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Защо говорим за това?
Защото днес честваме рождения ден на един велик композитор!

На днешната дата през 1756 година е роден композиторътВолфганг Амадеус Моцарт. Счита
се за един от най-великите в света! Творбите му са познати и обичани и до днес. Умеел е да
превръща всичко в музика - радостта, тъгата, дъжда, изгрева… Бил e невероятно талантлив
още като дете. Наричали го вундеркинд. Но животът му като дете чудо не бил никак лек.

Първи стъпки в музиката
Леополд, бащата на Моцарт, бил композитор и учител по музика. Освен това бил страшно
амбициозен! Учел децата си да свирят на цигулка и пиано още от съвсем малки. Волфганг едва
бил навършил 4 годинки, а сестра му Мария Ана била на 9. Тя също била изключително
талантлива. И двете деца свирели виртуозно! А Волфганг даже композирал собствени творби.
Разбира се, още не умеел да пише ноти. Затова свирел идеите си, а баща му ги записвал.
Амбициозният баща искал целият свят да види децата чудо! И това да донесе пари. Затова
семейството тръгнало на турне. Обикаляли и свирели в замъци пред благородници, пред крале
и кралици... Изнасяли концерти навсякъде, където ги поканели. A ги канели из цяла Европа!
Станали истински звезди.

Обратната страна на славата
Но славата имала обратна страна. Малките Волфганг и Мария Ана прекарвали дълги дни в

уморителен път… Често се хранели само със студено месо с хляб. Седалките на каретите
били дървени - страшно твърди! Децата дори се оплаквали, че ги болят дупетата след път.
Понякога успявали да поспят само два часа. Уморени започвали следващия концерт. Освен
това не ходели на училище. Баща им Леополд им давал уроци. Казват, че Волфганг обожавал
математиката. Измислял си математически задачи, които с тебешир драскал навсякъде - даже
и на пода. Това никак не харесвало на благородниците, в чиито имения семейство Моцарт
отсядали.
Когато Моцарт бил на 13, се разразила епидемия от едра шарка. Времената напомняли на
днешните… Френският философ Волтер написал: “От 100 души 60 имат шарка!”. През 1767 г.
Волфганг също се заразил. Болестта оставила белези по лицето му.

Възрастният Моцарт
И така, постепенно Моцарт пораснал. Вече не бил “детето чудо”, но все още пишел
великолепна музика. Композирал неуморно и страшно бързо. Пишел опери, песни, симфонии…
Написал е над 600 произведения!
И пак е бил звезда - но вече сам взимал решенията къде и кога да свири.
Една от най-известните му творби е Серенада №13 в сол мажор. Но всички ѝ казват… Малка
нощна музика. Просто Моцарт е записал в дневника си следното: “Написах една малка нощна
музика…”. Всъщност така той само е описал думата “серенада”. Думата идва от италиански,
където sera (сèра) значи „вечер“. Когато чуем тази дума, обикновено си представяме влюбен
човек, който вечер свири под балкон… Но по времето на Моцарт така са наричали музикална
пиеса от няколко части. Ето тук можете да чуете прословутата серенада… или “Малка нощна
музика”.
Какво си представяте, докато я слушате?
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