
MUSiQ Research Journal 1/2019 

 

111 
 

Scrisorile mozartiene: un mic tratat de estetică muzicală 
 

Luminiţa Burcă 
 

Facultatea de Muzică şi Teatru 
Universitatea de Vest din Timişoara 

E-mail: luminita.burca@e-uvt.ro 
 
 
REZUMAT 
Expresia implicării lui Mozart în universul creator  
În biografiile oamenilor mari, explicaţia unei creaţii gigantice este pusă pe seama minţii, 
talentului și energiei lor deosebite. În spatele unor vaste producţii stă însă, alături de 
geniu, un mecanism simplu de definire a unui obiectiv unic şi de subordonare totală a 
resurselor pentru atingerea lui. Dintre reursele situate pe acelaşi plan de importanţă cu 
celulele din creier stă timpul şi, mai ales, abilitatea de a-l armoniza cu scopul propus. Din 
acea perioadă a vieţii lui Mozart s-au transmis şi păstrat pentru noi şi pentru eternitate un 
ansamblu de scrisori filial-paterne, care ar putea fi considerate un adevărat „roman 
epistolar” care reface şi rescrie, într-un stil aticist (specific stilului atenian de a scrie, şi 
anume cu o crescută eleganţă...), viziunea artistică şi filozofică a lui Mozart. Aceasta poate 
fi considerată o adevărată profesiune de credinţă sau, altfel spus, o naraţiune cu pâlpâiri 
filosofice şi estetice având miezul ambalat în foşnetul unor lungi scrisori. De asemenea, 
scrisorile pot fi considerate o suită de secvenţe narative care refac drumurile străbătute, 
contactul cu mari personalităţi ale timpului care ne comunică, în acelaşi timp, atitudinea 
în faţa vieţii şi a morţii, demnitatea lui intelectuală şi artistică generoasă, netranzacţională. 
Pentru ansamblul operei, călătoriile facute de Mozart prin cele mai mari centre muzicale 
ale Europei, constituie o ramificaţie de sensibilitate bine marcată. Fiind efectuate cu 
implicare, prin valorizare simbolică, ele au influenţat lucrările sale sau au completat 
armonia operei. Călătoriile permiteau revelaţii lăuntrice semnificative muzicianului şi i se 
arătau ca instrument de provocare a intuiţiei şi de căutare a individualităţii în unitatea de 
reacţie la stimuli diverşi. 
 
Cuvinte cheie 
Scrisoare, concepţie, călătorie, estetică, limbaj muzical 
 
INTRODUCERE 
Foşnetul răsfoirii unor lungi scrisori 
Antonimic în comparaţie cu metafora lizierei unei păduri nedefrişate ce nu permite 
accesul, organizarea estetică a unor lucrări mozartiene, dimpotrivă, îngăduie formarea 
teoretizărilor în urma intrării în universul de gândire şi simţire al genialului muzician.  
 Opiniile asupra lui Mozart ale unor mari creatori din centrul şi răsăritul Europei, care 
îl considerau „soarele dătător de lumină şi căldură al artei" (Dvořák) şi „maestrul 
neîntrecut al formei" (Ceaikovski) vin să confirme valoarea conţinutului de idei şi 
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sentimente ale creaţiei lui Mozart, precum şi posesia unor subtile modalităţi de expunere 
cu care acesta îşi îmbracă opera. 
 Este recunoscută spontaneitatea ideilor muzicale mozartiene, precum şi uşurinţa cu 
care acestea erau transpuse pe portativ. Totuşi nu putem vorbi despre Mozart fără să-i 
evidenţiem şi latura de teoretician al artei, calitate în care şi-a expus ideile despre muzică 
în general şi despre muzica sa în special. 
 La un moment dat, unii muzicieni şi esteticieni au văzut în Mozart un „miracol” 
inexplicabil. Opinia respectivă excludea factorul uman. Au afectat astfel creaţia acestuia, 
nemaiatribuindu-i-o lui. Golind-o de conţinutul ei uman răscolitor, diminuându-i 
semnificaţia adâncă, aceasta rămânea un joc graţios de sunete, o feerie ruptă de viaţă. 
Trecând peste aceste interpretări unilaterale, trebuie să recunoaştem că, dintre toţi marii 
creatori anteriori lui Beethoven (1770-1827), Mozart este, poate, cel mai legat de viaţa 
epocii sale. 
 Frământările epocii, gândurile şi sentimentele omului societăţii austriece din secolul 
al XVIII-lea au constituit pentru Mozart un izvor de inspiraţie. El nu aparţine artiştilor 
„purişti”, ci dimpotrivă, este artistul care a descoperit întreaga poezie a vieţii cu întreg 
arsenalul ei: tragic, sublim, eroic, liric etc. şi care şi-a găsit reflectarea în creaţia sa atât de 
diversă. 
 
ESTETICA LUI MOZART 
Compozitorul s-a născut în familia unui mare muzician, Leopold Mozart (1719-1787), tatăl 
său fiind un om de vastă cultură muzicală, înzestrat cu talent de interpret şi cu un deosebit 
dar pedagogic. Se afirmă în acelaşi timp în compoziţie ca autor de opere, sonate și 
simfonii înrâurite de Şcoala de la Mannheim. În acest mediu, în care muzica şi cartea 
alcătuiau centrul spiritual al vieţii familiale, se afirma marele talent muzical al celor doi 
copii ai muzicianului, care mai rămăseseră în viaţă: Wolfgang şi Nannerl, adevăraţi copii-
minune. 
 Cu excepţia lui J. S. Bach (1685-1750), niciunul dintre marii compozitori nu a avut 
parte de o educaţie muzicală completă şi timpurie ca cea primită de Wolfgang. Trebuie să 
remarcăm încă de pe acum forţa morală ce se degajă din transmiterea făcliei progresului 
muzical, pe care ni-l oferă legăturile dintre Leopold şi fiul său. 
 Vorbind despre muzica lui Mozart, remarcăm spontaneitatea ideilor sale muzicale, ca 
şi cum n-ar fi fost gândită, căutată, premeditată şi inventată de către compozitor. Această 
uşurinţă în a compune a lui Amadeus nu ne îndreptăţeşte să-i ignorăm ideile despre 
muzică, în general, şi despre propria-i muzică, în special. 
 Neputând să-şi asigure existenţa din cauza francezilor, care-l considerau încă un 
începător şi din cauza neonorării comenzilor unor nobili francezi, este nevoit să-şi 
epuizeze geniul creator predând lecţii de pian, lucru care îi displăcea. Iată ce îi scrie 
Mozart tatălui său, din Paris, la 31 iulie 1778: „Nu trebuie să crezi că aş fi leneş, numai 
pentru că este cu totul contrar geniului meu, felului meu de viaţă, ştii că sunt... cufundat 
în muzică... că-mi place să fac speculaţii, să studiez, să reflectez” (Mozart, 1968). 
 Fără a fi lucrat premeditat la un sistem de compoziţie, ideile sale estetice, 
concentrate în cea mai mare parte în scrisorile adresate tatălui său, se pot constitui într-un 
„microtratat de estetică muzicală” din care nu lipsesc elemente, chiar surprinzătoare, de 
originalitate şi modernitate. 
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 Corespondenţa lui Mozart, una din cele mai frumoase pe care ne-o oferă istoria 
artelor, evidenţiază în paginile scrise familiei – tatălui şi surorii – un adevărat şi neobişnuit 
talent epistolar. În urma lecturării lor, ai impresia că înţelegi mecanismele psihologice care 
l-au motivat şi care te ajută pe tine, cititorul, să-i înţelegi mai bine muzica. 
 O idee pe care tânărul de numai 21 de ani o emite privind specificitatea artelor o 
găsim într-o scrisoare de felicitare adresată părintelui său, Leopold Mozart, cu prilejul zilei 
de nastere:  
  

 Nu ştiu să scriu frumos. Nu sunt poet. Nu pot să aranjez frazele atât de artistic încât 
să producă umbră şi lumină, nu sunt pictor. Nu pot să-mi exprim sentimentele nici 
prin gesturi sau pantomimă. Nu sunt dansator. Pot s-o fac însă prin sunete. Sunt doar 
un muzician. Acum trebuie să închei cu o felicitare sonoră. Îţi doresc să trăieşti atâţia 
ani, câţi vor trebui ca să nu mai fie nimic de făcut nou în muzică (Mozart, 1968). 

  
 Mozart nu avea o cultură specială în domeniul teoriei generale a artelor, ca urmare a 
educaţiei estetice reduse primite de la eruditul muzician, Leopold Mozart, tatăl său, şi 
totuşi din scrisoarea de felicitare amintită se poate distinge felul concis în care Amadeus a 
ştiut să esenţializeze specificitatea artelor frumoase, cum le va numi Lessing: muzica, 
pictura, poezia, coregrafia. 
 Cu modestia-i caracteristică, acesta spune că poetul trebuie să scrie frumos, lucru de 
care nu este capabil, deşi a scris poezii. Pictorul trebuie să producă prin arta sa lumină şi 
umbră, în sens rembrandtian, ceea ce tânărul Mozart se simte incapabil de a face, deşi 
unele scrisori şi partituri sunt ornamentate cu desene umoristice. Şi, în cele din urmă, 
accentuează ideea că el poate să-şi exprime gândurile şi sentimentele prin intermediul 
sunetelor: „sunt doar un muzician”. În consecinţă, felicitarea de ziua onomastică a tatălui 
nu poate fi decât sonoră. 
 Aceste idei estetice, exprimate direct şi concis, ascund în ele o cunoaştere a 
specificităţii artelor şi autonomiei fiecăreia. Comunicării prin semne noţionale sau 
figurative, Mozart îi opune comunicarea artistică numai prin sunete. Tot referitor la 
specificitatea artelor susţin unii că, în realitate, toate artele, inclusiv muzica pe nedrept 
numită cea mai abstractă, sunt reductibile, în ultimă instanţă la limbajul vorbit, la cuvânt. 
 La prima vedere, dacă nu vom pune semnul egalităţii între diversele arte, vom 
constata o mare varietate de specific între una şi alta. Alţi teoreticieni ai artei susţin că 
poezia sau literatura li se pare cea mai complexă dintre toate artele, pentru că în crearea 
literaturii, a unui text literar, în afară de creier, care colaborează şi la crearea tuturor 
celorlalte arte, colaborează toate organele de simţ: văzul (pentru că textul se poate citi), 
corzile vocale (pentru că textul poate fi reprodus cu voce tare), auzul (pentru că textul 
poate fi auzit), simţul tactil (pentru că hârtia poate fi tipărită) și gustul (pentru că într-un 
anume fel foarte abstract, opera de artă poate fi gustată). 
 Revenind la ideea specificităţii artelor, trebuie să spunem că, aparent, această idee 
estetică, categorică şi exclusivistă a lui Mozart este în contradicţie cu paginile geniale din 
operele sale create pentru scenă, în care gestul, cuvântul, costumele, decorurile întregesc 
comunicarea prin cânt, într-o formă sincretică armonioasă. Aşa cum se va vedea mai 
târziu, Mozart considera că şi în sfera operei, primordială este muzica, nu cuvântul. 
 Una din cele mai îndrăzneţe şi moderne, în acelaşi timp, idei estetice a gândirii 
mozartiene ni se pare a fi conştiinţa permanenţei noului ca o condiţie esenţială a muzicii 
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în infinitul timpului. Iată cuvintele care exprimă această idee: „Îţi doresc să trăieşti atâţia 
ani, câţi vor trebui ca să nu mai fie de făcut nimic nou în muzică" (Mozart, 1968). 
 În gândirea estetică a lui Mozart găsim şi ideea relaţiei dialectice între vechi şi nou, 
între tradiţie şi inovaţie. Într-o scrisoare din 5 iulie 1770, din Napoli, îi scrie surorii sale: 
„Aici se joacă o operă de Jommelli. E frumoasă, dar prea cizelată şi învechită pentru 
teatru". Şi continuă într-o altă scrisoare către Leopold, tatăl său, din 4 noiembrie 1777, din 
Mannheim, că a audiat o misă de Holzbauer, care „cu toate că a fost compusă acum 26 de 
ani, e frumoasă" (Mozart, 1968). El face aceste observaţii nu pentru a opune axiologic 
vechiul noului. 
 
Aspiraţii estetice reflectate de creaţiile mozartiene 
Tânărul Wolfgang a întâlnit cu mari personalităţi ale culturii muzicale a timpului, precum: 
Johann Christian Bach (1735-1782), compozitorul Abel și virtuozul italian al viorii, Nardini 
(1722-1793). Toate aceste interferenţe vor lăsa urme adânci în gândirea geniului de la 
Salzburg. Îl vor călăuzi în formarea gustului, îl vor determina să studieze trecutul muzical 
pentru cunoaşterea creaţiei contemporane lui şi să-şi caute drumul propriu în arta 
europeană. 
 Dacă avem curiozitatea de a face o paralelă între problematica luminoasă, verva 
melodică a simfoniilor lui Christian Bach şi aceea a simfoniilor din adolescenţa lui Mozart, 
vom găsi o asemănare explicabilă. Ultimele simfonii ale compozitorului adunate sub 
denumirea Trilogia simfonică finală vestesc prin profunzimea ideilor şi sentimentelor, prin 
dramatismul lor, simfonismul revoluţionar al lui Beethoven. 
 Astfel, pornind de la tradiţie, Mozart străbate un drum ascendent către inovaţie. El a 
introdus în plămada vechilor elemente tradiţionale ale muzicii, nuanţe de gândire 
individuale, imagini tipice epocii în care a trăit şi astfel a luat naştere acea muzică 
admirabilă în care auditorii deosebesc, alături de idei şi forme comune clasicilor Bach 
(1685-1750) şi Haendel (1685-1759), trăsături identice contemporanilor săi, Haydn (1732-
1809), şi altele ce vor căpăta o rezonanţă amplă în muzica lui Beethoven (1770-1827). Însă 
noutatea sa trebuie s-o gândim în legătură puternică cu viaţa şi cu truda fără odihnă de a-i 
da o expresie artistică, permiţându-i să se adreseze cu egală forţă şi intensitate atât 
oamenilor din vremea sa cât şi celor pe care-i întrevedea în viitor. 
 Dacă am putea compara călătoriile lui Mozart în Italia cu voiajul italian a lui Goethe, 
la un interval de 17 ani unul faţă de altul, cei doi artişti căutau să-şi descopere în aceste 
călătorii concepţia asupra artei, în contact cu trecutul artistic glorios, Antichitatea şi 
Renaşterea. În urma acestor călătorii, amândoi şi-au întărit convingerea că un artist este 
mare în măsura în care lucrează pentru ridicarea poporului său, pentru afirmarea 
comorilor de simţire şi gândire artistică ale naţiunilor, prin intermediul artei. Aceste 
călătorii prin capitalele europene vor completa genialitatea sa cu unele influenţe şi 
interferenţe muzicale care nu au alterat puternica sa personalitate.  
 Vorbind despre mişcarea literară din Germania Sturm und Drang (Furtună şi 
Aspiraţie) trebuie spus că ea exprimă zgomotos şi pasionat revolta împotriva ordinii 
existente. Desigur că ar fi greu să încadrăm unele etape ale creaţiei mozartiene în 
principiile estetice ale curentului amintit, dar aspiraţia întregii sale vieţi de a fi creatorul 
unei opere naţionale austriece, de  a se afirma ca un compozitor austriac, precum şi 
strădania sa de a promova elementul cel mai popular, mai accesibil şi esenţial al muzicii, 
melodia, legând-o de simplitatea şi arzătoarea forţă poetică a cântecului popular, atracţia 
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sa pentru tematica nouă, îndrăzneaţă – toate acestea la un loc ne indică direcţia 
generoasă a gândirii estetice a lui Mozart. 
 În concepţia genialului compozitor, ca şi în aceea a urmaşului său, Beethoven, arta se 
contopea cu iubirea şi cu dorinţa să comunice prin iubire cu semenii săi. Căci a comunica 
oamenilor frumosul şi adevărul vieţii, a-i ajuta să cunoască viaţa prin mijlocirea artei, ca 
formă specifică de cunoaştere a lumii, este un act superior de iubire. Această idee o găsim 
concentrată în creaţia sa, în care există o continuă întrepătrundere a eticului cu esteticul, a 
vieţii cu frumosul, a adevărului cu perfecţiunea. 
 Nu credem că săvârşim o mare greşeală dacă ne referim la constatarea că elementul 
estetic primordial şi cel mai caracteristic al creaţiei instrumentale mozartiene este 
melodia. Despre aceasta, în metoda sa de vioară, Leopold Mozart expune mai pe larg 
concepţiile estetice ale fiului său cu privire la semnificaţia melodiei. 
 O parte din concepţiile estetice ale tatălui sunt însuşite şi de fiul său, ale cărui păreri 
sunt organic legate de „principiul corespondenţei dintre sentiment şi expresia muzicală a 
acestuia", principiu expus de Leopold Mozart. Acest principiu profund realist, după care 
melodia însoţeşte cu necesitate exprimarea aristică a ideii sau a sentimentului, indică în 
Mozart pe unul dintre marii gânditori ai melodiei-sentiment sau melodiei-idee.  
 Un principiu estetic şi chiar de viaţă, ni se pare şi cel concentrat într-o scrisoare din 
1776, adresată savantului compozitor Padre Martini (1776-1784): „Prea iubite, prea 
onorate maestre... ne aflăm pe lume pentru a ne strădui mereu să învăţăm, spre a ne 
lumina unii pe alţii prin convorbiri şi pentru a ne devota progresului, ştiinţei şi artei" 
(Mozart 1968). 
 Întreaga fiinţă a lui Amadeus n-a lăsat loc în activitatea sa preocupărilor fluctuante. O 
constantă primordială a întregii sale vieţi a fost muzica şi pasiunea pentru ea. Conştiinţa 
datoriei artistice l-a însoţit întotdeauna pe Wolfgang şi nu l-a părăsit decât în ceasul 
morţii, când mâna-i genială se afla pe portativele care îi mistuiau destinul, scriind funebra 
Lacrimosa. 
 Într-una din scrisorile compozitorului la care ne-am mai referit, citim următoarea 
mărturisire: „Sunt cufundat cu totul în muzică... toată ziua nu sunt preocupat decât de 
muzică. Îmi place să reflectez asupra artei mele, s-o studiez, s-o meditez" (Mozart 1968). 
Ce emoţionantă şi edificatoare profesiune de credinţă a unui artist genial! 
 
Problematica accesibilităţii limbajului 
Mozart se referă de câteva ori la problema muzicii pentru biserică. Într-o scrisoare către 
bunul său părinte, îi solicită de la Viena nişte partituri de muzică cultică pentru că „nouă 
ne place muzica tuturor maeştrilor, fie cei vechi, fie cei moderni" şi continuă: „Dacă se va 
mai încălzi, te rog să cauţi în pod şi să ne trimiţi ceva din muzica dumitale bisericească. Nu 
ai de ce te ruşina. Baronii van Swieten şi Starfer ştiu tot aşa de bine ca şi dumneata, sau ca 
mine, că gusturile se schimbă mereu şi că schimbarea gustului s-a extins chiar şi la muzica 
bisericească. Asta n-ar fi trebuit însă să se întâmple. De unde şi rezultă că adevărata 
muzică bisericească se găseşte în pod şi e aproape mâncată de molii" (Mozart 1968). 
 Aceste câteva citate vin în sprijinul ideii, care revine adesea în gândirea estetică 
mozartiană, şi anume aceea a relaţiei dialectice dintre vechi şi nou, între tradiţie şi 
inovaţie. 
 Mozart a fost preocupat şi de procesul permanent de înnoire a limbajului muzical şi 
de schimbarea gustului publicului, ceea ce îl determină să mărturisească: „aş avea chef să 
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scriu o carte, o mică critică muzicală cu exemple, dar, nota bene, nu sub numele meu” 
(Mozart 1968). Aceste cuvinte îi sugerează tatălui său intenţiile şi, desigur, şi prezumtivul 
autor sub numele căruia şi-ar putea ascunde propria identitate, adică a renumitului 
pedagog, muzicolog şi compozitor, Leopold Mozart. 
 Alte consideraţii estetice şi sociologice profunde şi actuale face Mozart referitor la 
atât de discutata problemă a accesibilităţii în artă, în special, în muzică. Aceasta trebuie să 
satisfacă atât pe specialiştii experţi în arta şi ştiinţa limbajului muzical, cât şi pe 
nespecialişti, adică publicul larg, cărora muzica trebuie să le placă, fără să ştie de ce. În 
continuarea aceleiaşi scrisori din 28 decembrie 1778, Mozart consemnează cu o 
extraordinară perspicacitate (Ibidem): „Nimeni nu mai cunoaşte şi nu mai preţuieşte astăzi 
calea de mijloc în toate lucrurile. Pentru a obţine succes trebuie să scrii lucruri care sunt 
ori atât de uşor de înţeles, încât să le poată cânta şi un birjar, ori aşa de neînţeles, încât să 
placă tocmai pentru ca nici un om cu mintea sănătoasă nu le poate înţelege”. 
 Trebuie spus că Mozart nu se situează în niciuna dintre cele două extreme: nici în cea 
a facilităţii, nici în cea a ermetismului, ci alege calea de mijloc. El consideră că 
„necunoscătorii", publicul larg, trebuie să fie şi ei mulţumiţi când ascultă o muzică bună, 
chiar dacă nu ştiu de ce le place ceea ce au ascultat. Dacă publicul neinstruit trebuie să fie 
încântat la auzul unei muzici, chiar fără să ştie de ce, cu atât mai mult compozitorul e 
necesar să ştie cum să creeze o asemenea muzică bună atât pentru „experţi" cât şi pentru 
„necunoscători". Din cele enunţate mai sus desprindem una dintre problemele 
fundamentale ale receptării operei de artă, problema care a frământat omenirea din 
antichitate până astăzi. 
 Genialul compozitor, care se contopeşte cu muzica însăşi, formulează simplu esenţa 
muzicii, ca artă a sunetelor:  
 

 Deoarece însă pasiunile, mai mult sau mai puţin violente, nu trebuie redate niciodată 
până la scârbă şi muzica nu trebuie să jignească urechea nici în situaţia cea mai 
înfiorătoare, ci trebuie să continue să ne placă, deci trebuie să rămână muzică în 
orice împrejurare (Mozart, 1968). 

 
 O altă idee care răzbate din acest „roman epistolar” la care continuăm să ne referim, 
este cea în care este afirmată categoric necesitatea permanentei inovaţii: „Dacă şi noi, 
compozitorii, ne-am respecta întotdeauna la fel de exact regulile (care erau destul de bune 
atunci când nu se ştia nimic mai bun), am scrie şi noi muzică tot atât de nepotrivită cum 
scriu ei textele” (Mozart, 1968). 
 
Relaţia text-muzică 
Relaţia text-muzică este adeseori abordată de către Mozart. Acesta, afirmând 
primordialitatea muzicii faţă de text, scrie:  
 

 [î]ntr-o operă, poezia trebuie să fie fiica absolut ascultatoare a muzicii" şi continuă: 
„muzica domneşte în întregime şi din cauza ei uiţi de toate. Cu atât mai mult trebuie 
să placă, deci,  o operă la care planul piesei e bine gândit, iar cuvintele sunt scrise 
numai pentru muzică şi nu se pun ici şi acolo de dragul unei rime păcătoase... cuvinte 
sau chiar strofe absolut indispensabile pentru muzică, dar rimele, numai de dragul 
rimelor, sunt absolut dăunătoare (Mozart, 1968). 
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 Iată, suntem martorii unei „ars dramaturgica" întreagă şi clară, formulată de cel mai 
mare dramaturg al teatrului muzical din toate timpurile. Într-un alt loc Mozart scria: „Cel 
mai bine este când se întâlneşte un compozitor bun (care se pricepe la teatru şi este singur 
capabil să dea indicaţii) şi un poet deştept, o veritabilă pasăre Phoenix” (Mozart, 1968). 
Simţul dramaturgic, teatral şi muzical al lui Mozart îl determină pe acesta să susţină că un 
bun compozitor trebuie să se priceapă la teatru, încât să fie capabil să dea indicaţii 
dramaturgice chiar libretistului care, necondiţionat, trebuie să le accepte.  
 Ca o dovadă că Wolfgang nu avea complexe, indiferent de personalităţile la care se 
referea, este şi faptul că opiniile sale, uneori de o severitate ireverenţioasă, se refereau 
atât la W. Shakespeare cât şi la francezii cu limba şi muzica lor: „Francezii sunt şi rămân 
măgari, nu ştiu nimic, trebuie să recurgă la străini... Numai de n-ar fi însă blestemata asta 
de limbă franceză, atât de ticăloasă pentru muzică. E o mizerie”. 
 La fel ca şi Rousseau, Mozart făcea aceste observaţii critice la adresa limbii franceze 
pe considerente de natură fonetică şi lingvistică, afirmând despre ea că e „nemuzicală". 
Singura limbă „muzicală" sau „muzicalizantă" era considerată doar limba italiană în secolul 
al XVIII-lea. Era limba muzicii spaţiului european. Mai târziu, îi va scrie tatălui său: „Nu 
cred că opera italiană se va menţine multă vreme, şi eu ţin tot cu cea nemţească. Toate 
popoarele au operele lor. De ce să n-o avem şi noi, germanii?” (Mozart, 1968). 
 Pentru compozitor, singurul element definitoriu şi distructiv era limba în care urma să 
se cânte opera, chiar dacă subiectul era italian, spaniol, francez sau turc. De asemenea, el 
considera că muzica, factor primordial al operei, trebuie să se adapteze chiar în procesul 
creativ, producţiei şi foneticii limbii în care vor cânta personajele. 
 Nu ne-am propus să tratăm exhaustiv toate ideile şi principiile estetice ale lui 
Amadeus, dar nici nu putem termina fără a face cunoscute ideile estetice referitoare la 
interpretare, fără de care nu se poate înţelege creaţia sa. 
 
Elemente orientative în interpretare, conform gândirii lui Mozart 
Trebuie să remarcăm că, şi în problematica interpretării muzicale, compozitorul este 
permanent preocupat de relaţia dintre nou şi vechi, dintre inovaţie şi tradiţie.  
 Mozart a acceptat noul şi l-a propovăduit, dar nu prin ignorarea valorii estetice. Am 
putea enumera câteva idei estetice şi tehnice instrumentale referitoare la felul în care 
Mozart cânta la pian şi-i învăţa şi pe alţii: respectarea tempo-ului, independenţa mâinilor, 
cântatul expresiv dar fără grimase, expresie, gust, uşurinţă naturală, pertinenţă, 
respectarea indicaţiilor de forte şi piano, citirea la prima vista. 
 El a exprimat principii asemănătoare şi în privinţa cântatului la vioară (Ibidem): „Nu 
sunt amator de mare velocitate, căci se pierde din sonoritatea instrumentului". Era 
împotriva excesului de virtuozitate pentru considerentul că aceasta strică precizia în 
detalii, corectitudinea şi acurateţea în cântat. 
 Apreciem că cele enunţate mai sus, ne îndreptăţesc să susţinem că Mozart a 
evidenţiat o idee estetică fundamentală în procesul creaţiei interpretative şi anume: 
contopirea interpretului cu compozitorul într-un tot indestructibil, creând impresia că cel 
care interpretează a şi compus. 
 Genialul compozitor a fost cel mai mare pianist concertist şi improvizator clasic care, 
fără să teoretizeze, a realizat practic în creaţia sa de toate genurile o sinteză superioară 
paneuropeană, între arhitecturile stilistice şi arhitectonice, all'italica, alla franceze, alla 
tedesca şi alla traca. 
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 Încadrându-se în curentul ideilor înaintate ale epocii, alături de Goethe, Schiller, 
Lessing în literatură, de Gluck (1714-1787), Haydn (1732-1809) şi fiii lui Bach în muzică, 
Mozart îmbrăţişează idealul comun al marilor artişti germani ai vremii sale, care doreau să 
cultive prin creaţia lor, aşa-numitul suflet frumos, deschis şi vibrant la tot ce este bun, 
adevărat  şi frumos în viaţă.  
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