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Wolfgang nu doarme bine, iar visele 
îl fac să devină agitat. Se revede pe 

vremea când era copil, cântând la vioară în cele 
mai frumoase saloane ale Europei, improvizând la 
clavecin în fața reginelor și a împăraților. Leopold, 
tăticul lui drag, îl privește zâmbind cu mândrie. 
Nannerl, sora lui mai mare, cântă minunat, dar 
prinții sunt atenți doar la el. La el, băiețelul de 6 
ani, delicat, amuzant și incredibil de talentat. 

O doamnă dată cu parfum spune veselă:

— Aduceți o față de masă ca să acoperim 
clapele! Să vedem dacă îngerașul poate să cânte 
și așa!
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Mozart
 în câteva date

Wolfgang se naște pe  
27 ianuarie la salzburg 
(care era la vremea 
respectivă în bavaria). 
tatăl lui, leopold, este un 
violonist și compozitor 
recunoscut.

la 6 ani compune piese 
mici pentru pian și 

clavecin.

la 8 ani, Wolfgang a 
compus deja vreo cincizeci 
de piese, printre care 
și o simfonie. cântă la 
versailles, la curtea 
regelui ludovic al Xv-lea. 

la 11 ani, termină prima lui 
operă, Apolo și Hyacinta.

familia 
mozart 
călătorește 
la curțile 
europene, 
unde 
Wolfgang 
îi întâlnește 

pe marii compozitori și 
descoperă stiluri muzicale noi. 

la 13 ani devine 
concertmaistru 
la curtea din 
salzburg. 
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scrie cinci dintre 
cele mai mari opere 
ale sale. 

compune trei 
simfonii în șase 
săptămâni.

pe 5 decembrie 1791,  
la 35 de ani, mozart 
moare la viena, 
înglodat în datorii. 

la 26 de ani se căsătorește 
cu constance Weber, fiica 
unui hangiu. o să aibă șase 
copii în următorii nouă ani, 
dar vor supraviețui doar 
doi dintre ei. 

la 25 de ani mozart 
se mută la viena, ca să 
compună în libertate, 
fără constrângeri.

la 22 de ani se întoarce 
la paris ca să devină 
muzician la curte, dar 
lumea deja l-a uitat. se 
întoarce la salzburg, 
unde munca pentru 
prințul arhiepiscop 
colloredo îl aduce la 
eXasperare. 
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