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Rękopis "Requiem" Mozarta  
w Austriackiej Bibliotece Narodowej 

 
 
Jeden z najbardziej znaczących rękopisów muzycznych świata – 

"Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta - można zobaczyć w Austriackiej 
Bibliotece Narodowej. Rękopis można oglądać do 29 kwietnia br. w ramach 
trwającej wystawy specjalnej z okazji 650-lecia Austriackiej Biblioteki 
Narodowej.  
 
 

Ze względów konserwatorskich rękopis jednej z największych kompozycji 
historii muzyki prezentowany jest wszystkim zainteresowanym przez bardzo krótki 
okres czasu. Jubileuszowa wystawa w Austriackiej Bibliotece Narodowej 
"Skarbiec wiedzy" co miesiąc prezentuje inny obiekt jako tzw. "obiekt miesiąca". 
Czasu nie zostało wiele, bo tylko do końca kwietnia można zobaczyć "Requiem" 
Mozarta. Uchodzi ono za najbardziej wartościowy i najbardziej znany eksponat w 
zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej. "Mogą tu Państwo zobaczyć obiekty, 
które prawdopodobnie tylko raz w życiu Państwo ujrzą", zachęca do wizyty 
dyrektor Johanna Rachinger. 

Rękopis mszy żałobnej znajduje się w posiadaniu wiedeńskiej biblioteki od 
1838 r. Żadne inne dzieło Mozarta nie było owiane tyloma tajemnicami, co jego 
ostatnia, niedokończona kompozycja "Requiem". Zlecenie otrzymał (co wyjaśniło 
się dopiero po śmierci Mozarta) od hrabiego Franciszka Walsegga zu Stuppach. 
Nad utworem pracował w 1791 r., aż do chwili śmierci, ale nie zdążył go ukończyć. 
Zrobił to jego uczeń, Franz Xaver Süßmayr, a prawykonanie utworu odbyło się 
1793 r.  

Eksponat prezentowany jest w przy Josefsplatz 1 w Wiedniu, gdzie można 
się wybrać w podróż przez 650 lat kultury i historii biblioteki. Ponad 170 
bezcennych obiektów, wśród nich wspaniałe rękopisy, unikalne starodruki, zapisy 
nut, wartościowe mapy, zdjęcia i grafiki – to wszystko w sali reprezentacyjnej 
Austriackiej Biblioteki Narodowej tzw. Prunksaal. Barokowa sala z XVIII w. mieści 
ponad 200.000 zbiorów, dokumentujących 500-letnią historię książki i druku. W 
kolejnych miesiącach będzie można zobaczyć tu m.in. słynną Biblię Gutenberga 
licząca 1286 stron (od 01.06 do 01.07.2018).  
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Fot. 1 Requiem (KV 626), Wolfgang Amadeus Mozart, Musikhandschrift, 1791 – © 
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Fot. 2 Josefsplatz, Kolorierter Kupferstich von Carl Schütz, 1780 – © 
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