Franz Shubert
(1797-1828)
Narodil se v malé čtvrti Vídně. Měl čtrnáct sourozenců – deset zemřelo ještě v dětství.
Franz v šesti letech nastoupil do školy, kde strávil nejštastnějí léta života. Jeho hudební vzdělávání započalo také zhruba tehdy. Jeho otec, ředitel školy, ho naučil základy hry na housle, jeho bratr Ignaz zase hry na klavír. Zanedlouho si ho vzal do parády kostelní kapellmeister, Michael Holzer.
Roku 1808 mu bylo 11 a stal se studentem Convictu, který se, pod vedením Antonia Salieriho, stal postupně největší Vídeňskou školou hudby. Setrval tam do svých sedmnácti let. Byl chudý, jeho spolužáci mu museli kupovat notový papír. Seznámil se s Mozartovým dílem, občas navštívil nějakou jeho operu .
Mezitím, komponoval – již od čtrnácti let.
Když opustil Convict, roku 1813, začal učit v otcově škole – na nejnižším postu, ovšem vyhnul se tak vojně. Co se týče hudby, dostával soukromé lekce od Salieriho – Shubert se v začátcích taktéž hodně inspiroval jeho hudbou ve vlastní tvorbě.
Roku 1814 udělal vlastní operu - Des Teufels Lustschloss (Čertův letohrádek) a tři strunové kvartety, mnoho menších kusů, atd. V roce 1815 to bylo ještě lepší(s aktivitou) – množství hudby které vytvářel je takřka neuvěřitelné. A tak to pokračovalo i další léta, prostě psal a psal.
Bohužel, jak všichni dobře víme, velká aktivita je nebezpečná, pro někoho i smrtelně. Shubert dostal roku 1822 bojovat proti příjicím a nakonec ho zabila tyfová horečka. Zemřel roku 1828 ve věku 31 let, v bytě svého bratra Ferdinanda ve Vídni. Byl, na svou vlastní (patrně předsmrtnou) žádost, pohřben nedaleko Ludvika van Beethovena na Währingerském hřbitově.
V roce 1872 byl vztyčen jeho pomník ve Vídni.
Protože byl celý život poměrně chudý, dá rozum, že se musel dočkat ocenění až po smrti. Symfonii C-dur našel a vydal roku 1838 Robert Shumann. 50 jeho skladeb pro klavír zpopularizoval Franz Liszt.
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