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Mozart – omgiven
av myter och sann
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av Eva Clementi, redaktör på Kungliga Operan

A

tt Wolfgang Amadeus Mozart skulle

framöver. Själv spelade Leopold fiol i Salz-

bli ett musikaliskt geni kände pappan

burgs hovkapell och skrev också en hel del

Leopold på sig redan vid födseln. Som treår-

musik på beställning.

ing brukade Wolfgang Amadeus tjuvlyssna

T U R N É E R NA SOM M I S S ION

De musicerande barnen kom snabbt in i de
finaste kretsarna och Wolfgang Amadeus var

Redan från början förde Leopold dagbok om

bara sex år när han uppträdde inför kejsarin-

barnens musikaliska framsteg. Han sparade

nan Maria Theresia på Schönbrunn. Hon lät

när storasystern Nannerl fick pianolektioner

En tid senare, när Leopold skulle spela trio

också alla kompositioner och utkast i ett arkiv.

sy upp några hovkostymer i barnstorlek som

med pappan. När han var fyra år kom en

med ett par vänner, ville sonen absolut vara

Pappret med bläckfläckarna har man aldrig

tack. Barnen spelade fiol och cembalo. Publi-

trumpetare på besök hos familjen och såg

med på fiol. Han hade just fått en i present.

kunnat hitta, däremot ett Andante och Alle-

ken häpnade över hur den lille pojken kunde

att pojken satt och ritade. Pappret var fullt av

När pappan nekade honom började han grå-

gro som Wolfgang Amadeus komponerade

musicera ”på vuxenvis”. Man lät också Wolf-

bläckfläckar. Trumpetaren frågade vad teck-

ta. Då föreslog violinisten att de kunde spela

som femåring. Leopold kände att han hade

gang Amadeus spela med förbundna ögon.

ningen föreställde och Wolfgang Amadeus

andrastämman ihop. Pappan gick motvilligt

en skyldighet inför Gud att sprida barnen

Inget problem för ett musikaliskt underbarn.

svarade: ”En pianokonsert, den första satsen

med på det. Naturligtvis spelade Wolfgang

begåvning, turnéerna blev ett slags mission.

Och alla ville höra honom. Snart befann sig

är snart färdig”. Leopold tog då pappret ifrån

Amadeus skjortan av de vuxna, trots att han

Och han fick en nära nog total lojalitet till-

familjen Mozart på turnéer till Wien, Paris,

sonen, begrundade det noga och utbrast:

ännu inte haft en enda fiollektion. Dessutom

baka: Varje kväll sjöng Wolfgang Amadeus

Bryssel och London. Leopold var väl medve-

”Titta här hur riktigt och efter reglerna allt

bad han den andre violinisten att stämma om

psalmen ”Oragnia figatafa” för Leopold och

ten om att barnen stod för familjens realkapi-

är skrivet!” Om Leopold redan hade hunnit

sitt instrument, eftersom fiolen låg en åtton-

kysste honom på nästippen, innan han själv

tal och försökte skydda dem mot allehanda

sätta in sonen i komponerandets grunder vet

dels ton under de övriga. Violinisten häpna-

gick till sängs. Han lär också ha sagt ”Direkt

faror. I det smutsiga London lät han dem åka

man inte, men han skulle i alla fall göra det

de, pojken hade ju rätt!

efter Gud kommer pappa”.

bärstol, samtidigt som han själv sprang efter.

Men en del tyckte att Leopold la sig i för mycket

flyttades känslorna över på lillasystern Con-

och när ärkebiskopen beställde några stycken

stanze och de gifte sig 1782.

till kyrkan av Wolfgang Amadeus, krävde han
samtidigt att pojken skulle skriva dessa in-

Samtidigt som Constanze födde sex barn och

stängd på ett rum. Bara för att försäkra sig om

skötte hushållet, fortsatte Wolfgang Amadeus

att Leopold inte hade haft ett finger med i spelet.

att komponera. Inte minst hade han uppdrag
från Wien, den tidens musikmetropol. En gång

I början av turnélivet hade Nannerl och Wolf-

deltog han där i en pianistduell som arrang-

gang Amadeus lika stor attraktionskraft, men

erats av den italienska pianovirtuosen Muzio

det skulle ändras. När barnen tillfrisknat från

Clementi. En annan gång anordnade kejsaren

smittkoppor 1766 lät Leopold läsa sex heliga

en operakväll, till vilken Antonio Salieri och

mässor för Wolfgang, men bara en för Nannerl.

Mozart skulle leverera varsin enaktare. Det var

En tydlig markering av hur deras musikaliska

alltså bäddat för rivalitet tonsättarna emellan.

talang värderades olika. Turnéerna blev så
småningom mest en angelägenhet för far och

Antonio Salieri kom till Wien redan som tonår-

son, förutom när mamman 1778 skulle följa

ing och var en av de mest etablerade i musik-

med på en turné till Frankrike och Tyskland.

livet. Förutom tjänsten som hovoperachef hade

Då blev Leopold djupt deprimerad och skrev:

han uppdrag för operahusen i Paris, Venedig

”Allt omkring mig är dött!”. Även om Wolfgang

och Rom. Det fanns nog fler skäl för Mozart att

Amadeus alltid skrev under sina brev med ”Er

avundas Salieris maktposition, än vice versa.

lydigaste son”, njöt han av friheten. Två av hans

Även om Wolfgang Amadeus firade triumfer

symfonier framfördes i Paris, men när mamman

med sina symfonier och operor, hade han det

dog i ett mörkt litet kyffe i Paris, vågade Wolf-

tidvis tufft ekonomiskt. När operan Trollflöjten

gang Amadeus inte ens berätta för Leopold,

kom 1791, följde Salieri med honom på en före-

utan skrev att hon var ”mycket sjuk”. En god

ställning.

vän fick förmedla dödsbudet, varpå Leopold
genast krävde att han skulle återvända.

Efter succén med Trollflöjten kom flera beställningar från teatrarna i Wien, Prag och Amster-

BÄ DDAT FÖR R I VA L ITET

dam, men då hade Wolfgang Amadeus hälsa
börjat vackla. I början av året fick han strepto-

Redan då hade Wolfgang Amadeus lärt känna

kocker, men njurarna fungerade inte som heller

familjen Weber, under ett besök i Mannheim.

de skulle. En tid senare blev han magsjuk och

Först blev han blixtförälskad i den 16-åriga dot-

fick då för sig att Salieri försökt att förgifta ho-

tern Aloisia, men det stannade vid en flirt. Snart

nom. Men det fanns verkligen inga bevis.

TONS ATTE PÅ DÖDS BÄ DDE N
Det finns en mängd historier om Wolfgang
Amadeus sista tid, inte minst om alla turer
kring hans allra sista komposition. 1791 fick
han i uppdrag från en okänd ”förnäm” person att skriva ett rekviem. Constanze rådde
honom att tacka ja. Men när Wolfgang Amadeus senare anförtrodde henne att rekviemet
gällde honom själv, försökte hon ta det ifrån
honom. Wolfgang Amadeus fortsatte envist
att komponera, även om han nu låg till sängs
i feber. En god vän till familjen, Süssmayer,
satt bredvid sjuksängen för att hjälpa honom.
Ibland tog Wolfgang Amadeus pennan ifrån
honom: ”Det där kommer du inte att begripa
på länge!”. Det musikaliska geniet hade talat.
När ena kroppshalvan förlamades, försökte
man med åderlåtning, varpå Wolfgang Amadeus blev medvetslös. Precis före sin död
satte sig han sig upp i sängen, spärrade upp
ögonen och föll sedan tillbaka med huvudet
vänt mot väggen.
På sängbordet låg ett halvfärdigt rekviem.
Efter Wolfgang Amadeus död tog ryktena
om Salieri fart, att han skulle ha giftmördat
sin rival. Det blev inte bättre av att Salieri
själv troligen led av Alzheimer. På sin egen
dödsbädd 1825 lär han ha erkänt mordet på
Mozart, men var då också helt förvirrad. Ensam om att se sig själv som skyldig. Inte ens
Wolfgang Amadeus egen son, Franz Xaver,
verkar ha köpt mordteorin. Istället lät han Salieri lära honom att spela piano.
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