διαβήτη, που
υπέσκαπτε σταδιακά την υγεία του εκδηλώνοντας κάποια στιγμή, απότομα, τα
φανερά συμπτώματά του. Έτσι πιθανότατα εξηγείται η ραγδαία επιδείνωση της
κατάστασης των ματιών του. Το άμεσο επακόλουθο ήταν η δυσλειτουργία στη
γραφή του και επομένως στην εργασία του γενικότερα. Παρά ταύτα, ο Μπαχ
παρουσίασε τον Αύγουστο του 1749 ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα του, την
καντάτα με τίτλο Wir danken dir, Gott, wir danken dir (BWV 29), όπου μάλιστα
είχε ο ίδιος το ρόλο του σολίστα στο εκκλησιαστικό όργανο. Αργότερα, και παρά
την κατάσταση της υγείας του, συμπλήρωσε την Λειτουργία σε Σι Ελάσσονα
(BWV 232) και συνέχισε να επεξεργάζεται την Τέχνη της Φούγκας. Στα τέλη
Μαρτίου του 1750 ο Μπαχ ζήτησε να χειρουργηθεί από τον διάσημο εκείνη την
εποχή οφθαλμίατρο Τζον Τέιλορ (“Chevalier” John Taylor), ο οποίος βρισκόταν
τότε στη Λειψία για μία διάλεξη και επίδειξη των ικανοτήτων του
στην οφθαλμολογία. Πιθανόν η διάγνωση του Τέιλορ ήταν πως ο Μπαχ έπασχε
από γλαύκωμα ή καταρράκτη. Η τοπική εφημερίδα Vossische Zeitung της 1ης
Απριλίου 1750 ανέφερε πως μια πρώτη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
ήταν επιτυχής, πιθανώς όμως πίσω από αυτή την εκδοχή να βρίσκεται ο ίδιος
ο Τέιλορ, που κατανοώντας το ρόλο των δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιούσε
τον τύπο για να εδραιώσει τη φήμη του. Λίγες ημέρες αργότερα χρειάστηκε να
υποβληθεί σε νέα εγχείρηση και έκτοτε η υγεία του επιδεινώθηκε αισθητά,
χάνοντας ολοκληρωτικά την όρασή του. Στη Νεκρολογία αναφέρεται πως μετά
τη δεύτερη επέμβαση ήταν σχεδόν διαρκώς άρρωστος καθώς και ότι δέκα
ημέρες πριν το θάνατό του ανέκτησε την όρασή του . Η ακρίβεια των
ισχυρισμών αυτών ελέγχεται, ενώ η προσωρινή ανάκτηση της όρασής του
ενδεχομένως ήταν απλά μία παραίσθηση. Ενώ οι ελπίδες για συνολική
καλυτέρευση αναπτερώθηκαν, λίγες ώρες μετά υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό
επεισόδιο με αυξημένο πυρετό. Στις 28 Ιουλίου 1750, ημέρα Τρίτη, παρουσία
δύο από τους πλέον έμπειρους γιατρούς της Λειψίας, λίγο μετά τις 8 και τέταρτο
το βράδυ, πέθανε «γαλήνια και ειρηνικά».

Ο Τέιλορ παραμένει αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και έχει χαρακτηριστεί από
σύγχρονούς του αλλά και μεταγενέστερους ιστορικούς ως «κομπογιαννίτης», ο
οποίος αν και διέθετε ιατρικές γνώσεις διακρίθηκε στην «τέχνη της
αυτοπροβολής» και η πρακτική του ήταν «ανέντιμη». Το κατά πόσο οι
επεμβάσεις του επηρέασαν αρνητικά την υγεία του παραμένει, ωστόσο,
άγνωστο, καθώς δεν γνωρίζουμε λεπτομερώς την κατάσταση στην οποία
βρισκόταν ο Μπαχ, ούτε το είδος της επέμβασης που του έγινε. Ένα
δημοσίευμα της εφημερίδας Spenersche Zeitung αναφέρεται στο θάνατό του
ως αποτέλεσμα δυσάρεστων συνεπειών της εγχείρησης στην οποία
υποβλήθηκε, ενώ και ο Φόρκελ, στη βιογραφία του, σημειώνει την γενική
επιδείνωση της υγείας του μετά την εγχείρηση, λόγω χρήσης βλαβερών
φαρμάκων σε συνδυασμό με την επέμβαση.



Η κηδεία του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ έγινε στις 31 Ιουλίου και τάφηκε στο
νεκροταφείο της εκκλησίας του Αγ. Ιωάννη στη Λειψία. Για πολλά χρόνια, η
ακριβής τοποθεσία του τάφου του παρέμενε άγνωστη, λόγω έλλειψης
επιτύμβιας πλάκας ή κάποιων άλλων στοιχείων, γεγονός πάντως που δεν
εμπόδιζε τους σπουδαστές της Σχολής τους Αγ. Θωμά να τιμούν τον δάσκαλό
τους κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου, επί έναν αιώνα περίπου. Το 1894
πραγματοποιήθηκε εκταφή των λειψάνων του και μεταφορά τους στην
εκκλησία του Αγίου Θωμά όπου παραμένουν μέχρι σήμερα. Η μνήμη του Μπαχ
τιμάται από τις Λουθηρανικές εκκλησίες στις 28 Ιουλίου. Καθώς δεν άφησε
πίσω του συγκεκριμένη διαθήκη, την περιουσία του μοιράστηκαν η Άννα
Μαγδαληνή (που έλαβε το ένα τρίτο), και τα εννέα εν ζωή παιδιά τους. Η
απογραφή της περιουσίας του, που πραγματοποιήθηκε μετά το θάνατό του,
μαρτυρά πως ο Μπαχ βρισκόταν σε καλή οικονομική κατάσταση. Το σύνολό
της αποτιμήθηκε στα 1.160 τάλερ, από τα οποία θα πρέπει να αφαιρεθούν
οφειλές ύψους 152 τάλερ. Διέθετε, μεταξύ άλλων, δεκαεννέα μουσικά όργανα
(τσέμπαλα, βιολιά, βιόλες, λαούτο και σπινέτο), περίπου ογδόντα τόμους
θεολογικών βιβλίων, μία μετοχή αξίας 60 τάλερ σε μεταλλευτική εταιρεία,
χρυσό, ασήμι, και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Πηγές

Οι πηγές για τη ζωή και το έργο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, εξαιρουμένων
των καθαρά μουσικών κειμένων, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στην
πρώτη ανήκουν εκείνες που είναι σύγχρονες με τον συνθέτη και προέρχονται
είτε από τα αρχεία των πόλεων από τις οποίες πέρασε ο συνθέτης, είτε από
διάφορες επιστολές, καταστατικά, επαγγελματικά συμβόλαια, φορολογικές
αποδείξεις κ.ο.κ., από τις οποίες αντλούνται τυπικές -αν και χρησιμότατες-
πληροφορίες για το βίο του συνθέτη.

Στη δεύτερη και σημαντικότερη κατηγορία, ανήκουν πραγματείες, κατά κανόνα
μεταθανάτιες, που εκδόθηκαν σε διάφορες περιόδους μετά το 1750. Από εδώ
αντλούνται στοιχεία τόσο για το έργο και τις εκτελεστικές του ικανότητες, όσο
και για τις συνήθειες ή τον χαρακτήρα του. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι
βιογραφίες και οι περίφημες Νεκρολογίες και τα διάφορα δοκίμια για τον
συνθέτη, όπως το περίφημο «Μικρό Χρονικό της Άννας Μαγδαληνής Μπαχ».
Μέχρι και σήμερα ανακαλύπτονται νέα στοιχεία για τον Μπαχ, που θεωρούνταν
χαμένα, μέσω της συνεχούς αναζήτησης στα αρχεία και τις μουσικές
βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο.

Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Μπαχ, το 1754, ένας πρώην μαθητής του,
ο Λόρεντζ Κρίστοφ Μίτσλερ (Lorenz Christoph Mizler), δημοσίευσε μία
νεκρολογία για τον συνθέτη, που αποτελεί την πληρέστερη και πλέον αξιόπιστη



πραγματεία για τον Μπαχ. Σημαντικότατα στοιχεία αντλούνται και από την
περίφημη «Γενεαλογία» που αποδίδεται στον γιο του, Καρλ Φίλιπ
Εμάνουελ (Carl Philipp Emanuel Bach). Τέλος, αναφέρεται και ο πρώτος
επίσημος βιογράφος του Μπαχ, Γιόχαν Νίκλαους Φόρκελ (Johann Nikolaus
Forkel), ο οποίος εξέδωσε το 1802 μία εκτεταμένη βιογραφία για τον συνθέτη,
βασισμένη σε άμεσα λεγόμενα των γιων του, Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ και Βίλελμ
Φρίντεμαν, τους οποίους γνώριζε προσωπικά.

Παρακαταθήκη
Αναγνώριση και κριτική

Ο Μπαχ ήταν διάσημος στην εποχή του ως εξαιρετικός βιρτουόζος του
εκκλησιαστικού οργάνου, αντίθετα η φήμη που απέκτησε ως συνθέτης
περιορίστηκε κυρίως σε έναν σχετικά κλειστό κύκλο ειδημόνων της μουσικής,
καθώς οι συνθέσεις του θεωρούνταν, από πολλούς σύγχρονούς του,
ξεπερασμένες, ειδικότερα σε σχέση με την αισθητική του νέου ρεύματος της
μουσικής γκαλάν (galant) εκείνης της εποχής, που απομακρυνόταν από την
αυστηρή αντίστιξη. Δεν είναι ακριβές, ωστόσο, πως η αξία του δεν
αναγνωρίστηκε αρκετά ενόσω ζούσε, αντίθετα, αρκετές είναι οι αναφορές
σύγχρονων συνθετών της εποχής που δείχνουν την εκτίμηση που υπήρχε όχι
μόνο στις εκτελεστικές, αλλά και στις συνθετικές του ικανότητες. Στην έκδοση
του 1754 της Μουσικής Βιβλιοθήκης (Musikalische Bibliothek) του Μίτσλερ,
ένας κατάλογος με τους διασημότερους Γερμανούς μουσικούς συμπεριλάμβανε
τον Μπαχ στην έβδομη θέση, πίσω από τους Χάσε, Χέντελ, Τέλεμαν, τους
αδελφούς Καρλ Χάινριχ και Γιόχαν Γκότλιμπ Γκράουν, καθώς και τον Στέλτσελ.
Περίπου πενήντα χρόνια μετά το θάνατό του, την κεντρική θέση του Μπαχ
μεταξύ άλλων Γερμανών συνθετών της εποχής αποτύπωσε και ο Γερμανός
συνθέτης και θεωρητικός Αουγκούστους Φρέντερικ Κρίστοφ Κόλμαν, σε ένα
διάγραμμα που δημοσιεύτηκε το 1799 στο περιοδικό Allgemeine Musikalische
Zeitung με εκδότη τον Φόρκελ. Το διάγραμμα, που έχει τη μορφή ενός ήλιου,
περιλαμβάνει τον Μπαχ στο κέντρο, με τους Χέντελ, Γκράουν και Χάυντν να τον
πλαισιώνουν, ενώ οι υπόλοιπες ακτίνες του ήλιου αντιπροσωπεύουν άλλους
συνθέτες. Το διάγραμμα συνοδεύεται από μία ανεκδοτολογικού χαρακτήρα
αναφορά, σύμφωνα με την οποία, όταν Χάυντν αντίκρυσε το σχέδιο του Κόλμαν
συμφώνησε με την τοποθέτηση του Μπαχ, του συνθέτη από τον οποίο
«απορρέει όλη η μουσική σοφία», στο κέντρο της σύνθεσης.

Η πρώτη αναφορά στον Μπαχ σε έντυπο της εποχής είναι αυτή του Μάτεζον
στη θεωρητική πραγματεία Das beschützte Orchestre (1717), όπου εκφράζει
την εκτίμησή του στο έργο του «φημισμένου οργανίστα», τόσο στις
εκκλησιαστικές όσο και στις κοσμικές του συνθέσεις. Ο Μάτεζον κατέταξε τον
Μπαχ, μαζί με τον Χέντελ, στην κορυφή των εκτελεστών του εκκλησιαστικού



οργάνου. Μια κριτική του Γιόχαν Άντολφ Σάιμπε που δημοσιεύτηκε τον Μάιο
του 1737 στο Der critische Musikus, είναι ίσως η σημαντικότερη αξιολόγηση
του έργου του που εκδόθηκε ενόσω βρισκόταν εν ζωή. Ο Σάιμπε ήταν μαθητής
του Μπαχ στη Λειψία και επιφανής μουσικός τη δεκαετία του 1720 που είχε
κάνει αίτηση για τη θέση του οργανίστα στην εκκλησία του Αγ. Θωμά. Ο Μπαχ
ήταν τότε μεταξύ των κριτών που ενέκριναν τελικά την υποψηφιότητα του
Γκέρνερ και είναι συνεπώς πιθανό η κριτική του Σάιμπε να αντικατοπτρίζει την
πικρία του για την απόρριψή του. Μεταξύ άλλων, ο Σάιμπε επέκρινε τον
συνθέτη Μπαχ για έλλειψη αβρότητας, για το συγκεχυμένο ύφος του και την
υπερβολή στην τέχνη του. Αναφέρεται ειδικότερα στην πολυπλοκότητα των
έργων του που εν τέλει αφαιρεί από τα κομμάτια του την ομορφιά της αρμονίας
συσκοτίζοντας τη μελωδία. Στην κριτική του Σάιμπε απάντησε, σε συνεννόηση
με τον Μπαχ, ο καθηγητής ρητορικής του Πανεπιστημίου της Λειψίας, Γιόχαν
Άμπραχαμ Μπίρνμπαουμ, με επιστολή που δημοσιεύτηκε και στην
έκδοση Musikalische Bibliothek του Μίτσλερ. Το ζήτημα έλαβε τελικά
διαστάσεις πολεμικής. Ακολούθησε απάντηση του Σάιμπε, νέα υπεράσπιση
του Μπαχ, αυτή τη φορά από τον Μίτσλερ καθώς και ένα σατιρικό κείμενο του
Σάιμπε (υπογεγραμμένο με το ψευδώνυμο Κορνέλιους). Σε κάθε περίπτωση, η
κριτική σχετικά με την έλλειψη μελωδικότητας των έργων του Μπαχ απηχούσε
μια κοινή άποψη της εποχής, τουλάχιστον στους μουσικούς κύκλους
του Αμβούργου, που επιβεβαιώνεται και από μια άλλη παρόμοια αναφορά του
Γερμανού συνθέτη και στενού φίλου του Χέντελ, Γιόχα Μάτεζον. Αναμφίβολα,
ο Σάιμπε, όπως ενδεχομένως και άλλοι σύγχρονοί του, διέκριναν στο έργο του
Μπαχ μια έλλειψη φυσικότητας σε σύγκριση με εκείνο του Χέντελ. Επιπλέον, η
δεδομένη πολυπλοκότητα και τεχνική δυσκολία των έργων του ήταν
αναμφίβολα ένας από τους λόγους που η μουσική του δεν είχε τόσο μεγάλη
απήχηση εκείνη την εποχή, αλλά και αγνοήθηκε, σε κάποιο βαθμό, μετά το
θάνατό του.

Περίπου από τα τέλη του 18ου αιώνα, το έργο του Μπαχ περιέπεσε σε σχετική
αφάνεια. Το έργο του θεωρήθηκε αναχρονιστικό, ιδιαίτερα στα τέλη του 18ου
και στις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε επικράτησε μια «ελαφρότερη» θεώρηση
των μουσικών πραγμάτων με το Ροκοκό και τις απαρχές της Κλασσικής
περιόδου. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των φωνητικών έργων του με
εκκλησιαστικό ύφος (καντάτες) δεν ακουγόταν, λόγω των μεταβολών στις
θρησκευτικές αντιλήψεις. Κυρίως παρέμειναν οι μνήμες για την εκτελεστική του
δεινότητα πάνω στο εκκλησιαστικό όργανο. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Λειτουργία
σε Σι Ελάσσονα και τα έργα του για πληκτροφόρα που, σε μορφή αντιγράφων,
προωθήθηκαν στους μουσικούς κύκλους της εποχής ως «πρότυπα του είδους»
για διδασκαλία. Ενδεικτικό είναι πως μία από τις πρώτες βιογραφικές αναφορές
στον Μπαχ, από τον συνθέτη Γιόχαν Άνταμ Χίλλερ (1728-1804), δίνει μόνο μια
επιφανειακή εικόνα για το σύνολο του έργου του, ενώ και ο Γιόχαν Φρίντριχ
Ρέιχαρντ (1752-1814) σημείωνε το 1782 πως αν και ο Μπαχ ήταν τεχνικά
αρτιότερος του Χέντελ, δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει καθώς δεν διέθετε το



βαθύ εκφραστικό συναίσθημά του. Ο Μότσαρτ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του
στο Αγ. Θωμά της Λειψίας, άκουσε τυχαία μία εκτέλεση του μοτέτου BWV
225 και φέρεται να είπε: «Ορίστε, να ένα έργο από το οποίο μπορεί κανείς να
διδαχθεί!». Κατόπιν, κάθισε και μελέτησε επισταμένως τις παρτιτούρες του
έργου και, δεν έφυγε παρά μόνον όταν τις αντέγραψε εξ ολοκλήρου. Όσο για
τον Μπετόβεν, είναι γνωστό ότι θαύμαζε τον Μπαχ και χρησιμοποιούσε συχνά
το Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο για εξάσκηση. Αποκαλούσε
χαρακτηριστικά τον Μπαχ «Πατέρα της Αρμονίας» (Urvater der Harmonie).

Το 1802 εκδόθηκε η εκτενής βιογραφία του από τον Φόρκελ και το ενδιαφέρον
για το έργο του άρχισε και πάλι να εκδηλώνεται. Με τον Μπαχ ασχολήθηκε και
ο Γκαίτε, ο οποίος σε μία επιστολή του, το 1827, συσχέτισε τον τρόπο ζωής και
σκέψης του με το έργο του συνθέτη. Δεν ήταν όμως, παρά μόνον στα 1829 όταν
ο φημισμένος Γερμανός συνθέτης Φέλιξ Μέντελσον παρουσίασε
στο Βερολίνο τα Κατά Ματθαίον Πάθη, για πρώτη φορά μετά τα χρόνια της
Λειψίας. Η εντύπωση που προκάλεσε η ξεχασμένη αυτή μουσική ήταν μεγάλη
και, ουσιαστικά, από τότε άρχισε μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος της
μουσικής κοινότητας για τον μεγάλο Κάντορα. Στην εκτέλεση του έργου,
ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο διάσημος Γερμανός
φιλόσοφος Χέγκελ (Hegel). Το 1850, με την ενθάρρυνση του Ρόμπερτ Σούμαν,
ιδρύθηκε η Εταιρία Μπαχ (Bach Gesellschaft) που ανέλαβε την έκδοση και
προώθηση των έργων του. Μέχρι το 1899 είχαν δημοσιευτεί όλα τα τότε γνωστά
έργα του και την Εταιρία Μπαχ διαδέχθηκε η Νέα Εταιρία Μπαχ (Neue Bach
Gesellschaft), που δρα μέχρι και σήμερα, οργανώνοντας φεστιβάλ και
δημοσιεύοντας εκλαϊκευμένες εκδόσεις. Πρέπει ακόμα να αναφερθεί και η
έκδοση της βιογραφίας του Μπαχ από τον Φίλιπ Σπίτα (Philipp Spitta), (2
τόμοι, Λειψία 1873-80), όπου καλύπτεται όχι μόνον η ζωή και οι συνθέσεις του,
αλλά και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Τον 20ο αιώνα, ανακαλύφθηκαν
πολλά έργα του Μπαχ που θεωρούνταν χαμένα. Με την πάροδο των χρόνων,
άρχισε πλέον να γίνεται γνωστή στους κύκλους της παγκόσμιας μουσικής
κοινότητας, η μεγάλη τους καλλιτεχνική και εκπαιδευτική αξία. Τότε, άρχισε να
αναπτύσσεται και μία προσπάθεια να εκτελούνται τα έργα με αυθεντικά όργανα
εποχής και, κατά τρόπο ώστε, το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται σε αυτό
που ο συνθέτης είχε υποθετικά εξ αρχής στο μυαλό του.

Επιρροή

Η επίδραση που άσκησε ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ μέσω του έργου του, είναι
καταλυτική. Όλοι σχεδόν οι μεγάλοι μουσουργοί που έζησαν μετά από αυτόν -
ιδιαίτερα εκείνοι του 20ου αιώνα - επηρεάστηκαν είτε άμεσα (αναρίθμητες
μεταγραφές ή διασκευές των έργων του), είτε έμμεσα (νέα έργα βασισμένα
πάνω στο ύφος του), μη εξαιρουμένης της μεγάλης εκπαιδευτικής αξίας που
τους έχει αποδοθεί. Από τον Μέντελσον μέχρι τον Μάλερ, από
τον Βάγκνερ μέχρι τον Βίλλα Λόμπος, από τον Στραβίνσκι μέχρι



τον Σοστακόβιτς, από τον Βέμπερν μέχρι τον Σνίτκε, από τον Μπουζόνι μέχρι
τον Κάγκελ. Μετά το θάνατό του, έχουν γραφεί πάνω από 300 έργα με πηγή
κάποιο ή κάποια έργα του Μπαχ.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Πρελούδιο αρ. 1 (από το Καλοσυγκερασμένο
Κλειδοκύμβαλο) του Γκουνό, Παραλλαγές πάνω σε μια Σαραμπάντα του
Ράινεκε, Τρία Κοράλ του Ρεσπίγκι, 24 Πρελούδια και Φούγκες του Σοστακόβιτς,
Από τα Επουράνια του Στραβίνσκι, Αντιστικτική Φαντασία του Μπουζόνι,
Bachianas Brasileiras του Βίλλα Λόμπος, Ricercare (από τη Μουσική
Προσφορά) του Βέμπερν, διάφορα Concerti Grossi του Σνίτκε, Sankt Back
Passion του Κάγκελ.

Αλλά και πολλοί σύγχρονοι συνθέτες και καλλιτέχνες που υπηρετούν την
μουσική από  διαφορετικούς θώκους, αφιέρωσαν μικρό ή μεγάλο μέρος του
έργου τους στον Μπαχ. Από τους σημαντικότερους είναι οι Ένιο Μορικόνε
(Ennio Morricone), Λάλο Σίφριν (Lalo Schiffrin), Ζακ Λουσιέ (Jaques
Loussier), Ζορζ Ντελρύ (Georges Delrue), Μάιλς Ντέιβις (Miles Davis), Νίνα
Σιμόν (Nina Simone), Ίαν Άντερσον (Ian Anderson), Μπόμπι Μακ Φέριν
(Bobby Macc Ferrin), The Swingle Swingers. Η προσφορά του στη μουσική,
τοποθετείται σήμερα κατ' αντιστοιχία με την προσφορά
του Νεύτονα στη φυσική και του Σαίξπηρ στη λογοτεχνία.

Μουσική του Μπαχ ενσωματώθηκε σε δύο δορυφορικά σκάφη της αποστολής
Voyager. Εκεί, γραμμένα σε δίσκο οπτικής ακτίνας, βρίσκονται αποσπάσματα
από συνθέσεις του (μεταξύ των οποίων και το Πρελούδιο και Φούγκα αρ. 1 από
το Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο ), ως ένα μικρό δείγμα των
επιτευγμάτων του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο αστεροειδής 1814 φέρει το όνομά
του.

Εργογραφία
Ο πρώτος κατάλογος έργων του περιέχεται στη Νεκρολογία του Καρλ Φίλιπ
Εμμάνουελ Μπαχ και μαρτυρά πως σχεδόν όλες οι συνθέσεις που τυπώθηκαν
ενόσω ο Γ. Σ. Μπαχ ήταν εν ζωή σώζονται μέχρι σήμερα. Αυτές
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καντάτα υπ’ αριθμόν 71, τα τέσσερα μέρη
του Clavier-Übung, τη Μουσική Προσφορά, και τους κανόνες BWV 1074 και
1076. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του δεν τυπώθηκε, παρόλα αυτά
διασώζεται σε μεγάλο ποσοστό και κυρίως όσον αφορά μουσική για
το εκκλησιαστικό όργανο και εν γένει για πληκτροφόρα όργανα. Εξαίρεση
αποτελούν οι καντάτες, πολλές από τις οποίες έχουν χαθεί, ενώ σημαντικό είναι
πιθανώς και το ποσοστό ορχηστρικής μουσικής ή μουσικής δωματίου που δεν
διαθέτουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις σώζονται μόνο τα κείμενα των έργων,
όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα Κατά Μάρκον Πάθη (BWV 247). Η εικόνα
που έχουμε για τον κατάλογο των έργων του δεν οφείλεται μόνο σε αυτόγραφες
παρτιτούρες, αλλά διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό και μέσα από τα πολλά
αντίγραφα έργων του, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι μαθητές του ή μέλη της
οικογένειάς του. Τέτοιου τύπου αντίγραφα περιλαμβάνονταν ενίοτε σε



αξιόλογες ιδιωτικές συλλογές, όπως αυτή που δημιουργήθηκε για την
πριγκίπισσα Άννα Αμαλία της Πρωσίας και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των
συνθέσεών του Μπαχ.
Μεγάλο μέρος των χειρογράφων του κατέληξε στους δύο μεγαλύτερους γιους
του, ενώ ορισμένα δόθηκαν ως αντάλλαγμα στη Σχολή του Αγ. Θωμά,
προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει εκεί η Άννα Μαγδαληνή για έξι μήνες μετά
το θάνατο του Μπαχ. Σε αντίθεση με τον Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, ο οποίος
φρόντισε με επιμέλεια το υλικό που απέκτησε, ο Βίλχελμ Φρίντεμαν πούλησε
αρκετά πολύτιμα χειρόγραφα εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων που
αντιμετώπισε. Όσα είχαν περάσει στην κατοχή του Εμάνουελ κατέληξαν στην
Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου (Berlin Königliche Bibliothek), σήμερα
γνωστή ως Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου (Staatsbibliothek zu Berlin), η
οποία σταδιακά απέκτησε και άλλα χειρόγραφα του Μπαχ.
Η χρονολόγηση των έργων του παρουσιάζει εν γένει δυσκολίες. Για το σκοπό
αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες έμμεσες ενδείξεις, όπως το είδος του
χαρτιού, το μελάνι ή η χαρτοδεσία των χειρογράφων και κυρίως οι μεταβολές
στο γραφικό χαρακτήρα του Μπαχ στη διάρκεια της ζωής του. Αυτό οδήγησε
κατά τη δεκαετία του 1950 σε μία σημαντική αναθεώρηση της πρώτης
χρονολόγησής τους, η οποία είχε γίνει με βάση τον κατάλογο έργων του στη
βιογραφία του Φίλιπ Σπίτα. Έκτοτε έχουν σημειωθεί και άλλες μικρότερες
διαφοροποιήσεις. Η χρονολόγηση των φωνητικών του έργων θεωρείται σήμερα
εξαιρετικά ακριβής, αντίθετα το ίδιο δεν ισχύει και για τα έργα ορχηστρικής
μουσικής, των οποίων τα πρωτότυπα χειρόγραφα έχουν σε μεγάλο ποσοστό
χαθεί.

Απόγονοι

Ο Μπαχ απέκτησε 20 παιδιά από 2 συζύγους, με πολλά από αυτά να
πεθαίνουν σε μικρή ηλικία. Από την πρώτη σύζυγο και εξαδέλφη του Μαρία
Μπάρμπαρα Μπαχ (1684-1720) απέκτησε 7 παιδιά:

1. Κατερίνα Δωροθέα (Catharina Dorothea, βάπτιση Βαϊμάρη, 29
Δεκεμβρίου 1708 - Λειψία, 14 Ιανουαρίου 1774)

2. Βίλελμ Φρίντεμαν (Wilhelm Friedemann, Βαϊμάρη, 22 Νοεμβρίου
1710 - Βερολίνο, 1 Ιουλίου 1784)

3. Μαρία Σοφία (Maria Sophia, Βαϊμάρη, 23 Φεβρουαρίου 1713 - 15
Μαρτίου 1713)

4. Γιόχαν Κριστόφ (Johann Christoph, Βαϊμάρη, 23 Φεβρουαρίου
1713, πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του, δίδυμος αδελφός της Μαρία
Σοφία)

5. Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ (Carl Philipp Emanuel, Βαϊμάρη, 8 Μαρτίου
1714 - Αμβούργο, 14 Δεκεμβρίου 1788)

6. Γιόχαν Γκότφριντ Μπέρναρντ (Johann Gottfried Bernhard, Βαϊμάρη,
11 Μαΐου 1715 - Ιένα, 27 Μαΐου 1739)

7. Λεοπόλδος Αύγουστος (Léopold Augustus, Καίτεν, 15 Νοεμβρίου
1718 - Καίτεν, 28 Σεπτεμβρίου 1719).



Από τη δεύτερη σύζυγό του Άννα Μαγδαληνή Μπαχ το γένος Βίλκε (1701-
1760) απέκτησε 13 παιδιά:

1. Χριστιάνα Σοφία Εριέτα (Christiana Sophia Enrietta, βάπτιση Λειψία
1723 - Λειψία, 29 Ιουνίου 1726)

2. Γκότφριντ Χάινριχ (Gottfried Heinrich, βάπτιση Λειψία, 27
Φεβρουαρίου 1724 - Νάουμπουργκ, 12 Φεβρουαρίου 1763)

3. Κρίστιαν Γκότλιμπ (Christian Gottlieb, βάπτιση Λειψία, 14 Απριλίου
1725 - Λειψία, 21 Σεπτεμβρίου 1728)

4. Ελισσάβετ Ιουλιάνα Φρεντερίκα (Elisabetha Juliana Friederica,
βάπτιση Λειψία, 5 Απριλίου 1726 - Λειψία, 24 Αυγούστου 1781)

5. Ερνέστος Ανδρέας (Ernestus Andreas, βάπτιση Λειψία, 30
Οκτωβρίου 1727 - 1 Νοεμβρίου 1727)

6. Ρεγκίνα Ιωάννα (Regina Johanna, βάπτιση Λειψία, 10 Οκτωβρίου
1728 - Λειψία, 25 Απριλίου 1733)

7. Χριστιάνα Βενεδίκτη Λουίζα (Christiana Benedicta Louisa, βάπτιση
Λειψία, 1 Ιανουαρίου 1730 - 4 Ιανουαρίου 1730)

8. Χριστιάνα Δωροθέα (Christiana Dorothea, βάπτιση Λειψία, 18
Μαρτίου 1731 - Λειψία, 31 Αυγούστου 1732)

9. Γιόχαν Κριστόφ Φρίντριχ (Johann Christoph Friedrich, βάπτιση
Λειψία, 23 Ιουνίου 1732 - Μπύκεμπουργκ, 26 Ιανουαρίου 1795)

10.Γιόχαν Αύγουστος Αβραάμ (Johann August Abraham, βάπτιση
Λειψία, 5 Νοεμβρίου 1733 - 6 Νοεμβρίου 1733)

11.Γιόχαν Κρίστιαν (Johann Christian, βάπτιση Λειψία, 7 Σεπτεμβρίου
1735 - Λονδίνο, 1 Ιανουαρίου 1782)

12. Ιωάννα Καρολίνα (Johanna Carolina, βάπτιση Λειψία, 30
Οκτωβρίου 1742 - Λειψία 1781)

13.Ρεγκίνα Σουζάννα (Regina Susanna, βάπτιση Λειψία, 22
Φεβρουαρίου 1742 - Λειψία, 14 Δεκεμβρίου 1809)
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ΠρόλογοςΕίναι σημαντικό να γνωρίζουμε καλλιτέχνες που έχουν φέρει στοσήμερα όλα αυτά που έχουμε, που γνωρίζουμε και που αρκετοίακούμε. Όπως επίσης είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε πράγματα γιααυτούς καθώς ενημερωνόμαστε πολύ περισσότερο και αποκτάμε μιαπλήρη άποψη και κρίση. Ο Μπετόβεν λοιπόν, κορυφαίος μουσουργόςτης κλασσικής μουσικής είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης της εποχήςτου και γνωστός όλων μας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι έναάτομο άξιο σεβασμού και υπόδειγμα καθώς το μεγαλύτερο τουκατόρθωμα για το οποίο και φημίζεται είναι η τεράστια καριέρα τουύστερα απο την απώλεια της ακοής του. Για αυτό τον λόγο άλλωστεεπέλεξα να παρουσιάσω την ζωή του και την πορεία του προς τηνεπιτυχία αφού μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα και ήθελα ναγνωρίσω περισσότερα πράγματα για εκείνον.



Η διαδικασία του ερευνητή
 Αρχικά ο υπεύθυνος καθηγητής μας πρότεινε ένα θέμα για τηνεργασία που επρόκειτο να κάνουμε και ύστερα απο ομοφωνίααπόψεων αποφασίσαμε το θέμα μας να είναι: Οιπροσωπικότητες της τέχνης, της επιστήμης και τουαθλητισμού.
 Ύστερα απο κάποιες εβδομάδες που έπρεπε το κάθε παιδί νασκεφτεί, να ψάξει ποια προσωπικότητα τον ενδιαφέρει και έχειπλεόνασμα πληροφοριών καταλήξαμε ο καθένας σε μια.
 Στην συνέχεια ο υπεύθυνος καθηγητής μας ζήτησε ναχωριστούμε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ή καιπερισσότερων εάν δεν συμπληρώνονταν τα άτομα.
 Στην συνέχεια μας ζητήθηκε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά ναφέρνουμε πληροφορίες για την προσωπικότητα που έχει οκαθένας, 2-3 σελίδες κάθε φορά, είτε απο ίντερνετ ή αποεγκυκλοπαίδεια ή κάποιο βιβλίο σχετικό.
 Ενδιάμεσα κάναμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την πανίδα και τηνχλωρίδα, όπου ο καθένας μας έφερνε πληροφορίες για ένα ζώοή φυτό της αρεσκείας μας και μάθαμε πολλά και ενδιαφέρονταπράγματα.
 Μετά, έπρεπε να φέρουμε μαζί με τις πληροφορίες εικόνεςσχετικά με την προσωπικότητα ώστε η εργασία να μην είναιφορτική αλλά και γιατί μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις.
 Σιγά σιγά αφού πέρασαν και άλλες εβδομάδες και όλοι μαςείχαμε μαζέψει τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν, ουπεύθυνος καθηγητής μας ζήτησε να τελειοποιήσουμε τηνεργασία μας προσθέτοντας εξώφυλλο, περιεχόμενα, πρόλογο,διαδικασία του ερευνητή και βιβλιογραφία.
 Τέλος, αφού περάσαμε την εργασία σε στικάκι και κάναμε τηναπαραίτητη βιβλιοδεσία, παρουσιάσαμε την εργασία μαςμπροστά στους υπόλοιπους μαθητές.



Μια γενική ματιά..

Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν γεννήθηκε το 1770 στη Βόννη, που τότε ανήκε
στο Εκλεκτοράτο της Κολωνίας,
τμήμα της Αγίας Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας του Γερμανικού
Έθνους. Η ακριβής ημερομηνία της
γέννησής του δεν είναι γνωστή,
αλλά βαπτίστηκε στις 17
Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Ήταν Γερμανός μουσουργός· από
τις κορυφαίες μουσικές
προσωπικότητες όλων των εποχών.
Με το σημαντικό σε ποιότητα και
ποσότητα έργο του γεφύρωσε την
κλασική με τη ρομαντική περίοδο
της Δυτικής μουσικής.

Ludwig Van Beethoven



Όσον αναφορά την οικογένεια του

Καταγόταν από μουσική οικογένεια, αν και κανένας από τους προγόνους
του δεν διακρίθηκε στη σύνθεση. Ο παππούς του ήταν φλαμανδικής
καταγωγής και διευθυντής χορωδίας στην Αυλή του Πρίγκιπα
Εκλέκτορα της Κολωνίας στη Βόννη και πηγή περηφάνιας για τον ίδιο. Ο
πατέρας του, Johann van Beethoven, εργάστηκε ως
επαγγελματίας τενόρος στην ίδια χορωδία ενώ παρέδιδε και
μαθήματα πιάνου και τραγουδιού. Παράλληλα αποτέλεσε τον πρώτο
δάσκαλο μουσικής του Λούντβιχ, ωστόσο η σχέση τους ήταν μάλλον
κακή, καθώς ο πατέρας του ήταν άνθρωπος μέθυσος και με βίαιους
τρόπους και αυτό ίσως έκανε το νεαρό παιδί να κλειστεί στον εαυτό του
καθώς τον καταπίεζε διαρκώς και προσπαθούσε να τον εκμεταλλευτεί
παρουσιάζοντας τον ως παιδί θαύμα, όπως ήταν ο Μότσαρτ. Αργότερα, ο
Κρίστιαν Νέεφε (Christian Neefe) ανέλαβε το έργο της μουσικής του
εκπαίδευσης.

Η μουσική του πορεία

 Από μικρός έδειξε τα θαυμαστά
μουσικά του προσόντα και έμαθε να παίζει
με μεγάλη δεξιοτεχνία πιάνο και
εκκλησιαστικό όργανο.
 Μαθαίνει βιολί και παίρνει εξτρά
μαθήματα από γνωστούς μουσικούς της

πόλης, φανερώνοντας την απίστευτη κλίση του στην τέχνη που θα
τον έκανε αργότερα το ασύλληπτο ταλέντο που υπήρξε.

 Ο πατέρας του ελπίζοντας ότι ο γιος του θα αναγνωριστεί ως
μουσικό ταλέντο εφάμιλλο του Μότσαρτ, οργανώνει το πρώτο
δημόσιο ρεσιτάλ στις 26 Μαρτίου 1778, με τον «6 ετών μικρό»



στο πιάνο: παρά το γεγονός ότι ο Μπετόβεν είναι 8 χρονών, ο
πατέρας του πείραξε λίγο τις ημερομηνίες για να συμπέσει η πρώτη
εμφάνιση του γιου του με την αντίστοιχη του Μότσαρτ, όταν σε
ηλικία 6 ετών έκανε το ντεμπούτο του παίζοντας για την
αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία. Ο Μπετόβεν έδωσε ένα πολύ καλό
ρεσιτάλ, το οποίο δεν είχε ωστόσο την αναμενόμενη κάλυψη του
Τύπου.

 Οι σχολικές του επιδόσεις μόλις και μετά βίας μπορούν να
λογιστούν μέτριες, με τον νεαρό Μπετόβεν να παλεύει με τα
μαθηματικά και την ορθογραφία σε όλη του τη ζωή. Όπως το έλεγε
και ο ίδιος: «Η μουσική έρχεται σε μένα πιο εύκολα από τις
λέξεις!». Κι έτσι το 1781, σε ηλικία 10 ετών, παρατάει το σχολείο
για να αφιερωθεί ολόψυχα στη μουσική εκπαίδευση, με πρώτο
δάσκαλο τον επίσημο μουσικό της Αυλής Κρίστιαν Νέεφε. Ο
Νέεφε θα γνωρίσει τον Μπετόβεν στον Μπαχ και θα βάλει τις
βάσεις της μουσικής του παιδείας.

 Σε ηλικία 12 ετών δημοσιεύτηκε η πρώτη του σύνθεση για πιάνο
που κάνει τον δάσκαλό του να τον προσφωνήσει ως τον νέο
Μότσαρτ.

 Μέχρι το 1784 όμως το πρόβλημα
αλκοολισμού του πατέρα του είχε
επιδεινωθεί και δεν μπορούσε πλέον να
συντηρήσει οικονομικά την οικογένειά
του, με τον νεαρό Μπετόβεν να
αναλαμβάνει την υποχρέωση να θρέψει
τη οικογένεια, παρά το πολύ νεαρό της
ηλικίας του, γίνεται δεκτός ως
οργανοπαίκτης στην Αυλή με
αξιοπρεπείς απολαβές, συνεχίζοντας
παράλληλα την σύνθεση των έργων του.



 Αναγνωρίζοντας το
ταλέντο του, η Αυλή
αποφασίζει να στείλει το
1787 το ταλέντο στη
Βιέννη για να σπουδάσει
στο πλευρό του
Μότσαρτ. Στην οντισιόν
του Μπετόβεν μπροστά
στον κορυφαίο συνθέτη,
ο Μότσαρτ σχολίασε για τις επιδόσεις του πιτσιρικά: «Να τον
προσέχετε αυτόν, κάποια μέρα θα δώσει στον κόσμο κάτι που θα
συζητηθεί»! Ωστόσο, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την άφιξή του
στη Βιέννη, ο Μπετόβεν πληροφορείται πως η μητέρα του έπεσε
βαριά άρρωστη και επιστρέφει στη Βόνη, όπου ο θάνατος της
μητέρας του λίγους μήνες αργότερα θα τον αφήσει σε βαριά
μελαγχολία, με το πένθος του να διαρκεί για χρόνια. Παρά ταύτα,
συνεχίζει να αυξάνει τη φήμη του ως μουσικού.

 Όταν πέθανε ο
αυτοκράτορας Ιωσήφ Β' το
1790, ο 19χρονος
Μπετόβεν φάνταζε ως η
καλύτερη επιλογή για τη
σύνθεση ενός μουσικού
έργου προς τιμή του. Για
λόγους που παραμένουν
ωστόσο άγνωστοι, η
σύνθεση του Μπετόβεν
δεν εκτελέστηκε ποτέ
δημόσια, κάνοντας τους
περισσότερους να
υποθέσουν ότι το έργο του
νεαρού δεν ήταν αντάξιο
της φήμης που είχε
αποκτήσει. Κι όμως,
περισσότερο από ένα
αιώνα αργότερα, ο
Μπραμς θα ανακαλύψει

ότι ο Μπετόβεν είχε
πράγματι συνθέσει ένα
«υπέροχο και ευγενές»
μουσικό έργο «Cantata on
the Death»|, το οποίο
σήμερα είναι από τα
πρώιμα αριστουργήματά
του.



 Λίγο αργότερα όμως, το 1792, ο Γιόζεφ Χάυντν, κανόνισε να πάει
τελικά στη Βιέννη για να αναλάβει τη διδασκαλία του. Ο Μότσαρτ
είχε εν τω μεταξύ πεθάνει την προηγούμενη χρονιά, αφήνοντας
πλέον τον Χάιντν στην τιμητική θέση του μεγαλύτερου εν ζωή
συνθέτη. Ο Μπετόβεν θα περάσει στο πλευρό του κορυφαίου
μουσουργού με τον φίλο και πάτρονα του Μπετόβεν, κόμη

Waldstein, να τον
αποχαιρετά με μια
επιστολή όπου του
γράφει: «Μέσα από τη
σκληρή δουλειά, θα
λάβεις το πνεύμα του
Μότσαρτ από τα χέρια
του Χάιντν». Η
εκπαίδευσή του στο
πλευρό του Χάυντν

διήρκεσε συνολικά δύο χρόνια. Ο Μπετόβεν αφιερώθηκε ολόψυχα
στη μελέτη, ερχόμενος σε επαφή με τη μουσική πρωτοπορία του
καιρού και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τους σπουδαιότερους
συνθέτες της Ευρώπης: μαθαίνει πιάνο στο πλευρό του Χάιντν,
φωνητική σύνθεση από τον Αντόνιο Σαλιέρι και αντίστιξη με τον
Johann Albrechtsberger. Ο Μπετόβεν σύντομα θα εγκαθιδρυθεί ως
βιρτουόζος πιανίστας, με μεγάλο ατού τις ασύλληπτες
αυτοσχεδιαστικές του δυνατότητες.

 Σταδιακά, άρχισε να αναγνωρίζεται η αξία του, αρχικά ως
πιανίστας αλλά αργότερα και ως συνθέτης. Σε αντίθεση με την
πλειοψηφία των συνθετών της εποχής, ο Μπετόβεν δεν ανήκε στην
Αυλή ούτε εργάστηκε για την εκκλησία, αλλά διατήρησε την
ανεξαρτησία του ως συνθέτης. Η καλλιτεχνική του ιδιοφυΐα
προκάλεσε το γενικό θαυμασμό και πολλοί αριστοκράτες τον
ενίσχυαν οικονομικά ώστε να μπορεί να ζει μία άνετη ζωή, κάτι που
τον ώθησε το 1794 να κόψει κάθε δεσμό με τη γενέτειρά του. Έτσι
συντηρούταν είτε με έσοδα από τις δημόσιες συναυλίες του, είτε
παράγοντας και έργα κατά παραγγελία.



 Ο Μπετόβεν θα κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στα
μουσικά πράγματα της Βιέννης στις 29 Μαρτίου 1795. Αμέσως
μετά, δημοσιεύει μια σειρά από κονσέρτα για πιάνο, που
τιτλοφορούνται πλέον «Opus 1» και θα του φέρουν τεράστια
καλλιτεχνική και οικονομική επιτυχία! Πέρα από δεξιοτέχνης του
πιάνου, αρχίζει πλέον να γίνεται γνωστός και ως συνθέτης.

 Την πρώτη δημιουργική του περίοδο κατάφερε να καθιερωθεί
στη Βιέννη χάρη στην σημαντική υποστήριξη του αριστοκρατικού
κύκλου της Αυστρίας, της Βοημίας και της Ουγγαρίας. Ό
Μπετόβεν, όμως, θρεμμένος με τις ιδέες της Γαλλικής
Επανάστασης ήταν χαρακτήρας υπερήφανος, αποστρεφόταν τις
κολακείες και ποτέ δεν έγινε με την τέχνη του θεράποντας των
ηγεμόνων. Συγκεντρωμένος πάντα στον εαυτό του, κάποτε και
πεισματάρης ή λίγο εγωιστής, έκανε ωστόσο συστηματικό έλεγχο
του έργου του και επίμονη αυτοκριτική, παρά τη γενική
αναγνώριση της αξίας του, παρά τις τιμές και τις δόξες.

 Επόμενος σταθμός της ζωής του είναι η 2α Απριλίου 1800, όταν ο
Μπετόβεν παρουσίασε την πρώτη συμφωνία του (Συμφωνία Νο
1) στο Βασιλικό Θέατρο της Βιέννης, η οποία ακολουθεί
περισσότερο τα κλασικά
πρότυπα. Παρά το
γεγονός ότι αργότερα ο
ίδιος θα αποκηρύξει τη
σύνθεσή του («Εκείνες
τις μέρες δεν ήξερα πώς
να συνθέτω»), η
μελωδική και
χαριτωμένη συμφωνία
του θα τον εγκαθίδρυε
μεμιάς ως έναν από τους
καλύτερους
μουσουργούς της
Ευρώπης!



 Καθώς τα χρόνια προχωρούσαν στον νέο αιώνα, ο Μπετόβεν
συνέθετε σαν δαιμονισμένος, με κάθε νέο έργο του να γίνεται
επιτυχία και να συμβάλει στην άνοδο της φήμης του, που είχε
αγγίξει πλέον το καθεστώς της ωριμότητας. Στα «Six String
Quartets», δημοσιευμένα το 1801, ο Μπετόβεν επιδεικνύει την
απόλυτη μαεστρία του στη δύσκολη αλλά λατρεμένη βιενέζικη
μουσική φόρμα που ανέπτυξαν τόσο ο Μότσαρτ όσο και ο Χάιντν!
Την ίδια χρονιά γράφει και την πρώτη του μουσική σύνθετη για
μπαλέτο, «Τα Πλάσματα του Προμηθέα», που θα παιχτούν σε 27
ανάρπαστες παραστάσεις στο Βασιλικό Θέατρο! Ο Μπετόβεν
παρακολουθεί, όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, τα κατορθώματα
του νεαρού αυτοκράτορα της Γαλλίας Βοναπάρτη και μαγεύεται
από τις σχεδόν υπεράνθρωπες ικανότητές του.

 Κι έτσι το 1804, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη στέψη του
Βοναπάρτη στον θρόνο του αυτοκράτορα, ο Μπετόβεν γράφει προς
τιμή του τη Συμφωνία Νο 3, που θα μείνει γνωστή ως «Ηρωική».
Πρόκειται για το κορυφαίο του ίσως συμφωνικό έργο, που δεν
έμοιαζε σε τίποτα με όσα είχε ακούσει ποτέ ο κόσμος, κάνοντας
τους μουσικούς στις τόσες εβδομάδες πρόβας να μην ξέρουν πώς
να χειριστούν εκτελεστικά τη σύνθεση και οι κριτικοί να βρίσκουν
το έργο παράξενο. Είναι πολύ μεγάλη σε διαστάσεις για τα πρότυπα
της εποχής και χαρακτηρίζεται από αρκετές παρεκτροπές από την
κλασική δομή των συμφωνιών. Το δεύτερο μέρος (Πένθιμο
Εμβατήριο) έχει εμβατηριακό χαρακτήρα και θεωρείται αναφορά
στην Γαλλική Επανάσταση. Αφιερώθηκε αρχικά στον Ναπολέοντα
Βοναπάρτη. Ήταν τόσο επαναστατική που η ορχήστρα συχνά
διέκοπτε τις πρόβες από τη σύγχυση. Το κοινό επίσης
διαμαρτυρόταν για τη διάρκεια του έργου.



Το σημαντικότερο στάδιο της ζωής του: Η απώλεια
της ακοής!

Την ώρα που έγραφε τα αθάνατα και μνημειώδη αυτά έργα, ο
Μπετόβεν προσπαθούσε να συμφιλιωθεί με ένα φριχτό και
αναπάντεχο γεγονός, το οποίο ταυτοχρόνως επιδίωκε να αποκρύψει
από τους πάντες: έχανε προοδευτικά την ακοή του! Μέχρι τη
στροφή του αιώνα, ήδη αγωνιζόταν να ακούσει τις λέξεις σε μια
συζήτηση, κάνοντάς τον να απομονωθεί τελικά από τη δημόσια ζωή.
Σε επιστολή του 1801 που έστειλε στον φίλο του Franz Wegeler
παρατηρεί:

«Πρέπει να σου εξομολογηθώ
ότι διάγω μια μίζερη ζωή. Εδώ
και δύο χρόνια έχω πάψει να

πηγαίνω σε κοινωνικές
εκδηλώσεις καθώς το βρίσκω
αδύνατο να πω στον κόσμο ότι

είμαι κουφός!».



Άρχισε λοιπόν να χάνει την ακοή του σταδιακά από την ηλικία των 26
ετών, το 1796 (κατά άλλους αρχίζει λίγα χρόνια αργότερα) και, περίπου
το 1820, θεωρείται πως ήταν ολοκληρωτικά κωφός. Το γεγονός αυτό
προκαλούσε μεγάλη θλίψη στον Μπετόβεν, η οποία αποτυπώνεται και σε
γράμμα του προς τους αδελφούς του, το 1802, με την παράκληση να
διαβαστεί μετά το θάνατό του, γνωστό και ως Διαθήκη του Heiligenstadt.
Παρά την απώλεια της ακοής του, έγραψε μουσική μέχρι το τέλος της ζωής
του.

Ας μην ξεχνάμε ότι επρόκειτο για συνθέτη και η απώλεια της ακοής ήταν
από μόνη της τραγική για τη δουλειά του: «Αν έκανα οποιαδήποτε άλλη
δουλειά, ίσως να μπορούσα να διαχειριστώ την αναπηρία μου. Στη δουλειά
μου είναι όμως ένα τρομερό εμπόδιο», είχε αναφέρει ο ίδιος. Η μελαγχολία
και η θλίψη θρονιάστηκαν στη ζωή του και απαθανατίστηκαν σε ένα
σπαρακτικό σημείωμα που κράτησε κρυφό σε όλη του τη ζωή. Με
χρονολογία 6 Οκτωβρίου 1802 («The Heiligenstadt Testament»),
διαβάζουμε:

«Ω, εσείς άνθρωποι που πιστεύετε ή λέτε ότι είμαι
κακόβουλος, πεισματάρης ή μισάνθρωπος, πόσο

πολύ με αδικείτε. Δεν ξέρετε τον κρυφό λόγο που με
κάνει να φαίνομαι έτσι στα μάτια σας, και θα έδινα
τέλος στη ζωή μου - ήταν μόνο η τέχνη μου που με
κράτησε πίσω. Φάνταζε αδύνατο να εγκαταλείψω
τα εγκόσμια μέχρι να βγάλω έξω όσα ένιωθα ότι

υπήρχαν μέσα μου».



Σχεδόν θαυματουργά, και παρά τη ραγδαία επιδεινούμενη κώφωσή του, ο
Μπετόβεν συνεχίζει να συνθέτει με αμείωτο ρυθμό. Όπου, από το 1803-
1812, στη δεύτερη αυτή περίοδο της ζωής του, που αναγνωρίζεται ως
«μεσαία» ή «ηρωική», συνθέτει μία όπερα, έξι συμφωνίες, τέσσερα σόλο
κονσέρτα, πέντε κουαρτέτα, έξι σονάτες, εφτά σονάτες για πιάνο, 72
τραγούδια και πολλά-πολλά ακόμα έργα! Στα πλέον μνημειώδη της εποχής
συγκαταλέγονται οι Συμφωνίες No. 3-8, η «Σονάτα του Σεληνόφωτος»,
η σονάτα για βιολί «Kreutzer» αλλά και η μόνη όπερα που έγραψε ποτέ,
το «Fidelio»!

Με όρους νεωτερισμών, πολυπλοκότητας σύνθεσης και μουσικής
αρτιότητας, η δεύτερη αυτή περίοδος της ζωής του Μπετόβεν παραμένει
αξεπέραστη! Παρά το γεγονός βέβαια ότι μας χάρισε απαράμιλλες
μελωδίες, η προσωπική του ζωή μαστιζόταν από τη μοναξιά και τη θλίψη,
που θα εγκαθιδρυθούν πλέον στον ψυχισμό του και θα τον ακολουθούν σε
όλη την ενήλικη ζωή του.



Ο παράξενος χαρακτήρας του

Η “παραξενιά” του Μπετόβεν δεν περιοριζόταν στις μουσικές του
εκκεντρικότητες. Συνέθετε καλύτερα ενώ περπατούσε κι έτσι έγινε
γνωστός στην πόλη ως κάποιος που έπαιρνε τους δρόμους, κουνώντας τα
χέρια και βρυχώμενος μουσικά σπαράγματα.

Ποτέ δεν έμεινε πολύ καιρό στο ίδιο μέρος. Στη Βιέννη μετακόμισε
τουλάχιστον σε σαράντα διαμερίσματα και κάποτε συντηρούσε
ταυτόχρονα τέσσερα σπίτια. Ήταν και ακατάστατος: ένας επισκέπτης στο
διαμέρισμα του το 1809 τον βρήκε να ζει στο “πιο βρόμικο, πιο
ακατάστατο μέρος που μπορεί να φανταστεί κανείς”. Πάνω στις καρέκλες
βρίσκονταν πιάτα με αποφάγια και πεταμένα ρούχα. Το πιάνο και το
γραφείο δίπλα του ήταν γεμάτα με μισοτελειωμένες παρτιτούρες.

Ούτε εμφανισιακά ήταν ελκυστικός. Τα ρούχα του ήταν τόσο σχισμένα και
βρόμικα που οι φίλοι του, αηδιασμένοι, πότε πότε του αγόραζαν
καινούρια. Μελαχρινός στα νιάτα του, τώρα είχε γίνει κάτωχρος απ’ την
αρρώστια. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο σπυριά και τα γκρίζα μαλλιά του
όρθια. Δεν είναι καθόλου απορίας άξιο που τα μέλη του ωραίου φύλου δεν
ανταπέδιδαν το ένθερμο ενδιαφέρον του.

Ο Μπετόβεν είχε την κακή συνήθεια να ερωτεύεται μη διαθέσιμες
γυναίκες, συνήθως ανώτερης τάξης και κατά κανόνα  παντρεμένες. Ο
μεγαλύτερος έρωτάς του έχει αποκτήσει μυθικές
διαστάσεις, αφού τον γνωρίζουμε χάρη σ’ ένα
γράμμα που δεν ταχυδρομήθηκε, απευθυνόμενο στην
“Αθάνατη αγαπημένη”. Η ταυτότητά της
αμφισβητείται, αλλά σήμερα οι περισσότεροι
ιστορικοί συμφωνούν ότι ήταν η Αντονί Μπρεντάνο,
σύζυγος ενός τραπεζίτη από τη Φρανκφούρτη.
Ντελικάτη και κομψή, η Αντονί λάτρευε τον
Μπετόβεν. “Περπατά σαν θεός εν μέσω θνητούς,”
έγραφε. Αλλά παρέμενε πιστή στον άντρα της. Η
οδύνη του Μπετόβεν μετριαζόταν ίσως από τη σκέψη
ότι ένας ανεκπλήρωτος έρωτας είναι κάτι πιο
ρομαντικό από μία σύζυγο που τον υποχρέωνε να
βάζει τα άπλυτα στο καλάθι.



Ευέξαπτος πια, μονίμως αφηρημένος, άπληστος και καχύποπτος μέχρι
παράνοιας, ο Μπετόβεν τσακωνόταν με όσους τον περιέβαλλαν: τα
αδέρφια του, τους εκδότες του, τις οικιακές βοηθούς του, τους μαθητές
του, ακόμα και στους πάτρονές του τα έψελνε. Το θέμα με την κώφωση
και η απόσυρσή του από τα δημόσια πράγματα, αλλά και η φυσική
συστολή του χαρακτήρα του, θα τον έκαναν να μην παντρευτεί ποτέ και
να μην αποκτήσει απογόνους!!

O θάνατος του αδερφού του το 1815 έμελλε να πυροδοτήσει μια από τις
μεγαλύτερες δικαστικές περιπέτειες της ζωής του, μια ακανθώδη νομική
διαμάχη με την κουνιάδα του για την επιμέλεια του γιου της και ανιψιού
του Μπετόβεν, Καρλ βαν Μπετόβεν. Ο δικαστικός αγώνας κράτησε
χρόνια, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να εκτοξεύουν μύδρους και να
γίνονται δημόσιο θέαμα. Ο Μπετόβεν κέρδισε τελικά την επιμέλεια του
ανιψιού του, ποτέ όμως και τη στοργή του, ο οποίος έφτασε στην
ενηλικίωση με συναισθηματικά τραύματα. Ο Μπετόβεν δεν τον άφηνε
στιγμή και, όταν ο Καρλ ανακοίνωσε ότι θα γινόταν στρατιωτικός, ο
κηδεμόνας του ξέσπασε σε τέτοιες άγριες κρίσεις που ο σπιτονοικοκύρης
του αναγκάστηκε να τους διώξει. Ο συνθέτης τον ήθελε μουσικό. Το 1826,
ο Καρλ δεν άντεξε κι αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Κι όμως γλίτωσε. Η
μία σφαίρα αστόχησε και η άλλη μπήκε στο κρανίο χωρίς να πειράξει τον
εγκέφαλο. Ο Καρλ βγήκε από το νοσοκομείο αποφασισμένος να τραβήξει
το δρόμο του και μπήκε αμέσως στο στρατό.



Παρά την ταραχώδη προσωπική ζωή και την πλήρη πλέον κώφωση, ο
Μπετόβεν κατάφερε να συνθέσει τα σπουδαιότερα έργα του -που
περιλαμβάνονται φυσικά στα σπουδαιότερα έργα της μουσικής τέχνης!-
στην τελευταία αυτή περίοδο του βίου του. Οι μνημειώδεις συνθέσεις της
εποχής περιλαμβάνουν το ορατόριο Missa Solemnis (1824), αλλά και το
Κουαρτέτο No 14.

Η 9η και τελευταία συμφωνία του κορυφαίου συνθέτη, που
ολοκληρώθηκε την ίδια εποχή (1824), παραμένει το συγκλονιστικότερο
ίσως επίτευγμά του και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα
όλων των εποχών!

Το γεγονός μάλιστα ότι κατάφερε να συνθέσει τα πλέον
χαρακτηριστικά και αθάνατα έργα του σε καθεστώς πλήρους

κώφωσης περιβάλλει το επίτευγμά του με τον μανδύα του
υπεράνθρωπου άθλου: ενός άθλου δημιουργικής διάνοιας και

ανάγκης για έκφραση που με λίγα ιστορικά παραδείγματα μπορεί
να συγκριθεί...!!



Ο θάνατος του μεγάλου αυτού συνθέτη

 Ο Μπετόβεν πέθανε στις 26 Μαρτίου 1827, σε ηλικία 56 ετών. Η
αυτοψία αποκάλυψε ως αιτία θανάτου κίρρωση του ήπατος που
προκλήθηκε από ηπατίτιδα, ενώ παρείχε και στοιχεία για το
πρόβλημα ακοής του: προήλθε πιθανότατα από τύφο που πέρασε
το καλοκαίρι του 1796.

 Η υγεία του Μπετόβεν ήταν γενικά κακή και το 1826 επιδεινώθηκε
δραστικά, γεγονός που οδήγησε και στο θάνατο του τον επόμενο
χρόνο.

 Στην κηδεία του Μπετόβεν που έγινε στις 29 Μαρτίου ο Φραντς
Σούμπερτ ήταν ένας από τους 36 λαμπαδηφόρους.

 Τότε ήταν που οι φίλοι του Μπετόβεν παρατήρησαν ότι απέφευγε
τις κοινωνικές συγκεντρώσεις. Ο Χάιντν σχολίασε ότι δεν τον
επισκεπτόταν καθόλου κι ένας επισκέπτης στο διαμέρισμα του
Μπετόβεν παραξενεύτηκε που βρήκε το πιάνο ξεκούρδιστο. Ο
Μπετόβεν ήξερε πολύ καλά τι συνέβαινε: είχε χάσει σταδιακά την
ακοή του και δεν άκουγε τίποτε απολύτως. Επίσης είχε κι άλλα
προβλήματα υγείας, όπως κοιλιακές κράμπες, περιοδική διάρροια
και συχνούς πονοκέφαλους. Ήταν τόσο δυστυχισμένος που
σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Το μόνο που τον εμπόδισε ήταν η
ένθερμη πίστη στην τέχνη του.



Μια πιθανή ιστορία θανάτου του

Οι φίλοι του Μπετόβεν τον έβλεπαν να καταρρέει. Υπήρξε μια
ανακωχή, όταν ο αδελφός του Μπετόβεν, Γιόχαν, τους κάλεσε να
μείνουν στο εξοχικό του μέχρι να αρχίσει η υπηρεσία του Καρλ.
Όταν μπήκε το φθινόπωρο, ο Γιόχαν ζήτησε από τον αδελφό και τον
ανιψιό του να φύγουν από το σπίτι. Οι δύο άνδρες ταξίδεψαν σε
ανοιχτή άμαξα και κοιμήθηκαν σ’ ένα πανδοχείο χωρίς θέρμανση,
παρ’ όλο το δριμύ κρύο. Όταν πια ο Μπετόβεν έφτασε στη Βιέννη,
ψηνόταν απ’ τον πυρετό και είχε πνευμονία. Ποτέ δεν ανάρρωσε,
απλώς συνέχισε να μαραίνεται για σχεδόν τρεις μήνες. Το τι συνέβη
κατόπιν είναι ασαφές. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο συνθέτης
βρισκόταν σε κώμα για 48 ώρες όταν, στις 26 Μαρτίου 1827, εν
μέσω άγριας καταιγίδας, ξαφνικά άνοιξε τα μάτια, ενώ μια αστραπή
φώτιζε το δωμάτιο. Ύψωσε το δεξί χέρι, έκανε γροθιά και έπεσε
νεκρός. Πάνω από δέκα χιλιάδες άνθρωποι συνόδευσαν το φέρετρό
του

Ο Μπετόβεν θεωρείται από την ιστορία της τέχνης ως
ένας από τους κορυφαίους συνθέτες όλων των εποχών.



Κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον
Beethoven

1. Ποτέ δεν έγινε γνωστός ο λόγος που έχασε την ακοή του:
Ο Μπετόβεν άρχισε να χάνει την ακοή του από τα 26 του χρόνια και
μέχρι το τέλος της ζωής του είχε γίνει πλέον τελείως κουφός. Κανείς
δεν ξέρει με σιγουριά ποια πάθηση οδήγησε τον συνθέτη στην
κώφωση, όμως έχει γίνει γνωστό ότι υπέφερε από σοβαρής μορφής
εμβοές, δηλαδή «κουδούνισμα» στα αφτιά.

2. Ήταν ήδη κωφός όταν συνέθεσε μερικά από τα πιο γνωστά του
έργα:
Το 1811, αποφάσισε να σταματήσει να διευθύνει ορχήστρες και
αφοσιώθηκε αποκλειστικά στη σύνθεση. Παρόλο που ένιωθε
αποκομμένος από την κοινωνία εξαιτίας της κώφωσής του, η οποία
όπως έλεγε «τον στοίχειωνε παντού σαν φάντασμα», έγραψε
μερικές από τις πιο γνωστές του συμφωνίες χωρίς να έχει την ακοή
του.

3. Συνέθεσε τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Η μελωδία που χρησιμοποιείται για να συμβολίζει την ΕΕ
προέρχεται από την Ενάτη Συμφωνία που συνέθεσε ο Λούντβιχ βαν
Μπετόβεν το 1823, όταν μελοποίησε τους στίχους του Φρίντριχ
Σίλερ «Ωδή στη Χαρά», που είχαν εκδοθεί το 1785.
Το 1972, η Ωδή στη Χαρά του Μπετόβεν έγινε ο ύμνος του
Συμβουλίου της Ευρώπης, και το 1985 αναγνωρίστηκε από τους
ηγέτες της ΕΕ ως ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



4. Ήταν άτυχος στον έρωτα:
Η προσωπική ζωή του Μπετόβεν ήταν γεμάτη απογοητεύσεις. Ο
πρώτος έρωτας του συνθέτη ήταν μια νεαρή Κόμισσα με την οποία
γνωρίστηκε το 1801. Ωστόσο, δεν στάθηκε δυνατό να την
παντρευτεί επειδή δεν άνηκε στην τάξη των ευγενών.
Λίγα χρόνια αργότερα, γνώρισε και ερωτεύτηκε την Ζοζεφίν
Μπρούνσγουικ, στην οποία παρέδιδε μαθήματα πιάνου το 1799.
Αργότερα, εκείνη παντρεύτηκε έναν Κόμη, ο οποίος πέθανε το
1804. Ωστόσο, ούτε και τότε μπορούσε να παντρευτεί τον
καταξιωμένο συνθέτη, αφού θα κινδύνευε να χάσει την κηδεμονία
των παιδιών της, που ανήκαν στην αριστοκρατία.
Αυτή η γυναίκα πιστεύεται ότι ήταν και η παραλήπτρια των 15
φλογερών ερωτικών γραμμάτων που έγραψε ο Μπετόβεν κατά τη
διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης
επιστολής στην «Αθάνατη Αγαπημένη» του, την οποία έγραψε το
1812.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τον 20ο αιώνα έζησαν αρκετές
προσωπικότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια

από τις σημαντικότερες είναι ο Μίκαελ
Σουμάχερ που διακρίθηκε στον αθλητικό

χώρο. Ο Μίχαελ Σουμάχερ (Michael
Schumacher, 3 Ιανουαρίου 1969)

είναι Γερμανός πρώην οδηγός της Φόρμουλα
1. Υπήρξε επτά φορές Παγκόσμιος

πρωταθλητής, περισσότερες από κάθε άλλο
οδηγό της Φόρμουλα 1. Τον Οκτώβριο του

2012 ανακοίνωσε για δεύτερη φορά ότι
αποσύρεται από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ
Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

1. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
2. Έπειτα, το κάθε παιδί επέλεξε ένα θέμα της αρεσκείας του από

το οποίο θα μπορούσε να αντλήσει πληροφορίες. Το θέμα της
εργασίας ήταν: οι προσωπικότητες της τέχνης, της επιστήμης
και του αθλητισμού, η ζωή και το έργο τους.

3. Στη συνέχεια μας ζητήθηκε να βρούμε εικόνες και πληροφορίες
για το θέμα που έχουμε επιλέξει, διότι όπως μας τόνισε ο
υπεύθυνος καθηγητής μας, μια εικόνα χίλιες λέξεις.

4. Κάθε εβδομάδα φέρναμε στην τάξη μια καινούρια πληροφορία
που είχαμε εντάξει στην ατομική εργασία.

5. Για να ξεφύγουμε από τη μονοτονία της εργασίας
παρακολουθούσαμε διάφορα ενδιαφέροντα βίντεο.

6. Ενδιάμεσα κάναμε κι ένα ρεπορτάζ όπου παρουσιάσαμε στην
τάξη ο καθένας το φυτό ή ζώο της αρεσκείας του.

7. Ο  ατομικός σκοπός του ερευνητή ήταν να συλλέξει μέχρι 25
σελίδες υλικό για την επίτευξη του στόχου του.

8. Αφού είχαμε σχεδόν ολοκληρώσει την ατομική εργασίας μας
ήρθε ο καιρός για την ομαδική η οποία ήταν ευκολότερη αφού
υπήρχε βοήθεια από όλα τα μέλη της ομάδας.

9. Τέλος αποθηκεύσαμε τις εργασίες μας σε ένα στικάκι(USB) για
να υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή.



Πρώτα Χρόνια
Ο Μίχαελ Σουμάχερ γεννήθηκε στο Χιρτ Χερμιλχάιμ κοντά
στην Κολωνία. Ο πατέρας του ονομάζεται Ρολφ Σουμάχερ και η
μητέρα του, η οποία απεβίωσε στις 20 Απριλίου 2003, Ελίζαμπεθ.
Έχει ένα μικρότερο αδελφό, τον Ραλφ ο οποίος ήταν επίσης οδηγός
της Φόρμουλα 1. Όπως οι περισσότεροι οδηγοί, έτσι και αυτός
ξεκίνησε από μικρή ηλικία να οδηγεί καρτ (4 ετών). Το 1981 πήρε
για πρώτη φορά μέρος στο Πρωτάθλημα καρτ Γερμανίας, το οποίο
κατέκτησε τρεις φορές 1984, 1985 και 1987 - μάλιστα το 1987
κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καρτ.
Το 1988 αποφάσισε να κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα
του και να μεταπηδήσει από το Πρωτάθλημα καρτ στο Πρωτάθλημα
Koening το οποίο και κατέκτησε. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στην
Γερμανική Φόρμουλα Ford 1600 (κατετάγη έκτος) και στην
Ευρωπαϊκή Φόρμουλα Ford 1600 (κατετάγη δεύτερος).
Το 1989 ισοβάθμησε στην δεύτερη θέση στην Γερμανική Φόρμουλα
3 ενώ το 1990 κατετάγη πρώτος σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ
παράλληλα συμμετείχε και στην Ευρωπαϊκή Φόρμουλα 3 χωρίς
όμως να τερματίσει. Το 1991 συμμετείχε στο πανιαπωνικό
πρωτάθλημα Φόρμουλα 3000 όπου κατετάγη 2ος.Παράλληλα, το
1990 και το 1991 συμμετείχε στο Γερμανικό πρωτάθλημα
αυτοκινήτων τουρισμού (Touring Car), χωρίς όμως να καταφέρει να
τερματίσει. Επίσης πάλι τις ίδιες χρονιές συμμετείχε στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα Sports-Prototype όπου κατετάγη πέμπτος την πρώτη
φορά και 9ος την δεύτερη.



Πορεία στη Φόρμουλα
Συνολικά ο Σουμάχερ συμμετείχε συνολικά σε 250 Γκραν Πρι, από
τα οποία κέρδισε τα 91 ενώ στα 155 τερμάτισε μέσα στην πρώτη
τριάδα. Με εξαίρεση την πρώτη χρονιά, την οποία συμμετείχε μόνο
σε έξι από τους 16 αγώνες, η χειρότερη θέση του στο πρωτάθλημα
ήταν η 5η το 1999 όπου πάλι δεν συμμετείχε στους έξι από τους 16
αγώνες λόγω τραυματισμού. Συνολικά, ο Μίχαελ Σουμάχερ
συμμετείχε σχεδόν 16 περιόδους (στην πρώτη αγωνιστική προς το
τέλος της), κατέκτησε επτά φορές το Πρωτάθλημα και είναι ο
πρώτος στην σχετική λίστα, δύο φορές κατετάγη 2ος και τρεις φορές
3ος. Ως μάνατζερ είχε τον Βίλι Βέμπερ από τα χρόνια ακόμα που
ήταν στα καρτ.

Στην Τζόρνταν-Φορντ

Με την Jordan 191 με την οποία έκανε τις πρώτες
εμφανίσεις του

Στις 25 Αυγούστου του 1991 ο Έντι Τζόρνταν επιλέγει για την
ομάδα του ένα νεαρό οδηγό, του οποίου μόλις είχε αγοράσει τα
δικαιώματα από την ομάδα της Μερτσέντες (Mercedes) έναντι του
ποσού των 150.000$, επειδή έπρεπε για να αντικαταστήσει τον
φυλακισμένο Μπερτράν Γκασό. Ο οδηγός αυτός ήταν ο Μίχαελ
Σουμάχερ. Νωρίτερα εκείνη την αγωνιστική περίοδο ο Σουμάχερ
είχε έρθει σε πρώτη επαφή με την Φόρμουλα 1 οδηγώντας στα
δοκιμαστικά του Γκραν Πρι του Σίλβερστοουν (Silverstone).



Στη Μπένετον
Μετά την πρώτη του εμφάνιση σε γκραν-πρι, ο Φλάβιο
Μπριατόρε τον προσέλαβε άμεσα στην ομάδα της Μπένετον-
Φορντ (Benetton-Ford) και του έδωσε θέση οδηγού. Όταν τελείωσε
η πρώτη περίοδος είχε αποκομίσει 4 βαθμούς σε 5 αγώνες με τη
την ομάδα της Benetton με πολύ καλές εμφανίσεις.
Το 1992 ο ανταγωνισμός στη Φόρμουλα 1 είναι πολύ έντονος: Η
Χόντα (Honda) αποχωρεί από τους αγώνες και η ΜακΛάρεν
(McLaren) αγωνιζόταν με κινητήρες από την προηγούμενη περίοδο.
Η ομάδα της Williams-Renault έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα στην
εξέλιξη του μονοθεσίου της και η Benetton, με τους κινητήρες της
Ford, έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Το τέλος της περιόδου
βρίσκει το Σουμάχερ στην τρίτη θέση, πίσω από τους Μάνσελ και
Πατρέζε, αλλά μπροστά από τον Άιρτον Σένα. Στις 30
Αυγούστου της ίδιας χρονιάς ο Σουμάχερ πέτυχε την πρώτη του
νίκη στο Βελγικό Γκραν Πρι. Το 1993 ο περσινός
πρωταθλητής Νάιτζελ Μάνσελ έχει προσωρινά εγκαταλείψει την
ενεργό δράση και τη θέση του παίρνει ο Ντέϊμον Χιλ. Ο Σουμάχερ
έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, όμως η ανωτερότητα της Williams και
οι εκπληκτικές επιδόσεις του Άιρτον Σένα, ο όποιος έκανε την
καλύτερη περίοδό του τον έστειλαν στην τέταρτη μόλις θέση.
Το 1994 ο Σένα πήρε μεταγραφή για την ομάδα της Williams και
όλοι μιλούσαν για μια άνετη επικράτηση. Τα γεγονότα, όμως, δεν
εξελίχθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις: Στους δύο πρώτους
αγώνες ο Σουμάχερ κέρδισε, με το μεγάλο του τότε αντίπαλο (Σένα)
να εγκαταλείπει, ενώ στον τρίτο αγώνα συνέβησαν τα θανατηφόρα
ατυχήματα των Σένα και Ράτζεμπεργκερ. Μετά τα τραγικά αυτά
γεγονότα άνοιξε ο δρόμος και για μία πρώτη θέση εκκίνησης (pole
position) για το Σουμάχερ, (ο οποίος έχει αποκτήσει το υποκοριστικό
«Σούμι») από τον ακριβώς επόμενο αγώνα. Το τέλος της περιόδου
βρήκε το Σουμάχερ Πρωταθλητή, παρά το ότι τιμωρήθηκε σε δύο
αγώνες λόγω οδήγησης εκτός κανονισμών. Το 1995 οι ομάδες
Benetton και Williams διαθέτουν τον ίδιο κινητήρα
της Ρενό (Renault), πράγμα που κάνει και τις δύο ομάδες πολύ
δυνατές. Επιπλέον, η Φερράρι έχει κάνει σημαντικά βήματα
προόδου, χωρίς όμως ακόμη να είναι από τους διεκδικητές του
τίτλου. Έτσι είναι φανερό ότι ο καλύτερος οδηγός θα έκρινε τον τίτλο.
Αυτό το κατάφερε τελικά ο Σουμάχερ πετυχαίνοντας και πολύ καλές
επιδόσεις.



Στη Φερράρι
Το 1996 η Φερράρι, επιθυμώντας σφοδρά να κερδίσει τον τίτλο,
προσλαμβάνει στην ομάδα της τους Μίχαελ Σουμάχερ και Έντι
Ιρβάιν. Ο Σουμάχερ κάνει πολύ καλή προσπάθεια, όμως ακόμα η
Williams-Renault είναι αήττητη και έτσι καταλήγει στην τρίτη θέση με
τους Χιλ και Βιλνέβ να προηγούνται. Το 1997 η Φερράρι είναι πλέον
έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο από την Williams-Renault. Ο Χιλ
αποχωρεί από την ομάδα και την θέση του παίρνει ο Φρέντσεν.
Μέχρι το τέλος της περιόδου, οι Βιλνέβ και Σουμάχερ
ανταγωνίζονται έντονα για τον τίτλο. Τελικά ο Καναδός Βιλνέβ
επικρατεί και ο Σουμάχερ ακυρώνεται, επειδή προσπάθησε να
βγάλει εκτός πίστας τον Βιλνέβ και να διατηρήσει την πρωτοπορία
που είχε με ένα βαθμό διαφορά στο Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι.

Ο Σουμάχερ το 2004 στην πίστα της Ινδιανάπολης

Το 1998 η Ρενό αποχωρεί από την Φόρμουλα 1 και έτσι η Williams,
μη έχοντας πλέον κινητήρες, έχασε την δύναμη της. Όμως, όσοι
βιάστηκαν να βγάλουν την "Σκουντερία" (προσωνύμιο της Φερράρι)
πρώτη δεν είχαν λάβει υπόψη τους την παρουσία της ΜακΛάρεν-
Μερτσέντες (McLaren Mercedes), η οποία με οδηγούς τους Χάκινεν
και Κούλθαρντ κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και τελικά
ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια. Ο Σουμάχερ κατατάσσεται δεύτερος
με 14 βαθμούς διαφορά. Αυτά που έγιναν το 1998 στη Φόρμουλα 1
έδειξαν ότι η επόμενη περίοδος θα ήταν γεμάτη εκπλήξεις.
Το 1999 οι προβλέψεις αυτές επαληθεύονται, καθώς η Φερράρι με
πρώτο οδηγό τον Σουμάχερ και δεύτερο τον Ιρβάιν διεκδικεί τον
τίτλο της πρωταθλήτριας. Και οι τρεις οδηγοί των McLaren
Mercedes και Φερράρι (Χάκινεν, Σουμάχερ και Ιρβάιν) διεκδικούν,
αρχικά, τον τίτλο. Στον όγδοο, όμως, αγώνα, το Γκραν Πρι της



Βρετανίας, ο Σουμάχερ στον πρώτο γύρο βγήκε εκτός πίστας και
τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετούς αγώνες (έξι) και
την θέση του πήρε ο Σάλο. Τελικά ο Σουμάχερ τερμάτισε 5ος και ο
Ιρβάιν 2ος πίσω από τον Χάκινεν. Όμως, η Φερράρι εκείνη την
χρόνια κατέκτησε τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.
Το 2000 ο Ιρβάιν αποχώρησε από την ομάδα και την θέση του πήρε
ο Βραζιλιάνος Ρούμπενς Μπαρικέλο. Αυτή την περίοδο ο Σουμάχερ
κατακτά έναν ακόμη τίτλο, συγκεντρώνοντας συνολικά 108
βαθμούς.
Το 2001 ο Σουμάχερ και η Φερράρι ουσιαστικά δεν έχουν αντίπαλο.
Ο Σουμάχερ κατατάσσεται πρώτος με 123 βαθμούς, αφήνοντας τον
δεύτερο Κούλθαρντ 58 βαθμούς πίσω. Κάτι ανάλογο συνέβη και
το 2002, με την διαφορά ότι η Φερράρι ήταν πλέον πολύ πιο ισχυρή.
Έτσι, οι οδηγοί της έκαναν σχετικά εύκολα το 1-2, με δεύτερη ομάδα
την Williams - BMW, στην οποία οδηγούσαν οι Χουάν Πάμπλο
Μοντόγια και ο αδελφός του Μίχαελ Σουμάχερ, Ραλφ.
Το 2003 ήταν μία από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων ετών
της Φόρμουλα 1, καθώς τρεις ομάδες διεκδικούν τον τίτλο: Είναι οι
Φερράρι, Γουίλιαμς και ΜακΛάρεν, ενώ οι οδηγοί τους Σουμάχερ,
Ραϊκόνεν και Μοντόγια διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οδηγού.
Η περίοδος έληξε με επικράτηση των Φερράρι και Σουμάχερ.
Το 2004 η Φερράρι έχει ως βασικό αντίπαλο την έκπληξη:
Επιστρέφει στους αγώνες η Χόντα, με την ομάδα BAR Honda, ενώ
και η Ρενό, επιστρέφοντας και αυτή, εξελίσσει ένα πολλά
υποσχόμενο μονοθέσιο. Τελικά η περίοδος λήγει με εύκολη
επικράτηση της Φερράρι και του Σουμάχερ.
Το 2005 η Φερράρι δεν κάνει μεγάλη πρόοδο στην εξέλιξη των
μονοθέσιων της, σε αντίθεση με την ΜακΛάρεν-Μερτσέντες και την
Ρενό. Έτσι, ο Σουμάχερ τερματίζει στην τρίτη θέση πίσω από
τους Φερνάντο Αλόνσο και Κίμι Ράικονεν. Επίσης, ούτε και
το 2006 η Φερράρι δεν δείχνει να προσαρμόζεται εύκολα σε
κάποιες αλλαγές των κανονισμών και στους νέου τύπου κινητήρες.
Παρόλα αυτά, ο Σουμάχερ μέχρι το τέλος διεκδικεί τον τίτλο, τον
όποια έχασε ουσιαστικά στον προτελευταίο αγώνα, στον οποίο είχε
την ατυχία να εγκαταλείψει από σπάσιμο κινητήρα, και ο Αλόνσο με
Ρενό τερμάτισε πρώτος. Για την ιστορία, στον τελευταίο αγώνα
τερμάτισε 4ος. Ο Σουμάχερ είχε από την αρχή της περιόδου
δηλώσει ότι με τη λήξη των αγώνων θα εγκατέλειπε την ενεργό
δράση, κάτι που έκανε στο τέλος της χρονιάς.



Επανεμφάνιση
Το 2009 ο τραυματισμός του Φελίπε Μάσα έφερε τον Σουμάχερ στο
προσκήνιο για μια πιθανή αντικατάσταση του οδηγού της Φερράρι.
Ο Σουμάχερ προσπάθησε να επιστρέψει στους αγώνες με την
ιταλική ομάδα, αλλά ένας τραυματισμός του σε κάποιο ατύχημα
στην αρχή της χρονιάς δεν επέτρεψε την επανεμφάνισή του με την
ομάδα της Φερράρι.
Το 2010 υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Mercedes GP. Η
Μερσέντες πήρε την διεύθυνση της ομάδας Brawn GP,
πρωταθλήτριας της προηγούμενης χρονιάς την οποία προμήθευε
με κινητήρα, κάνοντας έτσι την επανεμφάνισή της ως
κατασκευάστρια μονοθέσιου Φόρμουλα 1 μετά από 55 χρόνια. Ο
Σουμάχερ πήρε την θέση του παγκόσμιου πρωταθλητή της
προηγούμενης χρονιάς Τζένσον Μπάτον, ο οποίος υπέγραψε στην
άλλη ομάδα που τροφοδοτούσε με κινητήρες η Μερσέντες, την
ΜακΛάρεν.
Στις 4 Οκτωβρίου 2012, ο Σουμάχερ ανακοίνωσε ότι θα
αποχωρήσει από τους αγώνες μετά το τέλος της σεζόν.



Οι συναγωνιστές του Σουμάχερ
Συνήθως ο Σουμάχερ τερμάτιζε πριν από τους συναγωνιστές του,
με εξαίρεση την πρώτη περίοδό του στους αγώνες F1 και το 1999,
χρονιά στην οποία τραυματίστηκε. Όσο ήταν στην Benetton όσο και
στην Φερράρι ήταν πρώτος οδηγός, πράγμα που του έδινε εύνοια
απέναντι στους συναγωνιστές του. Χαρακτηριστικό είναι το
προσπέρασμα του στον Ρούμπενς Μπαρικέλο στο Αυστριακό
Γκραν Πρι, όπου ο Βραζιλιάνος τον άφησε να τον περάσει λίγα
μέτρα πριν τον τερματισμό.

Χρονιά Ομάδα Συναγωνιστής (στην ίδια ομάδα)

1991 Jordan Αντρέα ντε Τσέζαρις

1991 Benetton Ford Νέλσον Πικέ

1992 Benetton Ford Μάρτιν Μπραντλ

1993 Benetton Ford Ρικάρντο Πατρέζε

1994 Benetton Ford Τζέι Τζέι Λέιτο/ Γιος Βερστάπεν/ Τζόνι
Χέρμπερτ

1995 Benetton
Renault Τζόνι Χέρμπερτ

1996 Scuderia Ferrari Έντι Ιρβάιν

1997 Scuderia Ferrari Έντι Ιρβάιν

1998 Scuderia Ferrari Έντι Ιρβάιν

1999 Scuderia Ferrari Έντι Ιρβάιν



2000 Scuderia Ferrari Ρούμπενς Μπαρικέλο

2001 Scuderia Ferrari Ρούμπενς Μπαρικέλο

2002 Scuderia Ferrari Ρούμπενς Μπαρικέλο

2003 Scuderia Ferrari Ρούμπενς Μπαρικέλο

2004 Scuderia Ferrari Ρούμπενς Μπαρικέλο

2005 Scuderia Ferrari Ρούμπενς Μπαρικέλο

2006 Scuderia Ferrari Φελίπε Μάσα

2010 Mercedes GP Νίκο Ρόσμπεργκ

2011 Mercedes GP Νίκο Ρόσμπεργκ

2012 Mercedes GP Νίκο Ρόσμπεργκ



Μετά την Φόρμουλα 1
Ο Σουμάχερ ζει στην Ελβετία με την γυναίκα του Corinna Betsch
(από το 1995) και τα δύο παιδιά τους Gina-Maria (γενν.1997) και
Mick (γενν. 1999). Εκτός όμως από τα χρήματα, τα οποία κέρδισε
ως οδηγός στη Φόρμουλα 1, δραστηριοποιείται και σε άλλες
επιχειρήσεις. Έχει, επίσης, να επιδείξει ένα
αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο, είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας
Πιλότων (ομάδα που απαρτίζεται από πρώην και νυν οδηγούς της
Φόρμουλα 1 και οδηγεί σε πολλούς αγώνες για φιλανθρωπικό
σκοπό). Είναι, επίσης, πρέσβης της UΝESCO. Το 2008 συμμετέχει
στην ταινία "Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες" έχοντας το
ρόλο ενός αρματοδρόμου.

Τα ρεκόρ στην Φόρμουλα 1
Ο Σουμάχερ αποτελεί "ζωντανό θρύλο" για τη Φόρμουλα 1, καθώς
έχει καταρρίψει τα περισσότερα ρεκόρ που έχει καταρρίψει ποτέ
αγωνιζόμενος σε αυτό το άθλημα. Χαρακτηριστικά μέχρι το 2006:

Επίτευγμα Αριθμός

Τίτλοι

1 Πρωταθλήματα 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

2 Συνεχόμενα Πρωταθλήματα 5 (2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004)

3 Νίκες σε Γκραν Πρι 91

4 Συνεχόμενες νίκες 7 2004, Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι - Ουγγρικό Γκραν
Πρι

5 Νίκες με την ίδια ομάδα 72 (Scuderia Ferrari)

6 Περισσότερες νίκες σε Γκραν Πρι 8 Γαλλικό Grand Prix



7 Νίκες σε διαφορετικά Γκραν Πρι 22

8 Μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ
πρώτης και τελευταίας νίκης 14 χρόνια, 1 μήνας και 2 μέρες

9 Δεύτερες θέσεις 43

10 Πόντιουμ (Πρώτη τριάδα) 155

11 Συνεχόμενοι τερματισμοί μέσα
στην πρώτη τριάδα

19 (2001 Αμερικάνικο Γκραν Πρι - 2002 Ιαπωνικό
Γκραν Πρι)

12 Τερματισμοί μέσα στη
βαθμολογούμενη οκτάδα 190

13 Προπορευόμενοι γύροι 4.741 (22.155 Km)

14 Πρώτη θέση εκκίνησης 68

15 Πρώτη σειρά εκκίνησης 115

16 Ταχύτεροι γύροι 77

17 Διπλό αποτέλεσμα (Θέση
εκκίνησης ΚΑΙ νίκη) 40

18 Τριπλό αποτέλεσμα (Pole ΚΑΙ
Ταχύτερος γύρος ΚΑΙ νίκη) 22

19 Βαθμοί στο Πρωτάθλημα 1.369

20 Περισσότεροι συνεχόμενοι
τερματισμοί σε αγώνες *

24 (2001 Ουγγρικό Γκραν Πρι) - (2003 Γκραν Πρι
Μαλαισίας)

21 Περισσότεροι βαθμοί σαν δεύτερος
στο πρωτάθλημα 121 / από τους 180 (2006)



22 Περισσότερες νίκες σαν δεύτερος
στο πρωτάθλημα * 7 (2006)

23
Νίκες στην Ιντιανάπολις (Με
οποιοδήποτε αγωνιστικό
αυτοκίνητο)

5

24 Νίκες στην Μόντσα (Στην
Φόρμουλα) 5

25 Νίκες σε μία περίοδο 13 (2004)

26 Ταχύτεροι γύροι σε μία περίοδο * 10 (2004)

27 Πόντοι που πέτυχε σε μία περίοδο 148 (2004)

28 Πόντιουμ σε μία περίοδο 17 (2002)

29
Πρωτάθλημα κερδίζοντας τις
περισσότερες "αριστερόστροφες"
πίστες

6 (2002)

30 Περισσότερες περίοδοι με μία
τουλάχιστον νίκη 15

31 Συνεχόμενες μέρες ως
Πρωταθλητής

1813 (από 8 Οκτωβρίου 2000 μέχρι 25
Σεπτεμβρίου 2005)



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το ημερολόγιο έδειχνε 29 Δεκεμβρίου του 2013! Η είδηση ότι ο
Μίκαελ Σουμάχερ είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, την ώρα που
έκανε σκι, έκανε τον γύρο του κόσμου! Λίγο αργότερα, τα νέα από
το νοσοκομείο δεν ήταν καλά. Η ζωή του επτά φορές παγκοσμίου
πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 κρεμόταν από μια κλωστή. Άπαντες
ήταν συγκλονισμένοι!

Οι πρώτες ημέρες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο Γερμανός πιλότος
βρισκόταν στην εντατική και μόνο σίγουρο δεν ήταν ότι θα
συνέχιζε να είναι κοντά μας. Οι πρώτες εβδομάδες πέρασαν, τα
νέα από το νοσοκομείο έβγαιναν με το τσιγκέλι και κανείς δεν
γνώριζε εάν ο Σούμι θα ζούσε. Ακόμη και τώρα, 875 ημέρες μετά
το ατύχημά του, ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν έχει καταφέρει να δείξει
σημάδια βελτίωσης. Αντιθέτως, τις τελευταίες ημέρες
κυκλοφορούν ολοένα και περισσότερες φήμες ότι πάει από το
κακό στο χειρότερο και είναι θέμα χρόνου να φύγει από τη ζωή.

Ξεκινώντας από το τραγικό συμβάν. Ο Σουμάχερ βρισκόταν με
την οικογένειά του και τους φίλους του στις γαλλικές Άλπεις για
σκι. Όπως κατέβαινε μια πλαγιά, τα πέδιλά του κτύπησαν σε ένα
βράχο. Ο ίδιος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη
ταχύτητα σε έναν βράχο, με το κεφάλι. «Εγώ προχωρώ με το
δόγμα του πεπρωμένου. Δεν μπορώ να μην κάνω κάποια
πράγματα από το φόβο πως μπορεί να πάθω κάτι. Αν είναι να μου
συμβεί, τότε ίσως είναι γραφτό μου», έλεγε, πάντα, ο Σουμάχερ.
Ήταν η αγαπημένη του ατάκα, που έδειχνε ότι δεν φοβάται να
ζήσει τη ζωή στα άκρα. Κάτι που τελικά, ίσως και να του την
στοιχίσει… Η ομάδα διάσωσης κατάφερε να βρεθεί στο σημείο
του ατυχήματος, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως και
το ελικόπτερο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Γκρενόμπλ.
Εκεί, οι γιατροί χρειάστηκαν να κάνουν τρομερές προσπάθειες για
να τον κρατήσουν δύο φορές στη ζωή, ενώ του έκαναν και μια
εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση στο κεφάλι. Στη συνέχεια, βέβαια,
ακολούθησαν κι άλλες (εγχειρήσεις)! Όπως ανέφεραν οι γιατροί,
η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.



Ωστόσο, ο Γερμανός πιλότος δεν ανταποκρινόταν στο
περιβάλλον, όντας σε κόμμα. Περίπου δύο μήνες αργότερα, μια
ευχάριστη είδηση βγήκε προς τα έξω. Ο Σουμάχερ
ανταποκρινόταν εν μέρει, ανοιγόκλεινε τα μάτια του, αλλά δεν
μπορούσε ούτε να μιλήσει ούτε να κινηθεί. Απλά είχε τις αισθήσεις
του. Αυτό είχε πει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις της η εκπρόσωπός
του. Τι συνέβη από εκεί και μετά, όμως, και από τότε τα νέα αντί
για ευχάριστα γίνονται δυσάρεστα, παραμένει απορίας άξιον.

Στους επόμενους μήνες, σοβαρά νέα δεν υπήρχαν, κάθε Μέσο
έγραφε ότι ήθελε, ενώ και το κοντινό του περιβάλλον δεν ανέφερε
ούτε λέξη για την κατάσταση της υγείας του. Ορισμένες δηλώσεις
μόνο και αυτές πολύ γενικές και καθόλου ξεκάθαρες. Τον Ιούνιο
του 2014 ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βγήκε (και)
από το τεχνητό κόμμα που τον είχαν τοποθετήσει οι γιατροί. Ένα
σημάδι που έδειχνε ότι ίσως κάποτε να καταφέρει να επανέλθει.
Η γυναίκα του (Κορίνα), σε συνδυασμό με την εκπρόσωπό του
(Σαμπίν Κεμ), αποφάσισαν να τον πάρουν από το Γκρενόμπλ,
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο του Βο στη Λωζάνη.
Την ίδια εποχή (Δεκέμβριος του 2014), αρκετοί από τους
χορηγούς του (Navyboοt, Jet Set), είχαν διακόψει τα συμβόλαιά
τους.



Τρεις μήνες αργότερα και αφού οι γιατροί της κλινικής στη Λωζάνη
εκφράζουν τις αμφιβολίες τους, για το αν θα καταφέρει ο
Σουμάχερ να επανέλθει, η γυναίκα του, Κορίνα, αποφασίζει να
τον μεταφέρει στην έπαυλή τους, στη Γενεύη της Ελβετίας όπου
βρίσκεται και σήμερα. Στις 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο Γερμανός
οδηγός γύρισε σπίτι του, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που
είχε στοιχίσει 10 εκ. ευρώ. Δίπλα στον χαρισματικό πιλότο
βρίσκονταν (και βρίσκονται) επί 24ωρου βάσεως δύο νοσοκόμοι
και δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ το συνολικό προσωπικό φθάνει
τους 15! Οι μέρες περνούσαν, το ίδιο και οι μήνες. Τίποτα νεότερο
δεν έβγαινε προς τα έξω. Ο Σουμάχερ πάλευε για να κρατηθεί στη
ζωή, ωστόσο δεν έδειχνε καμία βελτίωση. Αντιθέτως!

Στις 22 Δεκεμβρίου του 2015, ένα αποκλειστικό δημοσίευμα του
γερμανικού περιοδικού «Bunte» ανέφερε πως ο Μίκαελ
Σουμάχερ περπάτησε με την βοήθεια των φυσικοθεραπευτών και
σήκωσε το ένα του χέρι. Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου σε
κλάσματα του δευτερολέπτου, άπαντες άρχισαν να αναπαράγουν
την χαρμόσυνη είδηση, αλλά η διάψευση δεν άργησε να
έρθει. «Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να διευκρινίσουμε ότι ο
ισχυρισμός του δημοσιεύματος που αναφέρει πως ο Μίκαελ
κινείται, δεν είναι αληθινός», ανέφερε η εκπρόσωπός του.

Μαζί με τα κακά νέα των τελευταίων ημερών, πάντως, έρχεται
ακόμη μια δυσάρεστη είδηση, που επιβεβαιώνει ότι ο Γερμανός
δεν είναι στα καλύτερά του. Το βάρος του έχει πέσει στα 45 κιλά!
Έχει χάσει αυτά τα 2,5 χρόνια δηλαδή, 33 ολόκληρα κιλά! Και σε
συνάρτηση με το ύψος του (1,74) σίγουρα θα είναι πάρα πολύ
λεπτός!

Όσο για το πόσο κοστίζει η θεραπεία του; 140 χιλιάδες ευρώ την
εβδομάδα! Σε αυτές τις 875 ημέρες νοσηλείας, έχουν φύγει από
το λογαριασμό του πάνω από 12 εκ. ευρώ για να μπορέσει να
κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι και ένα ιδιωτικό τζετ που είχε σε ένα από
τα σπίτια του στο Ντουμπάι, πούλησε η γυναίκα του. Και εάν είναι
να γίνει καλά ή έστω να επανέλθει έως ένα σημείο, το μόνο
σίγουρο είναι ότι η Κορίνα δεν θα δυσκολευτεί να ξοδέψει και τα



υπόλοιπα χρήματα που έχει. Και τα 600 εκ. ευρώ περιουσία που
έχει, θα μοιάζουν λίγα μπροστά στη ζωή του!

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα δυσάρεστα νέα πληθαίνουν. Ολοένα
και περισσότερα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για αντίστροφη
μέτρηση! Θεωρούν απίθανο, να καταφέρει να επανέλθει ο
Σουμάχερ. Ο οδηγός με τους εκατομμύρια θαυμαστές, είναι
εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα καταφέρει να πάρει τη νίκη στο
τελευταίο Γκραν Πρι της ζωής του. Το σίγουρο είναι ότι θα κάνει
την επίθεσή του στους τελευταίους γύρους. Είτε από την
εσωτερική, είτε από την εξωτερική θα προσπαθήσει να
προσπεράσει, ελπίζοντας πως δεν θα βγει εκτός πίστας!



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Τα πρώτα χρόνια
Γεννημένος στις 11 Φεβρουαρίου 1847 στο Milan του Οχάιο, ο
Τόμας Άλβα Έντισον ήταν το τελευταίο από τα 7 παιδιά της
οικογένειας του εξόριστου πολιτικού ακτιβιστή από τον Καναδά
Σάμιουελ Έντισον και της δασκάλας Νάνσι Έντισον. Η οστρακιά που
έπληξε τον Τόμας σε τρυφερή ηλικία θα του άφηνε προβλήματα
ακοής και στα δυο του αυτιά, συμφορά που θα τον άφηνε σχεδόν
κουφό στην ενήλικη ζωή του.

Το 1854, η οικογένεια μετακομίζει στο Μίσιγκαν, με τον νεαρό
Έντισον να πηγαίνει στο σχολείο για μόλις 12 εβδομάδες, καθώς το
υπερκινητικό και δύσκολο παιδί με τις «καταστροφικές τάσεις»
έκανε τη ζωή των δασκάλων του κόλαση. Η μητέρα του αναλαμβάνει
λοιπόν εκπαιδευτικά καθήκοντα, διδάσκοντας τον Τόμας στο σπίτι.

Σε ηλικία 11 ετών, ο Τόμας είχε πλέον αναπτύξει αγάπη για τα
γράμματα και ακόρεστη δίψα για γνώση, συνήθεια που δεν θα τον
εγκατέλειπε σε όλη του τη ζωή.



Πρώιμη καριέρα
Σε ηλικία 12 ετών, ο πολυμήχανος πιτσιρικάς αποφασίζει να κάνει
τις γνώσεις του πράξη: πείθει τους γονείς του να του επιτρέψουν να
μοιράζει εφημερίδες στον σιδηροδρομικό σταθμό, απασχόληση που
θα τον βάλει στα άδυτα του Τύπου και σύντομα θα του επιτρέψει να
εγκαινιάσει τη δική του μικρή εφημερίδα. Την ονόμασε «Grand
Trunk Herald» και γνώρισε αρκετή επιτυχία μεταξύ των ταξιδιωτών,
ενώ έμελλε να είναι η πρώτη μόνο από μια μακρά σειρά
επιχειρηματικών περιπετειών του αεικίνητου Έντισον.

Τον ίδιο καιρό, μετατρέπει ένα εγκαταλειμμένο βαγόνι τρένου του
σταθμού σε εργαστήριο, επιδιδόμενος σε χημικά πειράματα,
κάνοντας πράξη τις γνώσεις που αποκόμιζε από το «ιδιαίτερο» με
τη μητέρα του. Η φωτιά ωστόσο που έπιασε το βαγόνι από πείραμά
του λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή, με τους ιθύνοντες του
σταθμού να τον πετάνε μια και καλή έξω από τον σιδηρόδρομο.

Ένα σχεδόν τραγικό περιστατικό έμελλε να αλλάξει τη μοίρα του
νεαρού Έντισον, όταν έσωσε ένα τρίχρονο παιδί από βέβαιο
θάνατο. Ο ευγνώμων πατέρας του μικρού αντάμειψε τον Τόμας
διδάσκοντάς του πώς να λειτουργεί τον τηλέγραφο. Μέχρι τα 15, ο
Έντισον ήταν ξεφτέρι στον τηλέγραφο, γεγονός που θα του
επέτρεπε πλέον να εργαστεί ως χειριστής τηλεγράφου, περνώντας
τα επόμενα 5 χρόνια της ζωής του οργώνοντας τη χώρα. Την ίδια
εποχή αναπτύσσει και το ενδιαφέρον του για τα «ηλεκτρικά
φαινόμενα», μελετώντας και κάνοντας πειράματα.



Έντισον ο εφευρετής
Το 1869, ο Έντισον μετακομίζει στη Νέα Υόρκη και αναπτύσσει την
πρώτη του πετυχημένη εμπορικά εφεύρεση, το Universal Stock
Printer: ένα βελτιωμένο σύστημα καταμέτρησης των
χρηματιστηριακών συναλλαγών, που μπορούσε και συνδύαζε
δεδομένα από πολυάριθμες συναλλαγές. Η εταιρία Gold and Stock
Telegraph Company εντυπωσιάστηκε τόσο από την
πατενταρισμένη εφεύρεση που του πλήρωσε 40.000 δολάρια για τα
δικαιώματα! Ο 22χρονος Τόμας παραιτήθηκε από τη δουλειά του
για να αφιερωθεί ολόψυχα στις εφευρέσεις, με τα χρήματα που
αποκόμισε να του εξασφαλίζουν μια καλή περίοδο «χάριτος».

Το 1870, στήνει το πρώτο του εργαστήριο με κατασκευαστικές
δυνατότητες στο Νιούαρκ της Νέας Υόρκης και προσλαμβάνει
μερικούς μηχανικούς. Ως ανεξάρτητος κατασκευαστής, ο Έντισον
σύναψε μπόλικες συνεργασίες και συμφωνίες, αναπτύσσοντας τα
προϊόντα του για λογαριασμό του εκάστοτε πλειοδότη. Η ολοένα και
αυξανόμενη οικονομική του πρόοδος θα του επέτρεπε να ασχολείται
με πιο φιλόδοξα σχέδια, με τον ίδιο να γνωρίζει προσωπική φήμη
ως εφευρέτης, κατασκευαστής και επιχειρηματίας.



Εκτόξευση στην φήμη
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870, ο Έντισον φιγούραρε ως
ένας από τους κορυφαίους εφευρέτες της Αμερικής, με την
οικονομική του επιτυχία να του επιτρέπει να αλλάξει έδρα
επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις του: το 1876, ο όμιλος πλέον του
Έντισον θα εγκατασταθεί στο Νιου Τζέρσεϊ, με τις νέες
εγκαταστάσεις να διαθέτουν πολυάριθμα ερευνητικά εργαστήρια και
χώρους βιομηχανικής παραγωγής.

Τον ίδιο χρόνο, ο καλός του πλέον πελάτης Western Union τον
ενθάρρυνε να αναπτύξει μια τηλεπικοινωνιακή συσκευή για να
ανταγωνιστεί το τηλέφωνο του Γκράχαμ Μπελ. Δεν το έκανε ποτέ,
βελτίωσε απλώς τον πομπό της συσκευής του Μπελ εκτοξεύοντας
τις πωλήσεις της! Τον Δεκέμβριο του 1877 έκανε ωστόσο κάτι άλλο:
ανέπτυξε μια μέθοδο καταγραφής της φωνής, που θα έμενε γνωστή
ως... φωνόγραφος! Παρά το γεγονός ότι δεν θα γινόταν εμπορική
επιτυχία παρά έπειτα από μια δεκαετία, η εφεύρεσή του αυτή θα του
έφερνε διεθνή φήμη.



Εταιρία ηλεκτροδότησης
Στη δεκαετία του 1880 ο Έντισον ήταν πολύ απασχολημένος. Αφού
πατεντάρισε τον ηλεκτρικό του λαμπτήρα τον Ιανουάριο του 1880,
έβαλε σκοπό να ιδρύσει μια εταιρία που θα έφερνε τον ηλεκτρισμό
σε κάθε σπίτι και θα φωταγωγούσε τις πόλεις της Αμερικής. Τον ίδιο
κιόλας χρόνο εγκαινιάζει την Edison Illuminating Company, η οποία
αργότερα θα μετονομαζόταν σε General Electric Corporation.

Το 1881, εγκατέλειψε τις εγκαταστάσεις του στο Τζέρσεϊ για να
αναπτύξει χώρους σε διάφορες πόλεις, εγκαθιστώντας παράλληλα
γραμμές ηλεκτρισμού. Το 1882, ο σταθμός παραγωγής της Pearl
Street παρείχε ηλεκτρικό ρεύμα 110 βολτ σε 59 πελάτες του
Μανχάταν. Η επανάσταση στην καθημερινότητα των πελατών δεν
είχε όμοιό της!



Προσωπική ζωή
Το 1884, η σύζυγος του Έντισον πέθανε και δύο χρόνια αργότερα
θα ξαναπαντρευόταν, αυτή τη φορά τη Μίνα Μίλερ, που ήταν κατά
19 χρόνια μικρότερή του.

Το 1887, θα εγκαινιάσει ένα ερευνητικό εργαστήριο ειδικά για τον
ηλεκτρισμό στο Νιου Τζέρσεϊ, που λειτουργούσε ως στρατηγείο για
τις ηλεκτροδοτικές του επιχειρήσεις. Ο Έντισον περνούσε πλέον τον
περισσότερο καιρό του εκεί, πρωτοστατώντας στην ανάπτυξη της
ηλεκτρικής τεχνολογίας και ελέγχοντας διεξοδικά κάθε βήμα της
νέας και εν πολλοίς άγνωστης εφεύρεσης.

Εκεί ήταν που τελειοποίησε και τον φωνόγραφο, ενώ στο ίδιο μέρος
θα κάνει άλλες δύο από τις κορυφαίες του εφευρέσεις: την
κινηματογραφική μηχανή λήψης (κινητοσκόπιο) και την αλκαλική
μπαταρία!



Ο βιομήχανος Έντισον
Τις επόμενες δεκαετίες, ο Έντισον θα έβαζε στην άκρη τον ρόλο του
ως εφευρέτη για να προωθήσει τον ρόλο του ως επιχειρηματία.
Διέκρινε ότι η επιχείρηση του ρεύματος παραήταν μεγάλη για να
κυβερνηθεί από έναν άνθρωπο, άρχισε λοιπόν να αναπτύσσει ένα
δίκτυο ανθρώπων και παράλληλες δομές ελέγχου για την εύρυθμη
λειτουργία του ομίλου του.

Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος του καταναλωνόταν πλέον στα
καθήκοντά του ως διευθυντή, δεν ξέχασε την αγάπη του για τις
εφευρέσεις. Την ώρα που η αυτοκινητοβιομηχανία άρχισε να
επεκτείνεται, ο Έντισον ανέπτυξε μια λειτουργική μπαταρία για
ηλεκτρικά οχήματα. Παρά το γεγονός ότι ο βενζινοκινητήρας θα
επικρατούσε τελικά, το 1912 ο Έντισον θα πουλήσει την εφεύρεσή
του στον φίλο και θαυμαστή του Χένρι Φορντ, ο οποίος ήθελε το
σύστημα εκκίνησης για το νέο του μοντέλο, το περίφημο Model T!
Το σύστημα του Έντισον θα χρησιμοποιούταν στην
αυτοκινητοβιομηχανία για δεκαετίες ολόκληρες.



Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου, η αμερικανική κυβέρνηση
ζήτησε από τον Τόμας Έντισον να ηγηθεί του διοικητικού
συμβουλίου του Ναυτικού, το οποίο εξέταζε μαζικά εφευρέσεις που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε στρατιωτικούς σκοπούς. Ο
Έντισον εργάστηκε σε πολλά σχέδια, με την ειρηνική του ωστόσο
στάση ζωής και την απέχθεια που ένιωθε για τη βία να τον κάνουν
να ξεκαθαρίζει τη θέση του εξαρχής: συνέβαλε στον έλεγχο και τον
σχεδιασμό αποκλειστικά αμυντικών συστημάτων!



Τελευταία χρόνια
Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1920, ο 80χρονος πλέον Έντισον
μείωσε κάπως ρυθμούς, όχι βέβαια προτού αιτηθεί για την τελευταία
από τις 1.093 πατενταρισμένες εφευρέσεις του! Παρά το
προχωρημένο της ηλικίας του, ασχολούταν ακόμα με πιθανές
εφευρέσεις, την ώρα που περνούσε τον χρόνο του με τη δεύτερη
γυναίκα του, Μίνα, και τον καλό του φίλο, κροίσο της
αυτοκινητοβιομηχανίας Χένρι Φορντ, στο χειμερινό του
ησυχαστήριο.

Ο Έντισον πέθανε από επιπλοκές της νόσου του διαβήτη που τον
ταλαιπωρούσε στις 18 Οκτωβρίου 1931 στην οικία του, το
«Glenmont», στο Νιου Τζέρσεϊ, σε ηλικία 84 ετών. Πολλές εταιρίες
και κοινότητες σε όλο τον κόσμο αναβόσβησαν τα φώτα τους ή
διέκοψαν για σύντομο χρονικό διάστημα την παροχή του ηλεκτρικού
ως φόρο τιμής στον άνθρωπο που άλλαξε τις ζωές τους.



Κληρονομιά
Η ζωή του Τόμας Έντισον είναι από αυτές που δεν θα άφηναν τον
κόσμο ίδιο μετά το πέρασμά του. Η ηλεκτροδότηση των πόλεων
έμελλε να αλλάξει δραστικά την καθημερινότητα των πολιτών της
Δύσης αρχικά, με τον ίδιο να αποτελεί λαϊκό ήρωα των ΗΠΑ.

Μέχρι τον θάνατό του, υπηρέτησε την τεχνολογική πρωτοπορία από
την πρώτη κυριολεκτικά γραμμή του πυρός, εγκαινιάζοντας
ουσιαστικά την αμερικανική (και δυτική κατόπιν) τεχνολογική
επανάσταση και θέτοντας τις βάσεις για τον σύγχρονο ηλεκτρικό
κόσμο.

Όσο για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Έντισον θεωρείται
από τους κορυφαίους Αμερικανούς κεφαλαιοκράτες, βοηθώντας
έμπρακτα στη σφυρηλάτηση της κραταιάς οικονομίας των ΗΠΑ κατά
τη διάρκεια των «ευάλωτων» πρώτων χρόνων της ιστορίας της.
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