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Stimmen aus Print ∙ Funk ∙ TV:

Könyv, szórólap és DVD
németül, angolul, japánul,
oroszul, magyar, kínai

 Phoenix Schuchardt Beethoven-könyv recenziók • nyomtatott sajtóból • rádióból •TV-ből ´5   Schuchardt: Beethoven-interjúk NDR, DW, BR, Phoenix, ORF, HR2, WDR3, NDR Link 

 Beethoven Soiree deutsch  Beethoven Soiree englisch
 Beethoven Soiree japanisch  Beethoven Soiree russisch

Gloria Victis

Az emlékmű kezdeményezője és a
a könyv fordítója: Mátyás Sándor

Gloria Victis Közhasznú Alapítvány

 Phoenix Schuchardt 
Beethoven-könyv 

recenziók • nyomtatott 
sajtóból • rádióból 

•TV-ből ´5

https://www.youtube.com/watch?v=gBqbCG8nktI&list=PLQYWqXkSBH_3skPGKwRox3tiHJJ2u0tJU
https://www.youtube.com/watch?v=HaK-Or5xzuc&list=PLQYWqXkSBH_2DkwtnmxcJqjA4xp8zr-Fx
https://www.youtube.com/watch?v=jY5c9pgQ_wo&list=PLQYWqXkSBH_1_BtrhjRd_ePqDvDDmR3nY
https://www.youtube.com/watch?v=QD255jKSE54&list=PLQYWqXkSBH_0KvC7_D2z_Nj8dGFiCZRzQ
https://www.youtube.com/watch?v=30uDdeIu_kA&list=PLQYWqXkSBH_1UcjucPJaAssTGsWAAW-4m


Ez a Beethoven-könyv dokumentáció                                                                                                                              
és egyben interpretáció is. Lenyűgöz                                                                                                                             
gazdag képanyagával, gondolatiságá-                                                                                                                           
val és interdiszciplináris magyarázata-                                                                                                                                
ival. Erika Schuchardt nem elégszik                                                                                                                             
meg pszichológiai, szociológiai és val-                                                                                                                                 
lási fejtegetésekkel, hanem képi és                                                                                                                            
verbális recepciótörténeti eszközöket                                                                                                                               
is bevon elmélkedéseibe. Beethoven                                                                                                                             
életét és életművét a Heiligenstadti                                                                                                                           
végrendelettől a 9. szimfóniáig több                                                                                                                           
lépésben a kreatív alkotóerő „kitöré-                                                                                                                         
seként”, a lelki és testi fájdalom le-                                                                                                                  
küzdéseként, vagy akár a humanitás                                                                                                                       
melletti hitvallásként értelmezi. Az                                                                                                                             
eredeti kérdésfeltevések, a módsze-                                                                                                                                
res magyarázat, az empatikus képes-                                                                                                                               
ség, a felállított tézisek és szellemdús                                                                                                                         
hipotézisek újdonsággal bírnak, ezért                                                                                                                       
arra inspirálnak, hogy az emberiség                                                                                                      
kultúrtörténetének egyik legjelentő-                                                                                                                           
sebb alakja és művésze kapcsán esz-                                                                                                                       
mecserét generáljanak. Minden                                                                                                                            
Beethoven-barát, sőt minden nyitott                                                                                                             
gondolkodású ember könyvtárában                                                                                                                            
helye van ennek a könyvnek.
                                      Constantin Floros

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Constantin Floros
Nemzetközi zenetudomá-
nyi szaktekintély, az 
interdiszciplináris párbes-
zéd szószólója. Jogi, 
művészettörténeti, filozófi-                                                                                                                            

ai, pszichológiai és zeneszerzői ta-
nulmányokat Szalonikiben, Bécsben és 
Hamburgban folytatott.

www.floros.de

A Beethoven-könyv nagyköveti szerepéről
Beethoven nem csak az inspiráció fontos 
forrása a mai ember számára. Zenéje egyben 
a híd szerepét tölti be az egymás iránti me-
gértésben. Ez az, ami megérinti és lelkesíti 
az em- bereket az egész világon. Schuchardt 
professzor asszony a Gyúljon csók az ajka-
kon! c. interdiszciplináris és ol- vasmányosan 
elemző munkájában azt mutatja be, hogy 
Beethoven ze- néje erőforrásként szolgálhat 
a sze- mélyes krízissel küzdő emberek szá-                                                                                                                             
mára Következetesen értelmező- 
magyarázó levezetésében el 
tudja érni, hogy egész más szemmel néz-                                                                                                                                  
zük a művész életművét és tevékeny-                                                                                                                      
ségét. Örömmel tölt el, ha ez a könyv 
a nemzetközi kultúrpárbeszédben új 
hidat épít Beethoven és Bonn váro-
sa között. Kívánom, hogy sok olvasó                                                                                                                               
lelje örömét benne.      Malte. C. Boecker  
                a Beethoven-Haus Bonn igazgatója

Prof. Dr. phil. habil. Erika Schuchardt
A válságkezelés bestseller-
szerzője, két cikluson 
keresztül Bundestag-
képviselő, a Német. Ev. 
Egyház zsinati, valamint a                                                                                                                          
genfi Egyházak Világ-

tanácsának a tagja,   a Német UNESCO 
Bizottság alelnöke.  Kitüntetései: irodal-
mi díj, a Német Ev.  Diakónia Arany 
Koronakeresztje és. 1. Osztályú Nagy 
Német Szövetségi Érdemkereszt
www.prof-schuchardt.de

Gyúljon Csók az ajkakon 

Beethoven alkotói ugrása
A csömöri Gloria Victis Emlékhely alapítványának történelmi 
megbékélést hirdető kiadványa
A fordítást Mátyás Sándor alapítványi elnök végezte. Az 
előszavakat írták: Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, 
Norbert Lammert a Bundestag egykori házelnöke, Rockenbauer 
Zoltán a nemzeti kulturális örökség egykori minisztere, Her-
mann Parzinger a Porosz Kulturális Örökség Alapítvány elnöke. 
Constantin Floros magyarázataival, átfogó képanyaggal és archív 
forrásokkal, valamint Beethoven életkríziseihez köthető 300 
színes képpel és művészi ábrázolással. 
1. Kiadás 2020, Budapest, ISBN 978-615-00-8010-9, HUF 4000

A tartalomból:

Ajánlások a magyar kiadáshoz

A szerző előszava a magyar fordításhoz,                                                                                                                                 
és a Gloria Victis Alapítvány küldetése

Egy gyermekkori álommal kezdődött

Hitvallás a humanitás mellett

A könyv nagyköveti szerepéről

Köszöntő

Bevezetés: Beethoven víziója a bodog-                                                                                                                      
ságról a heiligenstadti végrendeletben

1.Beethoven gyötrelme és „csókja“                                                                                                                      
Klimt és Klinger tolmácsolásában –                                                                                                                              
Utak a művészi kreativitás felszabadí-                                                                                                                    
tásához

2.Beethoven élete és alkotótevékeny-                                                                                                                          
sége – egy karrier markáns állomásai

3.Kitekintés – Globális kutatási ered-                                                                                                                            
mény: a krízis mint esély. Inspiratív                                                                                                                        
motiváció az egyén és a társadalom                                                                                                                           
alkotói ugrásához

4.A Heligenstadti végrendelettől a 9.                                                                                                                                  
szimfóniáig – Beethoven életútja és                                                                                                                         
életkríziseinek spirális fázisai

Kommentárok a zene világából Beet-                                                                                                                         
hoven spirális életútjához

A spirális életút mint szimbólum meg-                                                                                                                        
jelenése a képzőművészetben

5.Az Eroica és a Prométheusz hősi die-                                                                                                                             
áljától az Örömóda emelkedett örömé-                                                                                                                                 
ig – Beethoven krízisfeldolgozó „ön-                                                                                                                                   
menedzsmentje“ – társadalmi 
elszige- teltségének leküzdése egy „fiktív“ élet                                                                                                                
imaginációjának segítségével

6. A 9. szimfónia recepciótörténete

7. Beethoven 9. szimfóniája mint a                                                                                                                         
nemzeti identitás referenciaértéke az                                                                                                                    
elmúlt két évszázad viszonylatában

8. Az önmagát legyőző Beethoven al-                                                                                                                           
kotói erejének forradalmi aspektusai

Beethoven Hammerklavier szonátájának (op. 106) utolsó 12 üteme a spirálívű ugrások bemutatásával

 DVD Beethoven-est 
Schuchardt: új perspektíva a 
250. évfordulón – 9. op. 125 
Hammerklaviersonate ´57


