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Nové Beethovenovo muzeum ve Vídni 
 
Ludwig van Beethoven žil ve Vídni celkem 35 let. Jeden z jeho příbytků se od 25. listopadu 
promění v nové muzeum. 
 
Nové Beethovenovo muzeum ve Vídni, které uvítá první hosty na dni otevřených dveří 25. a 26. 
listopadu, přibližuje život a dílo světoznámého hudebního skladatele i dějiny kultury hlavního města 
Rakouska.  
 
Beethoven do Vídně poprvé přicestoval ve svých 17 letech, aby studoval u Mozarta. V metropoli 
na Dunaji žil od roku 1792 až do smrti v roce 1827. Tři obydlí, která jsou se slavným skladatelem 
spojena, patří už delší dobu ke stanovištím vídeňského muzea Wien Museum. Dům v ulici 
Probusgasse ve čtvrti Heiligenstadt na severu města doposud sloužil jako menší památník, nyní 
se z něj však stává velké Beethovenovo muzeum. 
 
Problémy se sluchem 
Právě tento dům je místem, kam se rodák z Bonnu uchýlil kvůli zhoršujícímu se sluchu, když toužil 
po vyléčení či alespoň zlepšení potíží se sluchem. Přímo v jednom z pokojů v Probusgasse č. 6 
sepsal i tzv. heiligenstadtskou závěť z roku 1802, dopis určený bratrům, avšak neodeslaný, v němž 
vyjádřil svoje zoufalství nad zhoršujícím se stavem svého sluchu. V obydlí také pracoval na 
některých z nejvýznamnějších děl, mj. Symfonii č. 2. a č. 3. 
 
Nové Beethovenovo muzeum bude otevřeno denně mimo pondělí a státní svátky. V zadní části 
domu ve čtvrti Heiligenstadt se nachází klidná zahrada a v bezprostřední blízkosti zase tradiční 
vinné šenky. 
 
Beethoven Museum 
Kde: Probusgasse 6, 1190 Vídeň 
Kdy: 25. a 26. listopadu 2017 OPEN HOUSE (10:00 – 18:00, vstup zdarma), 
od 28. listopadu vždy úterý – neděle, 10:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00) 
Více na http://www.wienmuseum.at/de/standorte/beethoven-museum.html  
 
Foto: Beethoven Museum, dvůr 2017 © Birgit a Peter Kainz 
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