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Adieu Mozart

Nejkrásnější a nejpoutavější film o Mozartově
triumfu a lásce.

„Láska! Láska! Láska! To je duše génia.“

Praha roku 1787 přivítala Mozarta opravdu 
velkolepě. On sám o tom napsal: „Tady se nemluví 
o ničem jiném než o Figarovi, nehraje se, netroubí, 
nezpívá a nehvízdá nic než Figaro, nechodí se na 
jinou operu než na Figara!” 

Pražské publikum bylo uneseno nejen krásou 
Mozartovy hudby, ale i duchem revolty, kterou 
reprezentoval.

Tvůrci filmu vsadili na silný a emotivní příběh,
vyprávěný přítelkyní W. A. Mozarta, hvězdou 
koncertního evropského hudebního nebe, Josefinou
Duškovou: „Mozart mě poprvé slyšel zpívat na 
koncertě v Salzburgu. Bylo mu dvacet jedna let 
a můj hlas v něm vyvolával erotické vzrušení...  
Zrodil se mezi námi vztah, kterému bylo souzeno 
vydržet celý život...“ 

Josefina Dušková stála také za pozváním Mozarta
do Prahy. V Praze Mozart osobně dirigoval ve 
Stavovském divadle Figarovu svatbu a premiéru 
Symfonie D dur, která jako „Pražská”  vstoupila do 
hudebních dějin.

Nový dokumentární film věnovaný Mozartovi a Praze



Josefina Dušková byla také u zrodu Dona
Giovanniho, v jejím letohrádku Bertramka vzniklo 
v noci před premiérou 292 legendárních taktů 
předehry této opery oper. Premiéra se setkala 
s mimořádným úspěchem. 

„Včera byla poprvé provedena moje opera 
Don Giovanni, a to s ohromným úspěchem. Přál 
bych všem svým přátelům, aby měli podíl na mé 
radosti!“

U příležitosti korunovace Leopolda II. měla 
v Praze premiéru opera La clemenza di Tito.

Vztah Mozarta a Josefiny byl korunován árií,
kterou skladatel pěvkyni věnoval: Bella mia 
fiamma, addio - Sbohem, můj krásný plameni.

Film plný autentických detailů, atraktivních 
prostředí a úžasné hudby je víc než dokument. 
Je to hořící plamen, strhující vyprávění, které 
představuje méně známou uměleckou i životní 
etapu hudebního génia, který z pražského pódia 
nadšeně volal: „Moji Pražané mi rozumějí!“

Jako jediné město se Praha s Mozartem 
po jeho smrti důstojně rozloučila. Půl 
hodiny vyzváněly pražské zvony, dvanáct 
studentů s pochodněmi stálo čestnou stráž 
kolem symbolického katafalku v chrámu sv. 
Mikuláše. 

Mozartovu památku přišlo uctít na čtyři 
tisíce Pražanů. Sto dvacet zpěváků a spojené 
divadelní orchestry přednesli majestátní 
Requiem.



 Adieu Mozart
Kamera pomalu jede po zářícím svícnu, na desce bílozlatého klavíru objevuje složený list.

Ruka rozlomí pečeť složeného pergamenu.

Kráska pak v prstech nastaví dopis hořící svíci: plamen stravuje list - v zasněném pohledu se 

uvolňují vzpomínky...

Ukázky ze scénáře



Mozart a Praha

Začalo to bujaře...

Navzdory mrazu už z dálky doléhal zpěv.

Mozart se svojí Konstancí zachumláni v ovčích houních a rozpáleni vínem halekali v kočáru.

Cestu si krátili vymýšlením přezdívek.  

Po Karlově mostě přes Vltavu zamířil kočár k Hradu mezi šlechtické paláce…



 Adieu Mozart
Amadé už o Praze často slýchal – že je to musicopolis, město hudby, konzervatoř Evropy.

Spřátelil se s desítkami hudebníků, kteří odtud vzešli.

Teď mohl Prahu poprvé osobně poznat.

Mozart o tomto přijetí ihned sepsal nadšený dopis do Vídně:

„Netančil jsem, ani nekoketoval. To první, protože jsem byl příliš unaven – to druhé pro mou 

vrozenou hloupost! Zato jsem s velkým potěšením přihlížel, jak všichni poskakovali při hudbě z 

mého Figara: tady se snad nemluví o ničem jiném než o Figarovi, nehraje se, netroubí, nezpívá 

a nehvízdá nic než Figaro, nechodí se na jinou operu než na Figara a věčně na Figara!...”

Ukázky ze scénáře



Mozart a Praha

Nosticovo divadlo bylo postaveno, aby sloužilo „Patriae et Musis” - vlasti a múzám.

Mozart byl především zaujat úrovní zpěváků a orchestru. 

Mozart si vždycky potrpěl na oblečení - tentokrát se na premiéru zvlášť vyparádil.



 Adieu Mozart
Divadelní  impresário mu navíc nabídl zálohu, jestliže složí pro Prahu novou operu.

Mozart nabídku přijal.

Mozarta zaskočila zpráva ze Salcburku, že jeho otec Leopold umírá.

Ukázky ze scénáře



Mozart a Praha

Otec Leopold zemřel, aniž se viděli.

V týž den skonal Mozartovi i oblíbený špaček. Pohřeb, který mu vystrojil, byl vlastně obřadem 

za otce.

Ráno Mozart marně házel mandarinky do protějších oken, aby probudil libretistu.

Da Ponte odjel, prý byl odvolán do Vídně...

Zhrzený Mozart se ztratil a zkouška se nekonala!



 Adieu Mozart

V předvečer odkládané premiéry sem pozval celý soubor!

Dámy a kavalíři se dychtivě pustili do nevázané zábavy. 

Josefina Dušková proměnila Bertramku v honosné letní sídlo, slující pohostinností

a dobrou hudbou.

Ukázky ze scénáře



Mozart a Praha

Do rána vzniklo 292 legendárních taktů.

Z předehry neměl ještě ani notu!



 Adieu Mozart

Než Amadé opět odjel do Vídně, dala jsem do pavilónku prostřít koláčky a kávu...

Včera byla poprvé provedena moje opera Don Giovanni, a to s ohromným úspěchem.

Přál bych všem svým přátelům, aby měli podíl na mé radosti!

Všemožně se zde namáhají přemluvit mne, abych zůstal ještě několik měsíců a napsal

pro ně další operu ...

Ukázky ze scénáře



Mozart a Praha

Jakmile vstoupil, zamkla jsem zvenčí a řekla:

„Nepustím vás, dokud pro mě nesložíte slíbenou árii!”

Po Josefově smrti se váhavě chopil žezla Leopold.

Aby zpacifikoval Čechy, svolil ke korunovaci v Praze.

Taková událost se ovšem neobešla bez opery. Byl osloven osvědčený Mozart s osvědčeným 

libretem La clemenza di Tito. 



 Adieu Mozart
Mozarta neuvedli na seznamu dvorních hostí! Musela jsem se za něj osobně zaručit.

Zatím s fanfárami dorazilo do Prahy Jeho Veličenstvo s dvořanským doprovodem - 105 kočárů 

drkotalo po královské cestě přes Staroměstský rynk na most a kolem chrámu sv. Mikuláše 

vzhůru do hradního sídla.

Ukázky ze scénáře



Mozart a Praha

Korunovačního aktu v katedrále se směla zúčastnit pouze prověřená reprezentace.

Josefina, která zpívala v slavnostní mši, propašovala Mozarta postranním vchodem na

boční kůr…

Vraceli jsme se černou nocí...  

U sochy ukřižovaného dal Amadé zastavit.



 Adieu Mozart
Nezdar opery se projevil také v „Korunovačním věstníku”.

Na třetí stránce, že se taky hrála opera... veličenstva byla nejvíce okouzlena novými lustry… 

o hudbě ani slovo… jméno opery ani jejího autora není uvedeno.

Teskný úryvek z árie „Bella mia fiamma, addio....” přejde do mohutnícího Requiem.

Ukázky ze scénáře



Mozart a Praha

Dvanáct studentů stálo čestnou stráž kolem symbolického katafalku.

Praha se s Mozartem rozloučila zádušní mší v chrámu sv. Mikuláše.

Půl hodiny vyzváněly pražské zvony.



 Adieu Mozart
Začátkem roku 1787 byl Mozart pozván, aby dirigoval pražské uvedení opery „Figarova svatba“. 
Jako dík uvedl také na svém koncertě v pražském divadle novou velkou Symfonii D dur
K. 504, tzv. „Pražskou“. Ověřil si, že jeho hudbou žijí nejen salony, ale celé město. 
Na závěr svého pobytu obdržel objednávku, aby pro Prahu složil další operu. Sám si mohl 
zvolit námět. Rozhodl se pro „Dona Giovanniho“. Praha znamenala v té době pro Mozarta 
oázu naprostého uměleckého porozumění a přátelství.

V říjnu 1787 Mozart dorazil do Prahy s libretistou da Pontem. Bydlel na Bertramce, v leto-
visku pěvkyně Josefiny Duškové. Poslední noc před premiérou zde Mozart dopsal legendární
předehru. Mozartovu osobnímu uvedení „opery oper“ 29. října 1787 byla přítomna celá 
místní elita. „Don Giovanni“ přinesl Mozartovi vrcholný triumf. Mozartův výrok “Můj orchestr 
je v Praze“ dokládá oboustranný vřelý vztah mezi ním a českými hudebníky. 

Pobyty na Bertramce Mozart považoval za jedny z nejkrásnějších chvil svého krátkého života. 
Praha byla vždy označována za tajné Mozartovo město. Před odjezdem z Prahy složil pro 
Josefinu Duškovou koncertní árii „Bella mia fiamma, addio!“.

Historická fakta



Mozart a Praha

Poslední skladatelova cesta do Prahy proběhla za značně odlišných podmínek. V létě 

1791, kdy pracoval na Kouzelné flétně a Requiem, dostal Mozart narychlo objednávku na 
korunovační operu pro Prahu. Opera „La clemenza di Tito“ měla premiéru 6. září 1791. 
Slavnosti probíhaly v dramatických událostech. Leopold II. se pokoušel zachránit monar-
chický řád a osobně pak život své sestry Marie Antonietty. Zájem o operu byl podružný. Dílo 
zednáře Mozarta odsoudila císařovna výrokem „Una porcheria tedesca“.

Po návratu do Vídně, sedm týdnů před svoji smrtí, dokončil svůj jediný Klarinetový koncert 
A dur, K. 622, který napsal pro svého pražského přítele vynikajícího klarinetistu Antona
Stadlera. Premiéra díla se konala 16. října 1791 v Praze.

Když krátce nato 5.12.1791 Mozart zemřel, uctila Praha jeho památku smuteční mší Rösslera-
Rosettiho za umělecké účasti Josefiny Duškové, uspořádanou členy orchestru pražského
divadla v malostranském chrámu sv. Mikuláše, kam přišlo na čtyři tisíce Pražanů.
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