


Wolfgang Amadeusz Mozart 

Austriacki kompozytor i wirtuoz. Był jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli epoki klasycyzmu. Obok Ludwika van Beethovena
i Josepha Haydna, jeden z trzech najsłynniejszych klasyków
wiedeńskich.



Cudowne dziecko imieniem „Wolferl“

Wolfgang Amadeusz Mozart urodzil się 27 stycznia 1756 roku
w kamienicy przy Getreidegasse 9 (w tzw. „Domu Hagenauera“)
w Salzburgu.
Z siedmiorga dzieci Leopolda Mozarta, nadwornego skrzypka
i kompozytora oraz jego żony Anny Marii, przeżyła tylko dwójka:
Wolfgang i starsza od niego o pięć lat siostra Maria Anna,
nazywana w domu Nannerl.
Ponieważ jedno i drugie dziecko
wykazywało niezwykły talent
muzyczny, ojciec zrezygnował
z własnej kariery i poświęcił się
ich edukacji.



Podróże młodego Mozarta
Od 1762 roku ambitny ojciec przedstawiał swoje utalentowane dzieci na

europejskich dworach książęcych. W wieku zaledwie 6 lat mały Mozart

wyruszył w swoją pierwszą dużą podróż po zachodniej części Europy,

odwiedzając księstwa niemieckie, Belgię, Francję i Anglię. Swój niezwykły

talent muzyczny rozwijał dalej, podróżując kilkakrotnie do Włoch.

Ciekawostka: nigdy nie odwiedził Polski.



Lata salzburskie
W swojej młodości Mozart piastował posadę koncertmistrza
salzburskiej kapeli dworskiej, początkowo bez żołdu, a od
1772 roku jako opłacany muzyk. Bezskuteczne poszukiwania
innej posady zawiodły go do Włoch, Wiednia i Monachium.
Jesienią 1773 roku rodzina Mozartów przeprowadziła się do
kamienicy przy placu Hannibala (dzisiaj Makartplatz 8),
do tzw. Domu Tanzmistrza w Salzburgu.



Zerwanie z dworem salzburskim
Stałe zatrudnienie na dworze salzburskiego arcybiskupa
od 1772 roku pozwoliło Mozartowi prowadzić
uporządkowane życie. Za rządów Grafa Colloredo w 1779
roku otrzymał dodatkowo posadę nadwornego organisty.
Po prapremierze opery „Idomeneo“ na początku czerwca
1781 roku w Monachium Mozart popadł w konflikt ze
swoim chlebodawcą.



Przeprowadzka do Wiednia
W Wiedniu Mozart nie otrzymał początkowo stałej posady
i próbował swoich sił jako niezależny artysta, kompozytor oper
i nauczyciel. 4 sierpnia 1782 roku, wbrew woli swojego ojca,
wziął ślub z Konstancją Weber. Para odbyła podróże do Salzburga
i Pragi. Z sześciorga potomstwa przeżyło jedynie dwóch synów,
Karl Thomas i Franz Xaver Wolfgang.



Przedwczesna śmierć

Jednym z ostatnich sukcesów operowych
Mozarta była wystawiona w Pradze 6 września
1791 roku opera koronacyjna „La Clemenza di
Tito“ (KV 621). Zaraz po prapremierze
„Czarodziejskiego fletu” (KV 620) w Teatrze nad
Wiedenką Mozart zaczął ciężko chorować.
Zmarł w Wiedniu 5 grudnia 1791 roku w wieku
zaledwie 35 lat. Lekarze zdiagnozowali u niego
„gorączkę plamiastą”. Nie udało mu się
ukończyć „Requiem“ (KV626), nad którym
akurat pracował.



Twórczość

Ten znakomity kompozytor w ciągu swojego krótkiego życia
stworzył ponad 626 dzieł.



Opera 

Dzieła Mozarta odznaczają się dowcipem, melodyjnością oraz
lekkością. Ulubionym gatunkiem tego wybitnego twórcy była
opera, którą w większości komponował w stylu włoskim
(m.in. „Czarodziejski flet”, „Wesela Figara”, „Don Giovanni”,
„Uprowadzenie z Seraju”).



Pozostałe dzieła: 
• ponad 50 symfonii (np. D-dur „Haffnerowska”, C-dur „Linzka”,   

D⁃dur „Praska”,   D-dur „Paryska”),

• niemal 20 mszy (m.in. „Wielka Msza” c-moll, „Msza Koronacyjna” C-dur),

• koncerty fortepianowe, fletowe, skrzypcowe, klarnetowe,

• serenady (np. G-dur „Eine kleine Nachtmusik”),

• sonaty np.  (A-dur „Marsz turecki„),

• utwory kameralne  oraz solowe,

• a także dokończone po śmierci kompozytora  

przez jego ucznia - Süssmayra „Requiem” d-moll.



Posłuchaj 

Przegląd najlepszych utworów  z omówieniem:  

https://youtu.be/yvvJaiOqktM

„Marsz turecki” (Rondo Alla Turca) – III część XI Sonaty 
fortepianowej W.A. Mozarta: 

https://youtu.be/52dF4Drnv6g

https://youtu.be/yvvJaiOqktM
https://youtu.be/52dF4Drnv6g


O Mozarcie 

Fryderyk Chopin:

Mozartowi nie trzeba doświadczenia;

jego wiedza i natchnienie

były na jednym poziomie.

Albert Einstein:

Nie  można  wątpić  w  ludzkość, 

wiedząc, że Mozart był człowiekiem.

Wolfgang Amadeusz Mozart



Ciekawostki 

 Mozart swój pierwszy utwór napisał jako 5-latek, symfonię
skomponował w wieku lat 8, zaś operę — 12. Piętnastoletni
młodzieniec miał na swoim koncie ponad 100 utworów!

 Pisał prosto z głowy i bez poprawek, pozostawiając po sobie
olbrzymie dzieło — prawie 700 utworów, których pełne
nagranie to ok. 180 płyt CD.



Ciekawostki 
Od imienia kompozytora nazwano powstałą w 1842 roku prestiżową
akademię muzyczną Mozarteum.
Od 1917 odbywa się Festiwal Salzburski Salzburger Festspiele,
którego pomysłodawcami i założycielami byli Max Reinhardt,
Ryszard Strauss i Hugo von Hofmannsthal. Festiwal ten gromadzi
tłumy melomanów. Rokrocznie w przeddzień otwarcia
inaugurowany jest tańcem z pochodniami, tzw. Fackeltanz.
W ramach festiwalu wystawiane są opery, dramaty, odbywają się
koncerty, projekcje filmów.



Ciekawostki

Również cukiernicy wykorzystali popularność Mozarta sprzedając
pralinki o nazwie Mozartkugel („kula Mozarta”). Pierwszym, który
je produkował był Paul Fürst, w jego ślady poszli niebawem inni
wytwórcy, także spoza Salzburga.



Ciekawostki

Austriacki bank centralny uczcił kompozytora, wydając banknot
o nominale 5000 szylingów austriackich (dziś zastąpione przez euro).



Ciekawostki

Czeski reżyser Milos Forman nakręcił w 1984 roku film muzyczny
pt. „Amadeus”. Film ten nasycony fragmentami muzyki Mozarta
i Salieriego zdobył aż 8 Oskarów.



Materiały pozyskane ze źródeł:

• http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/mozart-
wolfgang-amadeusz-1756-1791/

• https://zyciorysy.info/mozart

• https://www.salzburg.info/pl/salzburg/mozart/wolfgang-amadeus-
mozart

• https://youtu.be/yvvJaiOqktM

• https://youtu.be/52dF4Drnv6g

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/mozart-wolfgang-amadeusz-1756-1791/
https://zyciorysy.info/mozart
https://www.salzburg.info/pl/salzburg/mozart/wolfgang-amadeus-mozart
https://youtu.be/yvvJaiOqktM
https://youtu.be/52dF4Drnv6g

