
Σαν σήμερα, στις 27 Ιανουαρίου του 1756, γεννήθηκε στο Σάλτσμπουργκ της σημερινής 
Αυστρίας, ίσως η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυία όλων των εποχών, ο Μότσαρτ. Ο Βόλφγκανγκ 
Αμαντέους Μότσαρτ, όπως ήταν το όνομά του, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες 
κλασικής μουσικής όλων των εποχών. 

 Χαρισματικό παιδί, όπως και η αδερφή του, ήταν παιδί-θαύμα αφού στην ηλικία των πέντε 
ετών, συνέθετε ήδη μικρά κομμάτια, τα οποία έπαιζε στον πατέρα του, ο οποίος και τα κατέγραφε. 
Ο πατέρας του ήταν διευθυντής της ορχήστρας στην αυλή του Σάλτσμπουργκ, μέτριος συνθέτης 
και έμπειρος δάσκαλος. Οι δεξιότητες του νεαρού Μότσαρτ υπήρξαν μοναδικές. Εκτός από την 
εξαιρετική τεχνική του στο πιάνο, στο όργανο και στο βιολί, είχε την ικανότητα να αποστηθίζει 
πληθώρα συνθέσεων με φαινομενική ευκολία, ενώ αξιοσημείωτη ήταν επίσης η ικανότητά του να 
αυτοσχεδιάζει πάνω σε ένα μουσικό θέμα χωρίς προετοιμασία. Ήδη σε ηλικία έξι ετών, κατέγραφε 
ο ίδιος τις συνθέσεις του.  

Το πρώτο ταξίδι για συναυλίες του νεαρού Μότσαρτ τον οδήγησε το 1762 στο Μόναχο. 
Εκεί έπαιξε μπροστά στην αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία. Υπάρχει μάλιστα και μια μαρτυρία 
σύμφωνα με την οποία ο Μότσαρτ σκόνταψε καθώς περπατούσε στο παλάτι και η αρχιδούκισσα 
τότε και μετέπειτα βασίλισσα της Γαλλίας Μαρία Αντουανέτα τον βοήθησε να σηκωθεί 
παρηγορώντας τον. Τότε εκείνος την ευχαρίστησε για την ευγένειά της και ανακοίνωσε πως θα 
την παντρευτεί. Επόμενος σταθμός υπήρξε το Λονδίνο, όπου έφτασε το 1764 και παρέμεινε για 
δεκαπέντε μήνες. Αυτά τα ταξίδια έδωσαν την ευκαιρία να συναντηθεί ο Μότσαρτ με σημαντικούς 
μουσικούς της εποχής του, όπως ήταν ο Γιόχαν Κρίστιαν Μπαχ, ένας από τους γιους του μεγάλου 
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. 

 Στο Παρίσι τυπώθηκαν τα πρώτα έργα του Μότσαρτ ενώ ακολούθησαν συναυλίες στη 
Χάγη, στο Παρίσι και αργότερα στη Λυόν και τη Γενεύη καταλήγοντας εν τέλει στο Μόναχο. Ο 
νεαρός Μότσαρτ ήταν ήδη από τον Οκτώβριο 1769 διευθυντής συναυλίας στην ορχήστρα του 
Σάλτσμπουργκ. Μετά ταξίδεψε με τον πατέρα του στην Ιταλία για σειρά συναυλιών μέχρι το 1773, 
όπου επέστρεψε στο Σάλτσμπουργκ, όπου τελικά σε ηλικία 17 ετών χάνει τη μητέρα του. Έτσι 
έφυγε για τη Βιέννη. 

Στη Βιέννη, ασχολήθηκε μανιωδώς με τη σύνθεση τα 10 χρόνια που έμεινε εκεί. Περίπου 
τα μισά από τα έργα του γράφτηκαν τα χρόνια της παραμονής του στη Βιέννη. Σύντομα 
παρουσιάστηκε σαν διοργανωτής συναυλιών, σαν βιρτουόζος πιανίστας αλλά και σαν μέλος 
ορχήστρας σε ιδιωτικές συναυλίες, σαν μαέστρος και σαν σημαντικός συνθέτης. Το 1782 
παντρεύτηκε την Κοστάντζ Βέμπερ. Μέχρι το 1785 συνέθετε κυρίως έργα για πιάνο και μουσική 
δωματίου και το 1787 διορίστηκε επιτέλους σαν αυλικός συνθέτης. Ιδιαίτερα τα κοντσέρτα για 
πιάνο του Μότσαρτ βρήκαν σημαντική ανταπόκριση στο βιεννέζικο κοινό και αποτελούν μέχρι 
σήμερα κορυφαίες δημιουργίες, τόσο του ίδιου του συνθέτη, όσο και του μουσικού αυτού είδους 
γενικότερα. Το 1785 ανέβηκε η όπερα "Οι γάμοι του Φίγκαρο" και το 1787 ο "Ντον Τζιοβάνι".  

Τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του 1789-91, ήταν καλλιτεχνικά και οικονομικά 
επιτυχημένα. Οι όπερες «Έτσι κάνουν όλες»  και «Ο Μαγικός Αυλός», έκαναν μεγάλη επιτυχία. 
Το γεγονός ότι συσσωρεύονταν χρέη οφείλονται κατά κάποιο μέρος στην κακή διαχείριση του 
συνθέτη, στις συνεχείς ασθένειες της γυναίκας του, αλλά και σε κάποια ροπή για συμμετοχή του 
σε τυχερά παιχνίδια.  



Ο Μότσαρτ ήταν ασθενής ήδη από το τέλος του καλοκαιριού του 1791, αλλά στις αρχές 
Δεκεμβρίου προέκυψε μία δραματική επιδείνωση, η οποία και τον οδήγησε στο θάνατο στην 
Βιέννη στις 5 Δεκεμβρίου του 1791 δυο περίπου μήνες πριν συμπληρώσει τα 36 χρόνια του. Στο 
πιστοποιητικό θανάτου που κατατεθεί αίτια θανάτου αναφέρεται εμπύρετος πορφύρα. Πολλοί 
μεταγενέστεροι μελετητές ασχολήθηκαν με την εντόπιση της αίτιας θανάτου του Μότσαρτ, 
στηριζόμενοι  στις περιγραφές των συμπτωμάτων και σημειώσεων των θεράποντων γιατρών αλλά 
κυρίως στις βιογραφίες του σύνθετη και στα απομνημονεύματα του. Υπήρξαν πολλές εκδοχές  που 
απέδωσαν το θάνατο του Μότσαρτ  σε δηλητηρίαση με τις υποψίες  ενοχής να βαραίνουν κύκλους 
της Μασονικής στοάς της Βιέννης, της οποίας και ο Μότσαρτ ήταν μέλος, και κυρίως τον σύνθετη 
Αντώνιο Σαλιέρι.  

Ο Μότσαρτ, μαζί με τον Χάυντν, τον Μπετόβεν και τον Σούμπερτ αποτελούν τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους του λεγόμενου βιεννέζικου κλασικισμού. Συνέθεσε περισσότερα 
από 600 έργα, μουσική δωματίου, συμφωνική και εκκλησιαστική μουσική, καθώς και μικρότερες 
συνθέσεις: παραλλαγές, φαντασίες, σονάτες, άριες κ.α. Η μουσική του Μότσαρτ είναι απλή, αλλά 
και μεγαλοφυής, διαθέτει μελωδία, αλλά και άκρως εγκεφαλική ανάπτυξη με τέτοιο όμως τρόπο 
δοσμένη, που να τρέφει μυαλό αλλά και ψυχή. Έτσι χρησιμοποιείται στις συνεδρίες 
μουσικοθεραπείας με στόχο την χαλάρωση και την αντιμετώπιση του ψυχοσωματικού στρες. 

Διακόσια χρόνια μετά τη γέννησή του ο Μότσαρτ δεν θα μπορούσε να φανταστεί μια άλλη 
εφαρμογή του έργου του, στη σύγχρονη Ιατρική Επιστήμη. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, οι 
συνθέσεις του κλασικού συνθέτη καταπολεμούν το άγχος, ενισχύουν την ευφυΐα, ενώ βοηθούν 
στην αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων, των αρθριτικών πόνων και, όπως αποδείχθηκε 
πρόσφατα, της επιληψίας. Ένας φυσικός που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την λειτουργία 
του εγκεφάλου, έγραψε το βιβλίο «Το φαινόμενο Μότσαρτ» όπου ισχυρίζεται ότι εκείνοι που 
ακούν Μότσαρτ, παρουσιάζουν μεγαλύτερες ικανότητες στα μαθηματικά και την λογική σκέψη. Η 
μουσική του έχει και «μαγικές» ιδιότητες. Κτηνοτρόφοι παίζουν Μότσαρτ στις αγελάδες για να 
αυξήσουν την παραγωγή τους σε γάλα ή να μας δώσουν πιο τρυφερό κρέας. Έχει τεκμηριωθεί 
επιστημονικά ότι η ακρόαση της μουσικής του βοηθά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης των βρεφών 
και των παιδιών. Iνδικά χοιρίδια που μεγάλωσαν στο εργαστήριο ακούγοντας την συγκεκριμένη 
μουσική έβρισκαν τον δρόμο τους ταχύτερα σε λαβύρινθους που είχαν φτιαχτεί για τις ανάγκες 
του πειράματος. 

Μας κάνει λοιπόν πιο έξυπνους η ακρόαση της μουσικής του Mozart; 


