Symffoni Eroica
Symffoni
Eroica
Symffoni Rhif 3 - Ludwig Van Beethoven

Y Ffeithiau
Mae Symffoni Rhif 3,
neu fel arall Symffoni
Eroica (‘Arwrol’), yn
symffoni mewn pedwar
symudiad.

Ysgrifennwyd y
symffoni rhwng 1802 ac
1804 a chafodd ei
pherfformio am y tro
cyntaf yn Fienna ar 7
Ebrill 1895.

Mae’r gwaith yn nodi
dechrau ‘cyfnod canol’ neu
‘gyfnod arwrol’ Beethoven
ac ystyrir ei bod yn pontio’r
bwlch rhwng cyfnodau
Clasurol a Rhamantus
cerddoriaeth.

Y symffoni

Symudiad

Symudiad
Allegro con brio - symudiad sydd
bron cyn hired â symffoni
nodweddiadol o’r cyfnod dan
sylw, sy’n dechrau gyda dwy “follt
taran” gan y gerddorfa gyfan.

Symudiad

Mae symudiad cyntaf
Symffoni Eroica yn
hynod o debyg i
agorawd opera
Mozart Bastien und
Bastienne, a
ysgrifennodd Mozart
pan oedd yn 12 oed ac
na fyddai Beethoven
wedi’i chlywed o
bosibl.

Symudiad

Marcia funebre: Adagio assai gorymdaith angladdol estynedig
o’r 18fed ganrif, Scherzo.

A Finale: Allegro molto cyfres o amrywiadau ar
thema.
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symffoni odd Beethoven g
Heiligens yn fuan ar ôl ysgryfansoddi’r
yn gofidiotadt Testament - ifennu’r
iselder ys am golli ei glyw llythyr lle’r oedd
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Allegro vivace - symudiad
cyflym, bywiog, sydd
llawer byrrach na’r lleill.

Creu'r
Symffoni

ol
yn
roadn ei fod
d
l
y
tga yw
chw
aith ai yn dald unrh o’r
w
g
h
r da r
gwe elod
rall
eb i’
mat ysg, gy methu yd un a utzer a
y
r
t
Kre
gym ll yn
lyw
dd y
Roe ydd yn ac erai nddo. C hoddaf feirio a
y
h
R
w
y
g
t
“
i
e
g
i
n
n
idd
pwa tisti
, ga
gam edd ar yn gwestopio!” en
rinwulleidfa eth yn eethov
gyn ydd y p onata B
os b utzer S
Kre

Meddai ffrind ac ysgrifennydd
Beethoven, Ferdinand Ries, “Yn yr
ymarfer cyntaf o’r Symffoni, a
oedd yn ofnadwy, pan ddaeth
canwr y corn i mewn chwarae ar yr
adeg gywir, sefais ger Beethoven, a
chan feddwl bod camgymeriad
wedi’i wneud, dywedais: ‘Ydy’r
diawl chwaraewr corn yn methu
cyfrif? Mae’n swnio’n ofnadwy o
ffals!’ Rwy’n credu i mi ddod yn
eithaf agos at gael bonclust. Ni
faddeuodd Beethoven i mi am y
camgymeriad bach hwnnw am
amser maith.”

Credir bod
Beethoven
wedi
ysgrifennu
Symffoni Eroica
y tu ôl ymlaen.

