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“Doğa insanların 
kendi aralarına 

koyduğu iğrenç farklılığı 
bilmez. Yüreğin 
niteliklerini soylularla 
zenginlere ayrıcalık 
tanımadan dağıtır o, hatta 
doğal algılama yeteneği 
halkta başkalarına oranla 
daha gelişmiş görünür. 
[...] Duyarlı bir yürek paha 
biçilmezdir!”

Lessing, 1751

Solda, Bonn prens 
konağı (XVIII. 

yüzyılın sonu), 
yanda, aşağı yukarı 
otuz yaşındaki 
Beethoven’ın portresi.

XVIII. yüzyılda, Bonn kentinin nüfusu on bini 

aşkındır. François de Cuvilliés ile Balthasar 

Neumann’ın çizdiği planlara göre, Fransız beğenisine 

uygun olarak kurulan ve koca koca, güzel bahçelerle 

bezenmiş bu zarif kentte, Ren kıyısında gürültüden 

patırtıdan uzak bir yaşamın tadı çıkarılır. İşte böylesi 

bir dönemde Beethoven Bonn’un klasik çizgilerini, 

kent planının güzelim düzenini her zaman aklında 

tutacaktır.

1. BÖLÜM
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Önce Leuven ve 
Liège’de şarkıcı 

olan dede Ludwig’in 
Bonn’da sıradışı bir 
meslek yaşamı olur 
(üstte, içinden Ren geçen 
kent): İlk kez, bir müzik 
yönetmeni çaldıracağı 
yapıtları kendisi 
bestelemeyecektir. Bu 
neredeyse bir söylence 
kişisi olan adamın 
portresi (yanda), 
Beethoven’ın masasının 
üstünde asılı duracaktır 
her zaman.
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1268’de, ayaklanan Köln kentsoyluları elektör ve 
başpiskoposlarının kentte üç günden fazla kalmasını 
yasaklamıştır. Saray, küçük komşu kent Bonn’a taşınır ve 
Fransız Devrimi’ne dek orada kalır. Kutsal Roma Germen 
İmparatorluğu’nun prens konutuna dönüşen Bonn, saray 
insanlarıyla, memurlarla, görevlilerle, küçük tüccarlarla 
dolar.

Kentten çok bir saray

Özellikle sanatsal ve kültürel yaşam bu durumdan çok 
etkilenir. Kenti ziyarete gelen önemli kişilerin onuruna 
–ya da Karnaval dolayısıyla– operalar düzenlenir, Büyük 
Perhiz dönemine oratoryolar damgasını vurur, her 
fırsatta kantatlar çalınır. Dindışı gündelik yaşamı ve 
saray konserlerini artık sözsüz müzik süsler biraz. 

Hiçbir ünlü sanatçı, bu küçük, 
ama Kutsal İmparatorluğun 

başlıca elektörlüklerinden 
birinin başkenti olan kente 
kalıcı olarak yerleşmeyi 
düşünmez. Başpiskoposun 
yargılama yetkisi Minden, 

Osnabrück, Utrecht ve 
Liège gibi uzak kentlere dek 

uzanır. İşte Ludwig van 
Beethoven (1712-1773) 

–bestecinin dedesi– 
1732’den sonra 

Bonn’da yaşamaya 
karar verir. 



Küçük Ludwig’in 
gündelik yaşamın 

gerçekleriyle dedesinden 
çok daha fazla boğuşmak 
zorunda kalan anne 
babası (yuvarlak 
çerçeveli resimler), 
onun yüreğine manevi 
ve toplumsal bir ülkü 
duygusunu değil de daha 
çok yaşamak için verilen 
sürekli bir mücadelenin 
anısını kazımıştır.

Kendisini önce saray şapelinde, yani başpiskopos-
prensin küçük müzik topluluğunda, bir yıllık deneme 
süresi boyunca, maaş almadan, şarkıcı olarak kabul 
ettirir. Ama bir yıllık sürenin sona ermesine gerek 
kalmaz: Ludwig van Beethoven dört yüz florin gibi 
yüksek sayılabilecek bir ücretle, göz koyduğu sürekli 
işte çok geçmeden çalışmaya başlar.

XVIII. yüzyılda, çocukların aile mesleğini 
sürdürmesi hâlâ çok yaygındır. Ludwig van 
Beethoven da doğal olarak oğlu Johann’ı (1740-1792) 
müzik alanında çalışması için hazırlar: Keman ve 
şanda adamakıllı ustalaşmasının yanı sıra klavsen 
çalmayı iyice öğrenmesi, müzik yönetmenliğine 
(Kapellmeister, bir sarayın ya da bir kilisenin şefi) aday 
olanlar için olmazsa olmaz bilgileri sağlayacaktır 
ona. Ama ilk başlarda, 1761’den sonra, Bonn’da bu 
görevi Ludwig’in kendisi üstlenir. Üç yıl önce, Johann 
da şapelde yalnızca yüz florin ücretle işe alınmıştır: 
Elektör’ün para durumu Ludwig’in otuz yıl önce 
yararlandığı eli açıklığa artık izin vermemektir. 
Johann aradaki farkı kentin seçkin evlerinde şan ve 
keman dersleri vererek kapamayı başarır. 1767’de, 
Trier kökenli genç bir dul olan Maria Magdalena 
Keverich’le (1746-1787) evlenir.
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17 Aralık 1770’te Ludwig Bonn’daki  
St. Remigius Kilisesi’nde vaftiz kurnasına konur

Hiç kuşkusuz ya bir önceki gün ya da tam o gün 
doğmuştur, ama tarihi doğrulayabilecek herhangi bir 
tanıklık bulunmamaktadır. Aynı zamanda 
vaftiz babası da olan dedesinin önadını alır. 
Yürümeye başlar başlamaz, müzik yönetmeni 
onu sokaklarda ve prens konağının bahçelerinde 
dolaştırmayı pek sever. Belki de daha o zamandan 
yeni yeni ortaya çıkan müzik yönetmeni 
Beethoven’lar hanedanında onun da yerini 
alacağını düşler... Buna karşın, torununun 
müzik sanatındaki ilk adımlarını görecek 
zamanı olmayacaktır. Çocuk üçüncü yaşgününü 
kısa bir süre önce kutlamışken, dede ölür. Onun Maria 
Magdalena’nın özlemle yaşattığı anısı, kısa süre içinde 
yaşlı Ludwig’i bir söylence kişisine, sonsuza dek yitmiş bir 
mutluluğun simgesine dönüştürür.

O dönemde, başpiskopos-prensin şapelinde on iki yaylı, 

Üstte, Beethoven’ın 
doğum belgesi. 

Onun üstünde, 
Bonn’daki aile evinde 
doğumu.



VAATLER 15

iki fagot, bir orgcu, dokuz da şarkıcı vardır – bunlara 
bir de muhafız birliğinin küçük grubu eklenir. Bununla 
birlikte, Johann van Beethoven yönetimi sarayın gözünde 
hem besteci, hem de bir opera topluluğunun yönetmeni 
olma gibi bir üstünlüğü olan, çalışkan İtalyan Andrea 
Lucchesi’ye bırakmak zorunda kalır.

Küçük Ludwig beş yaşında, müziğe yetenekli olduğunu 
kanıtlar. Yaklaşık on yıldır Avrupa’nın yedi iklim dört 
bucağını dolaşan Leopold Mozart ve çocuklarından 
etkilenen Johann van Beethoven kendi oğlunu da 
aynı bakış açısıyla eğitmeye başlar. Ne var ki, Ludwig 
babasının dayattığı çalışma biçimine karşı geliyor gibidir. 
O yalnız başına, kendisine yasaklanmasına karşın 
çalgıyla doğaçlama yaparak çalmayı sever.

Beethoven’ın 
Bonn’daki evinin 

her yerine müzik 
sinmiştir (solda), ama 
yaygın resimlerdeki gibi 
bir melek ya da çocuk 
korosu biçiminde değil: 
babanın keman başında 
gündelik alıştırmaları, 
her zaman çok doğru 
çalmayan öğrencilere 
verilen dersler... 
Neyse ki, meslekten 
arkadaşlarla oda müziği 
çalmak için de bir araya 
gelmektedir.



O rg, genç Beethoven’ı 
büyüler. Buna 

karşın, bir Re Füg 
dışında (1783), özellikle 
orkestra-çalgı için 
hiçbir şey bestelemez. 
Birçok olgunluk dönemi 
yapıtında belli belirsiz 
bir din duygusu kendini 
hissettirir.
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“Büyük bir 
ustalık ve güçle 

dokunuyor piyanoya. 
İlk kez gördüğü 
parçaları çalarken çok 
başarılı, özellikle J. S. 
Bach’ın sanatımızın 
en eşsiz yapıtı olarak 
görülebilecek İyi 
Düzenlenmiş Klavye’sini 
çalıyor” Christian 
Gottlob Neefe. Yanda, 
1782’den sonra, birkaç 
yıllığına Beethoven’ın 
öğretmeni olacak adamın 
portresi.

Yedi yaşındayken, ilkokula yazılır, sonra 
çok geçmeden kendisini Gymnasium’a 
(lise) hazırlayacak katedral okuluna geçer. 
Ama müzik alanında okuldakinden daha 
çabuk ilerler: 26 Mart 1778’de, babası 
Köln’de, öğrencilerinden genç bir şarkıcı 
kızla birlikte, kendisine konser verdirir.

İlk konserinden sonra, genç Ludwig’in 
müzik eğitimi çeşitlenir

Başpiskopos-prens artık konağında 
umut veren bir uyruğu olduğunu 
biliyordur. Onu hizmetinde çalışan 
en iyi müzisyenlere emanet ederek 
eğitimine katkı sağlamaya karar verir. 
Saray orgcusu Heinrich van den Eeden, 
Tobias Friedrich Pfeiffer’ın da yardımıyla, 
klavsen eğitiminden sorumlu olur; Maria 
Magdalena van Beethoven’ın akrabası olan Franz Georg 
Rovantini de keman öğretmenliğini üstlenir. Çocuk 

kilisede orgu keşfeder. Galerinin 
altında büyülenmişçesine durur. 

Çağdaşlarının anlattığına 
göre, kısa bir süre sonra, 

St. Remigius Kilisesi’nde, 
sabah altı ayininde çalmaya 

başlar. O sıralarda, 
Bonn’daki yaşam çok 

büyük bir değişiklik 
olmadan sürmektedir. 
Her yıl, en önemli 

yenilik tiyatroda 
yaşanır, çünkü 
gezici tiyatrolar 
kentte yalnızca 
iki ya da üç 

sezon kalır. 
1781’de, 
Mozart’ın 
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Beethoven piyanist 
olacaktır. Ama 

şimdilik, başta org ve 
klavsen eğitimi alıyordur 
(bu çalgıların kaynakları, 
yoğunluk ayırtılarını 
çeşitlendirmek söz 
konusu olduğunda 
kısıtlıdır). Buna karşılık, 
bu iki çalgı, birbirinden 
çok farklı tınılı “tel 
takımları” sayesinde, 
tınıları ve çeşitli ses 
planlarını daha bir 
incelikle yansıtır.

18 BÖLÜM 1

Saraydan Kız Kaçırma adlı yapıtının  neredeyse tıpkısı bir 
konu üstüne yazılmış, Türk esinli bir opera olan Adelheit 
von Veltheim sahnelenir. Topluluğun müzik yönetmeni 
Christian Gottlob Neefe yazmıştır yapıtın partisyonunu. 
Bu kendisinin ilk başarısı değildir.

Sezon boyunca, Neefe sarayın öyle ilgisini çeker ki, 
o yıl orgcu Van Eeden ölünce, boşalan mevki kendisine 
verilir. Bu arada, genç Beethoven’ın eğitiminden de 
öncelikle o sorumlu olacaktır.

Çocuk için, eski yöntemlerle eğitim sona ermiştir. 
Çünkü Neefe tam bir Aydınlanma insanıdır, düşünme 
biçimini hep belli, düzenli yöntemlere oturtur, yazından 
siyasete, müzikten masonluğa dek pek çok konuyla 
ilgilenir. Hatta Bonn’daki Bavyeralı Aydınlanmışların 
önde gelenlerindendir, bu da Beethoven’ın, müziğinin 
büyük bir bölümüne damgasını vuran insancıl düşünme 
biçimini çok genç yaşta sindirdiğini düşündürür.  

Neefe’nin eğitim yöntemi yirmi yıl önce Leopold 
Mozart’ın oğlu Wolfgang’ı eğitirken kullandığı yönteme 
çok benzer: Söz konusu olan, öncelikle öğrenciyi 
doğrudan en iyi sanatçıların 
dünyasına sokarak onun beğenisini 
biçimlendirmektir. Neefe Viyana 
Okulu’nun söz götürmez değerlerini 
–Leopold Mozart’ın da benimsediği 
değerleri, onlara bir de Joseph Haydn’ı 
ekler–, Kuzey Almanyalı olarak da 
Johann Sebastian ve Carl Philipp 
Emanuel Bach’ın yapıtlarını yeğler. 
İyi Düzenlenmiş Klavye canlı bir 
kontrpuan çalışması için tam istediği 
gibi bir fırsat verir kendisine.

Neefe çok geçmeden Ludwig’i 
saraydaki müzik yaşamına 
sokabilecektir. 1782’den sonra, genç 
Beethoven klavsenci olarak orkestraya 
girer. Bu görev önemlidir, çünkü 
klavsen XVIII. yüzyılda orkestranın 
merkezi, ruhudur. Operada da, 

XVIII. yüzyıl 
ruhunda, tam 

bir besteci olmanın 
koşulu üç ya da altı 
sonatlık bir derleme 
yayımlamaktır (altta, 
1783’te yayımlanan, 
Başpiskopos-Prens 
Maximilian Friedrich’e 
adanmış üç Piyano 
Sonatı’nın başlık sayfası). 



yönetici rolünü koruması bir yana, tüm 
resitatiflerde seslere eşlik 
eder. Bu klavsencilik 
işi küçük müzisyenin 
özellikle armoni 
açısından deneyim 
kazanmasına yardımcı 
olacaktır.

İlk besteler

Gelişimi o kadar 
hızlanır ki hepsi 
klavye için yazılmış 
ilk gerçek bestelerinin 
ortaya çıkması uzun sürmez. 
1782’nin sonunda, Dressler’in 
Marşı Üstüne Çeşitlemeler (dokuz 
tane), Ekim 1783’te de Speyerli 
önemli yayıncı Bossler’in yayınevinden 
başpiskopos-prense adanan Piyano 
Sonatları yayımlanır. Daha bu üç kısa 
sonatta bile, Beethoven’ın birkaç yıl sonraki yapıtlarında 
yeniden ortaya çıkacak temalara rastlanır.

Öte yandan, ilk yaratıcılık kıvılcımları basit rondo ve 
çeşitleme kalıbına sıkışmış kalmıştır; genç sanatçının 
son yıllarda özel olarak üstünde çalıştığı ya da dinlediği 
çağdaş ustaların –C. P. E. Bach, J. Haydn, Paris’te 
çok gözde olan Papaz Sterkel ve elbette Neefe– etkisi 
fazlasıyla hissedilir onlarda.

Bonn’un siyasal ve entelektüel yaşamı Aydınlanma 
düşüncesiyle ışıklanırken, Beethoven besteci olur. 
Başpiskopos-prens 15 Nisan 1784’te ölür. Onun yerine 
İmparator II. Joseph’in en küçük kardeşi, Avusturya 
Arşidükü, Habsburg hanedanından Maximilian Franz 
seçilir. Müziğe çok meraklı biri olan Maximilian Franz 
Viyana’da Mozart’la ilişki kurmuştur. Hatta Mozart’ı 
Bonn’a çekmeyi de kendisinin düşündüğü söylenir.

II. Joseph’in izinden gitmeye karar verip, öncelinin 

XVIII. 
yüzyılın 

ikinci yarısı 
boyunca, 
pianoforte –çağdaş 
piyanonun ilk 

biçimi– klavsenin 
(üstte) yerini neredeyse 
tümüyle alır. Yeni çalgı 
güçlükle duyulabilen 
pianissimo’dan 
güçlü fortissimo’ya, 
karşıtlıkları kolaylaştırır; 
Beethoven’ın biçemine 
özgü o ince ayrım 
yelpazesini oluşturan şey 
de budur.
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Beethoven’ın 
zamanında, 

müzik toplum içinde 
olduğundan çok 
salonlarda, belli 
bir kesime yönelik 
olarak çalınır: Şarkılar 
söylenir, –yeri 
geldiğinde flüt ya da 
kemanla– sonatlar 
çalınır, müziğe daha 
düşkün çevrelerde de 
dörtlülere rastlanır. 
Joseph Haydn (üstteki, 
yuvarlak resim) türü 
incelikte öyle bir 
noktaya taşır ki, o 
dönemde söylendiği 
gibi “işin erbabı”nın 
gözüne girer. Mozart 
ile Beethoven da 
çalışmalarının büyük 
bir bölümünü oda 
müziğine ve özellikle 
dörtlülere ayırırlar 
(yanda, oda müziği 
sahnesi).
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hükümdarlığında kurulan küçük akademiyi 
üniversiteye dönüştürür. Beethoven da 1789’da, 
Kant’ın felsefe derslerini dinlemeye gidecektir oraya. 
Aydınlanma yandaşları, uzun süredir yetinmek zorunda 
oldukları yarı gizlilik durumundan artık çıkmanın 
uygun olacağını düşünüyorlardır. Neefe Bavyeralı 
Aydınlanmışlar locasını dağıtıp, onun yerine daha 
geniş bir kitleye açık olan, aynı Aydınlanma savlarını ve 
çağdaş yazın yapıtlarını yayan bir Okuma Derneği kurar. 
Beethoven’ın arkadaşlarının çoğu –kimisi sürekli, kimisi 
daha seyrek– Okuma Derneği’ne gidip gelir.

Beethoven Bonn sarayından ilk ücretini alır

Maximilian Franz, ağabeyi Joseph’in Viyana’da yaptığı 
gibi, saraydaki kültür yaşamına doğrudan müdahale 
eder. Tiyatro Derneği üyelerini kovar ve Haziran 1784’te 
çalışanlarının durumuyla ilgili genel bir rapor ister. 

Johann van Beethoven 
raporda çok yoksul ve 

sesini yitirmekte 
olan, zararsız biri 
olarak anlatılmıştır; 
sanatındaki ustalığı 
kabul edilen 
oğlu Ludwig ise 
Lucchesi’nin uzun 
süreli yokluğunda 
orgda onun 
yerini almıştır. 
Davranışları saygı 
değerdir, ama para 
almıyordur. Bunun 

sonucunda, 
başpiskopos-

prens 
Johann’ın 

ücretini 

1784’te başpiskopos-
prens seçilen, 

Habsburg hanedanından 
Maximilian Franz 
(solda, portre), o sıralar 
on dört yaşında olan 
Beethoven’a, Viyana 
Tiyatro Derneği’nin 
ikinci orgcusu sıfatıyla 
ilk resmi görevini vererek 
meslek yaşamının 
başlarında destek olur. 
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on beş florin düşürüp, oğluna ikinci orgcu sıfatıyla yılda 
yüz elli florin verir.

Ludwig müzik mesleğinde sevinçle ilerlerken, ailenin 
babası şaraba olan düşkünlüğüne kendini gitgide 
daha sık kaptırır. Öğrencileri birer birer onu bırakır. 
Evdeki yaşam çok can sıkıcıdır. Ludwig o ortamdan 
kaçabildiğinde, yaşamının sonuna dek kendisine bağlı 
kalan arkadaşları Wegeler’lere ve özellikle Breuning’lere 
gider.

Maximilian Franz saraydaki müziğin düzeyini 
ne pahasına olursa olsun yükseltmek istemektedir. 
Eğitimini Mozart’ın yanında tamamlasın diye Ludwig’i 
Viyana’ya yollamaya karar verir. Viyana genç müzisyen 
için, Mozart’ın da altı yıl önce yazdığı gibi “dünyanın en 

Üstte, “Genç 
Beethoven 

Mozart’ın evinde” adlı 
gravür. Piyanoda, genç 
besteci var. Onun 
arkasında, ayakta duran 
Mozart konuklarından 
susmalarını ve o harika 
genci dinlemelerini 
istiyor. Mozart’ın genç 
besteci için: “Kendinden 
çok söz ettirecek!” dediği 
söylenir.
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güzel yeridir”. En büyük ustalar, en güzel konserler, 
en güzel tiyatrolar oradadır.

Nisan 1787’de, daha imparatorluk başkentine 
geleli iki hafta bile olmamışken, Bonn’dan 
annesinin ağır hasta olduğu haberi gelir. Döner 
dönmez, 17 Temmuz’da, Maria Magdalena’nın 
dünyaya gözlerini kapayışına tanık olur.

Beethoven’dan birkaç ay sonra, genç Kont 
Ferdinand von Waldstein da onun ardından 
Bonn’un yolunu tutar. Töton Şövalyeleri’nin üyesi, 

Beethoven’ın genç 
yaşlarındaki 

ünü her şeyden 
önce olağanüstü bir 
doğaçlamacı olmasından 
kaynaklanmaktadır.
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müzik düşkünü, arada sırada besteler de yapan 
Kont Viyana’da Mozart’la sık sık görüşmüştür. 
Ren kıyılarına vardığında, Ludwig piyanoda 
doğaçlama yaparken ondaki yeteneğe hayran 
kalır. Waldstein yeni arkadaşına Viyana’nın 
ışığını getirir. Ama tam da o sıralarda, Johann 
van Beethoven batağa saplanmış, tam anlamıyla 
çökmüştür. Ludwig ailesine artık 
kendisinin destek olması gerektiğini 
anlar. Kasım 1789’da, Elektör’ün 
kararnamesiyle aile reisliği görevini 
kendi üstlenir ve babasının 
ücretinin yarısını doğrudan almaya 
başlar.

Beethoven ile kendisinin 
piyano öğrencisi Lorchen 

takma adlı Eleonore von Breuning 
(altta) birbirine karşı ilgisiz 
değildir. “Ah sen de benim kadar 
mutlu olabilsen keşke! İşte o 
zaman bu yıl en yüce amaca 
erişmiş olur!” diye yazar genç 
kız, öğretmenine. Ama Eleonore 

ortak bir arkadaşlarıyla, 
Wegeler’le evlenecektir; 
Beethoven Wegeler’e 

1826’da şöyle bir 
itirafta bulunacaktır: 
“Senin Lorchen’in 
portresi hâlâ bende 
duruyor; bunu 
gençliğimdeki 
aşkların, 
mutlulukların 
benim için ne kadar 
değerli olduğunu 
sana göstermek için 
söylüyorum”.



26 BÖLÜM 1

Bonn gittikçe Viyana’ya öykünmek  
istiyormuş gibi görünür

1789 ve 1790 sezonlarında, Avrupa çapında zamanın en 
gözde bestecilerinin operaları sahneye taşınır: Grétry, 
Benda, aynı zamanda Mozart’ın en büyük başyapıtları: 
Saraydan Kız Kaçırma, Figaro’nun Düğünü ve Don Giovanni.

Gelgelelim, Şubat 1790’da, tiyatro sezonu II. Joseph’in 
ölümü nedeniyle yarıda kalacaktır.

Neefe’nin Okuma Derneği bir fırsat yakalayıp, 

Viyana tiyatroyla yaşar 
(üstte, Leopoldstadt 

Tiyatrosu’nun içi). Yeni 
Elektör Bonn’un da öyle 
olmasını istemektedir. 
Programa yalnızca 
başka yerlerde seçkin 
bir izleyici kitlesinin 
beklentilerini karşılamış 
yapıtları alır. Bu yüzden 
de birinci sınıf bir 
program çıkarır.
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“Koca Babürlü”           
–Joseph Haydn 

(altta) öğrencisi 
Beethoven’a böyle seslenir– 
doyumsuz ve başına 
buyruk bir öğrencidir. 
Öğretmeniyse ne istediğini 
daha o zamandan bilen bir 
müzisyeni eğitmeye hiç de 
hazır değildir– kaldı ki, o 
müzisyen o istediği şeyi 
kesinkes kendiliğinden 

elde edebilecek 
yetenektedir.

Beethoven’a “II. Joseph’in 
Ölümü İçin Kantat” ısmarlar. 
Beethoven onun ardından II. 
Leopold’un imparatorluk tahtına 
çıkışı için bir başka kantat daha 
besteleyecek, ama bu iki kantat da 
çalınmayacaktır.

En azından, yazılan iki 
kantattan biri, Londra’da ilk 
kalışından sonra dönüş yolunda 
Bonn’dan geçerken Joseph Haydn’a 
gösterilir. Maximilian Franz yaşlı 
ustanın genç besteciyi öğrenci 
olarak alma önerisini kabul 
eder ve onu 1792 Kasımı’nın 
başında yeniden Viyana’ya 
gönderir.

Yola çıkmadan önce, 
Kont Waldstein Ludwig’e 
Viyanalı arkadaşları ve 
akrabaları için bir yığın 
tavsiye mektubu verir. 
Mozart’ın bir yıldan daha 
kısa bir süre önce öldüğü 
imparatorluk başkentinde, 
müzik her yerdedir. Dört-beş 
orkestra, bir o kadar tiyatro 
birbiriyle yarışmaktadır. 
Piyano her yerde baskındır. 
Soylu ve kentsoylu 

iyi aileler oda müziğiyle ilgilenir. 
Müzisyenler Derneği her yıl 
dullarla yetimler yararına büyük 
bir konser verir: Kentteki iki yüz 
profesyonel müzisyenin hemen hemen hepsi katılır 
bu konsere; müzik, tiyatro ve opera Viyanalılara 
neredeyse Fransa’ya karşı savaşın başladığını bile 
unutturuyordur.


