
Pokaz specjalny rękopisu 
Kwartetu fortepianowego g-moll KV 478 
Wolfganga Amadeusza Mozarta

Special presentation of  the manuscript 
of   Wolfgang Amadeus Mozart’s 
Piano Quartet in G minor K. 478



W kolekcji Muzeum Chopina znajdują się nie tylko 
jedne z najcenniejszych rękopisów muzycznych 
polskiego twórcy. W skarbcu przechowywany jest 
również wyjątkowy autograf  innego kompozytora 
– Wolfganga Amadeusza Mozarta. Prezentacja 
Kwartetu fortepianowego g-moll KV 478 to niezwykle 
rzadka okazja, aby na własne oczy zobaczyć rękopis 
muzycznego geniusza z Salzburga. Jest również 
pretekstem do opowieści o znaczeniu muzyki 
Mozarta w twórczości Fryderyka Chopina. 

Chopin debiutował na arenie międzynarodowej 
kompozycją nawiązującą wprost do dzieła Mozarta 
– Wariacjami op. 2 na temat z opery Don Giovanni – 
z których dwie pokazywane są na wystawie. Podziw 
i szacunek dla muzycznej tradycji przejawiał się u 
Chopina nie tylko w uwielbieniu dzieł Mozarta, ale 
także Jana Sebastiana Bacha. Jego preludia i fugi 
z Das Wohltemperierte Klavier stały się inspiracją do 
Chopinowskiego cyklu Preludiów op.28. 

Pamiątki chopinowskie prezentowane na 
wystawie opowiadają o wpływie tradycji klasycznej 
na jego dzieła, wybory estetyczne i wizerunek. 
Twórczość Chopina – wielkiego romantyka – niemal 
zawsze cechowały umiarkowanie i dyscyplina.

The collections of  the Chopin Museum include not 
only some of  the most valuable music manuscripts 
of  the Polish composer. The treasury also holds 
an extraordinary autograph manuscript by another 
composer – Wolfgang Amadeus Mozart. The 
presentation of  the Piano Quartet in G minor 
K. 478 is an exceedingly rare occasion to see 
a manuscript of  the genius from Salzburg with 
one’s own two eyes. It is also a pretext to talk about 
the significance of  Mozart’s music in the œuvre 
of  Fryderyk Chopin.

Chopin debuted in the international arena 
with a composition alluding directly to a work by 
Mozart – the Variations Op. 2 on a theme from 
the opera Don Giovanni – two of  which are shown 
in our exhibition. Chopin’s admiration and respect 
for musical tradition was evident in his adoration 
of  works not only by Mozart, but also by Johann 
Sebastian Bach. His preludes and fugues from 
Das Wohltemperierte Klavier became the inspiration 
for Chopin’s cycle of  Preludes Op. 28.

The Chopin memorabilia presented at the 
exhibition tell of  the influence of  the Classical 
tradition on his works, aesthetic choices and image. 
The œuvre of  Chopin – the great Romantic – was 
nearly always marked by moderation and discipline.
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