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Dear Readers, 

Can friendship be a stronger emotional bond 

than love? Which of them is more powerful, 

which can be a stronger argument in a fight 

that is often a struggle with oneself? What are 

people capable of in the name of love - and 

what will they do in the name of friendship? 

La clemenza di Tito gives one possible answer, 

at the same time neither defining nor closing 

the issue. Though the opera was commissioned 

for political reasons and the theme was meant 

to suggest the virtues of Emperor Leopold II as 

he was being crowned king of Bohemia, its plot 

and message focus more on the inner drama of 

the individual characters, while the clemency 

of the title is essentially the ability to forgive. 

Titus is alone, like anyone who's at the top . 

Surrounded by a circle of advisers, women 

desiring a place at his side, perhaps friends, 

he is nevertheless alone in the face of having 

to make decisions affecting not his own or his 

family's fate but that of a multitude of people 

and entire state structures. Strong, though 

tired of the burden of responsibility, he has 

learned to trust himself and himself alone . 

Mozart's opera, written not many months 

before the composer's death and during his 

work on Die Zauberflote, takes an intimate 

look at a few moments in the life of a ruler who 

wants to remain human in confrontation with 

tough law, political discipline which he has to 

follow, and his friend's betrayal which tears at 

the most tender strings of his being. 

Ivo Van Hove and Jan Versweyveld have used 

a contemporary, sophisticated version of the 

box set. The elegantly designed interior on a 

softly illuminated rectangle becomes a clearly 

defined space for the whole plot . The scene 

changes, which involve rearranging the fur

niture and accessories, take place in full view 

of the audience. We are at the theatre. We are 

watching a performance intended to enrich us 

and - by presenting this example - encourage 

us to stop and think. So little, yet so much. The 

story, consistently shifted from Roman Empire 

times at the beginning of the current era to 

our reality of today, is still relevant and touch

ing. The question of the primacy of being gen

tle and understanding over firmly ruling hearts 

and minds and ruthlessly exercising power is a 

universal problem in a historical, geographical 

and cultural aspect. 

I' d like to invite you to an evening with a mas

terpiece by a musical genius, a show directed 

by Benjamin Bayl with a cast of brilliant solo

ists, a co-production with one of Europe's lead

ing theatres: La Monnaie in Brussels. You are 

invited to an evening of wonderful artistic 

impressions and profound thoughts. 

Waldemar Dąbrowski 

General Director 

of the Teatr Wielki - Polish National Opera 

Szanowni Państwo, 

czy przyjaźń może być silniejszą więzią emocjo

nalną niż miłość? Która z nich ma większą moc 

oddziaływania, która może być potężniejszym 

argumentem w walce często z samym sobą? 

Do czego zdolny jest człowiek w imię miłości, do 

czego w imię przyjaźni? 

Łaskawość yYtusa daje jedną z możliwych odpo

wiedzi, jednocześnie nie definiując ani nie domy

kając problemu. Choć opera powstała na zamó

wienie o podłożu politycznym, a temat sugerować 

miał przymioty koronowanego właśnie cesarza 

Leopolda II na króla Czech, jej treść i przesłanie 

skupiają się raczej na dramacie wewnętrznym 

poszczególnych bohaterów, a tytułowa łaska

wość jest w istocie zdolnością przebaczania. 

Tytus jest sam. Jak każdy człowiek na szczycie. 

Otoczony gronem doradców, kobiet pragnących 

miejsca u jego boku, być może przyjaciół - jed

nak samotny wobec konieczności podejmowa

nia wyborów, od których zależy nie los jego lub 

jego rodziny, ale rzesz ludzi i całych struktur 

państwowych . Silny, choć zmęczony ciężarem 

odpowiedzialności, nauczony ufać sobie i tylko 

sobie. Mozartowska opera, powstała niewiele 

miesięcy przed śmiercią kompozytora i jednocze

śnie w trakcie jego pracy nad Czarodziejskim fle

tem, jest kameralnym spojrzeniem na kilka chwil 

z życia władcy, który chce pozostać człowiekiem 

·~ 

wobec surowego prawa, rygoru polityki, któ

remu podlega i godzącej w najczulsze struny 

jego jestestwa zdrady przyjaciela. 

Ivo Van Hove i Jan Versweyveld sięgnęli po 

współczesną, wysmakowaną wersję sceny 

pudełkowej. Elegancko urządzone wnętrze na 

miękko oświetlonym prostokącie staje się wyraź

nie wyznaczoną przestrzenią całej akcji. Zmiany 

dekoracji, polegające na przearanżowaniu mebli 

i rekwizytów, odbywają się na oczach widzów. 

Jesteśmy w teatrze . Oglądamy spektakl, który 

ma nas ubogacić i - dając pewne exemplum 

- skłonić do refleksji . Tylko tyle i aż tyle . Opo

wieść, przeniesiona konsekwentnie z czasów 

imperium rzymskiego początków naszej ery do 

dzisiejszej naszej rzeczywistości, pozostaje wciąż 

aktualna i poruszająca: kwestia prymatu łagod

ności i wyrozumiałości nad stanowczym rządem 

dusz i bezwzględnym sprawowaniem władzy jest 

problemem uniwersalnym w wymiarze histo

rycznym, geograficznym i kulturowym. 

Zapraszam na wieczór z arcydziełem muzycz

nego geniusza; spektakl pod dyrekcją Benjamina 

Bayla, z gronem świetnych solistów, zrealizowany 

w koprodukcji z jedną z wiodących europejskich 

scen: La Monnaie w Brukseli. Zapraszam na wie

czór pięknego artystycznego przeżycia i głębo

kich myśli. 

\[ / WJL )łvo~ 
Waldemar Dąbrowski 

Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 





AKTi 
Sesto jest do szaleństwa zakochany w Vitellii. Dziewczyna postanawia wykorzystać go, by 

zemścić się na cesarzu Tytusie, bowiem on mimo jej miłości woli związać się z cudzo

ziemką Bereniką . Vitellia uważa się za prawowitą pretendentkę do tronu, gdyż jej ojciec byt 

cesarzem przed przejęciem władzy przez ojca Tytusa. Sesto podziwia Tytusa jako cesarza 

i przyjaciela za jego nadzwyczajne zalety. Nie jest jednak w stanie sprzeciwić się intrygom 

Vitellii. Obiecuje jej, że zawiąże spisek przeciwko Tytusowi. Przyjaciel Sesta, Annio przy

bywa z wieścią , że Tytus porzuci! Berenikę , aby zgodnie z życzeniem ludu wybrać sobie na 

małżonkę Rzymiankę . Vltellia odzyskuje nadzieję . Nakazuje Sestowi, by ten odłożył przygo

towania do zamachu stanu. Annio prosi Sesta o wstawiennictwo na jego rzecz u Tytusa, aby 

cesarz wyraził zgodę na poślubienie Servilii, siostry Sesta. Tymczasem to Tytus postanawia 

poślubić Servilię , by zacieśnić więzy ze swoim przyjacielem Sestem i zbliżyć go do tronu. 

Doradca Tytusa Publio ostrzega cesarza, że ktoś przeciwko niemu spiskuje, Tytus jednak nie 

chce wierzyć w takie insynuacje. Kiedy Servilia oświadcza Tytusowi, że kocha Annia, cesarz 

pozwala jej odejść , wyrażając swoją wdzięczność za odwagę i szczerość . Nie wiedząc , że 

Servilia odrzuciła oświadczyny Tytusa, Vitellia znowu czuje się opuszczona i namawia Sesta 

do zemsty i zbrodni. Dowiaduje się jednak, że to ją właśnie Tytus wybrał na małżonkę . Jed

nak jest już za późno , aby zatrzymać bieg wydarzeń: Kapitol plonie, a Sesto dokonał zama

chu na Tytusa. 

ACT I 
Sesto is madly in love wlth Vltellia. The young woman decides to use him to take revenge 

on Emperor Tito who, despite her love for him, prefers to be with Berenice, a foreigner. 

Vitellia considers herself the rightful heiress to the throne because her father was emperor 

before Tito's father carne to power. Sesto admires Tito as an emperor and a friend for 

his extraordinary qualities. However, he is powerless to oppose Vitellia's scheming. He 

promises to hatch a plot against Tito. Sesto's friend Annio arrives with the news that Tito has 

abandoned Berenice in order to take a Roman woman as his wife, in accordance with the will 

of the people. Vitellia regains hope. She orders Sesto to delay his preparations for a coup. 

Annio asks Sesto to intercede with Tito on his behalf, to obtain the emperor's consent to 

his marriage to Servilia, Sesto's sister. Meanwhile, Tito himself decides to marry Servilia to 

strengthen his bond with his friend Sesto and bring him closer to the throne. Tito's adviser 

Publio wams the emperor that someone is plotting against him, but Tito refuses to believe 

these insinuations. When Servilia tells Tito that she loves Annio, the emperor allows her to 

leave and expresses gratitude for her courage and frankness. Not knowing that Servilia has 

rejected Tito's advances, Vitellia feels abandoned once again and incites Sesto to revenge 

and crime. However, she discovers that Tito has chosen none other than herself for his wife. 

But it is too late to halt the course of events: the Capitol is burning and Sesto has made an 
attempt on Tito's life. 
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AKT li 
Targany wyrzutami sumienia Sesto przyznaje się Anniowi, że popełnił zbrodnię . Dowiaduje 

się jednak od niego, że Tytus przeżył zamach. Przyjaciel radzi mu, aby przyznał się do winy. 

Vitellia żąda natomiast, by Sesto wyjechał , choć on na próżno przysięga , że nie wyzna 

prawdy. Vitellia obawia się jednak, aby jej rola w spisku nie została ujawniona. Jednak zanim 

Sesto podejmuje decyzję , zostaje zatrzymany przez Publia, który prowadzi go do Senatu. 

Tytus nie może uwierzyć w zdradę najlepszego przyjaciela: czeka na wieści z Senatu, prze

konany, że cale wydarzenie było wynikiem nieporozumienia. Publio przekazuje mu wówczas, 

że Sesto przyznał się do zbrodni i został skazany na śmierć . Do zatwierdzenia wyroku brakuje 

jedynie podpisu Tytusa. Przed jego złożeniem , Tytus pragnie jednak osobiście porozmawiać 

z Sestem, by dowiedzieć się , jakie były motywy działania przyjaciela. Ta rozmowa staje się 

dla obu mężczyzn prawdziwą męczarnią: Sesto przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzial

ność za popełniony czyn i niczego nie ujawnia, gdyż nie chce zdradzić Vitellii. Na próżno 

Tytus nalega, by Sesto mu zaufał . W końcu odsyła go i przygotowuje się do podpisania 

wyroku śmierci. Po niezwykle trudnej walce wewnętrznej postanawia jednak nie karać , lecz 

ułaskawić przyjaciela. Nie poleje się krew. Annio i Servilia namawiają tymczasem Vitellię do 

wykorzystania władzy cesarzowej i przekonania Tytusa, by ułaskawił Sesta. Również Vitellia 

przeżywa ogromną wewnętrzną rozterkę i w końcu rezygnuje z tytułu cesarzowej za cenę 

życia Sesta. Przyznaje się do winy w chwili, gdy cesarz chce ułaskawić Sesta. Porażony 

nową zdradą, Tytus postanawia jednak wybaczyć raz jeszcze. • 

ACT li 
Tormented by qualms of conscience, Sesto confesses to Annio that he committed this cri me. 

However, he finds out that Tito survived the attempt. Sesto's friend advises him to admit his 

guilt. Vitellia, on the other hand, demands that Sesto go away, even as he swears in vain that 

he will never admit to the truth. Vitellia fears that her role in the conspiracy might be revealed. 

But before Sesto reaches a decision, he is detained by Publio who leads him to the Senate. 

Tito cannot believe in his best friend 's betrayal; he awaits news from the Senate convinced 

that it has all been a misunderstanding. That is when Publio tells him that Sesto confessed 

to the crime and has been sentenced to death. Tito's signature is all that is needed to seal 

the judgment. Before signing, Tito wishes to talk to Sesto in person to find out his friend 's 

motives. The ensuing conversation is tortu re for both men: Sesto takes all the blame for the 

deed and reveals nothing because he does not want to betray Vitellia. Tito begs Sesto to trust 

him, to no avail. Finally he sends him away and prepares to sign the death sentence. After 

an extremely hard struggle with himself, he decides not to punish but to pardon his friend. 

Blood will not be spilled. Meanwhile, Annio and Servilia urge Vitellia to use her power as the 

emperor's bride and convince Tito to pardon Sesto. Vitellia, too, is in great emotional turmoil, 

and finally gives up the title of empress as the price for Sesto's life . She confesses her guilt 

just as the emperor is about to pardon Sesto. Stunned by this new betrayal , Tito decides to 

show forgiveness yet another time. • 
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Przychodzi na świat 21 stycznia w Salzburgu jako siódme dziecko w rodzinie Leopolda Mozarta, 

skrzypka w kapeli miejscowego księcia arcybiskupa i i Anny Marii z domu Perti. Już jako dziecko 

wykazuje niezwykle zdolności muzyczne, z pamięci odtwarza na klawesynie utwory grane przez 

starszą siostrę , czyta nuty, podejmuje pierwsze próby kompozycji, które zapisuje ojciec. 

Wolfgang Amadeus opanowuje grę na skrzypcach. 

Rodzina Mozartów przez ponad dziesięć lat podróżuje do największych muzycznych ośrodków 

Europy. Mały Wolfgang Amadeus jako .cudowne dziecko" występował m.in. na dworach w Mona

chium, Wiedniu, Paryżu i Londynie, co wzbudzało powszechny zachwyt. 

1 stycznia w Wersalu Wolfgang przez półtorej godziny gra dla Ludwika~ i Marii Leszczyńskiej na 

organach w kaplicy zamkowej . Wiele komponuje, a napisane utwory wskazują na niezwykły rozwój 

jego talentu. Powstają pierwsze symfonie, a rok później pierwsze arie koncertowe. 

Tworzy pierwsze dzieła sceniczne, m.in. zamówioną przez teatr cesarski w Wiedniu operę komiczną 

La finta semplice, a także pierwszą, pełną rozmachu Mszę c-moll „Waisenhausmesse". 

Jako znakomity skrzypek, zostaje koncertmistrzem w Salzburgu. 

1769-73 Odbywa trzy podróże do Wioch, odwiedzając największe ośrodki muzyczne: Mantuę, Mediolan, 

Bolonię , Florencję, Rzym i Neapol. Poznaje tam największych włoskich muzyków. Studiuje też 

wioski styl operowy. 

1770 W Rzymie podczas wizyty w Kaplicy Sykstyńskiej zapisuje z pamięci wysłuchanego 9-glosowego 

Miserere Gregorio Allegriego. W podziwie dla jego geniuszu od papieża Klemensa XIV otrzymuje 

tytuł Kawalera Orderu Złotej Ostrogi. W Bolonii zostaje przyjęty do grona członków Accademia dei 

Filarmonici. Zimowy sezon operowy w Mediolanie otwiera nowa opera czternastoletniego Mozarta, 

· Mitridate, król Pontu, czego owocem są kolejne zamówienia. 

1771 Realizuje zamówienie na operę Ascanio in Alba. 

1773 W Mediolanie powstaje słynny motet Exsultate, jubilate. Rok później kompozytor otrzymuje kolejne 

zamówienie na operę , tym razem jest to opera buffa La finta giardiniera, Mozart dyryguje jej pra-

premierą. 

1773-81 Lata salzburskie. Panujący tam książę arcybiskup Hieronim Colloredo nie jest przychylny kolejnym 

podróżom artystycznym Mozartów. Kilka następnych lat Wolfgang spędza więc w rodzinnym mie-

ście . W tym czasie komponuje szereg instrumentalnych arcydzieł , m.in. kilkanaście symfonii, kon-

certy, serenady, divertimenta i utwory kameralne oraz utwory sakralne (m.in. 9 mszy) . Dojrzewa 

do decyzji o opuszczeniu prowincjonalnego Salzburga. 

1777 Jesienna podróż wraz z matką do Paryża staje się przełomem w życiu kompozytora. Bilans wyprawy 

okazuje się fatalny. Na próżno Wolfgang zabiega o posadę na dworach w Monachium i Mannheim. 

W Paryżu nie otrzymuje spodziewanego zamówienia na operę . Odmawia przyjęcia proponowanej 

mu posady organisty królewskiego w Wersalu . 

1778 Znakomite przyjęcie nowej Symfonii D-dur „Paryskiej" daje kompozytorowi nadzieję na przyszły 

czas. Jednak gdy wkrótce po ciężkiej chorobie umiera matka Wolfganga, kompozytor decyduje się 

na powrót do Salzburga. Tu powstaje kolejna seria arcydzieł , m.in. dwie dalsze symfonie, słynna 

Msza C-dur „Koronacyjna " i Nieszpory uroczyste. 
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1781 Komponuje dla dworu w Monachium wielką operę ldomeneo, król Krety, którą uważa za jedno z najlep

szych swoich dziel. Ostatnie trzy lata spędzone w Salzburgu, to niestety narastający konflikt z księciem 
arcybiskupem. Mozart rezygnuje z posady i opuszcza miasto. 

1781-91 Lata wiedeńskie. Decyzja o osiedleniu się w Wiedniu jest niemal historyczna. Największy kompozytor 

tamtych czasów porzuca kościelno-dworski mecenat i postanawia wybrać życiową i artystyczną nieza

leżność . Zarabia udzielając lekcji muzyki, organizuje też koncerty. Jego występy stają się wydarzeniem. 

1782 Znakomicie przyjęta wykonana w obecności cesarza Józefa li pierwsza wiedeńska opera kompozytora, 

singspiel Uprowadzenie z seraju. W tym samym roku kompozytor poślubia śpiewaczkę Konstancję 
Weber, poznaną kilka lat wcześniej w Mannheim, z którą będzie miał sześcioro dzieci. Jako podziękę za 

małżeństwo pisze wspanialą „Wielką " Mszę c-moll, której jednak nie ukończy. Pierwsze lata w Wiedniu 

przynoszą Mozartowi pełny sukces artystyczny i finansowy. Wkrótce jednak dobra passa mija, a jego 
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1791 

1791] 

kariera załamuje się . Jego coraz bardziej wyrafinowana muzyka zaczyna przerastać możliwości Wie

deńczyków. Kompozytor nie otrzymuje zamówień i traci uczniów. Jego niegospodarny i ekstrawagancki 
tryb życia, jaki prowadzi sprawia, że popada w ogromne długi. 

Mimo wielu niepowodzeń , we współpracy z librecistą Lorenzem da Ponte pisze najwspanialsze opery 

komiczne: Wesele Figara, rok później powstaje Don Giovanni, a następnie Gosi tan tutte (1790). Kom
pozytor otrzymuje zaproszenie do Pragi, wiąże się to z wystawieniem Wesela Figara. 

Zostaje nadwornym muzykiem Józefa 11 , cesarza Austrii (po zmarłym Glucku). Nie poprawia to sytuacji 
finansowej kompozytora. 

Ostatnia podróż na uroczystości koronacyjne Leopolda 11, następcy zmarłego Józefa li nie przynosi 
spodziewanego dochodu. 

Pisze należącą do gatunku opera seria łaskawość Tytusa . Jest to jedno z jego ostatnich dziel, kompozy

tor ukończył je na dwa miesiące przed śmiercią . Opera powstawała w wielkim pośpiechu . Zamówiona 

przez Stany Czeskie, miała być gotowa na uroczystość koronacji cesarza Leopolda li na króla Czech. 
Prapremiera odbyła się 6 września 1791 roku w Teatrze Narodowym w Pradze. 

Powstaje Czarodziejski flet do libretta Emanuela Schikanedera, ukończony na kilka miesięcy przed 

śmiercią singspiel. To ujęta w konwencję fantastycznej baśni opowieść o odwiecznej walce dobra ze 

ziem, pełna jest symboliki wolnomularskiej, bowiem Mozart był aktywnym członkiem jednej z wie

deńskich lóż masońskich . Pisze ostatnie, niedokończone dzieło - Requiem, które zamówił hrabia von 

Walsegg, chcąc tym uczcić pamięć swojej młodo zmarłej żony. Utwór ukończy po śmierci Mozarta jego 
uczeń , Franz Sussmayr. 

5 grudnia Mozart umiera w Wiedniu. Jego śmierć prawdopodobnie była skutkiem powikłań po zaka

żeniu paciorkowcem, możliwe że chorował też na niewydolność nerek i gorączkę reumatyczną . 
Za bezpośrednią przyczynę zgonu uznaje się upust krwi dokonany przez medyka na dwie godziny 

przed śmiercią kompozytora. Przypuszczenia, jakoby jej powodem było otrucie kompozytora przez 

rywala, Antoniego Salieri nie mają żadnych podstaw. Dwa dni później ma miejsce pogrzeb kompo

zytora, pochowany zostaje w bezimiennym grobie. Świadectwo zgonu zaginęło . Za trumną Mozarta 

szla garstka znajomych, którzy z powodu fatalnej pogody rozeszli się jeszcze przed cmentarzem. 

Z niewyjaśnionych powodów nie uczestniczyła w pogrzebie jego żona. Do dz iś nie udało się ustalić 
miejsca spoczynku Mozarta. • 

15 
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PIOTR URBAŃSKI 

CLEMENZA AUSTRIACA, 
NOWY SARASTRO I BRAT MOZART 

OPERA ODZYSKANA? 
Pospieszna lektura streszczenia Mozartowskiej La clemenza 

di Tito (1791) łatwo może sprowadzić ją do banalnej histo

rii o władcy, który w ciągu jednego dnia stracił trzy kobiety: 

ukochaną królową żydowską Berenikę oraz dwie kandydatki 

z rozsądku, Servilię i Vitellię ; został zdradzony przez przyjaciela 

Sesta, który ulegając - z powodu miłości - tej ostatniej, przy

gotował zamach na jego życie ; wreszcie przebaczył wszystkim 

spiskowcom i - rozkoszując się swoją cnotą tytułowej łaska

wości - tryumfuje jako władca , acz niewątpliwie ponosi klęskę 
jako człowiek . 

Tymczasem uważna lektura libretta może pokazać , że mamy 

do czynienia z tekstem znakomicie skonstruowanym, którego 

wymowa ideowa i przesianie wypisują się w dyskusje filozo

ficzno-polityczną dojrzałego Oświecenia. Co jednak najważ

niejsze, kompozytorowi udało się stworzyć prawdziwy dramat 

muzyczny, który w następnych epokach długo nie mógł znależć 

należnego mu w dziejach muzyki miejsca. Traktowano bowiem 

łaskawość Tytusa jako zdecydowanie spóżnioną próbę powrotu 

do gatunku odchodzącego w przeszłość , opera seria, który 

w Wiedniu stracił znaczenie dziesięć lat wcześniej, a sam Mozart 

nie sięgał doń od czasu ldomeneo, Re di Greta (1781 ). Pro

blematyka i ideologia dzieła , a także obecna w nim koncepcja 

bohaterów, zestawiane z dziewiętnastowieczną operą-melo
dramatem, wydawały się mocno anachroniczna, podobnie 

jak koncepcja muzyczna. Ileż na przykład pastwiono się nad 

recytatywami (recitativi semplic1), najczęściej przypisując ich 
autorstwo uczniowi Mozarta, Franzowi SOssmayrowi. 

Dopiero przełomowa inscenizacja Jean-Pierre'a Ponnelle'a 

z Kolonii (1969, nb. do dzieła mistrz sięgnął jeszcze dwukrot

nie) wprowadziła łaskawość do repertuaru teatrów operowych, 

zapoczątkowując dość długą serię interpretacji, próbujących zro

zumieć motywację postępowania tytułowego bohatera lepiej niż 

sami libreciści i kompozytor, a także dokonać psychologicznego 

bądź psychoanalitycznego, a nawet psychiatrycznego pogłębie

nia postaci, wpisując jednocześnie w dzieło to, czego w nim być 

nie mogło z oczywistych, historycznych powodów. 

METASTASIO, SENEKA, BELLARMINO 
Kiedy nadworny poeta cesarskiego dworu w Wiedniu, Pietra 

Metastasio (1698-1782) , w roku 1734 pisał tragedię La cle

menza di Tito z przeznaczeniem do umuzycznienia przez Antonia 

Caldarę (z okazji urodzin cesarza Karola VI) , nie przypuszczał, 

że stanie się ona bodaj najchętniej opracowywanym przez kom

pozytorów librettem w całej historii opery. W ciągu stu lat od 

jego powstania pojawiło się bowiem ponad czterdzieści wersji 

muzycznych, przy czym niektórzy kompozytorzy Qak choćby 

Johann Adolph Hasse) sięgali po nie więcej niż jeden raz. Wśród 

najbardziej znanych wymienić wypada Christopha Willibalda 

Glucka, Baldassare Galupiego, Pasquale Anfossiego czy Josefa 

Myslivećka . I, wreszcie, Wolfganga Amadeusa Mozarta. 

Z historycznym cesarzem Tytusem, panującym w latach 79-81, 

libretto ma niewiele wspólnego, poza odwołaniem do jego skró

towej charakterystyki zawartej w źródłach rzymskich historyków 

na czele ZŻywotami cezarów Swetoniusza, opowiadającego m.in. 
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historię o dwóch patrycjuszach, spiskujących na życie władcy, 

którzy zostali przezeń ułaskawieni. Wraz z opisanym przez 

Swetoniusza stosunkiem Tytusa do brata, Domicjana, stała się 

owa opowieść podstawą do przypisania mu cnoty łaskawości 

(clementia), która m.in. w opinii Diona Kasjusza niekoniecznie 

była zaletą , skoro doprowadziła do negatywnie ocenianego pano

wania okrutnego Domicjana. Pozostałe postaci opery są całkowi

cie fikcyjne i służą do zbudowania fabuły, mającej dowieść praw

dziwości zawartej w tytule idei, a także ukazać , w jaki sposób 

łaskawość władcy wpływa na przemianę jego poddanych. 

W streszczeniu La clemenza di Tito pisał Metastasio, parafra

zując zresztą Swetoniusza: . Starożytność nie zna lepszego ani 

bardziej umiłowanego władcy niż Tytus Wespazjan. Jego cnota 

była tak wielka, że byt nazywany ozdobą rodzaju ludzkiego". 

Niewątpliwie można sobie wyobrazić , że wioski poeta postawił 

sobie następujące zadanie. Oto napiszę dramat, który będzie 

doskonale odzwierciedlać i unaoczniać wszystko to, co o łaska

wości idealnego władcy napisał Seneka Młodszy w dialogu 

De c/ementia (ok. 55-56). Pomysł wydawać by się mógł nieco 

dziwny, gdyby nie fakt, że literatura szesnastego i siedemnastego 

wieku włączyła cnotę łaskawości w oficjalny program ideowy 

monarchii Habsburgów - clementia Austriaca. Pisarz ekspono

wał więc kategorię , która była wyraziście obecna w świadomości 

i władców, i ich poddanych, stanowiąc istotny element ideologii 

monarchii absolutystycznej, której rozkwit i szczyt przypadł na 

wiek osiemnasty. Pewnie nie bez znaczenia dla Metastasia byt 

też fakt, że jeden z najważniejszych wczesnonowożytnych trak

tatów propagujących ideat idealnego chrześcijańskiego władcy 

i jego obowiązki wobec poddanych, De officio principis christiani 

(1619) kardynała Roberta Bellarmina, dedykowany zresztą króle

wiczowi Władysławowi Wazie, nie tylko powtarzał argumentację 

rzymskiego filozofa, ale również przyczynił się do powiązania 

łaskawości z postacią cesarza Tytusa, który .tak jest kochany, 

że słusznie zyskał miano ozdoby rodzaju ludzkiego". Odtąd już 

nikt nie mógł też mieć wątpliwości, że łaskawość to cnota, która 

miejsce szczególne, żadna bowiem nie ma od niej więcej cech 

ludzkich . • Łaskawość jest to umiarkowanie umysłu, kiedy ktoś 

ma możność dokonać zemsty, albo: jest to pobłażliwość wyż

szego względem niższego przy wymierzaniu mu kary". Jest to 

taska przebaczania występkom, istotna zarówno dla winnych, 

jak i niewinnych - występek jest często wynikiem błędu , wyni

kiem przypadku czy zesłanego przez los nieszczęścia, które 

przydarzyć się mogą także temu, kto wcześniej zasługiwał na 

pochwalę . Jej przeciwieństwem nie jest sprawiedliwość, ale 

okrucieństwom , polegające na zaciekłości w wymierzaniu kary, 

sprzeczne z naturą człowieka i niegodne go. Łaskawość jest 

ważną cechą wszystkich ludzi, ale zwłaszcza władców, ponieważ 

ich potęga jest ozdobą i tytułem do stawy tylko wówczas, gdy 

wychodzi poddanym na dobre. 

Ponieważ władca jest duszą państwa-ciała, powinien postę

pować tak, by ocalić chore członki. .Cóż może być wspanial

szego, cóż może być lepszym dowodem cnoty niż przeciw

stawiać się nieszczęśliwym wyrokom losu?". Darując winę 

władca staje się podobny bogom, obdarzających swą laską 

i dobrych, i złych . Postępując zgodnie z naturą bogów, zapew

nia on sobie miejsce pierwsze po nich. Dzięki łaskawości , która 

jest jego ozdobą, panujący może dokonać więcej niż kierując 

się surowością, a przy tym zdobyć największe uznanie i zapew

nić sobie bezpieczeństwo . To ona sprawia, że poddani nie śmią 

czynić zła. „Dla niego jest tylko jedna twierdza nie do zdobycia 

- miłość poddanych" . 

Łaskawość nie jest jednak tożsama z przebaczeniem, czyli daro

waniem zasłużonej kary, oznaczającym zaniedbanie czegoś, co 

panujący powinien uczynić . Łaskawość bowiem polega bowiem 

na osądzeniu zgodnie nie z literą prawa, ale słuszności i dobroci, 

wynikającym z niezależnej decyzji panującego oraz jego hojno

ści, wspartej przekonaniem, że tak właśnie z człowiekiem nale

żało postąpić . 

w jeszcze większym stopniu przystoi chrześcijańskiemu władcy. Warto zwrócić uwagę, że najważniejszy przykład omawiany 

.Łaskawość jest cnotą najbardziej godną miłości" - rozpoczyna przez Senekę to łaskawość Oktawiana Augusta wobec spiskowca 

jej charakterystykę , odwołującą się również do przykładów i zdrajcy Cynny, analogiczny do historii La clemenza di Tito. 

zaczerpniętych z historii biblijnej, Bellarmino. (Nb. poświęcona tej historii tragedia Pierre'a Corneille'a Cinna, 
ou la C/emence d'Auguste bywa często uważana za jedną z naj-

Z obszernych rozważań Seneki wynotujmy tylko kilka najważ- ważniejszych inspiracji Metastasia.) 

niejszych myśli, które bezpośrednio odnależć można w operze. 

Otóż clementia ('łaskawość', czasem - mniej trafnie - tłuma-

czona również jako 'łagodność ' ) wśród wszystkich cnót zajmuje 
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METASTASIO POPRAWIONY 
Wbrew często powtarzanej legendzie, że Łaskawość Tytusa miała 

powstać w ciągu bardzo krótkiego czasu, niemal w pośpiechu , 

Mozart zaczął myśleć o niej mniej więcej trzy lata przed premierą . 

Ta odbyta się 6 września 1791 r. w Pradze. Formalne zamó

wienie, jako dzieła przeznaczonego do wystawienia z okazji 

koronacji cesarza Leopolda li na króla czeskiego, kompozy

tor otrzymał od impresaria Domenica Guardasoniego, dopiero 

w lipcu 1791 r. Jednak poeta dworu saksońskiego , Caterino 

Mazzola (17 45-1806) , rozpoczął pracę nad przeróbką dzieła 

Metastasia znacznie wcześniej, być może już wiosną 1789 r. 

(wówczas w Dreźnie spotkał się z kompozytorem), uwzględ

niając sugestie Mozarta dotyczące zarówno rozłożenia 

akcentów interpretacyjnych, jak i poetyki tekstu . Dokonane 

zmiany nie byty zresztą czymś niezwykłym , a raczej odzwier

ciedlały praktykę , jaka wówczas panowała w zakresie opera 

seria , niezmiennie popularnej we Florencji, w której rezydował 

przyszły cesarz Leopold. Stąd gatunek ten byt też jak najbar

dziej stosowny, jeśli nie najlepszy, jeśli chodzi o gust nowego 

władcy. 

Po kilkudziesięciu latach od powstania stworzony przez Meta

stasia schemat trzyaktowego libretta mocno się już zdezaktuali

zował. Przypomnijmy, że wprowadzał on sześć postaci , z któ

rych każda w zależności od swego znaczenia otrzymywała różną 

liczbę arii (od pięciu do dwóch) o układzie ABA!11. Arie też wień

czyły sceny. Opera była pozbawiona ansambli , a akty zamykały 

chóry. W nowej wersji Łaskawości , krótszej od oryginalnego 

tekstu o mniej więcej jedną trzecią , liczba aktów została 

zredukowana do dwóch; z dzieła Metastasia wypadł cały akt środ

kowy. Zmniejszona też została liczba arii , przypisanych poszcze

gólnym postaciom; Tytus ma więc trzy arie, Vitellia, Sesto i Annio 

po dwie, natomiast Servilia i Publio po jednej. Wprowadzono też 

arie nowego typu, o budowie ronda- otrzymali je w akcie li Sesto 

(„Deh, per questo istante solo") oraz Vitellia („Non piu di fiori "). 

Arie nie zawsze kończyły sceny, a tym samym bohaterowie po 

ich zaśpiewaniu nie schodzil i ze sceny. Przede wszystkim zaś 

wprowadzone zostały liczne ansamble, zgodnie z upodobaniem 

Mozarta, który w swych operach czynił je osią konstrukcyjną 

dzieła , wokół której budowany był pozostały materiał muzyczno

dramatyczny. To one również są precyzyjnie skonstruowanymi 

fi nałami obu aktów Łaskawości Tytusa . Ponadto Mazzola nie tylko 

skróc i ł wiele fragmentów oryginału , ale również zastąpił teksty 

arii własnymi - jak choćby najważniejszą pod względem przesta

nia arię Tytusa „Se all 'impero, amici Dei": 

Pietra Antonio Domenico Trapassi, znany pod pseudonimem 
Metastasio (1698-1782), włoski pisarz i librecista, 
© IMAGNO/Austrian Archives 

Jeśli imperium, przyjaźni bogowie, 

Potrzebuje serca surowego, 

Albo odbierzcie mi imperium, 

Albo dajcie mi inne serce. 

Jeśli wierności mojemu panowaniu 

Nie zapewniają rządy miłości , 

Wówczas nie dbam o wierność , 

Która jest owocem strachu. 

Niewątpliwie Mozart utożsamiał z postacią tytułowego lal 

wego władcy cesarza Józefa li , zmartego w lutym 179 

Tymczasem dzieło zostało wykonane z okazji koronacji 

następcy, w radykalnie zmienionym kontekście ideowo-poi~ 

nym - dwa lata po rozpoczęc iu rewolucji francuskiej. Jak 111 

Salerii w Amadeuszu Petera Shaffera .gilotyna spadła we Fra 

i rozcięła nasze życie na dwie potowy", podważając tym sarr 

- dotąd oczywisty - porządek świata , a także ideę absolutys~ 

nych rządów monarszych. 

Łaskawość Tytusa, Hans-Peter Blochwitz jako Tytus, Glyndebourne Festival 1999, © Mike Hoban I Arena PAL 

NOWY SARASTRO I BRAT MOZART 
Prześledzona przez badaczy chronologia powstawania Mozar

towskiej Łaskawości dowodzi, że kompozytor pracował nad nią 

najbardziej intensywnie w czasie, gdy napisane byty już zasad

nicze fragmenty Czarodziejskiego fletu , którego premiera odbyła 

s ię 30 września 1791 r. - w dniu ostatniego praskiego przed

stawienia opery koronacyjnej (.z ogromnym sukcesem" - p isał 

Mozart do żony) . Pozwoliło to na sformułowanie tezy o bliskości 

Tytusa i Sarastra. Jak dowodzi Daniel Heartz, związki między 

dziełam i są najbardziej oczywiste właśnie w przypadku tych 

bohaterów, którzy są jakby nowymi wcieleniami Szekspirow

skiego Prospera z Burzy. Co prawda wydaje się , że ich władza ma 

odmienny charakter: pierwszy jest władcą doczesnym, a drugi 

duchowym. Jednak panowanie Sarastra przypomina doskonale 

znaną Mozartowi władzę arcybiskupa Salzburga, a panowanie 

cesarza w ideologii rzymskiej miało również rel igijny charakter. 

Obaj są charakteryzowani jako władcy sprawiedliwi, kierujący 
s ię przebaczeniem, a nie chęc ią odwetu wobec tych, którzy 

przekroczyli prawo. Tak jak Sarastro ułaskawia Monastatosa 

i Królową Nocy, a Papagenowi pozwala iść jego własną drogą, 

tak Tytus obdarza swą laską Sesta, Vitellię i pozostałych spi

skowców. Kompozytor zresztą muzycznie traktuje obie postaci 

bardzo podobnie, przydaje im identyczną charakterystykę , ana

logicznie konstruując i prowadząc ich partie, zwłaszcza arie. 

By to sobie uświadomić , wystarczy posłuchać pierwszej arii 

Tytusa „Del piu sublime soglio", w której cesarz mówi o tym, 

że możliwość czynienia dobra jest jedyną zaletą władzy, oraz arii 

Sarastra „In diesen heil 'gen Halle n". 

W obu dziełach wątki masońskie są wyraziste nie tylko 

w porządku ideowym oraz symbolicznym. W wymiarze muzycz

nym wystarczy wspomnieć o dwóch zasadniczych tonacjach 

charakterystycznych dla muzyki masońskiej, rozbrzmiewających 

już w uwerturach: Es-dur w Czarodziejskim flecie oraz C-dur 

w Łaskawości Tytusa , czy o specyficznych układach rytmicznych 

oraz potrójnych akordach. Jak również o szczególnej roli , jaką 
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Łaskawość Tytusa , Anthony Rolle Johnson jako Tytus, Glyndebourne Festival 1995, © Guy Gravett Collections I Arena PAL 

w dwóch wielkich ariach, Sesta .Parto, parto" w akcie I oraz ron

dzie Vitelii w akcie li, odgrywa ulubiony instrument wolnomularzy 

- klarnet, któremu przypadła tu rola instrumentu koncertującego : 

są to - odpowiednio - klarnet basowy oraz rożek basetowy, 

czyli basethorn. Podczas praskiej premiery partie te wykonywał 

znakomity wirtuoz, przyjaciel kompozytora i brat mason, Anton 

Stadler - dla niego Mozart napisał też m.in. swe ostatnie dzieło 

instrumentalne, Koncert klarnetowy A-dur KV 622, którego frazy 

nietrudno wyslyszeć w Łaskawości. 

.Tytus jest postacią - komentowała Irena Poniatowska - która 

wznosi się przez różne stopnie doświadczeń , zwątpienia , do 

mądrości. Vitellia przechodzi również doświadczenie inicja

cyjne od świata negatywnego do pozytywnego; podobnie i inne 

postacie. Lud, który śpiewa Tytusowi, uosabia z kolei mądrą 

i braterską społeczność na wzór zgromadzenia masonów. [„ .] 

W La c/emenza di Tito rezygnuje już Mozart z przebierania się 

bohaterów, z konwencjonalnych chwytów teatralnych Uak to było 

w Gosi fan tutte] ; dochodzą oni do prawdy na mocy przeobrażeń 

duchowych i sity muzyki ". 
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Trzeba pamiętać , że wolnomularzem był nie tylko Mozart (od 

1784 r.; nb. w Pradze przy okazji premiery był fetowany przez 

członków tamtejszej loży) , ale również Emanuel Schikaneder, 

Mazzola natomiast co najmniej sympatyzował z masonerią. 

Po drugie, edykt Józefa li z 1785 r., nakazujący reorganiza

cję lóż i organicznie liczby członków, pomimo pokładanych 

w reformach nadziei, przyczynił się do poważnego kryzysu 

bractwa. Masońskie przesianie opery oraz lekcja łaskawości 

władcy były czytelnym komunikatem skierowanym do nowego 

cesarza i króla Czech, Leopolda 11 , a także jego syna, a zara

zem wychowanka Józefa li, Franciszka li , wrogiego wszelkim 

ideałom oświeceniowym i reformatorskim, którego panowa

nie miało niebawem przysporzyć braciom niemało kłopotów. 

W opinii osób nieprzychylnych masonom swoimi ideami wol

ności , równości i braterstwa przygotowywali oni bowiem grunt 

do rewolucji w cesarstwie, podobnej do francuskiej . 

Nie dziwi więc, że para cesarska nie zachwyciła się Łaskawo

ścią Tytusa . Wolno sądzić, że przyczyną tego była nie muzyka 

Mozarta, ale świat wartości wpisany w dzieło , który zapewne 

wydal się jej politycznie nieakceptowalny. 

JAK BRZMI LA CLEMENZA Dl TITO? 
PrZede wszystkim, bardzo spoiście i konsekwentnie, co niewąt

pliwie nie jest tylko wynikiem geniuszu kompozytora, ale również 
starannie przemyślanej i zrealizowanej koncepcji muzycznej, roz

wijającej się w przeciągu dość długiego czasu. Trzeba koniecznie 
zwrócić uwagę na uwerturę, napisaną w ostatniej niemal chwili 

przed premierą , która - zgodnie z zaleceniami Glucka sformuło

wanymi w przedmowie do Alceste spełn ia rolę dramaturgicznego 

argumentu całości. 

Podobieństwa do Czarodziejskiego fletu nie są , jak wiemy, przy

padkowe i relacja ta działa w obie strony. Po pierwsze, najważ

niejszy etap pracy nad Łaskawością dokonał się już po skom

ponowaniu zasadniczego zrębu singspielu. Po drugie, łączyło 

je to samo wolnomularskie przesianie. Po trzecie, choćby chór 

kapłanów, napisany już po praskiej premierze, jakby wprost przy

wędrował z Łaskawości. 

Słuchając Łaskawości warto pamiętać , że Mozart zawsze kom

ponował partie operowe dla określonych śpiewaków. Wpisane są 

w nie zarówno profile wokalne, jak i wynikająca z cech głosu , 

zwłaszcza barwy, interpretacja postaci. Tenorową rolę Tytusa 

przeznaczył dla Antonia Baglioniego, pierwszego wykonawcy 

Don Dttavia w Don Giovannim - śpiewaka o glosie lirycznym, 

jednak dość niskim, dobrze radzącego sobie z koloraturami, 

istotnymi w najważniejszej arii cesarza Se all'impero. Idealny 

odtwórca Tytusa winien więc dysponować głosem podobnym, 

aby uzyskać wpisaną przez kompozytora w tę partię interpreta

cję . Intuicyjne założenie , że cesarz winien być partią bohaterską, 

nie wydaje się w tym przypadku poprawne. 

Słuchanie różnych nagrań dzieła daje m.in. odpowiedź na pyta

nie, w jaki sposób realizatorzy radzą sobie z kłopotem , jaki sta

nowią rozbudowane recytatywy, tak bardzo krytykowane przez 
cale dziesięciolecia . Przyznam, że najciekawsza wydaje mi się 

pod tym względem interpretacja Rene Jacobsa (Harmonia Mundi 

2006), w której akompaniament otrzymał najbardziej rozbudo

waną postać , służącą zwłaszcza uwypukleniu emocji postaci, 

które często wpadają sobie w słowo , by dać wyraz swemu wzbu
rzeniu. Za jej przeciwieństwo można uznać opublikowaną na DVD 

inscen izację z Zurychu z roku 2005 (reżyseria Jonathan Miller, 

kierownictwo muzyczne Franz Welser-Mćist, w której zdecydo
wano s ię na eksperyment polegający na zastąpieniu recytatywów 

tekstem mówionym, wygłaszanym zgodnie z zasadami klasycz

nego aktorstwa tragicznego, co - paradoksalnie - acz stanowi 

istotne odejście od konwencji opera seria (o ile wciąż wolno 
dzieło jako taką traktować) , pozwala lepiej wybrzmieć emocjom 
i napięciom. 

Ta inscenizacja, rozgrywająca się w Rzymie lat trzydziestych 

ubiegłego stulecia, jest zresztą szczególnie warta polecenia, 

podobnie jak - bardzo kontrowersyjna - w reżyserii Marina 

Kuśeja (Salzburger Festspiele 2003), stanowiąca daleko idącą 

reinterpretację i mitu Tytusa, i dzieła . Oto władca nie jest już filo

zofem, pragnącym w praktyce pokazać prawdziwość stoickiego 

przesiania Seneki, ale raczej pensjonariuszem szpitala dla obłąka

nych .• Jest to dzieło o cierpieniach i samotności władcy, o obo

wiązkach i skłonnościach jego poddanych, o dyktacie tolerancji" 

- stwierdza reżyser. Wydaje się , że nie mamy innej możliwości jak 

pogodzić się we współczesnym teatrze operowym z dekonstruk

cją mitu łaskawego monarchy, tak bardzo dalekiej od naszych 

doświadczeń historii wieku dwudziestego i współczesności. • 

Piotr Urbański - profesor w Instytucie Filologii 
Klasycznej UAM, historyk literatury i operolog; 
ostatnio opublikował m.in. książkę „David musicus" 
i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii 
opery (Kraków 201 3), a także (z Ryszardem Danie
lem Gol ianki em) wydał tomy Od literatury do opery 
i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego 
(To ruń 201 O) i Opera wobec historii (Toruń 2012). 
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ALFRED EINSTEIN 

MOZART 
CZŁOWIEK I DZIEŁO 
I oto w lecie ostatniego roku w życiu Mozarta trafiło mu się jesz

cze jedno zamówienie. Stany Czeskie zwróciły się do niego za 

pośrednictwem impresaria Guardasoniego z propozycją skom

ponowania .uroczystej opery" z okazji koronacji Leopolda li 

na króla czeskiego. Mozart miał cztery tygodnie czasu; libretto 

było z góry wyznaczone: La clemenza di Tito Metastazja, jeden 

z najwcześniejszych (1734) wiernopoddańczych utworów cesar

skiego poety. Prawykonanie odbyło się 6 września 1791 . Nie był 

to sukces ani u ich cesarskiej wysokości, ani u publiczności. 

Przekazano nam lapidarny sąd. cesarzowej : .Una porcheria tede

sca" (.niemieckie świństwo " ) . Praski sprawozdawca Studien filr 

Tonkilnstler und Musikfreunde (Studia dla muzyków i mi/ośników 

muzyki) Kunzena i Reichardta (tom 9, s. 70) donosi: .Wielka wio

ska opera La clemenza di Tito , skomponowana przez pana kapel

mistrza Mozarta, a wystawiona tu w związku z uroczystościami 

koronacyjnymi, nie znalazła takiego powodzenia, jakiego mógł 

oczekiwać tak poza tym lubiany tu kompozytor". 

owoc pośpiechu i zmęczenia. Pośpiechu , zgoda - tak mało było 

czasu do stracenia, że SOssmayr musiał wziąć na siebie kompo

nowanie recytatywów secco, o czym się prędko zwiedziano; wie 

o tym już ów wspomniany praski korespondent, a Niemetschek 

(s. 74) to potwierdził; zmęczenia, nie - w Czarodziejskim flecie 

i w Requiem, nad którymi Mozart w tym samym czasie pra

cuje, chyba również mało widać zmęczenia. Współcześni i sam 

Mozart byli zupełnie innego zdania o Łaskawości Tytusa . W ciągu 

pozostałych lat XVIII stulecia powodzenie stale rosło i spośród 

wszystkich oper Mozarta Łaskawość była pierwszą, która dotarta 

do Londynu, i jedyną, co nie doznała okaleczeń , na które inne 

bywały tam narażone aż do całkiem niedawnych czasów. A sam 

Mozart? W swoim muzycznym notatniku wpisał: .La Clemenza 

di Tito ... ridotta a vera opera dal Signore Mazzola, poeta di 

S: A: S: l'Elettore di Sassonia" (.Łaskawość Tytusa, przerobiona 

na prawdziwą operę przez pana Mazzola, nadwornego poetę 

Jego Wysokości Elektora Saksonii"). Był to zaszczyt, którego 

Mozart nie udzielił da Pontemu ani przy Weselu Figara, ani przy 

Ale była to prawda tylko w stosunku do pierwszego wykona- Don Juanie i Gosi fan tutte ; tylko przy Czarodziejskim flecie nie 

nia. 7 pażdziernika, opierając się pewnie na relacjach małżon

ków Duszek albo klarnecisty Stadlera, mógł Mozart napisać do 

Konstancji: .„.Tego samego wieczora [30 września) wykonano 

Tita w Pradze po raz ostatni „. z nadzwyczajnym powodzeniem. 

Bedini śpiewał lepiej niż kiedykolwiek. Duecik dwóch dziewcząt 

w A-dur bisowano i chętnie powtórzono by też rondo, gdyby nie 

oszczędzano pani Marchetti. Do Stodla [Stadlera, za arię nr 9 

i 23) wolano brawo z parteru i nawet z orkiestry„ ." 

Przyjęło się mówić o Łaskawości Tytusa w słowach .należy 

żałować , że „." i szybko nad tą operą przechodzić , uznając ją za 
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zapomniał także wymienić autora libretta, Schikanedera. 

Uczucie wdzięczności , jakie Mozart widocznie żywił dla Cate

rino Mazzoli, nie było nieuzasadnione. Z pewnością byłoby dla 

niego niepodobieństwem w roku 1791 komponować muzykę do 

libretta Metastazja w stanie nienaruszonym - jak to robił za miodu 

z La Betulia /iberata , li sogno di Scipione, li re Pastore , jak to 

z Clemenza di Tito robili przed nim Caldara, Hasse, Gluck, 

Galuppi, Jommeli, Giuseppe Scarlatti, Anfossi i wielu innych. 

Libretto Metastazja do tej opery, zgodnie z praktyką opery seria 

w roku 1734, jest po protstu szeregiem .Abgangsarien" (arii przed 

zejściem ze sceny) połączonych długimi recytatywami; tekst nie 
dostarcza okazji do najmniejszego choćby duetu. To, co Mazzola 
zrobtt'z tym librettem, dowodzi nie jakiegoś braku respektu, 

recz odwagi i zręczności. .Pierwotnie trzy akty ściągnięto w dwa, 

nie kończące się recytatywy secco skrócono, teksty wielu daw
nych arii zastąpiono nowo napisanymi, korzystniejszymi dla 
kompozytora, a na koniec dodano wszystkie numery ansam

blowe - trzy duety, trzy tercety, finałowy kwintet pierwszego 

i finałowy sekstet drugiego aktu" (komentarz rewizyjny w Wyda

niu Zbiorowym, V, 111). 

Można by jeszcze dodać , że Mazzola dal Mozartowi sposob

ność do wspaniałego pod względem muzycznym i teatralnym 

zakończenia pierwszego aktu: pożar Kapitolu, w oddali chór 

przerażonego ludu. Mazzola nie mógł naturalnie zrobić arcydzieła 

z .dworskiego" libretta Metastazja. Tito jest kukłą reprezentu

jącą wspaniałomyślność ; rezygnuje z wybranych przez siebie 

narzeczonych, gdy tylko się dowiaduje, że nie są już wolne, 

i rozdziera wyroki śmierci , które wpierw podpisał. Vitelia, która 

potajemnie kocha Tita, lecz sądząc, że ów nią gardzi, podżega 

do spisku przeciw niemu, to kukła reprezentująca żądzę zemsty 

i wyrzuty sumienia. Sesto, zakochany w Vitelii i użyty przez nią 

jako narzędzie usilowanego zabójstwa, jest kukłą reprezentującą 

zakochanie i skruchę . Mamy jeszcze dwie kukły: Servilię , sio

strę Sesta, i Annia - przyjaciela Tita i Sesta - w którym Servilia 

się kocha. Mamy też oczywiście nieuniknionego .confidenta" 

Publia, dowódcę pretorianów, zaufanego Tita. Z tych kukieł nie da 

się zrobić żywych ludzi przez samo uproszczenie mechanizmu 

akcji czy skrócenie dialogów. Mazzola niekiedy nawet niezręcz

nie uszkodził mechanizm akcji, która w oryginale Metastazja, jak 

zawsze w jego dziełach , poruszana jest za pomocą precyzyjnej 

maszynerii. Ale dzięki temu uzyskał stokroć odpowiedniejsze 
libretto operowe. 

Libretto to ma formę - naturalnie nie charakter - opery buffa. 

Dwa akty jak w operze buffa, a zakończenie pierwszego aktu 
zaplanowane ściśle według jej zasady, polegającej na zawie

szeniu akcji bez rozstrzygnięcia . Zamiast arii - ansamble, wartki 

rozwój akcji, w ansamblach odzwierciedlenie przeciwstawnych 

uczuć . Dewizą tak dla Mazzoli, jak dla Mozarta była zwięzłość. 
(może to polecenie dworu.) Pisze więc Mozart tylko dwie dłuższe 
arie: arię Sesta (nr 19), najsłynniejszą w tej operze, oraz rondo 

- arię Vitelii (nr 23), wprowadzającą bezpośrednio - bardzo 

efektowne - złowróżbny .marche de supplice", scenę końcową. 
Nakaz zwięzłości był tak silny, że Mozart zupełnie usunął arię Tita 

spomiędzy siódmej i ósmej sceny drugiego aktu. Sławne duet

tino (nr 3) Sesta i Annia, liczące dwadzieścia cztery takty, jest 

piosenką - rzecz w operze seria niesłychana . Arie nie mają ritor
neli; rzadko tylko powrót pierwszej części ; prawie wszystkie zbu

dowane są nlł zasadzie szybkiej gradacji. Konstrukcja wszyst

kich ansambli opiera się na psychologicznych kontrastach: tak 

jak w tercecie (nr 1 O) , gdzie Vitelia, wybrana przez Tita na żonę , 

daje wyraz swej konsternacji , przy czym dwaj świadkowie , Annio 

i Publio, zupełnie fałszywie interpretują jej uczucia; albo (jeszcze 

piękniej) w tercecie nr 14, w którym Sesto, aresztowany przez 

Publia, żegna się z Vitelią , a jednocześnie oprawca nagli go do 

pośpiechu , nie mogąc jednak stłumić swego współczucia . Rów

nież wszystkie fragmenty o charakterze dekoratywnym - marsze 

i chóry - są krótkie, niezmiernie plastyczne i barwne. Pośpiech 

i naglący termin wykonania zamówienia zmusiły Mozarta do 

największej prostoty, nawet w partii orkiestrowej, nawet w ele

mentach koncertujących - jedynie Stadlera zaopatrzył obficie 

w dwu wspomnianych ariach, w partiach klarnetu i rożka base

towego. Uwertura stała się siostrzanym dziełem uwertury do 

Czarodziejskiego fletu; jest uwerturą uroczystą i charaktery
styczną zarazem. 

Mozart zrobił , co mógł. Powtarzam: nie był rewolucjonistą , nie 

chciał rozsadzać ram opery seria, rozszerzył je tylko do granic 
możliwości. • 

Fragment tekstu pochodzi z książk i Mozart. Czlowiek i dzielo 

w przekładz ie Stefana Jaroc i ńskiego. PWM, Kraków 1975 

Alfred Einstein (1880-1952) - niemiecki muzykolog, 
od 1944 roku był obywatelem USA. Kry1yk muzyczny, 
redaktor, wykładowca na uczelniach amerykańskich . 

Istnieją sprzeczne informacje dotyczące pokrewieństwa 
ze słynnym fizykiem Albertem Einsteinem, niewyklu
czone, że byli da lekimi kuzynami. 
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ULRICH SCHREIBER 

MIEDZY „NIEMIECKIM ŚWIŃSTWEM" 
A „PRAWDZIWA OPERA" 
O HISTORII POWSTANIA I RECEPCJI TYTUSA MOZARTA 

W swojej książce Die Opem Mozarts Anna Amalie Abert, córka 

znanego badacza twórczości Mozarta, Hermanna Aberta, napi

sała w roku 1970, że Mozart jest najstarszym kompozytorem, 

którego mistrzowskie dzieła operowe „ dziś jeszcze w sposób 

oczywisty należą do repertuaru teatralnego. Nie wymagają one 

opracowania, ich wystawienia nie potrzebują wyjaśnień , czy też 

usprawiedliwień. W przeciwieństwie do oper starszych mistrzów, 

Haendla i Glucka, nie są poprzedzone kontrowersjami na temat 

zasadności ich wykonywania·w ogóle, czy na temat sposobu ich 

odtwarzania". Ta malowana przez wybitnego muzykologa, odno

sząca się do Mozarta .ponadczasowa, całkowicie nietypowa, 

mieniąca się wszystkimi kolorami ludzkich charakterów" idylla 

jest naturalnie fikcją. Werdykt ten dotyczy przynajmniej obu wiel

kich oper-seria kompozytora, Re di Greta z roku 1781 oraz wysta

wionej dziesięć lat później opery La c/emenza di Tito. Mozart nie

zwykle cenił ldomenea i dzięki różnego rodzaju planowanym, jak 

też częściowo urzeczywistnionym zmianom formy pierwowzoru, 

próbował bardziej przystosować tę operę do potrzeb teatru. 

Liczni .poprawiacze" Tytusa nie mogą natomiast powoływać się 

na praktykę samego mistrza. Mimo to dzieło przez dziesiątki lat 

wystawiano w zniekształconych wersjach nawet w tak słynnych 

miejscach kultu Mozarta, jak np. Salzburg. Jeśli chodzi o odbie

ganie od oryginalnego dzieła , wersje te dorównują różnym „opra

cowaniom" (.przeróbkom") /domenea . Dopiero w początkach 

lat siedemdziesiątych naszego stulecia, kiedy obie opery opu

blikowano w ramach serii Neue Mozart-Ausgabe w optymalnej 

obecnie, filologicznej edycji, również w zakresie praktyki wyko

nawczej zaznaczyła się gotowość do odtwarzania dzieła zgodnie 

z oryginałem, co Anna Amelie Abert podała do wiadomości jako 

stalą cechę charakterystyczną w historii recepcji Mozarta. 
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W przypadku Tytusa należy wymienić przede wszystkim fran

cuskiego reżysera Jean-Pierre'a Ponnelle, który przekonał świat 

muzyczny o możliwości wystawiania tej opery bez zmieniają

cych ją dodatków. Zabieg artystyczny Ponnelle'a polegał po pro

stu na tym, żeby nasz - nie występujący w stosunku do opery 

Don Giovanni czy Figaro - wyraźny dystans do Tytusa skrócić 

w perspektywie historycznej. Dokonał tego dzięki przeniesieniu 

właściwego czasu akcji z roku 79 naszej ery do okresu, któ

rego dolną granice stanowi napisanie po raz pierwszy muzyki 

do libretta Pietra Metastasia przez Antonia Caldarę w ramach 

uroczystości imieninowych cesarza Karla VI w Wiedniu, w roku 

1734, a górną granicę - rok 1791 , tj. rok praskiej prapremiery 

opery Mozarta, która odbyta się z okazji koronacji cesarza 

Leopolda na króla Czech. Ideę tę Ponnelle urzeczywistniał stop

niowo: najpierw w 1969 roku w Kolonii, dwa latach później na 

festiwalu w Monachium i wreszcie w 1876 roku na festiwalu 

w Salzburgu. Dopiero dzięki tym .zabiegom" interpretator

skim Tytus osiągnął w ogólnej ocenie wartości taki poziom, 

który umożliwia zaszeregowanie go w kategorii mistrzowskich 

oper Mozarta. (Zresztą w przypadku ldomenea sprawa ma s ię 

o dziwo podobnie, jeśli nawet jest to jeszcze bardziej skompli

kowane) . Warunkiem wstępnym dla wprowadzenia La c/emenza 

di Tito do repertuaru operowego, byty obok wydania sprawdzo

nych naukowo tekstów nutowych także badania szczegółowe. 

Wśród nich największe znaczenie miały prace praskiego bada

cza muzyki, Tomislava Volka. Udało mu się mianowicie pozba

wić podstaw negatywny . image", który towarzyszył tej operze 

od czasów romantyzmu. Volek dokonał tego, korygując niektóre 

liczby i daty, które zbyt długo rozpowszechniane byty w fałszy

wej wersji. 

zanim jednak zajmiemy się tymi poprawkami, trzeba jeszcze 
wspomnieć o tym, że pomimo małego powodzenia na prapre

mierze (publiczność wprawdzie otrzymała od dworu karty wol

nego wstępu według ścisłej selekcji wstępnej, musiała jednak 

aż do ukazania się cesarskiej pary czekać dwie i pól godziny 

i reagowała na następującą potem muzykę w mało przychylny 

sposób; muzyki tej na domiar artyści nie opanowali wystarcza

jąco) . La c/emenza di Tito stała się jednym z najwcześniejszych 

sukcesów teatralnych Mozarta. Kompozytor nie dożył jednak 

tego triumfu. Jeżeli na praktyczne rezultaty badań Volka spojrzy 

się od strony ideologiczno-krytycznej, to ten ówczesny zachwyt 

dla dzieła byłby następstwem błędnej oceny jego wartości. 

Albo może . lud" miałby tak bardzo wierzyć autorytetom, żeby 

z całą naiwnością uznać operę za artystyczny akt przemiany 

świeckich wielmożnych panów? W każdym razie to święto 

pańskiej łaskawości nie zrobiło większego wrażenia na cesa

rzowej - bez ceregieli określiła sztukę jako .porcheria tede

sca" (.niemieckie świństwo " ) . Prawdopodobnie byto tak, że 

utopia o humanitarnym królestwie Habsburgów, którą Mozart 

po zmianach dokonanych w oryginalnym libretcie Metastasia 

przez saksońskiego poetę dworskiego Caterina Mazzollę ujął 

w sposób muzyczny, została przez samych panujących uznana 

za nieprawdopodobną. Tak samo lud rozpoznał w dziele wła
śnie te utopijne elementy, nie dostrzegając w tym - tak jak się 

to później działo - czystej afirmacji. Zmysł dla zrozumienia tak 

ukrytego wypowiadania politycznych życzeń zaginął jednak już 

na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to preromantycy ze swoją 

niemal prerafaelowską egzaltacją Mozartem (np. poeta Wac

kenroder ukuł pojęcie „duchowej radości " Mozarta), w istotny 

sposób przyczynili się do ukształtowania opinii, że Mozart 

byt istotą tajemniczą. Podczas gdy Cart Gustav Garus widział 
na przykładzie Mozarta . utraconą wesołość naszej muzyki" 

(muzyki romantycznej) , Mórike w swej noweli Mozart aut der 

Reise nach Prag dał klasyczny przykład późnobiedermeierow
skiej .Verdrangungs-Kunst: cierpienia Mozarta .zbiegają się 
wyklarowane i czyste w owym głębokim źródle , które tryskając 
ze stu złotych rur, niewyczerpane w zmienności swoich melo
dii, promieniuje wszystkim udrękami i całą rozkoszą człowie
czej piersi". Jako uzupełnienie do tego wszystkiego wspomnieć 
należy o demonopolizacji obrazu Mozarta, która rozpoczęła się 
od E. T. A. Hoffmanna. Poeta ten przypisywał muzyce Mozarta 
.bezpośrednie kontakty z sitami nieziemskimi! " (tłumaczenie 
swobodne). A kiedy wreszcie Soren Kierkegaard przywołał 
w swoim fascynującym eseju o Don Giovannim - . zmysłowo
erotyczny geniusz" Mozartowskiej muzyki, a tym samym 

jej autonomię w racjonalnym dysponowaniem słowem , która 

sama burzy .wstępną niewinność " Don Giovanniego, wówczas 

marzenie Mozarta o humanitarnym królestwie Habsburgów nie 

natrafiło już na żadną odpowiednią gotowość do odbioru. I tak, 
jak gdyby hiśtoriografia ukryć miała historyczne błędy, umac

niały się legendy wokół Tytusa, które począwszy od wydanej 

w 1798 roku książki Franza Xavera Niemetschka Leben des k.k. 
Kappelmeisters Wolfgang Amadeus Mozart przyjmowane byty 
przez wiele generacji badaczy muzyki Mozarta. 

Legendy te mówią, że Mozart jako śmiertelnie chory człowiek 
(wartościując: bez przypisywanej mu w pozostałych wypadkach 

własnej inspiracji) spisał Tytusa w ciągu 18 dni, a mianowicie 

w formie opery seria, której już dawno nie lubił. W rzeczywisto

ści jednak nie może być o tym mowy. Plan napisania muzyki 

do Tytusa wywodzi się z roku 1789, kiedy krążący między Dre

znem, Pragą a Warszawą impresario teatralny, Domenico Guar

dasoni szukał kompozytora do tego tematu, Mozart ze swej 

strony po napisaniu Don Giovanniego interesował się inną formą 

operową, ale zajął się w pierwszym rzędzie zamówieniami na 

skomponowanie oper Gosi fan tutte i Zauberflote. Mimo to jed

nak musiał prawdopodobnie przyjąć propozycję Guardasoniego, 

w końcu suma wynosiła 200 dukatów, a zatem dwa razy tyle, 

co zazwyczaj. Fakt, że Mozart nie zaakceptował jednak orygi

nalnego libretta Metastasia, spowodowany był przede wszyst

kim względami dramaturgii. To, że w ogóle odgrywała ona dla 

Mozarta jakąś rolę , obalałoby pochodzącą również z XIX wieku 

legendę o negatywnym wydźwięku dotyczącą kompozytora, 

którą Richard Wagner w swej rozprawie Oper und Drama wyrazi 

następującymi słowami: .Jeżeli chodzi o Mozarta, nic nie jest 

bardziej charakterystyczne w jego drodze twórczej jako kom

pozytora operowego, niż beztroska umiejętność właściwego 

wyboru, z którą przystępował do pracy nad utworami. Tak rzadko 

przychodziło mu do głowy, by zastanowić się nad wątpliwymi 

wartościami estetycznymi leżącymi u podstaw danej opery, że 

z tym większą swobodą brat się do komponowania, do każdego 

podsuniętego mu tekstu operowego; nie martwiąc się nawet 

o to, czy dla niego, jako .czystego" muzyka, tekst jest wdzięczny, 

czy też nie". Tymczasem słuszne jest właśnie coś przeciwnego 

w stosunku do tego, co wyraził Wagner, jako reprezentant estetyki 

muzycznej drugiej potowy XIX wieku. Zamówienie na kompozy

cję , otrzymane prawdopodobnie wiosną 1789 roku, Mozart wią

zał z mocnym postanowieniem, by najpierw .drewniane" libretto 
Metastasia zmienić· w prawdziwą operę . Zadanie to wypełnił 

Caterino Mazzola, a Mozart zaznaczył w swoim własnoręcznym 
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katalogu dziel, że Mazzola nadal sztuce charakter prawdziwej 

opery. Sam Mozart wziął się do pracy, jeśli nawet uwzględnić 

wymienione już ograniczenia techniczne - jednocześnie nad Gosi 

i Fletem. Z tego właśnie powodu szkice do nowej opery pozo

stają nieukończone , z wyjątkiem arii Vitellii , napisanej dla starej 

przyjaciółki Mozarta, Josephy Ouschek. W połowie lipca 1791 

roku Guardasoni otrzymuje po długich pertraktacjach ze Stanami 

Czeskimi zamówienie, by „ dostarczyć " operę i może zatrudnić 

Mozarta jako kompozytora. Jemu zaś pozostaje do premiery, 

dnia 6 września , około 50 dni do ukończenia szkiców. Ponieważ 

muzyki do recytatywów secco Mozart nie komponował własno

ręcznie (powierzył to ze względów czasowych prawdopodobnie 

swemu uczniowi Franzowi Xaverowi SObmayrowi), czas pozo

stający na ukończenie opery nie byt ekstremalnie krótki. Mozar

towi było na rękę , że Mazzola faktycznie dobrze wypełnił swe 

zadanie: udało mu się pogłębić dramę Tytusa , która w pierwotnej 

wersji Metastasia składała się zaledwie z uszeregowanych jedna 

po drugiej arii rozdzielonych kilkoma uroczystymi chórami. Od 

strony dramaturgicznej zabiegi Mazzolli wyglądają w ten sposób, 

że podzieli! on akcję na dwa akty i dzięki wprowadzeniu trzech 

duetów i trzech tercetów doprowadzi! do wyraźniejszego zary

sowania stosunków między poszczególnymi postaciami w ope

rze. Można powiedzieć , że La clemenza di Tito w tym stopniu 

odpowiada gatunkowi opera seria, co Zauberflóte, niemieckiemu 

singspielowi. Nieco ironicznie brzmiąca uwaga Alfreda Einsteina, 

że Mazzola dzięki swym zabiegom na oryginalnym libretcie nadal 

temu materiałowi cechy opery buffa (od strony czysto muzycz

nej dałoby się zaledwie powiedzieć o duecie Sesto - Annio (Deh 

prendi un dolce amplesso) , dotyczy stanu rzeczy o tyle , iż Tytusa 

Mozarta łączą z tradycyjną opera seria tylko cechy zewnętrzne . 

Z drugiej strony byłoby jednak nieuzasadnione przyznawać tej 

operze ową „współczesną charakterystykę " (określenie pochodzi 

od Anny Amalie Abert) , jaką Mozart przedstawi! w Don Giovan

nim i Le nozze di Figaro i która w historii opery oznacza odkrycie 

psychologii dla teatru muzycznego. Tak więc postać rzymskiego 

cesarza Tytusa, który po objawieniu w 8. rozdziale Leben des 

Titus Suetona wydaje ów słynny okrzyk „diem perditi" („straci

łem dzień " ) , kiedy to podczas uczty przychodzi mu do głowy, 

że owego dnia nie uczyni! jeszcze nikomu nic dobrego, w uję

ciu Mozarta stanowi wszystko inne, niż apoteozę wielkopańskiej 

mocy duchowej. Figura ta odpowiada raczej Mozartowskiemu 

„charakterowi", typowemu dla arii tenorowych, jaki jest nam 

najlepiej znany pod postacią Don Ottavia z Don Giovanniego: 

szlachetny belcantysta, który zawsze ma tylko reagować , ale 
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nigdy działać. Stąd staje się jasne, szczególnie w skromnej, jak 

na zwyczaje Mozarta instrumentacji , jak niewiele wspólnego ma 

ta opera z naśladowaniem barokowej akcji politycznej z wyraź

nie zaznaczonymi akcentami moralizującymi. Wspomniany na 

wstępie reżyser Ponnelle mia! słuszność , kiedy zwrócił uwagę 

na ironiczne momenty akcji Tytusa . To, że nawiązanie Mozarta 

do formy operowej, która już była historycznie nieaktualna, nie 

byto jednak wyrazem artystycznego regresu, wykazać można 

na przykład na „dalszym życiu " postaci Vitellii. Mianowicie jej 

wysoka ekspresyjność w połączeniu z niskim rejestrem sopranu, 

nad którym unosi się jedyny dźwięk kulminacyjny, zapowiada nie 

tylko Leonorę w Fideliu Beethovena i Rezię w Oberonie Webera, 

lecz również wskazuje na typ sopranu dramatycznego w Wagne

rowskim dramacie muzycznym Lohengrinie . Nie dajmy się oszu

kać klasycyzmowi form i harmonii (który w pierwszym finale jest 

bardzo chwiejny) : ten Tytus jest w znacznie mniejszym stopniu 

„piekielnie ludzki" niż Schiller zarzucał to lphigenii Goethego. • 

Tekst pochodzi z programu do polskiej premiery 
łaskawości Tytusa , która miała miejsce 

w Warszawskiej Operze Kameralnej 
24 czerwca 1990 roku. 

Urlich Schreiber (1936- 2007) - niemiecki krytyk 
muzyczny i teatralny. Publikował m.in. w Opernwelt, 
Merkur, Critique, a także Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Należał do gro na jurorów p rzyznających prestiżowe 

nagrody płytowe . Autor pięciotomowego, cenionego 
Przewodnika operowego dla zaawansowanych (Opern
filhrer tur Fortgeschirttene) , a także książek poświęco
nych kompozytorom, m.in. Mozartowi i Verdiemu. 



MOZART, TYTUS, MANDELA 
O władzy, współczesnych politykach, aktualnych kontekstach, śpiewakach świadomych 
i odpowiedzialności reżyserskiej z lvo Van Hovem rozmawia Maciej Ulewicz 

Maciej Ulewicz: W 2013 roku zrealizował Pan Łaskawość 

Tytusa dla Teatru La Monnaie w Brukseli, wcześniej opero

wemu światu tę późną operę Mozarta przywróciła legendarna 

inscenizacja Karl-Ernsta i Ursel Herrmannów w 1982 roku. Jak 

Pan sądzi, dlaczego to dzieło przez długi czas było zapomniane 

czy wręcz niedoceniane przez współczesne teatry operowe? 

lvo Van Hove: Uprzedzenia są śmiercią dla każdej dziedziny 

sztuki. Z Łaskawością Tytusa jest związanych wiele uprzedzeń. 

A przecież opera ta powinna była być traktowana po prostu jako 

kolejne zadanie, dzieło do wystawienia. 

Tekst libretta Łaskawości Tytusa autorstwa Caterina Mazzoli 

wg wcześniejszego libretta Pietra Metastasia, przez współcze

snych Mozartowi został uznany za niedorzeczny, cesarzowa 

Maria Teresa obecna na premierze opery wydała opinię, źe 

jest to kolejne „una porcheria tedesca" (niemieckie świństwo). 

Co Pan sądzi osobiście o tej historii? Czy ten specyficzny 

materiał literacki i niewiarygodną w sumie opowieść wynosi 

na wyźszy poziom przede wszystkim nieśmiertelna muzyka 

Mozarta? Jakie ważne dla swojej twórczości wątki odnajduje 

Pan w tej historii? 

Uważam, że fabula tej opery jest pełna niesamowitych znaczeń , 

odniesień do współczesności i nabiera w dzisiejszych czasach 

szczególnej aktualności. Ja postrzegam i traktuję ją jako swo

istego rodzaju medytację na temat przywództwa. Tytus staje się 

przywódcą, śledzimy proces kształtowania się prawdziwego 

przywódcy, który poddawany jest ciągłym próbom i testom. 

Jeszcze zanim rozpoczyna się rzeczywista akcja opery, Tytus 

musi podjąć zasadniczą i brzemienną w skutki decyzję , czyli 

zakończyć swoją relację z Bereniką. Zdaje sobie sprawę , że jako 

władca musi przestrzegać praw swego kraju , a w tym wypadku 

prawo zabrania cudzoziemce stania się cesarzową. A prze

cież Berenika, największa miłość jego życia jest palestyńską 
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księżniczką. Tak więc Tytus musi ponieść olbrzymie osobiste 

poświęcenie dla dobra kraju . W pierwszej fazie opery jest roz

darty dylematem, czy imperium jest wystarczająco ważne , aby 

poświęcać dla niego swoją miłość i początkowo w to wątpi. Im 

uważniej przyglądałem się nutom, tym bardziej zauważałem , że 

Mozart napisał dla niego partię bardzo rozdygotaną , niepewną, 

niezdecydowaną. W większości inscenizacji Tytus pokazywany 

jest jednoznacznie, jako człowiek , który od początku wie, czego 

chce i konsekwentnie dąży do celu. W mojej wizji Tytus wciąż 

się potyka i zmaga ze sobą do samego końca. Na początku 

wydaje się trzymać tego, co na papierze. Dopiero podczas dru

giej próby, którą jest zdrada jego serdecznego przyjaciela Sesta, 

to się zmienia. Podczas całonocnych narad z grupą doradców 

musi zdecydować , jak sobie poradzić z sytuacją. Annio mówi 

przecież dość dobitnie: prawo jest prawem, ale jako cesarz, 

Tytus może je zmienić . W tym momencie Tytus przywodzi mi na 

myśl Nelsona Mandelę , który wychodzi z więzienia po dekadach 

i świetnie zdaje sobie sprawę z historycznej powagi tej chwili. 

I podobnie jak Mandela, Tytus widzi ryzyko w sprzeciwianiu się 

prawu Rzymu, czyli sprzeciwianiu się woli ludu. Wynikiem może 

być rewolta lub wręcz rewolucja, która może doprowadzić do 

jego detronizacji. Jako prawdziwy przywódca Tytus jest przy

gotowany na poniesienie konsekwencji swojego czynu. W ciągu 

dwóch godzin widzimy, jak z władcy sztywno przestrzegającego 

zasad i prawa swojego kraju , przekształca się w pełnego współ

czucia przywódcę wizjonera. 

Opór praskiego dworu wobec premiery Łaskawości Tytusa 

tłumaczono wpisując tę operę w kontekst polityczny i przeni

kające ją idee Rewolucji Francuskiej - czy jednak ten duch jest 

dzisiaj czytelny dla współczesnych odbiorców? 

Dla mnie każda opera jest historią współczesną i tak je traktuję . 

Jako reżyser widzę swoją olbrzymią odpowiedzialność , kiedy 

pracuję nad operami, których tematy są bardzo współczesne, 

lvo van Hove, fot. Michiel Hendryckx 

które nas zajmują i dotykają wręcz bezpośrednio . Oczywistym 
jest również, że klasyczne adaptacje stają się coraz bardziej 

puste i podchodzenie do opery w jej historycznej fabule nie 

ma dla mnie żadnego sensu. Jestem absolutnie przekonany, 

że Łaskawość Tytusa bardzo rezonuje z dzisiejszą publicznością , 

bo przecież temat przywództwa jest jednym z ważniejszych 

w XXI wieku. Kiedy Obama stal się pierwszym czarnoskórym 

prezydentem USA, obiecywał prawdziwą zmianę. Po siedmiu 

latach przywództwa wydaje się zmęczony i bezsilny. Posiadał 

ogromny potencjał, ale nie potrafił ziścić swoich idei na nową 
Amerykę . To bardzo istotny znak. 

Dla europejskiego Oświecenia cesarz Tytus stał się wzorem 

władcy idealnego, tyrana, który rządził jednak łaskawie i wiel

kodusznie. Z kolei w tradycji żydowskiej, Tytus - zdobywca 

Jerozolimy, burzyciel świątyni Jahwe i sprawca wygnania 

Żydów z ojczyzny postrzegany jest jako prześladowca i zło
czyńca. Wizerunek ten jednak nie miał szans zaistnieć w tra

dycji europejskiej do XVIII wieku. Takim bohaterem jest Tytus 

również w operze Mozarta. Czy jednak w epoce niewygodnych 

pytań stawianych w dyskursie postkolonialnym nadal moźemy 
uważać Tytusa za wzór osobowościowy władcy? 

Tak. Przede wszystkim ja wcale nie widzę w nim tyrana. Jest 

człowiekiem z krwi i kości, który zmaga się ze swoimi obowiąz

kami i olbrzymią odpowiedzialnością , ale w końcu odnajduje 

sens w byciu łaskawym . Dla mnie Tytus jest przykładem humani

stycznego, ludzkiego przywódcy. Latarnią dla przyszłych liderów 
politycznych XXI wieku. 

W swoich spektaklach (Tragedie rzymskie, Mizantrop, Project 

Antoniom) niejednokrotnie ukazywał Pan świat człowieka 

Zachodu pogrążonego w autodestrukcji, zagubionego w świe

cie konsumpcjonizmu i przesytu. Czy podobnie odczytuje Pan 

postaci Łaskawości Tytusa? Co świat Rzymu ma do powiedze
nia współczesnej Polsce i Europie? 

W Polsce jestem obcokrajowcem, outsiderem. W Europie tak 

naprawdę wszyscy jesteśmy obcymi, outsiderami, ponieważ nie 

istnieje prawdziwe centrum. Mam wrażenie , że istnieje jedynie 

ekonomiczna, polityczna wspólnota, ale nie stworzyliśmy praw

dziwej wspólnoty ludzi. Trochę to kłopotliwe i dość nieodpowie

dzialne biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy stawiamy czoła tym 

samym problemom: Uważam , że Łaskawość Tytusa pokazuje 

nam możliwość zjednoczenia się zamiast tworzenia podziałów. 
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Tytus opanowuje swoją złość , frustrację i rozczarowanie i staje 

się mediatorem. Czyż nie jest to ważna lekcja, wskazówka dla 

Polski, Europy i .. . świata? 

Profesor Ewa Łętowska w książce Rozmowy na Nowy Sezon 
określiła Pana interpretację Łaskawości Tytusa operowym 
House of Cards. Jak jednak porównać bezlitosnego mordercę 
Franka Underwooda budzącego paradoksalnie sympatię 

widzów na całym świecie z łaskawym władcą Tytusem? 

Myślę , że profesor Ewa Łętowska nie odnosi się do postaci 

Tytusa w porównaniu naszej produkcji do serialu House of Cards , 

ale raczej do koncepcji artystycznej, która jest bardzo współ

czesna - znajdujemy się za kulisami władzy i obserwujemy jej 

poczynania, tak jak i w tym serialu. Wszystko jest filmowane, nie 

istnieje prywatność . Jeżeli chodzi o kostiumy do tego przedsta

wienia, to one również są tak dobrane, aby tę operę zbliżyć do 

współczesności tak bardzo, jak to tylko możliwe. 

To już Pana druga mozartowska realizacja po operze ldomeneo, 
król Krety. Co Pana w tym twórcy pociąga, intryguje, fascy

nuje, że zdecydował się Pan ponownie wystawić ten tytuł tym 
razem w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie? 

Dlatego do prób ze śpiewakami podchodzę bardzo poważnie. 

W wypadku Łaskawości Tytusa postanowiłem zachować recy

tatywy, co rzadko się zdarza. Wystawianie tej opery bez recy

tatywów jest dla mnie jednak pozbawione sensu, gdyż to wła

śnie w nich ukryta jest prawdziwa historia i wewnętrzne pobudki 

postaci. Pracowałem nad poszczególnymi znaczeniami wyrazów 

i wersów, aby śpiewacy zdobyli głębokie zrozumienie tego, co 

śpiewają i dlaczego. To z kolei ułatwiło mi pracę nad ariami, 

ponieważ są one wynikiem tego, co znalazło się w recytatywach. 

Niezwykle istotnym dla mnie jest, aby śpiewacy byli wiarygodni 

aktorsko. Staram się uwrażliwić ich na ciało, gdyż ono opowiada 

przecież drugie tyle , co głos. Moim nadrzędnym celem jest uczy

nienie z nich prawdziwych postaci. Nie chcę, żeby byli śpiewają

cymi instrumentami. 

Scenografią i reżyserią świateł zajmuje się w Pańskich przed

stawieniach Pana wieloletni współpracownik Jan Verswey

veld. Przestrzeń w Pańskich spektaklach jest niezwykle waż
nym, wręcz autonomicznym elementem dzieła, jeśli chodzi 
o przekazywanie znaczeń. Oglądając Pańskie przedstawienia 

można odnieść wrażenie, że żaden z elementów scenografii 
nie jest przypadkowy, każdy jest nośnikiem znaczeń i metafor. 
W jaki sposób osiąga się taką chirurgiczną precyzję? 

Mozart jest, podobnie jak Wagner, Ąlban Berg czy Janacek, Przygotowania, przygotowania i jeszcze raz przygotowania. Bar-

prawdziwym kompozytorem operowym. Opery ich autorstwa dzo skrupulatnie, wręcz drobiazgowo przygotowuję się z Janem 

dotykają problemów oczywiście istotnych dla czasów, w których Versweyveldem i Talem Yardenem (projekcje video) do pracy tak, 

powstawały, ale posiadają również niezwykły, bardzo uniwer- aby w rezultacie wszystkie te elementy pracowały na wynik calo-

salny przekaz i silę. Moim pragnieniem i celem jest, aby byty one ści, którym jest w tym wypadku takie wystawienie Łaskawości 

również znaczące i ważne dla współczesnej publiczności. Mozart Tytusa , które w absolutnie niepowtarzalny, osobisty i pełny zna-

pomaga mi w tym, ponieważ nie jest niczyją własnością - on czeń sposób, przywróci tę operę życiu i scenie. 

i jego twórczość należą do świata . 

Wielu twórców teatralnych posługuje się w swoich spekta-

Niedawno David Pountney, brytyjski reżyser operowy wyznał kiach projekcjami wideo, ale nie jestem w stanie wymienić 
mi, że chciałby reżyserować także w teatrze dramatycznym, wielu twórców, którzy jak Pan - w tak mistrzowski i osobny 

ale postrzegany jako właśnie reżyser operowy, takich propo- sposób używają tego narzędzia w swoich przedstawieniach. 
zycji nie otrzymuje. Panu z wielkimi sukcesami światowymi Tak samo jak scenografia, tak i wideo są integralnym elemen-
udaje się fantastycznie egzystować w tych dwóch światach. tern Pańskich dziel - za każdym razem zaskakującym, zachwy-
Krytycy podkreślają, jak kluczowe w Pana przedstawieniach cającym, w żaden sposób nieinwazyjnym i niebanalnym. 

jest aktorstwo - pracuje Pan z wybitnymi aktorami wspólcze- Proszę zdradzić , jak ten przekaz wizualny jest konstruowany 
snego teatru. Jak z kolei pracuje się z wybitnymi śpiewakami i jakie znaczenie będzie miał w tym spektaklu? 
operowymi, na czym polegają różnice? 

Nigdy nie używamy projekcji video dla uatrakcyjnienia przedsta-

Nawet najwspanialszy pomysł okazuje się nic nie warty, jeśli wienia. Mają one sens tylko wtedy, kiedy opowiadają historie, 

nie masz doskonalej orkiestry i śpiewaków, który go zrealizują. o których widzowie nie mieliby pojęcia , gdyby nie projekcje 
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właśnie . Używamy więc materiału filmowego w sposób bardzo 

dramaturgiczny. Nigdy nie interesuje nas widowiskowość pro

jekcji, staramy się raczej wnikać w wewnętrzne pejzaże postaci. 

Projekcje video pozwalają widzom przybliżyć się do postaci, 
wejść bardzo głęboko w ich psychikę, zrozumieć je. 

Antonioni, Bergman, Cassavetes, Pasolini, Visconti - często 

sięga Pan po scenariusze filmowe, teksty zrealizowane już na 
dużym ekranie. Jaka jest różnica w pracy nad scenariuszem 
filmowym, a tekstem dramatycznym? 

Jestem reżyserem teatralnym od 35 lat. Przekładanie scenariu

szy filmowych na adaptację sceniczną jest niezwykłym wyzwa

niem, które mnie i mój zespól zmusza do wchodzenia głębiej, 

do spacerów po nieokiełznanym lesie, w którym nie stanęła 

jeszcze ludzka stopa. Musimy wymyślić cały teatralny świat dla 

scenariusza, który nie był przecież planowany do wystawiana 

w teatrze. Wybieram i reżyseruję tylko takie scenariusze filmowe, 

które opowiadają historie lub dotykają tematu, których wcześniej 

nie odnalazłem w tekstach dramatycznych i sztukach teatralnych. 

Zawsze więc jest to światowa premiera, ponieważ nikt wcześniej 

przed nami nie wystawiał tych filmów na scenie. • 

Maciej Ulewicz - dziennikarz, autor i prowadzący 
program Kultura do Kwadratu , emitowany na antenie 
Polsat News 2. (współpraca : Agnieszka Rataj) 

. -

Premiera łaskawości Tytusa w brukselskim Teatrze La Monnaie, 
październik 2013 
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CATERINO TOMASSO MAZOLA 
Przekład : ANNA MAKURACKA T Y T U S A 
OSOBY: 
mus WESPAZJAN cesarz rzymski, tenor 
VITELLIA córka cesarza Viteliusza, sopran 
SERVILIA siostra Sesta, ukochana Annia, sopran 
SESTO przyjaciel Tytusa, ukochany Vitellii , sopran lub mezzosopran 
ANNIO przyjaciel Sesta, ukochany Servilii , sopran lub mezzosopran 
PUBLIO prefekt pretorianów, bas 
CHÓR Senatorowie, patrycjusze, legaci , pretorianie, liktorzy, lud 
Miejsce akcji: Rzym 
Czas akcji: rok 79 n.e. 

AKT PIERWSZJ 
Apartamenty Vitellii 

SCENA I 
Vitellia, Sesto 

VITELLIA 
Cóż to? Sesto, przychodzisz, 
by znów mi to samo oznajmić? 
Wiem, że zdołałeś 
przekonać Lentula; że jego zwolennicy 
są gotowi; że pożar Kapitolu 
będzie sygnałem do buntu. To wszystko 
słyszałam już tysiąc razy; ale moja zemsta 
jeszcze się nie dokonała . Mamy czekać , 
aż Tytus, wiedziony bezwstydną miłością , 
na moich oczach ofiaruje Berenice 
tron , który mi odebrał , i swoją rękę? 
Mów, na co jeszcze czekamy? 

SESTO 
Boże! 

VITELLIA 
Wzdychasz! 

SESTO 
Przemyśl to jeszcze, najdroższa , 

zastanów się . 

Nie odbierajmy w osobie Tytusa 
światu jego radości , Rzymowi ojca, 
nam zaś przyjaciela. 
We wspomnieniach dawnych czasów 
znajdż jemu podobnego, jeśli potrafisz. 
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Pomyśl , czy może być 
Bohater bardziej szlachetny i łaskawy. 
Gdy ma nagradzać , 
zbyt ubogi zdaje mu się jego skarbiec. 
Kiedy ma karać, 
dla każdego szuka usprawiedliwienia 
dla jego winy; 
tłumaczy ją młodzieńczym 
lub też podeszłym wiekiem. 
U jednego winowajcy chce uszanować 
honor szlachetnej krwi; 
u innego ma wyrozumiałość 
dla jego niskiego stanu. 
Zmarnowanym nazywa 
i straconym dzień , 
w którym nikogo nie uczyni szczęśliwym . 

VITELLIA 
Więc przyszedłeś , by wychwalać przede mną 
mego wroga? Już zapomniałeś, 
że ten łaskawy bohater przywłaszczył sobie 
tron, odebrany memu ojcu? 
Że mnie oszukał , uwiódł , 
(i to jest jego najcięższe przewinienie) , 
tak, że niemal go pokochałam , 
by potem, przewrotny, by potem znów 
nad Tybr wezwać Berenice! Gdyby chociaż 
rywalkę godną mnie wybrał 
spośród rzymskich piękności. 
Ale, Sesto, cudzoziemkę na wygnaniu 
stawiać naprzeciw mnie, królowej! 

SESTO 
Wszak wiesz, że Berenice 
z własnej woli wróciła . 

VITELLIA 
Dzieciom opowiadaj te bajeczki. 
Wiem coś o dawnych miłościach ; 
wiem, ile łez popłynęło , 
gdy pierwszy raz wyjechała; 
wiem, jak ją teraz przyjął , 
jakimi honorami otacza; 
wszyscy to widzą . 

Kłamca , ubóstwia ją . 

SESTO 
Ach, księżniczko , 
jesteś zazdrosna. 

VILELLIA 
Ja! 

SE STO 
Tak. 

VITELLIA 
Jestem zazdrosna, 
bo nie mogę znieść zniewagi. 

SESTO 
Jednak ... 

VITELLIA 
Jednak brak ci odwagi, 
by na mnie zasłużyć. 

SESTO 
Jestem „ . 

VITELLIA 
Jesteś zwolniony 
z wszelkich przyrzeczeń . 
Nie brakuje 
bardziej godnych wyrazicieli 
mojej nienawiści. 

SESTO 
Posłuchaj! 

VITELLIA 
Dość już usłyszałam . 

SE STO 
Poczekaj! 

VITELLIA 
Żegnaj. 

SESTO 
Ach, Vitellio, ach, moje bóstwo, 
nie odchodź! Dokąd idziesz? 
Przebacz mi, ja ci wierzę, 
byłem w błędzie . 

Czego pragniesz, rozkazuj. 
Kieruj mymi czynami. 
Jesteś mym przeznaczeniem; 
Wszystko dla ciebie zrobię . 

VITELLIA 
Nim zajdzie słońce , 
chcę , by podły zginął . 
Dobrze wiesz, że on zagarnął tron, 
który niebiosa dla mnie przeznaczyły. 

SESTO 
Twój gniew już mnie rozpala. 

VITELLIA 
Zatem na co czekamy? 

SE STO 
Niech choć twe słodkie spojrzenie 
Będzie nagrodą za mą wierność! 

RAZEM 
Tysiące UCZUĆ 
Walczą zaciekle w mym sercu. 
Nie ma duszy udręczonej 
Bardziej, niż moja. 

SCENA li 
Annio, ci sami 

ANNIO 
Przyjacielu, pospiesz się , 
Cesarz cię wzywa. 

VITELLIA 
Ach, nie zmarnuj 
tych krótkich chwil. Berenice 
Tytus je odebrał. 

ANNIO 
Niesłusznie obrażasz , Vitellio, 
naszego bohatera: 
Tytus ma władzę 
nad światem i nad samym sobą. 
Na jego rozkaz 
Berenice odeszła . 

SESTO 
Jak to? 

VITELLIA 
Co ty mówisz? 

ANNIO 
Słuszne jest twe zaskoczenie. Rzym płacze 
ze zdumienia i z radości. Ja sam 
prawie w to nie wierzę : a przecież 
byłem obecny, Vitellio, przy ich pożegnaniu . 

VITELLIA 
(O, nadziejo!) 

SESTO 
Co za męstwo! 

VITELLIA 
Rada bym usłyszała , 
jak ta, co tak się pyszniła , 
złorzeczy Tytusowi. 

ANNIO 
Przeciwnie, 
nigdy nie była bardziej czuła . 
Odjechała , lecz wiedziała , 
że odjeżdża kochana, 
i że jej najdroższego 
nie mniej, niż ją samą, 
kosztował ten trudny krok. 

VITELLIA 
Każdy lubi się łudzić. 

ANNIO 
Widać było , że Tytus musiał użyć 
całego swego męstwa, 

by pokonać w sobie kochanka: 
zwyciężył, lecz po ciężkiej walce: 
nie okazywał rozpaczy, 
lecz nie był też spokojny; 
a na jego obliczu 
(trzeba przyznać, ku jego chwale) 
widać było walkę i zwycięstwo . 

VITELLIA 
(Może jednak Tytus nie jest wobec mnie 
tak niewdzięczny, jak sądziłam) . 
Sesto, poczekaj 
z wykonaniem mego polecenia; plan 
nie jest jeszcze gotowy. 

SESTO 
Myślisz , że ja nie widzę ... ! 
Jakże mam się nie skarżyć , okrutna! 

VITELLIA 
Co takiego widziałeś? 
Jaki masz powód do skarg? 

ISESTO 
Żaden! (O, Boże!) 
Czy ktoś kiedyś doświadczył 
cierpienia równego mojemu? 

VITELLIA 
Jeśli chcesz mi być miły, 
Porzuć swe podejrzenia: 
Nie męcz mnie 
Swymi ciągłymi wątpliwościami. 
Kto ślepo wierzy, 
Ten zasługuje , by dochować mu wiary; 
Kto wszędzie widzi oszustwa, 
Zachęca , by go oszukiwać . 
Wychodzi. 

SCENA 111 
Annio, Sesto 

ANNIO 
Przyjacielu, oto chwila, 
by uczynić mnie szczęśliwym. 
Przyrzekłeś mi Serwilię . 
Brakuje jeszcze tylko zgody Cesarza. 
Teraz możesz to u niego wybłagać. 

SE STO 
Każde twoje pragnienie, 
Annio, jest dla mnie rozkazem. 
Ja także niecierpliwie wyczekuję 
tego nowego związku . 

ANNIO, SESTO 
Przyjmij słodki uścisk , 
Mój wierny przyjacielu; 
I niech na zawsze dla mnie 
Twą przyjaźń zachowają niebiosa. 
Wychodzą. 

SCENA IV 
Chór, Publio, Annio, Tytus, Sesto 

Część Forum Romanum ze wspaniałymi 
łukami, obeliskami i trofeami; 
naprzeciw widać Kapitol i prowadzącą 
do niego wspaniałą drogę. Publio, 
senatorzy rzymscy i legaci podległych 
prowincji, mający złożyć senatowi 
doroczne daniny. Tytus, poprzedzany 
przez liktorów, otoczony licznym ludem, 
schodzi z Kapitolu, za nim pretorianie. 

CHÓR 
O Bogowie, co czuwacie 
Nad losem Rzymu, 
Zachowajcie w osobie Tytusa 
sprawiedliwego, mocnego, 
Chwałę naszych czasów. 
Na końcu pieśni chóru wchodzą, 
z różnych stron, Annio i Sesto. 

PUBLIO 
do Ty tusa 
Ojcem tego kraju 
ogłasza cię dzisiaj senat 
nigdy bardziej słusznymi 
nie były jego uchwały, 
o, czcigodny i niezwyciężony. 
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ANNIO ANNIO boi się, że to dar nazbyt hojny; ANNIO mus wbrew mej woli, podążałyby moje myśli. 
Jesteś dla niej nie tylko ojcem, (Teraz, Sesto, nie dostrzega, że każdy dystans Nie mów tak, Servilio. Co mi przynosisz w tym piśmie? Wiem, że zbrodnią jest przeciwstawiać się 
lecz także Bóstwem opiekuńczym . wstaw się za mną.) skraca łaska Cesarza. Teraz nie wolno ci cesarskiej woli; ale niechaj przynajmniej 
Ludzie widzą w tobie kogoś więcej, Lecz ty nie musisz tak mnie nazywać . PUBLIO mój władca wie o wszystkim; 
niż tylko śmiertelnika , SESTO pytać go o radę . Czyż mógłbyś Są w nim imiona winnych, jeżeli mimo to chce mnie za żonę , oto moja 
więc do wyrazów czci Jak mogłeś , Panie, wybrać żonę bardziej godną SERVILIA którzy ośmielili s ię strasznymi słowami ręka . 
zacznij się przyzwyczajać . swoją p iękną królową ... cesarstwa i ciebie? Cnotę , urodę , Czemu? znieważyć pamięć zmarłych Cesarzy. 
Wspaniałą świątynię wszystko posiada Servilia. mus 
wzniesie dla ciebie senat; pragniemy, mus Wyczytałem z jej oblicza, ANNIO mus Dzięki wam, Bogowie niebiescy. 
aby tam z boskimi honorami Ach, Sesto, przyjacielu, że urodziła się , by zasiąść na tronie. Cesarz cię wybrał Okrutne śledztwo , Jest jeszcze ktoś , 
Tytusa jako Boga nad Tybrem wielbiono. co za straszna chwila! Nie sądziłem .. . Oto potwierdziły się moje przeczucia. (co za męka!) na swą małżonkę . które zmarłym się nie przysłuży, kto nie boi się wyznać prawdy, choćby i 

dość już! Zwyciężyłem ; odjechała . Polec ił (umieram), a daje mnóstwo sposobności , gorzkiej. 
PUBLIO Teraz Rzym SESTO bym zaniósł ci tę wiadomość Uaki ból!) , by fałszywie oskarżyć niewinnych. Annio przedkłada twoją wielkość 
Skarby, które tu widzisz, nie musi się obawiać , (Annio tak mówi? Sen to czy jawa?) więc ja ... nad swój pokój! Ty rezygnujesz z tronu, 
z podległych nam prowincji że pojmę ją za żonę. Jedną ze swoich córek ja byłem„. (nie mogę mówić) ; PUBLIO by pozostać mu wierną! I ja miałbym 
coroczne daniny, pragnie ujrzeć na mym tronie, mus żegnaj, Pani! Panie, jest tam też ktoś , przeszkodzić tak pięknej miłości! 
na ten cel przeznaczymy. trzeba więc spełnić to życzenie . Skoro miłość Dobrze, przekaż jej, kto śmiał twoje imię znieważyć . Ach, niechaj się nie zniży 
Niechaj Tytus nie wzgardzi na próżno wybrała moje więzy, Annio, tę nowinę . A ty chodź ze mną, SERVILIA do tak podłych uczuć serce Tytusa. 
tymi oznakami naszej miłości. chcę , by przynajmniej ukochany Sesto; Jak to! Poczekaj. Ja - małżonką mus Nie obawiaj się. Pragnę 

przyjażń je wybrała . porzuć swe wątpliwości. Cesarza? Dlaczego? I cóż z tego? związać węzeł tak godny; 
mus Niechaj z twoją się zmiesza, Będziesz miał udział Jeśli powodowała nim lekkomyślność , niechaj w przyszłości 
Rzymianie, Sesto, krew cesarska. Dziś moją żoną w panowaniu; do takiej godności ANNIO nie dbam o to; przysporzy on ojczyżnie 
jedynym wyrazem czci, jakiego pragnie Tytus zostanie twoja siostra. cię wyniosę , że zniknie prawie całkiem Bo nie znalazł jeśli szaleństwo , współczuję mu; obywateli takich, jak wy. 
jest wasza miłość ; ta ogromna przepaść , piękniejszej, szlachetniejszej, jeśli rozum, jestem mu wdzięczny! 
lecz niech ta miłość SE STO jaką utworzyli Bogowie między Sestem bardziej godnej tronu, najdroższa ... A jeśli zrobił to w porywie złości , SERVILIA 
nie przekracza swych granic, Servilia! i Tytusem. o, nieba! wybaczam mu. O, Tytusie! O, czcigodny! 
tak, by wstydzić się jej musiał i Tytus, Co ja mówię? Pani , Prawdziwa pociecho śmiertelników! 
i wy sami. mus SE STO pozwól mi odejść . PUBLIO Nie wiem, jak moje wdzięczne serce ... 
Przyniesionych darów Właśnie . To zbyt wiele, Panie. Przynajmniej ... 
nie odrzucam; Powściągnij lepiej, SERVILIA mus 
pragnę jedynie zmienić ich przeznaczenie. ANNIO powściągnij, Cezarze, swoją hojność , W takim stanie • .. . .. . . . .......... . .. . .... . ...• . ...... . .. . . ....... . • . . •. . . „ . .•• „ . .. „„ Jeśli chcesz mi się odwdzięczyć , 
Posłuchajcie : gwałtowniej, niż kiedykolwiek (O, ja nieszczęsny!) byśmy nie okazali się niewdzięczni. chcesz mnie zostawić? SCENA VII Servilio, naucz innych twej niewinności. 
straszliwy Wezuwiusz Wyjaśnij ; powiedz, Servilia, ci sami Niech się od ciebie dowiedzą, 
gorejące rzeki SESTO mus w jaki sposób? Dlaczego?„. że bardziej od miłego kłamstwa 
ze swych trzewi wyrzucił ; (O, Bogowie! Jak to? (Jeśli nie pozwolicie mi SERVILIA cenię sobie prawdę , 
wstrząsnął skałami; Annio jest zgubiony.) czynić dobra, cóż mi pozostanie?) ANNIO Do stóp Tytusa .. . choćby bolesną. 
zapełnił ruinami To jest jedyną zaletą Będę zgubiony, jeśli nie odejdę , najdroższa . 
okoliczne pola oraz pobliskie miasta. mus Najwyższej władzy : Ach, wybacz, przez wzgląd na dawną miłość , mus Ach, gdyby wokół tronu 
Zrozpaczeni ludzie Słyszałeś? Cała reszta jest udręką że cię tak nazwałem : Servilio! Cesarzowo! Wszystkie serca były takie szczere, 
rzucają się do ucieczki; Co ty na to? Nic nie mówisz? I służbą . To dlatego, że moje wargi Władza nie byłaby udręką , 
bieda gnębi tych, Co mi pozostanie, jeśli utracę przywykły tak się do ciebie zwracać . SERVILIA Lecz szczęściem. 
którym ogień wszystko odebrał. SESTO Jedyne szczęśliwe chwile, Ach, Panie, nie nazywaj mnie jeszcze Nie musieliby władcy 
Niech to złoto pomoże Któż śmiałby ci odpowiedzieć , Panie? W których pomagam cierpiącym , SERVILIA tym dumnym imieniem. Bezustannie się trapić , 
tym nieszczęsnym naprawić zniszczenia. Onieśmiela mnie twoja dobroć . W których wynoszę przyjaciół ; Ty byleś pierwszym, Najpierw mnie wysłuchaj . Muszę By odróżnić od kłamstwa 
To będzie , Rzymianie, moja świątynia . Nie mam odwagi„. Chciałbym .„ W których rozdaję nagrody Którego wiernie pokochałam ; zdradzić ci pewien sekret. Upragnioną prawdę . 

Za zasług i, za męstwo? I ty będziesz ostatnim, Wychodzi. 
ANNIO ANNIO Wychodzi z Sestem. Który zamieszka w mym sercu. mus 
Prawdziwy bohater! (Sesto cierpi ze względu na mnie.) Publio, oddal się ; lecz nie odchodż. . . . ..... . .... . ......... . ... „.„.„„ . ..... 

.. . . . „ . „ . „ . . ... . .... •• „ .•... . ... „.„„ . .. . . . .. • • •. . . ...• . . .. „ .„„ .. ANNIO Publio wycofuje się . SCENA VIII 
PUBLIO mus SCENA V Najdroższe słowa ukochanej. Servilia, potem Vitellia 
Żadne nagrody i pochwały Powiedz, o co chodzi. Uczynię wszystko, Annio, Servilia SERVILIA 
Nie będą ciebie godne! byś był szczęśliwy. SERVILIA To, że cesarski laur, SERVILIA 

ANNIO Moja słodka , droga nadziejo. ze mną, spośród tylu bardziej godnych, Jestem taka szczęśliwa! mus SE STO Nie żałuję tego, co zrobiłem . szlachetny władco , zapragnąłeś dzielić , 
Dość już, dość , przyjaciele. (Przysłużmy się przyjacielowi.) Ten, kto szlachetnie kocha SERVILIA, ANNIO jest darem tak ogromnym, VITELLIA 
Niech zbliży się do mnie Sesto; powinien tak postąpić . Serce moje, Im dłużej słucham twych słów, że zdołałby on poruszyć Czy mogę jako pierwsza 
Annio niech nie odchodzi. ANNIO porzuć dawne uczucia: Tym większa jest moja miłość. każde serce „ . Lecz „ . złożyć hold mojej cesarzowej? 
Wszyscy inni niech wyjdą . (Annio, odwagi.) twą cesarzową jest teraz ta, Gdy jedna dusza łączy się z drugą , Czy mogę uwielbić to oblicze, 
Wszyscy opuszczają atrium, która była twoją ukochaną. Jakże raduje się serce! mus dla którego, miłością pokonane, 
zostają ty lko SESTO Trzeba zamienić Ach, odrzućmy w życiu Mów„ . spokój utraciło serce Tytusa? 
Tytus, Sesto i Annio. Tytusie ... miłość na szacunek. To ona. Wszystko to, co nie jest miłością. 

O, Bogowie! wychodzą SERVILIA SERVILIA 
CHÓR ANNIO Nigdy nie wydawała mi się Me serce, Nie złość się na mnie; 
Zachowajcie, o, Bogowie. Panie, znam serce Sesta. tak piękną, jak teraz. . •..• .. • „ .......... . . . ..... . . . . •. . . .. . ... •. .. . ......• . . . . .. .. . • • „ „ ... „ Panie, nie należy już do mnie. Dawno temu być może cesarska prawica 

Już od kołyski SCENA VI Annio mi je zabrał. Nie jestem na tyle silną, tobie jest pisana. 
połączyła nas braterska miłość . SERVILIA Uroczy zakątek w siedzibie cesarza by o nim zapomnieć . Nawet z tronu Wychodzi. 
On, skromnie siebie ceniąc , Ukochany ... na Wzgórzu Palatyńskim. tą samą ścieżką , 

Ty tus i Publio z pismem. 
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Idź , jeśli nie pchnie cię do czynu . .. . . „ •• . . .. . .. . .. . . . ........ .• ...... . . . . • .. .. . .... • .... „.„ ••• „ . .. ...• Ty - zdrajcą ! Co za okropne słowo! A jednak SERVILIA, ANNIO, PUBLIO SESTO 
SCENA IX pragnienie chwaty, ambicja, uczucie; SCENA X spieszno ci na nie zasłużyć . Te krzyki Zrobił to najgorszy zbrodniarz, 
Vitellia, potem Sesto jeśli znosisz rywala, Vitel/ia, potem Publio i Annio I to kogo zdradzasz? Najwspanialszego, Budzą we mnie lęk . Potwór, 

który skradł moją miłość , wzgardził nią, najbardziej sprawiedliwego, (Wchodzi Vitellia .) Zrobił to ... 
VITELLIA który znów mażę ci ją odebrać , VITELLIA najbardziej łaskawego 
Jeszcze drwi sobie ze mnie? uznam, że jesteś największym tchórzem na Przekonasz się , Tytusie, władcę na ziemi, któremu zawdzięczasz to, CHÓR VITELLIA 
Mam znosić świecie . że nie jest tak podłe moje oblicze. ile znaczysz, kim jesteś . Doprawdy, Ach! Milcz, szalony, 
jej bezwstydną pogardę? Potrafi uwieść przynajmniej pięknie mu się odwdzięczasz. Wyniósł cię , Nie przyznawaj się . 
Z jaką wyższością SESTO twych przyjaciół , jeśli jego uroda byś został jego zabójcą . .. . • ... ... .......... • „ •... .. •....... „ „ . ..... ...• . .. •• „ ...• . ..... ... „. 
mnie tu zostawiła! Okrutny Tytusie, Atakujesz mnie z tylu stron! nie wystarczy, abyś ty mnie pokochał. Niechaj mnie ziemia pochłonie , SCENA XIII VITELLIA, SERVILIA, SESTO, 
mało ci było Dość już , dość , zaraziłaś mnie, Jeszcze pożałujesz ... zanim się takim stanę . Nie mam serca, ANNIO, PUBLIO 
Berenice uczynić moją rywalką? Vitellio, swą wściekłością . Wkrótce ujrzysz, Vitellio, zadośćuczynić twemu gniewowi. VITELLIA A więc zgasła gwiazda, 
Więc jestem jak płonie Kapitol , a to ostrze PUBLIO Prędzej bym umart, niż zadałbym mu cios. Kto mi powie, na Boga, Pokój niosąca. 
ostatnią spośród żyjących. w piersi Tytusa ... Tu jesteś , Vitellio? Prędko , Kapitol staje w ogniu, pożar Gdzie jest Sesto? 
Ach, drżyj , niewdzięczny, (Ach, Bogowie! Lód Tytus udaje się do twoich komnat. rozprzestrzenia się stopniowo. (Nienawidzę WSZYSCY i CHÓR 
drżyj , bo mnie znieważyłeś . ścina mi krew w żyłach ... ) Trzeba przeszkodzić ... ale cóż to, I boję się samej siebie.) Co za mroczna zdrada, 
Dzisiaj jeszcze krew twoja .. . ANNIO Kapitol już płonie . To dzień cierpienia! 

VITELLIA Vitellio, pospiesz się , Słyszę straszne odgłosy SERVILIA, ANNIO, PUBLIO 
SESTO Nad czym jeszcze rozmyślasz? Cesarz cię szuka. broni i żołnierzy; ach! Kto może być winnym 
Ukochana! zbyt późno przyszła skrucha. Tej zdrady? AKT DRUGI SESTO VITELLIA Pozwólcie zachować , Bogowie, 
VITELLIA Ach, Vitellio! Cesarz! Rzymowi jego światło , CHÓR Uroczy zakątek w siedzibie cesarza 
Z czym przychodzisz? Kapitol albo me życie zakończcie Ach!. .. Ach!. .. na Wzgórzu Palatyńskim 
podpalony? Obrócony w popiół? VITELLIA PUBLIO wraz z jego żywotem . 
Gdzie Lentulo? Tytus ukarany? Wiedziałam , już żałujesz . Więc jeszcze nie wiesz? VITELLIA, SERVILIA, ANNIO, PUBLIO 

Wybrał cię na swą małżonkę . ANNIO Te krzyki SCENA I 
SESTO SE STO Przyjacielu, dokąd idziesz? Budzą we mnie lęk. Annio, Sesto 
Nic jeszcze nie zrobiłem. Nie żałuję , ale ... ANNIO 

Jesteś naszą Cesarzową; SESTO CHÓR ANNIO 
VITELLIA VITELLIA pierwszy hołd Idę ... dowiesz się , Ach!. .. Ach!. .. Sesto, Cesarz nie zginął, 
Nic! I tak spokojnie do mnie wracasz? Nie nudź mnie. przyjmij od nas. Boźe, dowiesz się ku mej hańbie . Sesto schodzi z Kapitolu. jak sądziłeś. Ucisz swój ból ; 
Jakim prawem śmiesz Wiem, niewdzięczny, Pospiesznie wchodzi na Kapitol. właśnie powraca 
nazywać mnie swoją ukochaną? że mnie nie kochasz. Byłam głupia! PUBLIO cały i zdrowy z rebeli i. 

Już ci uwierzyłam ; już cię polubiłam , Chodźmy, księżniczko : Cesarz czeka. .„ ... „ „ . .. . .... • „ . .........•... • „„. „ . ........ . . „ „ . . . . . ....... .. • . . .. .. . .... • „.„ .„ ......... • „.„ „ ..... . .... • • „„ „ . . „ ...... „„ •• .... 

SE STO już prawie pokochałam . SCENA Xll SCENA XIV SESTO 
Kazałaś Zejdź mi z oczu na zawsze, VITELLIA Kłamiesz. 
wstrzymać zamach. zapomnij o mnie. Idę ... czekajcie .. . Sesto!. .. ANNIO SE STO Sam widziałem , jak padł przebity 

O, ja nieszczęsna!. .. Sesto!. .. już poszedł? .. . Nie rozumiem Sesta ... (Gdzie mam się ukryć? ostrzem złoczyńcy. 
VITELLIA SESTO Mój zgubny gniew! Lecz oto idzie Servilia. Rozstąp się , ziemio, pochłoń mnie 
Nie słyszałeś , Zaczekaj; zgadzam się , Moja szaleńcza wściekłość! I w swym bezdennym wnętrzu ANNIO 
jak mnie znowu znieważył? zrobię , co tylko zechcesz. Co za nieszczęście, co za udręka! SERVILIA Zamknij zdrajcę . ) Gdzie? 
Czekasz na kolejny znak? Mrozi mnie przerażenie . Co za okropna wrzawa! 
Jak chcesz, VITELLIA VITELLIA SESTO 
bym uwierzyła w twoją miłość , Nie wierzę ci ; PUBLIO, ANNIO ANNIO Sesto! W wąskim przejściu , które prowadzi 
jeśli nie potrafisz odgadnąć moich myśli? znów mnie oszukasz. Od tak wielkiego szczęścia Uciekaj stąd , najdroższa. stąd na Kapitol. 

W decydującej chwili przypomnisz sobie ... Szaleństwo ogarnia jej serce. SESTO 
SESTO Wychodzą. SERVILIA Czego chcesz ode mnie? ANNIO 
Czy jest choć jeden powód, SE STO Wszyscy się boją , że ten poźar Nie, musiałeś się pomylić. 
który usprawiedliwiałby ten uczynek? Nie, niech mnie miłość ukarze, . ... .. .. . . . ... .. . . •....... „ . •. „ . „ . „ . • . . . . . .. . ..... . .. . ...•. .. .. .•.. • .• Nie był dziełem przypadku, VITELLIA Wśród dymu i zamieszania 

jeślibym miał cię oszukać. SCENA XI Lecz z gorszym jeszcze zamysłem Co za spojrzenia rzucasz wokoło? kogo innego wziąłeś za Tytusa. 
VITELLIA Sesto sam, potem Annio, Celowo został wzniecony. 
Jeden powód! Podam ci ich tysiąc , VITELLIA Servilia, Publio, Vitellia SE STO SESTO 
jakiekolwiek byłoby uczucie, Więc biegnij; na co czekasz? CHÓR Lękam się dnia. Kogo innego! Kto śmiałby przywdziać 
które przemawia do twego serca. Czemu nie idziesz? SESTO w oddali Cesarskie szaty? Święty wawrzyn, 
Pragniesz chwaty? Bogowie, co za udręka , Ach! VITELLIA cesarski płaszcz ... 
Ja ci pokazuję , jak wyzwolić ojczyznę . SESTO jaki zamęt mam w sercu! Tytus? ... 
Myślisz o wielkich zaszczytach? Pójdę , lecz ty, ukochana, Drżę , mrozi mnie lęk, PUBLIO ANNIO 
Oto droga do tronu stoi przed tobą otworem. Przestań się na mnie gniewać ; chcę iść , zatrzymuję się : W Rzymie uknuto spisek, SE STO Nie zdołasz mnie przekonać ; 
Uszczęśliwić cię może moja ręka? Będę taki, jak pragniesz, każdy powiew, każdy cień Lękam się o Tytusa; Szlachetna dusza Tytus żyje i nic mu nie jest. 
Biegnij, pomścij mnie, a będę twoją . Zrobię , co tylko zechcesz. mnie przeraża. Nie wiedziałem , Kto może być winnym Uleciała z przebitej piersi. Przed chwilą się z nim widziałem . 
Czego ci jeszcze trzeba? Spójrz na mnie, a o wszystkim zapomnę , że tak trudno jest czynić zło . Tej zdrady? 
Wiedz, że kochałam Tytusa, Pospieszę , by cię pomścić ; Ale trzeba to zrobić . Przynajmniej SERVILIA, ANNIO, PUBLIO SESTO 
że to przez niego nie udało ci się Tylko twoje spojrzenie z męstwem pójdę na śmierć . CHÓR Jaka nikczemna prawica Bogowie litościwi! 
zdobyć mego serca; że jeśli zostanie Będę miał w pamięci. Z męstwem! Czyż zdrajca może Ach! Splamić się mogła takim występkiem? Drogi książę! Kochany przyjacielu! 
przy życiu , Ach, jaką władzę , Bogowie, szczycić się męstwem? Nieszczęsny Sesto! Pozwól, że na twej piersi ... 
może odczuć skruchę ; a ja być może znowu Daliście niewieściej urodzie! Ale czy mnie nie oszukujesz? 
(nie ufam samej sobie) mogłabym go Wychodzi. 
pokochać . 
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ANNIO 
Czyżbym nie zasługiwał, 
by mi wierzyć? Idź do niego prędko , 
a sam się przekonasz. 

SESTO 
Mam stanąć przed Tytusem 
po tym, jak go zdradziłem? 

ANNIO 
Ty go zdradziłeś? 

SESTO 
Ja pierwszy 
wszcząłem bunt. 

ANNIO 
Jak to! Dlaczego? 

SESTO 
Nie mogę nic więcej powiedzieć . 

ANNIO 
Sesto zdrajcą! 

SESTO 
Przyjacielu, 
zgubiła mnie jedna chwila. Żegnaj! 
Na zawsze opuszczam ojczyznę . 
Pamiętaj o mnie. Broń Tytusa 
przed kolejnymi spiskami. 
Będę się tułał po lasach, cierpiąc 
i opłakując moją zbrodnię . 

ANNIO 
Poczekaj; Bogowie! Po~lmy ... 
wielu sądzi, że pożar byjl!fziełem przypadku; 
a na spisek 
nie ma jeszcze dowodów ... 

SESTO 
Co chcesz, bym zrobił? 

ANNIO 
Jeszcze nie wyjeżdżaj . 

Wróć do Tytusa: 
Wróć i błąd swój napraw, 
Dając odtąd dowody wierności . 
Twoje okrutne cierpienie 
Jest widocznym znakiem, 
Że męstwo 
Wciąż jeszcze mieszka w twym sercu. 
Wychodzi. 

SCENA li 
Sesto, potem Vitellia 

SESTO 
Odejść czy zostać? Nie wiem, 
czyjej rady posłuchać . 

VITELLIA 
Sesto, uciekaj, ratuj 
swoje życie i mój honor. 
Będziesz zgubiony, 
jeśli ktokolwiek się dowie, co zrobiłeś ; 
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jeśli ktoś to odkryje, 
wyjdzie na jaw mój sekret. 

SE STO 
W mym sercu pogrzebany zostanie. 
Nikt o tym nie wie. 
Nie zdradzę go do śmierci. 

VITELLIA 
Uwierzyłabym ci, gdybym nie widziała , 
jak bardzo kochasz Tytusa. 
Nie boję się jego gniewu, 
lecz jego łaskawości; 
ona cię pokona. 

SCENA Ili 
Publio ze strażami, ci sami 

PUBLIO 
Sesto! 

SESTO 
Czego sobie życzysz? 

PUBLIO 
Oddaj swój miecz. 

SE STO 
Dlaczego? 

PUBLIO 
Ten, który, 
odziany w cesarskie szaty, na twoich oczach 
padł ugodzony na ziemię, i którego, 
zmylony jego ubiorem, wziąłeś za Tytusa, 
to był Lentulo; cios 
nie odebrał mu życia, resztę już pojmujesz. 
Chodź. 

VITELLIA 
(Co za nieszczęście!) 

SE STO 
Oddaje miecz. 
Nareszcie, okrutna ... 

PUBLIO 
Sesto, musimy iść . Zebrał się już 
senat, by cię wysłuchać ; nie mogę 
dłużej zwlekać . 

SESTO 
Żegnaj , niewdzięczna! 

SCENA IV 

SESTO 
Jeśli kiedyś poczujesz na twarzy 
Muśnięcie lekkiego wietrzyka, 
Moim ostatnim tchnieniem 
Będzie ten powiew. 

VITELLIA 
(Przeze mnie na śmierć go prowadzą: 
Ach, gdzie mam się ukryć! 
- Już wkrótce świat cały pozna 
Moje przewinienie.) 

PUBLIO 
Chodź ... 

SE STO 
do Publia 
Już idę ... 
do Vitellii 
Żegnaj. 

VITELLIA 
do Sesta 
Posłuchaj ... nie wiem, co robić .. . Boże! 
do Publia 
To okrutne! 

SE STO 
do Vitellii, wychodząc 
Pamiętaj o tym, który cię kocha, 
Nawet w takiej chwili. 
Nagrodą za moje cierpienie 
Niech będzie przynajmniej twa litość . 

VITELLIA 
(Rozdzierają mi serce 
Wyrzuty, groza, lęk! 
To, co czuję w duszy 
Sprawia, że konam z bólu.) 

PUBLIO 
(Gorzkie łzy, 
Które płyną z jej oczu, 
Poruszają mą duszę, 

Lecz na nic zda się litość!) 
Publio i Sesto wychodzą, 
prowadzeni przez straże, 
Vitellia odchodzi w przeciwną stronę. 

SCENA V 
Wielka sala, przeznaczona do audiencji 
publicznych. Tron, krzesło, stolik. 
Tytus, Publio, Patrycjusze, 
pretorianie i lud 

CHÓR 
Dzięki niech będą 
Najwyższemu Stwórcy, 
Który w osobie Tytusa 
Ocalił chwałę tronu. 

mus 
Nie jestem aż tak 
Nieszczęśliwym , 
Jeśli w Rzymie 
Opłakuje się mój los, 
Jeśli wznosi się nadal 
Modły za Tytusa. 

CHÓR 
Dzięki niech będą ... 

PUBLIO 
Panie, czas rozpocząć 
publiczny pokaz. Wiesz, że w dzień święta 
nie może go zabraknąć . 
Tam, wokół świątecznej areny 
cały lud już się zebrał ; czekamy tylko 
na twe przybycie. 

Każdy pragnie, po tym głośnym zamachu, 
zobaczyć cię żywego. 
Nie każ swemu Rzymowi dłużej czekać 
na tę pociechę . 

mus 
Przybędę, 
Publio, za chwilę . Nie zaznałbym spokoju, 
jeśl i nie poznałbym najpierw 
losu Sesta. Senat już pewnie 
wysłuchał jego wyjaśnień ; odkrył, 
przekonasz się , że jest niewinny; 
zapewne już niedługo 
zostanie to ogłoszone. 

PUBLIO 
Zbyt jasne były słowa Lentu la. 

mus 
Być może Lentulo szuka 
towarzysza do swej zbrodni, 
i do przebaczenia. On wie, 
jak drogi jest mi Sesto. 
To zwykła sztuczka przestępców. 
Wciąż nikt nie wraca z senatu. 
Co to znaczy? 
Idź! Dowiedz się , 
co się dzieje, na co czekają? 
Chcę wszystko wiedzieć , nim wyjdę. 

PUBLIO 
Pójdę; lecz obawiam się, 
że nie przyniosę dobrych wieści. 

mus 
Jak możesz myśleć , 
że Sesto jest zdrajcą? Według mojego serca 
jego serce oceniam; wydaje się niemożliwe , 
żeby mnie zdradził. 

PUBLIO 
Panie, nie wszyscy mają serce Tytusa. 

Późno odkrywa zdradę 
Ten, kto zawsze dochowuje wiary. 
Nie dziw, że serce szczere, 
Pełne honoru, 
Wierzy, że każde inne serce 
Jest niezdolne do zdrady. 
Wychodzi. 

SCENA VI 
Tytus, potem Annio 

mus 
Nie, nie wierzę , 
że mój Sesto mógłby być taki podły. 
Był mi nie tylko wiernym przyjacielem, 
ale szczerze mnie kochał . 
Dusza nie może się tak bardzo 
zmienić. 

Annio, jakie wieści przynosisz? 
Czy Sesto jest niewinny? 
Pociesz mnie! 

ANNIO 
Panie! o litość dla niego 
przychodzę błagać. 

SCENA VII 
Ci sami, Publio z pismem 

PUBLIO 
Cezarze, czyż nie mówiłem? 
Sesto jest autorem 
tego strasznego spisku. 

mus 
Publio, czy to prawda? 

PUBLIO 
Niestety; on sam, własnymi ustami 
wszystko potwierdził. 
Podobnie, jak jego wspólników, 
senat skazał go na pożarcie 
przez dzikie zwierzęta . 
Oto dekret, 
okrutny, lecz sprawiedliwy; 
Podaje Tytusowi pismo. 
brakuje tylko, Panie, podpisu cesarza. 

mus 
Opada na krzesło. 
Bogowie wszechmogący! 

ANNIO 
klękając 
Władco litościwy .. . 

mus 
Annio, na razie 
zostaw mnie w spokoju. 

PUBLIO 
Panie, chodź świętować; 
wiesz, że lud już ... 

mus 
Wiem, odejdżcie! 

ANNIO 
Wybacz mi, że przemawiam 
w obronie szaleńca . 
On jest bratem mojej najdroższej małżonki. 

Zostałeś zdradzony: 
On zasługuje na śmierć , 
Lecz serce Tytusa 
Pozwala mieć nadzieję . 
Posłuchaj , co ci radzi 
Twoje serce, Panie: 
Zechciej wejrzeć 
Na nasz ból. 
Publio i Annio wychodzą. 

SCENA VIII 
Tytus sam, siedzi 

mus 
Co za okropność! Jaka zdrada! 
Co za czarna niewdzięczność! 
Udawać przyjaciela! 
być zawsze u mego boku: w każdej chwili 
domagać się od mego serca 
dowodów miłości ; i równocześnie 
planować moją śmierć! Czemu odwlekam 

karę? Nie podpisuję 
wyroku? 
Bierze pióro, żeby złożyć podpis, 
po czym wstrzymuje się. 

Tak, niech umiera, nikczemny! 
Niech umiera ... 
Mam posłać Sesta na śmierć 
nawet go nie wysłuchawszy? Tak: 
wystarczy, 
że wysłuchał go senat. A jeśli on ma 
jakiś sekret, który chce mi wyjawić? 
Hej tam! 
Odkłada pióro; w tym czasie 
wchodzi straż. 
(Wysłucham go, 
a potem niech idzie na śmierć . ) 
Przyprowadzić do mnie Sesta. 
Straż wychodzi. 
Nieszczęsny jest los 
człowieka, który dzierży władzę! 
Odmawia się nam 
tego, co jest dane prostaczkom. 
W leśnym gąszczu 
byle żebraczyna, którego grzbiet 
okrywa zgrzebna wełna, któremu 
słabą jest ochroną 
przed gniewem niebios jakaś marna nora, 
śpi snem niezakłóconym , 
spokojne dni spędza . Wiele mu nie potrzeba: 
wie, kto go ma w nienawiści i kto go kocha: 
czy z towarzyszem, czy sam, 
wraca do swego lasu, do swych gór; 
serce każdego człowieka widzi na jego 
obliczu. 
My, pośród tylu bogactw 
żyjemy w ciągłej niepewności : 
przed naszym obliczem nadzieja 
albo strach na każdej twarzy 
przesłania inne uczucia. 
Kto ze strony przyjaciela 
Wołając w stronę drzwi 
(hej tam!) 
mógłby się tego spodziewać? 

SCENA IX 
Publio i Tytus 

mus 
Publio, Sesto jeszcze nie przybył? 

PUBLIO 
Strażnicy już pospieszyli 
wypełnić twój rozkaz. 

mus 
Nie rozumiem, czemu to trwa tak długo . 

PUBLIO 
Parę chwil ledwie minęło , Panie. 

TYTUS 
Idź ty sam; pospiesz ich. 

PUBLIO 
Jak rozkażesz ... twoi liktorzy 
tu idą . 
Sesto powinien być już niedaleko. 
Oto on. 
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mus SESTO mus SESTO nie naruszając prawa, VITELLIA 
Niewdzięczny! Na samą wieść , (Nie, nie mam dosyć sity, Wyjaśnij mi to przynajmniej. To, że jestem ofiarą gniewu Bogów; mógł wybaczyć. Dokąd? 
że nadchodzi, by znieść widok tego surowego oblicza.) że nie mam sity dłużej Więc gwałt muszę zadać 

przemawia we mnie za nim dawna przyjażń . SE STO znosić mego losu; że się przyznaję memu sercu. Czy mogę przynajmniej PUBLIO 
Ale nie: zastanie tu swego władcę , mus Boże! Nie mogę. do zdrady, sam siebie nazywam podłym ; mieć pewność , że ludzie to pochwalą? Na arenę . 

a nie przyjaciela. Porzuca władczą pozę. że zasługuję na śmierć i że jej pragnę . Nie, nie postąpię , jak zwykle ... 
Ach, Sesto, więc to prawda? mus drze pismo VtTELLIA 
Więc pragniesz mojej śmierci? Posłuchaj , Sesto, jesteśmy sami; mus Niech przyjaciel zachowa życie , A Sesto? 

SCENA X Czym cię obraził twój Władca , twego władcy tu nie ma. Niewdzięczniku! Dostaniesz ją. choćby byt zdrajcą . A jeśli świat uzna, 
Tytus, Publio, Sesto i straże. twój Ojciec, twój Dobrodziej? Otwórz swe serce przed Tytusem; Do strażników, którzy wchodzą. że żle postąpiłem , PUBLIO 
Sesto zatrzymuje s ię Jeśli mogłeś zapomnieć o Tytusie Cesarzu, zwierz się przyjacielowi. Straże , zabierzcie ode mnie niech mi zarzuci zbytnią łaskawość , On też tam będzie . 

natychmiast po wejściu . jak mogłeś nie pamiętać o Tytusie Obiecuję ci, tego zbrodniarza. (Rzuca podarte pismo.) 
- przyjacielu? że Cesarz się o tym nie dowie. nie okrucieństwo . VITELLIA 

SESTO To jest nagroda za przyjacielską troskę , Zdradź , co cię pchnęło do zbrodni. SE STO Zatem umrze? 
(Oto jest twarz Tytusa! jaką cię zawsze otaczałem? Razem znajdziemy sposób, Pozwól ostatni raz ucałować 
Nieba! Gdzie się podziała Komu będę mógł zaufać , by zmazać twoją winę . tę niezwyciężoną dłoń. SCENA Xll PUBLIO 
Jej zwykła słodycz! jeśli nawet Sesto Pragnę tego chyba jeszcze bardziej, niż ty. Tytus, Publio Niestety. 
Teraz lęk we mnie budzi!) mnie zdradził? Jak mogłeś? mus 

Jak twoje serce mogło to ścierpieć? SESTO nie patrząc na niego mus VITELLIA 
mus Mojej winy nie da się usprawiedliwić. Odejdź ; już za późno , Publio. (O, ja nieszczęsna!) 
(Bogowie! Oto SESTO teraz jestem twym sędzią. Czy Sesto rozmawiał z Tytusem? 
Oblicze Sesta! Ach, Tytusie, mus PUBLIO 
Jakże zbrodnia mój najłaskawszy Książę , dość już , O to jedno cię proszę SESTO Cezarze. PUBLIO 
Może odmienić twarz!) dość; gdybyś mógł wejrzeć w zamian za moją przyjaźń . Ach, niech to będzie, Panie, ostatni dar. I to długo . 

w me nieszczęsne serce, Ja nie kryłem przed tobą mus 
PUBLIO mimo, że jestem zdrajcą, największych nawet sekretów; Błagam , na tę jedną chwilę Pójdźmy do ludu, który czeka. VITELLIA 
(Tysiące sprzecznych uczuć poczułbyś dla mnie litość . chyba zasługuję, by Sesto zdradził mi swój . ~spomnij naszą miłość . Czy wiesz, co mówił? 
Walczą w sercu Tytusa. Wszystkie mam przed oczami, Smiertelny ból mi zadaje PUBLIO 
Jeśli tak bardzo cierpi, wszystkie moje winy; SESTO Twoja wzgarda, twój gniew. A Sesto? PUBLIO 
To znaczy, że wciąż go kocha.) pamiętam o wszystkim, (Oto nowy Nie zasługuję na litość , to prawda, Nie: Cesarz chciał sam z nim zostać; 

co od ciebie otrzymałem. rodzaj cierpienia! Zawieść Tytusa Tylko zgrozę powinienem budzić , mus mnie przy tym nie byto. 
mus Nie mogę znieść myśli o sobie, czy oskarżyć Vitellię . ) Ale byłbyś mniej surowym, Niech Sesto Wychodzi. 
Zbliż się! ani twej obecności. Gdybyś widział moje serce. także przybędzie na arenę . 

Twoje święte oblicze, twój głos, mus W rozpaczy idę na śmierć ; 
SESTO nawet twoja łaskawość Zaczyna być wzburzony. Lecz śmierć mnie nie przeraża . PUBLIO SCENA XIV 
(Jego głos stały się dla mnie udręką . Wątpisz we mnie? Dręczy mnie myśl, Więc jego los„. ? Vitellia, potem Servilia i Annio 
zadał mi cios w samo serce.) Przyspiesz przynajmniej, Sesto, ranisz mnie Ze cię zdradziłem! z przeciwnych stron 

przyspiesz moją śmierć. w samo serce. (Takie męki cierpi serce, mus 
mus Odbierz mi prędzej moje życie zdrajcy; Obrażasz moją przyjażń A nie może umrzeć z bólu!) Tak, Publio, jest przesądzony. VITELLIA 
Nie słyszysz? jeśli masz dla mnie litość , taką nieufnością. Wychodzi. Nie ma się co łudzić ; 

pozwól, bym przelał moją krew Zastanów się ; PUBLIO Sesto mnie wydał . 

SESTO - krew zdrajcy - u twych stóp. ze zniecierpliwieniem - (Nieszczęsny!) Widać to po twarzy Publia. ... „ ..... „ ...... . .....................•......... . .... ... .. . ......... . ... 

(Czuję , spełnij moje słuszne życzenie . SCENA XI Nigdy nie byt wobec mnie tak powściągliwy. 

jak wstępuje na mnie pot!) mus Tytus sam mus Ucieka; boi się ze mną przebywać . 
Wstań , nieszczęsny. SE STO Jeśli cesarstwu, przyjaciele Bogowie, Ach, gdybym posłuchała głosu serca. 

mus Sesto podnosi się. z rozpaczą mus Potrzeba surowego serca, Wcześniej powinnam była 
Zbliż się! (Trudno nad sobą panować (Pod jaką gwiazdą Czy ktoś kiedyś widział gorszą To odbierzcie mi władzę , porozmawiać z Tytusem, 

wobec tez przyjaciela.) się urodziłem!) n iewierność? Za moją odrzuconą , Albo dajcie mi inne serce. wyznać mu swój błąd. 
SE STO Widzisz teraz, do jakiego żałosnego stanu wzgardzoną łaskawość należy się zemsta. Jeśli wierności poddanych W ustach winowajcy, 
(Co za głos , Boże!) doprowadza człowieka zbrodnia, mus Zemsta! „. Serce Tytusa Miłością nie zdołam zapewnić , który żałuje swej winy, 

niepohamowana żądza władzy! Milczysz? Nie odpowiadasz? myśli o zemście?„ . Niech pozostanie żywy „ . To nie dbam o taką wierność , zmniejsza się jej ciężar. 

mus Co takiego spodziewałeś się znaleźć Jak możesz tak nadużywać Więc prawo nic już nie znaczy? Co będzie owocem strachu. Teraz jest już za późno . 

Nie słyszysz? na tronie? mojej litości. Ja, jego strażnik, tak go przestrzegam? (Wychodzi, za nim Publio.) Cesarz dowiedział się o tej zbrodni , 
Może najwyższe szczęście? Czy Tytus nie umie zapomnieć i to nie ode mnie. 

SESTO Niemądry! Patrz, SESTO o Sesto - przyjacielu? ... .......................................... ............................. To czyni jeszcze gorszym „. 
(Nawet ten, kto umiera, jakie owoce zbieram, Panie „. Niechaj zamilkną wszelkie uczucia SCENA XIII 
nie może bardziej cierpieć.) i zobacz, czy tego pragniesz. wiedz zatem „ . (co mam zrobić?) przyjaźni i litości. Vitellia, wchodząc drzwiami po SERVILIA 

Siada. drugiej stronie, przywołuje Publia, Ach,Vitellio! 
mus, PUBLIO SE STO mus Sesto jest winien; Sesto musi umrzeć. który chce wyjść za Ty tusem. 
(Drży zdrajca Nie, nie takie pragnienie mną kierowało . Mów dalej . Podpisuje. ANNIO 
I nie śmie podnieść oczu.) Oto splamiłem się krwią poddanych, VITELLIA Księżniczko! 

mus SESTO a zacząłem od krwi przyjaciela. Publio, posłuchaj! 
mus Więc jaka była przyczyna? (Kiedy skończy się moje cierpienie?) Co powiedzą potomni? SERVILIA 
(A jednak mi go żal.) Powiedzą , że wyczerpała się PUBLIO Nieszczęsny brat. .. 
Publio, straże , SESTO mus łaskawość Tytusa, zamierzając wyjść 

zostawcie mnie z nim samego. Moja słabość , Mówże wreszcie: jak Sulli i Augusta okrucieństwo ; Wybacz, ANNIO 
Publio i straże wychodzą. moje fatum! co mi chciałeś powiedzieć? że celem ataku byt Tytus muszę towarzyszyć Cesarzowi. Drogi przyjaciel ... 

i osobistą zniewagę , 
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SERVILIA 
... Jest prowadzony na śmierć . 

ANNIO 
Już wkrótce na oczach całego Rzymu, 
zostanie rzucony dzikim bestiom 
na pożarcie . 

VITELLIA 
Co ja mogę dla niego zrobić? 

SERVILIA 
Wszystko; na twą prośbę 
Tytus daruje mu życie . 

ANNIO 
Nie może odmówić 
nowej cesarzowej. 

VITELLIA 
Annio, nie jestem jeszcze 
cesarską małżonką . 

ANNIO 
Nim zajdzie słońce, 
Tytus będzie twym mężem . 
Bylem przy tym, 
jak polecił nam szykować uroczystość. 

VITELLIA 
(Więc Sesto nic nie powiedział! Co za miłość! 
Jaka wierność!) 
Annio, Servilia, chodźmy. 
(Ale dokąd biegnę , tak, bez namysłu?) 
Idźcie , przyjaciele, dołączę do was. 

ANNIO 
Lecz jeśli na spóźnioną pomoc 
Sesto może tylko liczyć, 
będzie zgubiony. 
Wychodzi. 

SERVILIA 
Chodźmy. Nieszczęsny, kochał cię 
bardziej, niż samego siebie; 
wciąż miał na ustach twe imię . 
Bladł za każdym razem, 
gdy ktoś o tobie wspomniał. 
Ty płaczesz! 

VITELLIA 
Ach, idź już! 

SERVILIA 
A ty zamierzasz zostać? 
Vitellio, zdaje mi się „. 

VITELLIA 
O, Bogowie! 
Idź już , ja przyjdę ; nie dręcz mnie. 

SERVILIA 
Jeśli nic, poza laniem łez , 
Dla niego nie uczynisz, 
Cały twój płacz 
Na nic się nie zda. 
Ta niepotrzebna 
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Litość , którą czujesz, 
Brdzo przypomina 
Okrucieństwo . 
Wychodzi. 

SCENA XV 
Vitellia sama 

VITELLIA 
Vitellio, oto chwila próby 
dla twej stałości : czy starczy ci odwagi, 
by zobaczyć martwego 
Sesta, który był ci tak wierny? 
Sesta, który cię kocha 
ponad własne życie? Który przez ciebie 
popełnił zbrodnię? Który był ci posłuszny, 
okrutna? 
Który cię wielbił, niewdzięczną? 
Który w obliczu śmierci 
dochował ci wiary, a ty tymczasem, 
wiedząc o tym wszystkim, udasz się spokojnie 
do cesarskiego loża? Ach, widziałabym 
Sesta wszędzie wokół; bałabym się, 
że wiatr i kamienie przemówią 
i zdradzą mnie przed Tytusem. 
Muszę paść mu do stóp i wszystko wyznać . 
Umniejszę zbrodnię Sesta, 
jeśli nie mogę całkiem go oczyścić, 
wyznając moją winę . 
Żegnajcie, nadzieje na władzę i zaślubiny. 

Nie zstąpi Hymen, 
By związać 
Słodkie okowy 
Z kwiatów uplecione. 
Zakuta w straszne, 
Srogie pęta, 
Będę patrzeć , 
Jak nadchodzi śmierć . 
Nieszczęsna! To okropne! 
Co o mnie powiedzą? 
Kto widziałby, jak cierpię, 
Miałby dla mnie litość . 

Wychodzi. 

SCENA XVI 
Wspaniale miejsce, prowadzące do 
rozległego amfiteatru, którego wnętrze 
widać poprzez łukowate przejścia. 

Na arenie są już spiskowcy, skazani 
na pożarcie przez dzikie zwierzęta. 
W czasie, gdy śpiewa chór, wchodzi 
Tytus, poprzedzany przez liktorów, 
otoczony przez senatorów i 
rzymskich patrycjuszy, za nim idą 
pretorianie, potem z przeciwnych 
stron wchodzą Annio i Servilia. 

CHÓR 
Żeś jest niebios i Bogów 
Troską i miłością , 
Wielki Bohaterze, pokazał to jasno 
Ten smutny dzień . 
Lecz nie powinno budzić zdumienia, 
Szczęśliwy Cezarze, 
Że tego, kto ich przypomina, 
Bogowie tak chronią . 

mus 
Zanim rozpocznie się wspaniale widowisko, 
straże , przyprowadźcie do mnie winnego. 
(Stracił już nadzieję na przebaczenie: 
im mniej się go spodziewa, 
tym milsze mu ono będzie . ) 

ANNIO 
Litości , Panie. 

SERVILIA 
Panie, laski! 

mus 
Jeśli prosicie o nią dla Sesta, 
jest już za późno. 
Jego los jest przesądzony. 

ANNIO 
Z takim spokojnym obliczem 
skazujesz go na śmierć? 

SERVILIA 
Jak to się stało, że serce Tytusa 
straciło dawną dobroć? 

mus 
Nadchodzi; milczcie. 

SERVILIA 
Och, Sesto! 

ANNIO 
Och, przyjacielu! 

SCENA XVll 
Tytus, Publio i Sesto w otoczeniu 
liktorów, Annio i Servilia, potem Vitellia 

mus 
Sesto, znasz listę twych zbrodni i wiesz, 
na jaką karę zasłużyłeś . Rzym wzburzony, 
obrażona Cesarska godność , 
pogwałcone prawo, zdradzona przyjażń ; 
cały świat, niebiosa 
pragną twojej śmierci. 
Wiesz także , że tej zdrady 
ja jestem jedynym obiektem; 
zatem słuchaj . 

VITELLIA 
wchodząc pośpiesznie 
Oto, najwyższy Cezarze, 
Klęka. 
oto u twoich stóp najnieszczęśliwsza ... 

mus 
Ach, wstań, 
co czynisz? Czego pragniesz? 

VITELLIA 
Przyprowadziłam do ciebie 
autora podłego spisku. 

mus 
Gdzie on jest? Kto taki obmyślił 
ten zamach na moje życie? 

VITELLIA 
Nie będziesz chciał mi wierzyć . 

mus 
Czemu? 

VITELLIA 
Bo ja to zrobiłam . 

mus 
Ty także „ . ? 

SESTO, SERVILIA 
O, nieba! 

ANNIO, PUBLIO 
O, Bogowie! 

mus 
Ilu jeszcze, 
ilu z was mnie zdradziło? 

VITELLIA 
Ja jestem najbardziej winną 
ze wszystkich! Ja obmyśliłam spisek; 
ja omamiłam twego najbliższego przyjaciela; 
ja jego ślepą miłość 
wykorzystałam przeciw tobie . 

mus 
Kto był powodem 
twego gniewu? 

VITELLIA 
Twoja dobroć . Wzięłam ją 
za miłość . Miałam nadzieję, 
że swą prawicę i tron mi ofiarujesz, 
a potem tyle razy odrzucona, 
przygotowałam zemstę. 

mus 
Co za straszliwy dzień! W chwili , 
gdy przebaczam winowajcy, 
odkrywam kolejnego? 
Kiedy wreszcie znajdę , sprawiedliwi Bogowie, 
jakąś wierną duszę? 
Zdaje mi się , że gwiazdy pragną 
zmusić mnie wbrew mej woli, 
bym stal się okrutnym. Nie: nie dam im 
tej satysfakcji. Zwyciężyć w tym pojedynku 
każe mi moja szlachetność . Zobaczymy, 
czy okaże się bardziej wytrwała 
przewrotność innych, czy moja łaskawość : 
Dalej: uwolnić Sesta: 
niech Lentulo i jego stronnicy ocalą 
życie i wolność : niech Rzym się dowie, 
że pozostałem takim, jakim bylem, 
że wiem o wszystkim, wszystkim wybaczam, 
o wszystkim zapominam. 

SE STO 
Ty mi wybaczasz, Cezarze, to prawda; 
Lecz nie wybacza mi moje serce, 
Ono będzie opłakiwać swój błąd , 
Dopóki starczy mu pamięci. 

mus 
Szczera skrucha, 
Do której jesteś zdolny, 
Znaczy więcej , niż prawdziwa, 
Niezmienna wierność . 

VITELLIA, SERVILIA, ANNIO 
O, szlachetny! O, wielki! 
Czy ktoś kiedykolwiek uczynił coś 
podobnego? 
Łzy mi z oczu wyciska 
Jego niezmierzona dobroć. 

WSZYSCY i CHÓR (bez mUSA) 
Bogowie nieśmiertelni , czuwajcie 
Nad jego świętym żywotem , 
W jego osobie zachowajcie dla Rzymu 
Jego szczęście . 

mus 
Przerwijcie, nieśmiertelni Bogowie, 
Przerwijcie mój żywot, 
W dniu, w którym dobro Rzymu 
Przestanie być moją troską . 

KONIEC 
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JESTEś NA MIEJscu 

JESTEŚ NA MIEJSCU 

radio 
M o z A R T 
Opera w radiu to zjawisko szczególne. Co tydzień w Dwój

ce przenosimy się do MET, La Monnaie czy Opera Bastille, 

ale nigdy nie możemy zobaczyć sceny. Mikrofony prze

kazują odgłosy kroków solistów i chóru, zmian dekoracji, 

wizualna strona spektaklu pozostaje jednak zakryta. Śpiew 

i gra orkiestry muszą przykuć naszą uwagę na kilka godzin. 

Mistrzowska interpretacja pozwoli każdemu, kto kocha mu

zykę, znaleźć radość słuchania . Dlatego wierzymy w sens 

tych transmisji. 

W Wieczorach operowych Dwójki prezentujemy spekta

kle, których obsada może zachwycić. Śledzimy obecność 

polskich artystów na światowych scenach: prowadzący so

botnie transmisje Aleksander Laskowski wspomina do dziś 

występy Piotra Beczały w Łucji z Lammermooru, Mariusza 

Kwietnia w Don Pasquale (oba spektakle w Metropolitan 

Opera), czy Aleksandrę Kurzak, która śpiewała w Napoju 

miłosnym w londyńskiej Royal Opera House Covent Garden. 

Ze szczególną uwagą obserwujemy jednak to, co dzieje się 

u nas, w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Przed każdą 

premierą operową czy baletową Barbara Schabowska przy

gotowuje reportaż z prób. Z mikrofonem zagląda wszędzie: 

do garderoby, malarni, sal ćwiczeniowych, foyer, na scenę. 

„Każda produkcja w TW-ON jest jak powieść szkatułkowa 

- opowiada - składa się z wielu historii. Dlatego rozmawiam 

nie tylko ze śpiewakami i tancerzami, ale też z tymi, o któ

rych pracy widzowie często nie pamiętają : makijażystkami, 

garderobianymi, krawcowymi i inspicjentami" . 

Z całą tą wiedzą - o dziele, o pracy twórców i tajnikach pro

dukcji - patrzymy inaczej na taki spektakl, jak Łaskawość 

Tytusa. Nasze doświadczenia się uzupełniają. Radiowy teatr 

wyobraźni i wielka scena operowa nie konkurują . Przeciw

nie: są sprzymierzeńcami. 

Adam Suprynowicz 
Program 2 Polskiego Radia 



Australijski dyrygent, który równie dobrze czuje się w repertu

arze współczesnym , jak i klasycznym. Jest założycielem i dyry

gentem australijskiego zespołu instrumentów dawnych orchestra 

seventeen88 oraz dyrektorem artystycznym zespołu Odissea. Był 

też twórcą i przez sześć sezonów dyrektorem artystycznym lon

dyńskiej Orchestra of the City. Długo szefował również zespołowi 

Saraband Consort. Jako pierwszy australijski stypendysta, uczył 

się gry na organach w King 's College w Cambridge. Po ukończe

niu studiów w Royal Academy of Music został asystentem Ivana 

Fischera w Budapest Festival Orchestra. Był również asystentem 

dyrektora artystycznego zespołu Gabrieli Consort. Dziś kontynuuje 

pracę w Budapeszcie, dyryguje też ber1ińską Konzerthaus Orchester. 

W ostatnich latach z wielkimi sukcesami zadebiutował występując 

z Mahler Chamber Orchestra (Musikfest Ber1in w Ber1in Philharmonie 

oraz podczas festiwalu Ruhrtrienniale) , poprowadził też Malaysian 

Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Orquesta 

Sinfónica del Principado de Asturias, Orchestre Symphonique et Lyri

que de Nancy, RTV Slovenia Symphony Orchestra, Orchestra Haydn 

di Bolzano, Britten Sinfonia, The Hanover Band, Wrocławską Orkie

strę Barokową, Orkiestrę Kameralną Leopoldinum, Collegium Vocale 

Gent oraz orkiestry skandynawskie w Gavle, UmeA, Drottningholm, 

Aarhus, Odense, Aalborg, Senderjyllands i Kopenhadze. Ważniejsze 

produkcje operowe, którymi zadyrygował , to: Orlando (Opera Austra

lia), Fairy Queen I AscheMond (Staatsoper Berlin & Akademie flir Alte 

BENJAMIN BAYL 
DYRYGENT 

Musik Ber1in) , Agrippina (Ópera de Oviedo) , Don Giovanni (Duńska 

Opera Królewska), Gosi fan tutte (Den Jyske Opera), Wesele Figara 

(Norr1ands0peran) , łaskawość Tytusa (Taipei Symphony Orchestra) , 

Carmen (Teatro Comunale di Sassari) orazAriodante (English Touring 

Opera) . Prowadził też Dydonę i Eneasza oraz Fairy Queen na letnich 

festiwalach w Ber1inie, Splicie i Zagrzebiu, Acisa i Galateę Haendla 

oraz Sąd Parysa Arnego w Wigmore Hall, li pamaso confuso Glucka 

w londyńskim South Bank Centre oraz Koronację Poppei Monte

verdiego i Gli amori d'Apollo e di Dafne Cavallego w Kebenhavns 

Musikteater. Często dyryguje dziełami oratoryjnymi Bacha, Haendla, 

Haydna i Mozarta, zarówno z orkiestrami grającymi na instrumentach 

historycznych, jak i z tymi, które korzystają z instrumentów współ

czesnych. Do najważniejszych wydarzeń sezonu 2015/16 artysta 

zalicza m.in.: debiu1 w Wiener Staatsoper (prapremiera Fatima oder 

von den mutigen Kindem), De Neder1andse Opera (// matrimonio 

segreto), występy w Budapeszteńskiej Operze Państwowej (Fairy 

Queen) oraz z Hong Kong Philharmonic Orchestra, ponowne angaże 

w Ópera de Oviedo (Wesele Figara) , Warszawskiej Operze Kameral

nej (Pigmalion) czy Vlaamse Opera (ldomeneo) , a także koncerty 

m.in. z The Hanover Band oraz Wrocławską Orkiestrą Barokową. 

Z zespołem Odissea wystąpił na festiwalach Haendlowskich w Lon

dynie i Gtittingen oraz na Festiwalu Wratislavia Cantans. 

(fot. arch. artysty) 
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IVD VAN HDVE 
REZYSERIA 

Wybitny belgijski reżyser teatralny i operowy. Od 2001 roku jest 

dyrektorem generalnym Toneelgroep Amsterdam, wiodącego holen

derskiego zespołu teatralnego. Do jego najbardziej znanych przed

stawień należą: Tragedie rzymskie Williama Szekspira, Rocco i jego 

bracia (Visconti) , Teoremat (według Pasoliniego), Premiera Johna 

Cassavetesa, Gfos czfowieczy (Cocteau) , Aniofy w Ameryce Tony' ego 

Kushnera, Szepty i krzyki oraz Sceny z życia mafżeńskiego Ingmara 

Bergmana. Reżyseruje zarówno dzieła klasyczne, jak i teksty współ

czesne. Szczególnie interesuje go przenoszenie scenariuszy filmo

wych na scenę . Jego przedstawienia prezentowane są na całym 

świecie , od Nowego Jorku, przez londyński Barbican, po Seul , 

Moskwę i Sydney. Van Hove zapraszany jest na międzynarodowe 

festiwale: Wiener Festwochen, Edinburgh Festival , RuhrTriennale 

i Festival d'Avignon. Jako reżyser teatralny regularnie współpracuje 

z New York Theatre Workshop. Realizował także spektakle w nastę

pujących teatrach dramatycznych: Deutsches Schauspielhaus Ham

burg, Schaubuhne w Berlinie , Munchner Kammerspiele oraz Young 

Vie w Londynie. W latach 1998-2004 był dyrektorem artystycz

nym Holland Festival. Dla opery przygotował m.in. takie tytuły, jak: 

Pierścień Nibelungów Wagnera i Lulu Berga w Operze Flamandzkiej, 

ldomeneo i Łaskawość Tytusa Mozarta w brukselskiej La Monnaie, 

Sprawa Makropulos Janacka, Jolanta Czajkowskiego i Der Schat

zgraber Schrekera w Amsterdamie, Makbet Verdiego w Opera de 

Lyon oraz Mazepa Czajkowskiego w Komische Oper. Laureat wielu 
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nagród i wyróżnień, otrzymał: dwukrotnie Obie Awards w Nowym 

Jorku, holenderską Oeuvre Prijs van Oost-Vlaanderen (1995), 

Archangel Award na Edinburgh Festival (1999) . W 2007 roku odebrał 

nagrodę holenderskich krytyków dla najlepszego reżysera . Rok póź

niej uhonorowany został holenderską nagrodą teatralną Proscenium

prijs, wspólnie ze scenografem Janem Versweyveldem, długoletnim 

współtwórcą jego przedstawień . W 2004 roku rząd Francji nadał 

mu tytuł Kawalera Orderu Sz1uki i Literatury. W 2015 roku otrzymał 

Amsterdamską Nagrodę Kultury oraz Nagrodę im. Laurence'a Oliviera 

dla najlepszego reżysera . 

(fot. J. Versweyveld) 

Scenograf i reżyser świateł . Wyksz1ałcenie zdobył w Instytucie Saint

Luc w Brukseli oraz Akademii Sz1uk Pięknych w Antwerpii. W latach 

80. wraz z lvem Van Hove założył flamandzkie grupy teatralne AkV 

Vertikaal i Toneelproducties De Tijd. W 1990 roku został stałym sce

nografem grupy teatralnej Zuidelijk Toneel w Eindhoven. W 2001 roku 

przeniósł się do Toneelgroep Amsterdam, gdzie został głównym sce

nografem i stałym projektantem zespołu. Pracował tam m.in. przy 

takich przedstawieniach, jak: Aniofy w Ameryce , Szepty i krzyki , 

Rocco i jego bracia , Antonioni Project, Gfos czfowieczy, Teoremat , 

Trylogia letniskowa , Dzieci sfońca , I nigdy się nie rozfączymy , Ską

piec , Rosjanie!, Mężowie , Makbet, Zmierzch dfugiego dnia , Śmierć 

Dantona, Źródfo , Maria Stuart, Królowie wojny oraz Song trom Far 

Away. Był gościnnym wykładowcą w Gerrit Rietveld Akademie . Jest 

współtwórcą programu ksz1ałcenia scenografów w Antwerpii. Pro

jektował dekoracje i światła do wielu różnorodnych przedstawień 

teatralnych, od klasyków począwszy (Sofokles, Eurypides, Szekspir 

i Marlowe), aż po sz1uki współczesne (Williams, O'Neill , Camus, 

Mauriac, Genet i Sontag) . Jego twórczość obejmuje teatr, taniec 

(zespół Rosas), a także operę: Lulu i pełen cykl Pierścienia Nibe

lungów w Operze Flamandzkiej, Dwaj Foskariusze w La Monnaie, 

Fidelio w Opera Palais Garnier oraz Sprawa Makropulos , Łaskawość 

Tytusa i Jolanta w Nederlandse Opera. Poza ścisłą współpracą z lvem 

Van Hove (ostatnio Widok z mostu na Broadwayu i Lazarus w New 

York Theatre Workshop) i Anne Teresą de Keersmaeker, ma w swoim 

JAN VERSWEVVELD 
SCENOGRAFIA 

dorobku realizacje z innymi znakomitymi reżyserami , takimi jak: 

Johan Simons i Pierre Audi. Laureat nowojorskiej Bessie Award za 

scenografię do Drumming Live oraz Obie Award za Heddę Gabler. 

W 2008 roku otrzymał holenderską nagrodę teatralną Proscenium

prijs, a w 2015 roku , wspólnie z lvem Van Hove - Amsterdamską 

Nagrodę Kultury; uhonorowany został też Lucille Lortel Award za 

wybitną scenografię w spektaklu Sceny z życia mafżeńskiego w New 

York Theatre Workshop. 

(fot. J. Versweyveld) 
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AN D'HUYS 
KOSTIUMY 

Projektantka kostiumów. Studiowała w Instytucie Saint-Luc w Bruk

seli i Modeacademie w Antwerpii . Pod koniec lat osiemdziesiątych 

zaczęła tworzyć kostiumy dla wielu stowarzyszeń teatralnych, 

w tym dla: New York Theatre Workshop (Łazarz), Schaubiihne Berlin 

(Mizantrop) , The Young Vie (Widok z mostu) , TG STAN w Antwerpii 

(Trzy siostry, Poquelin, Brandhout, Zomergasten, Bedrog) , dla 

Toneelgroep Amsterdam (Otello , Opening Night, Kinderen van de 

Zon, Husbands , Medea, Źródfo , Antygona, Królowie wojny) oraz 

dla Toneelhuis i De Roovers. Dla Opery Flamandzkiej (Vlaamse 

Opera) stworzyła kostiumy do Walkirii, Zygfryda i Zmierzchu bogów 

Wagnera w reżyserii lvo Van Hove'a. Quartet, Bitches Brew i Kassan

dra to tytuły, do których zaprojektowała kostiumy dla Zespołu Tańca 

Rosas w Brukseli. Artystka działa również w świecie kina, pracowała 

m.in. przy takich produkcjach, jak: Toto le heros Jaco Van Dormaela, 

Rosie Patrice Toye, De Suikerpot Hildy Van Miechem, tworzyła także 

dla telewizji : In de Gloria Jana Eelena, Moeder Waarom Leven Wij? 

Guida Hendrickxa, Het Verdriet van Be/gie Claude' a Goretty. Wspólnie 

z Lieve Pynoo zaprojektowała kostiumy do Poes Poes Poes Franka 

Van Passela i Petera Van Den Eede. Przez 11 lat należała do zespołu 

projektanckiego kreatorki mody Ann Demeulemeester. 

(fot. arch. artystki) 
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TAL YARDEN 
PROJEKCJE WIDEO 

Projektant wideo. Urodził się w Jerozolimie. Tworzy dla teatru , opery, 

tańca i przedstawień muzycznych. Jest autorem projektów do realiza

cji lvo Van Hove'a, są tom.in. Królowie wojny, Antygona (Barbican) , 

Źródfo, Mężowie , Rosjanie, Dzieci sfońca , Szepty i krzyki, Antonioni 

Project, Aniofy w Ameryce, Źafoba przystoi Elektrze , Tragedie rzym

skie (Toneelgroep Amsterdam) , Brokeback Mountain (Teatra Real) , 

Der Schatzgraber (De Nederłandse Opera) , Mazepa (Komische 

Oper Berlin) i Makbet (Opera de Lyon) , Ludwig li (Miinchner Kam

merspiele) , Edward li, Mizantrop (Schaubiihne) , Łaskawość Tytusa, 

ldomeneo (La Monnaie) oraz cykl Pierścienia Wagnera (Vlaamse 

Opera). Ponadto projektował wideo do przedstawień: Between War/ds 

(ENO), POP! (Yale) , Król Lear (Public) , Distracted (Roundabout) , Little 

Foxes , Liberty City, Beast, Mizantrop, Kaos (New York Theatre Work

shop) , Lush Valley, Sounding (HERE), Futura (NAATCO), The King Is 

Dead, Not Garden (Stephen Petronio) , Tight Right White, Quotations 

tram a Ruined City (Reza Abdoh). Jest również autorem scenografii, 

stworzył ją dla do spektakli: Corpus Exquisitus, A Dog and Pony Show 

(Chashama). W ostatnim czasie stworzył projekty wideo do spektakli 

Lazarus według Davida Bowie i Endy Walsh (NYTW) oraz lndecent 

(Yale & La Jolla) . Doradza jako konsultant techniczny w Performing 

Arts Center w World Trade Center. 

(fot. arch. artysty) 

JANINE BROGT 
DRAMATURG 

Dramaturg, librecistka, pisarka i tłumaczka. Początkowo uczyła się 

aktorstwa. W rezultacie uzyskała tytuł magistra teatrologii i literatury 

angielskiej na Uniwersytecie Amsterdamskim. Pracowała w różnych 

obszarach teatru - jako pisarka, dramaturg, tłumaczka i konsultant 

artystyczny wielu zespołów, w szczególności dla Toneelgroep 

Amsterdam, Kampnagel lnternationale Kulturfabrik w Hamburgu 

i De Kopergietery w Gandawie. Była konsultantem artystycznym 

w Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten . Jako dramaturg ma 

w swoim dorobku wieloletnią współpracę z takimi reżyserami , jak: 

Gerardjan Rijnders, Pierre Audi oraz lvo Van Hove. Jest autorką blisko 

30 przekładów, tłumaczyłam . in . utwory Szekspira, Racine 'a, Ajschy

losa, O'Neilla, Pintera, Biichnera i Goethego. Napisała też wiele librett 

operowych i baletowych oraz tekstów dla teatrów muzycznych: Solid 

Ashes (dla czterech różnych kompozytorów, m.in. Philipa Glassa), 

Persians (kompozytor Boudewijn Tarenskeen) , Raaff i Waiting for 

Miss Monroe (kompozytor Robin de Raaff) oraz Berg, monolog wyko

nywany do muzyki Lyrische Suite Albana Berga. Dla holenderskiego 

Het Nationale Ballet napisała nowe wersje Ognistego ptaka i Coppelii. 

Balet Mata Hari z jej oryginalnym librettem, choreografią Teda Brand

sena i muzyką Tarika O'Regana będzie miał swą prapremierę w lutym 

2016 roku . Jako dramaturg operowy przygotowywała Sprawę 

Makropu/os i Der Schatzgraber (Holenderska Opera Narodowa), 

Pierścień Nibelungów (Opera Flamandzka) , ldomeneo (La Monnaie), 

Makbeta (Opera de Lyon) i Mazepę (Komische Oper Berlin) . 

(fot. Jachem Jurgens) 

REINDER PULS 
DRAMATURG 

Dramaturg muzyczny. Urodził się w Antwerpii. Studiował muzykolo

gię , język i literaturę arabską , jak również filozofię na Uniwersytecie 

w Louvain. Początkowo był krytykiem muzycznym w czasopiśmie 

De Standaard. W 1984 został zaangażowany jako dramaturg przez 

Gerarda Mortiera do La Monnaie. W latach 90. założył Stowarzy

szenie Międzykulturowe , z którym współpracował przy wielu pro

dukcjach współczesnych oper (m.in. Jakob Lenz Wolfganga Rihma) 

i przy prapremierach tych najnowszych (Missa e Combattimento 

Judith Weir) . Działał także aktywnie w prasie muzycznej i progra

mach radiowych. Publikował też teksty na temat opery w licznych 

wydawnictwach naukowych (Belgisch Tijdschrift voor Muziekweten

schap i La Monnaie wagnerienne) . Ściśle współpracuje z Festival van 

Vlaanderen d' Anvers, gdzie przez wiele lat był przewodniczącym 

zespołu doradczego. Obecnie kontynuuje pracę jako dramaturg 

w brukselskim La Monnaie. 

(fot. arch. artysty) 
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MARCDVALERIO MARLETTA 
PRZYGOTOWANIE CHÓRU 

Wioski dyrygent i kompozytor. Jako siedmiolatek zaczął śpiewać 

w popularnych rzymskich grupach muzycznych. Studiował kom

pozycję i dyrygenturę w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej. Byt 

asystentem argentyńskiego dyrygenta A. Kriegera, z którym pracował 

nad repertuarem symfonicznym kompozytorów południowoamery

kańskich , amerykańskich i niemieckich. Uczył się także dyrygentury 

operowej u Maurizia Rinaldiego i Angela Camporiego. Stypendysta 

National College of Music and Arts of London i meksykańskiego Uni

versidad Autonoma de Monterrey - Nuevo Leon. Byt naczelnym dyry

gentem zespołów : Orchestra Barocca ltaliana oraz Centro ltaliano di 

Musica Antica. Antonio Pappano zaangażował go jako kierownika 

chóru i dyrygenta w Fundacji Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

(sezon 2008/2009) , podczas którego otrzymał dwie międzynaro

dowe nagrody za płytę Colbran the Muse (Virgin Records) . Jest głów

nym dyrygentem gościnnym w Teatrze im. Eleny Teodorini (Krajowa, 

Rumunia) . W Monterrey (Meksyk) stworzył Rossini Opera Project. 

Od 2004 roku regularnie występuje gościnnie jako dyrygent: Orkie

stry Symfonicznej Filharmonii w Iżewsku , Orkiestry Radiowo-Telewi

zyjnej w Sarajewie, Orkiestrowego Lata w Widyniu (Bułgaria), Opery 

w Cluju-Napoce. Byt asystentem dyrygenta chóru w spektaklach 

i koncertach , którymi dyrygowali m.in .: Claudio Abbado, Luis Baca

lov, Semion Bychkov, Rene Clemencic , Raphael Friibeck-De Burgos, 

Daniele Gatti, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini , Fabio Luisi , Lorin 
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Maazel , Wayne Marshall , Kurt Masur, Zubin Mehta, Kent Nagano, 

Daniel Oren, Antonio Pappano, Mścisław Rostropowicz, Giennadij 

Rożdiestwieński , Wolfgang Sawallisch, Giuseppe Sinopoli, Jeffrey 

Tate i Jurij Tiemirkanow. Współpracował z: RAI di Roma (1986/87) , 

Teatra dell'Opera di Roma (1989/92) , Teatra Comunale di Firenze 

(1998/99) , Accademia Nazionale di Santa Cecilia (1999/2009), Operą 

Budapeszteńską (Węgry) , Operą w Gyór (Węgry), Operą w Debreczy

nie (Węgry) i Operą Sofijską. W czasie swojej kariery próbował także 

sit jako wokalista, występował jako solista-instrumentalista we wło

skich instytucjach muzycznych. Jest kompozytorem i autorem wielu 

transkrypcji i orkiestracji wykonywanych we Włoszech i innych kra

jach. Jako muzyk otrzymał wyrazy uznania od takich kompozytorów, 

jak: Fabio Luisi, Ennio Morricone, Sir Antonio Pappano, Edward Shore 

i Louis Bacalov. Pod kierunkiem jezuickiego uczonego Gianfranca 

Nolliego studiował filologię i lingwistykę ; nauczył się angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego; czasem wykłada i jest 

współautorem prac o historii Zakonu Maltańskiego, powieści histo

rycznych i artykułów. Brat udział w kursach z zakresu programowa

nia neurolingwistycznego, marketingu muzycznego i foundraisingu 

(zdobywanie funduszy) , wspótpracowat z wieloma fundacjami jako 

konsultant ds. ekonomicznych. Od sezonu 2014/15 jest dyrygentem 

chóru w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. 

(fot. arch. artysty) 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA: 
Dyrektor techniczny JANUSZ CHOJECKI 

Asystent dyrygenta DAWID RUNTZ 

Asystenci reżysera FRANS WILLEM DE HAAS, AGATA DYCZKO 

Asystenci scenografa ROEL VAN BERCKELAER, WACŁAW OSTROWSKI (dekoracje) , 

JADWIGA WÓYCICKA (rekwizyty) 

Asystent video MIKAELA LIAKATA 

Asystenci kostiumologa TIJANA JOVANOVIĆ , WANDA RADWAN-RICHARD 

Dyrygent chóru MIROSŁAW JANOWSKI 

Korepetytorzy solistów EWA PELWECKA, ANNA MARIA DUKSZTO-DELEPAUT, MAŁGORZATA PISZEK 

Korepetytor chóru WIOLETA ŁUKASZEWSKA 

Konsultacje z języka włoskiego MARCOVALERIO MARLETTA 

Inspicjenci: KATARZVNA FORTUNA, ANDRZEJ WOJTKOWIAK, 

JAROSŁAW ZANIEWICZ, ZUZANNA GRZEGOROWSKA (stażystka) 

Produkcja dekoracji i kostiumów MARIUSZ KAMIŃSKI , KATARZVNA LUBORADZKA (kostiumy), 
TOMASZ WÓJCIK (dekoracje) 

Kierownictwo obsługi sceny ROBERT KARASIŃSKI , ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Sufler JACEK PAROL 

Kierownik statystów TOMASZ NERKOWSKI 

Tekst na tablicę świetlną MARZENNA DOMAGAŁO 

według przekładu ANNY MAKURACKIEJ 

Emisja tekstu PIOTR EKIER 

Realizacja dźwięku MICHAŁ POLAŃSKI , ADAM CIESIELSKI 

Realizacja świateł TOMASZ MIERZWA, MACIEJ IGIELSKI, STANISŁAW ZIĘBA 

Realizacja video PIOTR MAJEWSKI 

Realizacja dżwięku MICHAŁ POLAŃSKI , ADAM CIESIELSKI 

Realizacja telewizyjna MACIEJ PYRA 

Operatorzy kamer RAPHAEL RAUTUREAU, MARCIN DUNIN BORKOWSKI, 

MARCIN METELSKI, KACHNA BARANIEWICZ, MARCIN LACHOWICZ 

Produkcja JOANNA OSTROWSKA 

Opieka impresaryjna MARIA GUDANIEC 



ACUS 

- Nareszcie coś dla każdego. House of Cards na deskach opery. Łaskawość Tytusa to prequel, 

napisany przed, a wystawiany w Warszawie po premierze kolejnego sezonu swego serialowego 

krewnego. 

- Rzeczywiście, tu też chodzi o władzę: jak zdetronizować szlachetnego cesarza Tytusa 

i intronizować demoniczną Vitellię rękami zakochanego w niej Sekstusa? 

- A w tle - jak to w serialu: liczne wątki i bohaterowie epizodyczni ze swoimi trudnymi do 

pojęcia, zawikłanymi w libretcie historiami, uczuciami i wyborami. Spisek. Cesarz uchodzi 

z zamachu i pożaru cało, unika skrytobójczego ciosu Sekstusa. Szlachetny Anniusz łączy się 

z równie zacną Servillią, choć się na to wcale nie zanosiło. Vitellia i zło ponoszą klęskę, a Tytus 

okazuje monarszą łaskę wszystkim spiskowcom, bo wszak „La clemenza e regale virtu ... ". 

- Zaraz, przecież to Lucrezia Borgia Gaetana Donizettiego! 

- Też. Miłosierny władca to jedna z klisz operowych. Fabuła Łaskawości Tytusa była tematem 

ponad pięćdziesięciu oper. Ta napisana przez Mozarta miała akurat uczcić praską koronację 

Leopolda Il. Mozart skomponował sporo takich kawałków ku chwale sponsora. Cesarz Leopold 

II płaci, kolega cesarz Tytus jest więc wcieleniem wszelkich cnót: miłosierny, roztropny, 

wielkoduszny, szczodry, troszczy się o lud dotknięty wybuchem Wezuwiusza. 

- Jak jakiś premier przed wyborami! 

- Prawie. Tytus to ostatnia „włoska" opera seria Mozarta. Niezbyt popularna - polską premierę 

miała dopiero w 1990 roku. 

- Dla widza ciekawsze są szwarccharaktery u władzy. Dlatego pasjonuje nas Frank Underwood. 

- Lubimy na deskach opery tych złych. Aria skazańca na szafocie brzmi zdecydowanie lepiej, 

niż podziękowanie za ułaskawienie śpiewane na kolanach. To kwestia techniki. 

- Prawdziwemu artyście, który śpiewa, klęcząc, tak głos niesie, że aż słuchacze tracą oddech. 

Z wrażenia. Trzeba mieć tylko pomysł. 

- Reżyser Ivo van Hove chyba ma. Dwa lata temu wystawiał już Tytusa w Brukseli. W tamtej 

inscenizacji uwypuklił konflikt między tym, co prywatne a tym, co społeczne, publiczne. Tam 

nie ubrał Tytusa w togę ani Sekstusa w pudrowaną perukę - barokowe klisze starożytności. 

- W Brukseli wszyscy wiedzą, że władza jest w garniturze. 

- Zobaczmy, co ma w Polsce. W mozartowskim House of Cards na deskach Teatru Wielkiego. 

ROZMOWY NA NOWY SEZON - bogato ilustrowana publikacja 
zawierająca zbiór krótkich, zabawnych i lekkich dialogów prowa
dzonych przez dwie pary rozmówców, znawców opery i baletu 
na temat prezentowanych na scenie Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej spektakli , jest również zachętą dla widzów do wizyt 
w gmachu narodowej sceny. 



BMW Group 
Polska 

RADOŚĆ TO PASJA 
TWORZENIA. 

Już ponad cztery dekady BMW Group jest zaangażowane we wspieranie kultury i sztuki na całym świecie . To ważny element strategii 
firmy 1 odpow1edz1alności społecznej. Sztuka współczesna i nowoczesna, jazz i muzyka klasyczna, architektura i design - BMW Group 
realizuje długoterminowe działania we wszystkich tych obszarach, od początku współpracując z największymi artystami, 
m.in.: Andym Warholem, Royem Lichtensteinem, Jenny Holzer i Jeffem Koonsem. Warszawski Teatr Wielki - Opera Narodowa stanowi 
kolejną szanowaną instytucję, którą od dłuższego czasu wspiera BMW Group Polska . Partnerstwo tej klasy to dla nas niewysłowiony zaszczyt. 

BMW Group Polska jest partnerem 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

TEATR WIE LKI 

OPERA 
NARODOWA 

Wspierać kulturę 
to piękna sztuka 
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KULTURA W RAMACH AMS 

Jako LIDER REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ 
staramy się łączyć wielkie możliwości ze szlachetnymi celami. 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest częścią naszej misji 
- regularnie inspirujemy i realizujemy projekty z jej zakresu. 
W ostatnich latach otrzymaliśmy liczne nagrody, między innymi 
za nasze zaangażowanie w kulturę. 
Cieszymy się , że nasze starania znajdują uznanie. 

Zwycięzca rankingu mediów Media Trendy 2013, 2014 
Mecenas Kultury Krakowa 2008, 2009, 201 O 
Sponsor Roku Arts & Business 2007 
Dobroczyńca Muzeum Narodowego w Krakowie 2006, 2007, 2009, 201 O 
Mecenas Kultury 2006 ams 

ams.com.pl 
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Teatr Wielki 
Teatr Wielki 50/50 to przepięknie wydany dwujęzyczny 
album. Łączy niezwykłe zdjęcia największej polskiej sceny 
oraz niepokazywane wcześniej archiwalne fotografie 
z poruszającymi wyobraźnię widzów opowieściami. 

Fotograficzny cykl Nicolasa Grospierre'a, wybór tekstów oraz 
archiwum dokumentujące proces odbudowy - trzy elementy 
o zróżnicowanym formacie - prowadzą czytelnika przez teatralny 
gmach, a w tej podróży pomocą służą oczy, wiedza, pamięć 
i wyobraźnia autorów. 
Książkę otwiera cykl 50/50 Nicolasa Grospierre'a, czyli pięćdzie
siąt fotografii prezentujących architekturę Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej, powstałych w związku z pięćdziesiątą rocznicą 
jego odbudowy. Zdjęcia dokumentują bogatą i wielowymiarową 
przestrzeń Teatru, kadrując jego najciekawsze fragmenty. 

Teatr Wie/k; 

/ 

Operą Nąrodovvą 

50 

so 

Wyobraźnia czytelników pobudzona zdjęciami artysty oddana zostaje 
w dalszej części publikacji autorom tekstów: Beacie Chomątowskiej, 

Sylwii Chutnik, Igorowi Gałązkiewiczowi, Adamowi Mazurowi. 
Bogusławowi Kaczyńskiemu oraz Jarosławowi Trybusiowi. 

50 

Pozycję zamyka Archiwum - wybór szkiców i zdjęć prezentujących 
proces odbudowy Teatru Wielkiego . To retrospektywne ujęcie kore
sponduje ze współczesnymi zdj ęciami, tworząc wraz z nimi klamrę 
minionych pięćdziesięciu lat . 

Książka do nabycia w Galerii Ope ra oraz w Biurze Organizacji Widowni 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (pon .: godz. 13-19, wt.-pt .: godz. 9-17) 

Opera Narodowa 

Swoim aksamitnym 

śpiewem, 

wysublimowanym 

liryzmem i wyczuciem 

dramatyzmu 

zdobywa serca 

wszystkich miłośników 

opery. 

The New York Times 

Głos wewnętrzny 

Autobiografia 

Renee Fleming 



Dwujęzyczny, blisko trzystustronicowy album. 

Rozmowa z reżyserem. 

Fascynujące teksty profesor Małgorzaty Dziewulskiej . 

Niesamowite zdjęcia Krzysztofa Bielińskiego . 

A lbum do nabycia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. 
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Mecenas Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

JHIJEIDO ~~· 

Patroni medialni premiery 

IY~~~lą COJestgrane24 ~ PA N I 

Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

~- ams 
Współorganizator koktajlu 
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Kierownik działu literackiego i marketingu MARCIN FEDISZ 

Opracowanie programu KATARlYNA BUDlYŃSKA 
Projekt graficzny i plakat na okładce ADAM ŻEBROWSKI I Zdjęcie: gettyimages 
Przekład JOANNA DUTKIEWICZ 
Zdjęcia ze spektaklu © BANS I LA MONNAIE I DE MUNT 
Pozostałe zdjęcia : Polska Agencja Fotografów FORUM 

Wydawca TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, WARSZAWA 2016 
Druk: Zakład Poligraficzny SINDRUK 

Cena programu 20 zł 
ISBN 978-83-65161-39-0 
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Opera seria w dwóch aktach I Opera seria in two acts 
Libretto: CATERINO TOMMASO MAZZOLA 
według dramatu PIETRA METASTASIA I based on PIETRO METASTASIO'S drama 
Oryginalna wioska wersja językowa I In the original ltalian 

Koprodukcja I Co-production La Monnaie I De Munt, Bruksela I Brussels 
Sala Moniuszki I Moniuszko Auditorium 
16/01/2016 

Dyrygent I Conductor BENJAMIN BAYL 
Reżyseria I Director IVO VAN HOVE 
Scenografia i reżyseria świateł I Set and Lighting Designer JAN VERSWEYVELD 
Kostiumy I Costume Designer AN D'HUYS 
Projekcje wideo I Video TAL YARDEN 
Dramaturdzy I Dramaturges JANINE BROGT & REINDER POLS 
Przygotowanie chóru I Chorus Master MARCOVALERIO MARLETTA 
Asystent reżysera I Assistant Director FRANS WILLEM DE HAAS 

Prapremiera I World premie re 
Teatr Narodowy, Praga I Nationaltheater, Prague, 6/09/1791 

Premiera polska I Polish premiere 
Warszawska Opera Kameralna I Warsaw Chamber Opera, 24/06/1990 

Belgijska premiera obecnej inscenizacji I Belgian premiere of this production 
La Monnaie I De Munt, Bruksela I Brussels, 10/10/2013 

Polska premiera obecnej inscenizacji I Polish premiere of this production 
Teatr Wielki - Opera Narodowa I Teatr Wielki - Polish National Opera, 16/01 /2016 

Wykonania odbywają s ię za zgodą I Performances with the consent of: 
Barenreiter - Alkor Edition Kassel GmbH 

TYTUS WESPAZJAN cesarz rzymski I TITO (Titus Vespasian) emperor of Rome 
CHARLES WORKMAN 

VITELLIA córka cesarza Viteliusza I daughter of Em peror Vitellius 
EWAVESIN 

SERVILIA siostra Sesta, ukochana Annia I sister of Sesto, in love with Annio 
KATARZYNA TRYLNIK 

SESTO, przyjaciel Tytusa, ukochany Vitellii I friend of Tito, in love with Vitellia 
ANNA BONITATIBUS 

ANNIO przyjaciel Sesta, ukochany Servilii I friend of Sesto, in love with Servilia 
ANNA BERNACKA 

PUBLIO prefekt pretorianów I prefect of the Praetorian Guard 
KRZYSZTOF BĄCZYK 

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 
ORAZ STATYŚCI 
CHORUS AND ORCHESTRA OF TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA 
AND EXTRAS 
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CHARLES 
WORKMAN 
TYTUS WESPAZJAN 

Tenor. Urodził się w Arkansas (USA). Jest absolwentem 
Juilliard School. Ceniony interpretator Mozarta i Haendla, 
jest wszechstronnym artystą, którego repertuar sięga od 
Monteverdiego i muzyki barokowej po niemiecką operę 
romantyczną i operę współczesną. Po wczesnych debiu
tach w Metropolitan Opera i innych teatrach muzycznych 
Ameryki, w 1995 roku przeniósł się do Europy. Od tego 
czasu występował ze znanymi zespołami operowymi 
i orkiestrami, takimi, jak: Opera National de Paris, Royal 
Opera Covent Garden, mediolańska La Scala, moskiew
ski Teatr Bolszoj, Opernhaus Zurich, berlińska Staatsoper 
Unter den Linden, English National Opera, Rossini Opera 
Festival, Deutsche Oper Berlin, Opera Frankfurcka, La 
Fenice w Wenecji, Liceu w Barcelonie, madrycki Teatro 
Real, La Monnaie w Brukseli, Grand Theatre w Genewie, 
Bayerische Staatsoper w Monachium, Staatsoper Stutt
gart, Teatr Narodowy w Pradze, Les Musiciens du Louvre 
oraz Les Arts Florissants. W 1999 roku miał udany 
debiut podczas Festiwalu w Salzburgu w partii Abarisa 
w Les Boreades (Rameau) pod dyrekcją Sir Simona Rat
tle 'a, zadebiutował też z zespołem Filharmonii Berlińskiej 
pod dyrekcją Claudia Abbado oraz podczas Festiwalu 
Wielkanocnego w Salzburgu (Msza h-moll Bacha). Do 
ważnych wydarzeń ostatnich sezonów zalicza występy 
w następujących partiach m.in.: Laca Klemer'l w Jenu
fie i Alwa w Lulu (obie role w brukselskiej La Monnaie), 
partia tytułowa w Karle Zemlinsky'ego (Opera Paryska), 
Bajan/Finn w operze Rus/an i Ludmifa na uroczystym 
(ponownym) otwarciu moskiewskiego Teatru Bolszoj, 

Bassanio w prapremierze Kupca weneckiego Andrzeja 
Czajkowskiego (Bregenzer Festspiele), Eryk w Holen
drze tufaczu (Teatro Comunale w Bolonii i warszawska 
Opera Narodowa) , partie tytułowe w operze Palestrina 
Pfitznera (Bayersiche Staatsoper w Monachium) i Łaska
wości Tytusa (La Monnaie w Brukseli), Czas w Triumfie 
czasu i rozczarowania Haendla (berlińska Staatsoper 
i Staatsoper Stuttgart), ldomeneo (Opera Paryska i Teatr 
Narodowy w Pradze), Jupiter w Semele Haendla obok 
Cecilii Barteli (paryska Salle Pleyel, Theater an der 
Wien, Opernhaus Zurich), Silvio w Drzewie Diany Mar
tina y Selera (Liceu w Barcelonie), Don Ottavio (Santa 
Fe Opera), Acis w operze Acis i Galatea (Royal Opera 
Covent Garden), Polo w operze Marco Polo Tana Duna 
(Opera Holenderska) oraz Flamand w Capriccio, Albert 
Gregor w Sprawie Makropulos i Książę w Mi/ości do 
trzech pomarańczy (wszystkie w Opera National de 
Paris) , Alviano w Die Gezeichneten Schrekera i partia 
tytułowa w Potępieniu Fausta Berlioza (Opera de Lyon). 
W swoim dorobku posiada także nagrania CD: Armide 
Glucka, Sen Scypiona Mozarta, Piękna dziewczyna 
z Perth Bizeta oraz Mojżesz i Faraon Rossiniego; oraz 
DVD: Drzewo Diany (Liceu w Barcelonie), Acis i Gala
tea (Royal Opera Covent Garden), Semele (Opernhaus 
Zurich) , Mi/ość do trzech pomarańczy i Cardillac (Opera 
Paryska) , Marco Polo (Opera Holenderska), Arabella 
(Metropolitan Opera) oraz opery Rossiniego: La Gazzetta 
(Liceu w Barcelonie) i Tankred (Teatro Verdi w Trieście). 
(fot. arch. artysty) 
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EWA 
VESIN 
VITELLIA 

Sopran. Urodziła się w Lublinie. Studiowała śpiew w Akade- VII Symfonia i VIII Symfonia Pendereckiego. Jest zapraszana 
mii Muzycznej w Krakowie i Wrocławiu . Ukończyła też pady- na liczne festiwale muzyczne, występowała m.in. na Viva il 
plomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uni- Canto, Wratislavia Cantans, Międzynarodowym Festiwalu 
wersytetu Warszawskiego. Od 201 O roku jest pedagogiem Wagnerowskim, Musica Polonica Nova i Międzynarodowym 
wokalnym we wrocławskiej Akademii Muzycznej. W 2015 Festiwalu w Brnie, Singing Europe Wrocław, Wielkanocnym 
roku doskonaliła swój warsztat wokalny pod kierunkiem Festiwalu Ludwiga van Beethovena i podczas Leo Festiwal. 
prof. Doris Yarick-Cross i Thimotyego Shaindlina w Yale Uni- Regularnie współpracuje m.in. z Teatrem Wielkim - Operą 

versity (USA), efektem czego było przesłuchanie w nowojor- Narodową w Warszawie, Teatrem Wielkim w Łodzi , Operą 

skiej Metropolrtan Opera. W latach 2003-2012 była solistką Krakowską, Operą Śląską i Operą Podlaską. Występowała 
Opery Wrocławskiej, a w sezonie 2013-2014 została w filharmoniach w Lublinie, Opolu, Olsztynie, Zielonej Górze 
solistką Teatru Wielkiego w Łodzi. Jest laureatką wielu pre- i na Podlasiu. Była zaangażowana w projekty z Narodową 
stiżowych nagród, otrzymała m.in.: nagrodę specjalną oraz Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Orkiestrą Symfo
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niczną NFM, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Sin
(2007), Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" fonią Juventus oraz Orkiestrą Kameralną NFM Leopoldinum. 
(2010). Nominowana była do Nagrody Teatralnej „Złota W Filharmonii Narodowej w Warszawie wzięła udział w kon
Maska" w kategorii: rola wokalno-aktorska za partię tytułową cercie inauguracyjnym sezonu 2013/2014. Z zespołem tym 
w Tosce w reżyserii Tadeusza Bradeckiego na scenie Opery wykonała w Pekinie VIII Symfonię Krzysztofa Pendereckiego 

· Śląskiej (2012) . Karierę wokalną rozpoczęła jako studentka pod batutą kompozytora. W 2013 roku z okazji 80. urodzin 
debiutując na scenie Opery Wrocławskiej w Czarodziejskim Pendereckiego, wystąpiła w Teatrze Wielkim - Operze Naro-
f/ecie Mozarta (2003). Od tego czasu wykonuje zarówno dowej śpiewając w jego Credo z towarzyszeniem Orkiestry 
partie operowe, jak i muzykę symfoniczną. Kreowała główne Sinfonia Varsovia pod batutą Valery'ego Gergieva. Praco-
role w takich dziełach , jak: Halka Moniuszki, Otello Verdiego wala z tej miary dyrygentami, co: Krzysztof Penderecki , 
i Carmen Bizeta, Zemsta nietoperza J. Straussa, Opowieści Jacek Kaspszyk, Valery Gergiev, Alexander Liebreich, Paul 
Hoffmanna Offenbacha, Don Carlos i Trubadur Verdiego, McCreesh, Jose Maria Florencio i Ernst Kovacic . Ważna 
Tosca Pucciniego i Walkiria Wagnera. Odbyła tournee po była dla niej również praca z Benjaminem Shwartzem, 
Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W 2005 roku na zapro- Tadeuszem Strugałą , Łukaszem Borowiczem, Michałem 
szenie Wolfganga Wagnera (wnuka Richarda) wzięła udział Klauzą, Tadeuszem Kozłowskim , Tadeuszem Serafinem, 
w przesłuchaniach w Bayreuther Festspiele Haus. Wystąpiła Markiem Pijarowskim i Wojciechem Radkiem. Miała też 
w wielu krajach europejskich, m.in. także dla księżnej i księ- okazję spotkać się na scenie z: Hansem Peterem Lehma-
cia Luksemburga podczas festiwalu operowego (Carmen nem, Waldemarem Zawadzińskim , Roberto Skolmow-
w operze Bizeta). Artystka wykonuje również dzieła muzyki skim, Markiem Weissem, Laco Adamikiem, Michałem 
symfonicznej i oratoryjnej, w repertuarze posiada takie Znanieckim, Tadeuszem Bradeckim i Beatą Redo-Dobber. 
utwory jak: Ili Symfonia Góreckiego, li Symfonia i VIII Sym- Jest reprezentowana przez Stowarzyszenie im. Ludwiga 
fonia Mahlera, Messa da Requiem Verdiego i Stabat Mater van Beethovena. 
Szymanowskiego, IX Symfonia Beethovena oraz Credo, (fot. arch. artystki) 
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KATARZYNA 
TRYLNIK 
SERVILIA 

Sopran. Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie 
w klasie śpiewu solowego prof. Haliny Stanickiej, otrzy
mując najwyższe odznaczenie uczelni Medal .Magna 
cum Laude" (1999) . Jest laureatką wielu prestiżowych 
nagród, m.in.: na VII Międzynarodowym Konkursie 
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (nagroda 
specjalna, 1997), XXXll Międzynarodowym Konkursie 
im. Antonina Dvofaka w Karlovych Varach (2. nagroda, 
1997), Ili Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. 
Stanisława Moniuszki w Warszawie (3.nagroda, 1998). 
Finalistka XLll Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 
w Tuluzie i VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 
w Bilbao. Debiut artystki na scenie Teatru Wielkiego -
- Opery Narodowej jako Zerliny w Don Giovannim 
Mozarta (2002) zaowocował stalą współpracą z naro
dową sceną , gdzie brała udział w takich realizacjach jak: 
Dama pikowa Czajkowskiego, Czarodziejski flet Mozarta, 
Elektra R. Straussa, Trojanie Berlioza, Wesele Figara 
Mozarta, Carmen Bizeta, La rondine , La Boheme i Turan
dot Pucciniego. Jej kolekcję ról Pucciniowskich uzupeł
nia partia Mimi w Cyganerii w Operze Bałtyckiej (2008). 
W 2013 roku zaśpiewała partię tytułową w zamówionej 
przez Teatr Wielki - Operę Narodową prapremierze Qudsji 
Zaher Pawia Szymańskiego . W premierowym spekta
klu Wesela Figara w reżyserii Keitha Warnera wc ieliła 

się w postać Suzanny, potem śpiewała partię Hrabiny. 

Ważne m1e1sce w repertuarze artystki zajmują role 
w polskich operach: Zosia we Flisie , Zuzia w Verbum 
nobile Moniuszki i Basia w Krakowiakach i Góralach 
Kurpińskiego, a także te w rzadko wykonywanych dzie
łach , jak tytułowa w Marii Statkowskiego. Ważna część 
działalności artystycznej śpiewaczki , to repertuar orato
ryjno-kantatowy, m.in .: IX Symfonia Beethovena, Stwo
rzenie świata Haydna, Te Deum Brucknera, Stabat Mater 
Dvofaii;a, symfonie Mahlera, msze i Requiem Mozarta, 
Stabat Mater Rossiniego i Szymanowskiego; a także 
liczne pieśni kompozytorów polskich, włoskich , niemiec
kich, rosyjskich i francuskich . Występowała w teatrach 
operowych Bremy, Monachium i Frankfurtu. Śpiewała 
na scenach i estradach Augsburga, Dubaju, Moskwy 
(Teatr Bolszoj) , Munster, Paryża , Wilna i na Sycylii oraz 
w większości sal filharmonicznych i koncertowych 
w Polsce. Współpracowała z takimi dyrygentami, jak: 
Łukasz Borowicz, Roland Bćier, Valery Gergiev, Jacek 
Kaspszyk, Kazimierz Kord, Tadeusz Kozłowski , Patrick 
Fournillier, Carlo Montanaro, Michał Nesterowicz, Marek 
Pijarowski , Modestas Pitrenas, Jerzy Salwarowski, 
Wojciech Michniewski, Ruben Silva, Antoni Wicherek, 
Antoni Wit i Tadeusz Wojciechowski oraz z reżyserami: 
Martą Domingo, Achimem Freyerem, Laco Adamikiem, 
Mariuszem Trelińskim i Keithem Warnerem. 
(fot. A. Świetlik) 
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Mezzosopran. Pochodzi z regionu Basilicata we Wio- Mare Minkowski, Riccardo Muti, Gianandrea Noseda, 
szech. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku dziewię- Sir Antonio Pappano, Jordi Savall, Jeffrey Tate, Marcello 
ciu lat. Studia w dziedzinie fortepianu i śpiewu ukończyła Viotti, Franz Welser-Most, Alberto Zedda, to słynni dyry
z wyróżnieniem . Po wygraniu kilku międzynarodowych genci, z którymi współpracowała. Reżyserzy, którzy 
konkursów zajęła się nauką technik wokalnych oraz prowadzili ją na scenie, to m.in.: David Alden, Sven-Eric 
repertuaru XVIII wieku i belcanta. Ma w dorobku ponad Bechtolf, Irina Brook, Roberto De Simone, Beppe de 
50 oper. Od pierwszego nagrania (La Griselda Viva!- Tomasi, Jurgen Flimm, Dario Fo, Kasper Holten, Andreas 
diego, 1992), prezentowała wybitne kreacje w operach Homoki, Jean-Louis Martinoty, Sir Jonathan Miller, Lau
okresu baroku, a także w neapolitańskiej operze buffa rent Pelly, Pier Luigi Pizzi, Luca Ronconi, Toni Servillo, 
i repertuarze francuskim. Dzięki wykonaniom najbar- Emilio Sagi, Jerome Savary i Bartlett Sher. Ma na swoim 
dziej znanych utworów Mozarta, Haendla i Rossiniego, koncie wiele nagrań CD i DVD, w tym albumy solowe 
występowała na wielu prestiżowych scenach Europy Semiramide - La Signora regale (wybór muzyki związa
i w salach koncertowych na całym świecie . Wśród inter- nej z królową Semiramidą, rzadkie arie i sceny operowe 
pretowanych przez nią postaci należy wymienić partie en z XVIII i początku XIX wieku, z których większość nie 
travesti , jak również w repertuarze sakralnym. Zadebiu- została wcześniej nagrana), Un rendez-vous (arie Ros
towała w La Scali w Don Giovannim pod batutą Riccarda siniego na głos i fortepian - Sony RCA Red Seal) , Lin
Mutiego (1999); w tym samym sezonie była Adalgisą tededelta constante Haydna (Sony/OHM) . Brała udział 
w nowej inscenizacji Normy w neapolitańskim Teatro di w nagraniach: Tolomeo Haendla i Andromeda liberata 
San Carlo. Jej występy w ostatnich sezonach, to m.in. Vivaldiego (Deutsche Grammophon), Lettere amorose 
partia tytułowa w Dydonie Cavalliego i Agrypinie Haen- Scarlattiego, Deidamia i Un'opera immaginaria Haendla 
dla, Ariodante w operze Ginevra di Scozia Mayra oraz (Virgin) , Falstaff Verdiego (Naxos), Redemption Francka 
Requiem Verdiego. W planach ma wykonania nowych (Fenice) , nagrywała też dla BMG, Abeille, Oehms i Avie . 
ról na kolejnych prestiżowych scenach. lvor Bolton, Jej rejestracje DVD, to m.in. Dydona i Herkules zako
Daniele Callegari, Bruno Campanella, William Christie, chany Cavalliego (Opus Arte) , Koronacja Poppei Mon
Myung-Whun Chung, Alan Curtis, Ottavio Dantone, Diego teverdiego (Virgin Classics), Gosi tan tutte Mozarta 
Fasolis, Romano Gandolfi, Rene Jacobs, Thomas Hen- i Tamerlana Haendla (Arthaus) oraz Cyrulik sewilski 
gelbrock, Will Humburg, Louis Langree, Nicola Luisotti , Rossiniego (Hardy Classic) . 
Lorin Maazel, Andrea Marcon, Sir Charles Mackerras, (fot. arch. artystki) 
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Mezzosopran. Ukończyła z wyróżnieniem wrocławską 
Akademię Muzyczną w klasie śpiewu Ewy Czermak. 
W latach 2004-2007 studiowała w Hochschule tur 
Musik und Theater w Hanowerze w klasie Carol Richard
son-Smith. Otrzymała stypendia: Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, Accademia Rossiniana w Pesaro 
i Richard Wagner Stipendium Bayreuth. Jest finalistką 
i laureatką wielu międzynarodowych konkursów wokal
nych, m.in.: Konkursu im. Stanisława Moniuszki w War
szawie, Konkursu im. Antonina Dvoraka w Karlowych 
Warach oraz Konkursu im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej 
we Wrocławiu . Uczestniczyła w kursach mistrzowskich 
pod kierunkiem tak znakomitych pedagogów, jak: Teresa 
Berganza, Christa Ludwig, Teresa Żylis-Gara, Helena 
Łazarska i Ryszard Karczykowski. Debiutowała w 2006 
roku na scenie Oldenburgisches Staatstheater w Ariadnie 
na Naxos R. Straussa (Driada). Potem zaśpiewała na tej 
scenie Mere Marie w Dialogach karmelitanek Poulenca. 
Od 2007 roku związana jest z Operą Wrocławską, gdzie 
wykonuje takie partie, jak: Octavian w Kawalerze crebr
nej róży R. Straussa, Cherubin w Weselu Figara i Dora
bella w Gosi tan tutte Mozarta, Niklas w Opowieściach 
Hoffmanna Offenbacha, Rosina w Cyruliku sewilskim 
Rossiniego, Jadwiga w Strasznym dworze Moniuszki, 
Maryna Mniszek w Borysie Godunowie Musorgskiego, 
Maddalena w Rigoletcie oraz Emilia w Otellu Verdiego, 
Książę Orlofsky w Zemście nietoperza J. Straussa. 
W 201 O roku w poznańskim Teatrze Wielkim śpiewała 
Jessikę w Jutrze Bairda i Cherubina w Weselu Figara. 

Partię Cherubina wykonała też w Operze Krakowskiej 
oraz Operze na Zamku w Szczecinie (2012). Do Opery 
Krakowskiej artystka powróciła w 2014 roku jako 
Smeraldina w polskim prawykonaniu Mi/ości do trzech 
pomarańczy Prokofiewa. W 2015 roku z powodzeniem 
zadebiutowała na scenie Komische Oper w Berlinie rolą 
Tolomea w Juliuszu Cezarze . W tym samym roku miał 
miejsce jej debiut na scenie Opery i Filharmonii Podla
skiej w Białymstoku w Carmen (Mercedes) . Do Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej artystka powraca regular
nie od czasu w Borysie Godunowie (2009) kreując role 
w: Weselu Figara (Cherubin) i Don Giovannim Mozarta 
(Donna Elvira), Strasznym dworze (Jadwiga) Moniuszki, 
Carmen Bizeta (Mercedes), Sprawie Makropulos Jana
cka (Krista) , Diabfach z Loudun Pendereckiego (Claire) , 
Elektrze R. Straussa (Druga Sfużebna), Marii Stuart 
Donizettiego (Anna Kennedy) , Rigoletcie (Maddalena) 
i Traviacie (Flora) Verdiego. Z powodzeniem wykonuje 
także repertuar oratoryjno-kantatowy. Współpracuje 

z Filharmoniami: Narodową, Podlaską, Dolnośląską, 
Śląską , Wrocławską, Podkarpacką; a także z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, 
Polską Orkiestrą Radiową, Capellą Cracoviensis, Fil
harmonią Kameralną w Łomży, Płocką Orkiestrą Sym
foniczną, Płocką Orkiestrą Kameralną, Aquilla Quar
tet i Mitteldeutsche Kammerphilharmonie. Laureatka 
Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury w kate
gorii: najlepsza śpiewaczka . 

(fot. K. Szczuka) 
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Bas. Absolwent poznańskich uczelni: Akademii Muzycz- Wielkim w Poznaniu (Eugeniusz Oniegin, Aida, Wesele 
nej im. Ignacego Jana Paderewskiego, gdzie otrzymał Figara , Don Giovanni, Parsifal, Carmen, Wolny strze
dyplom z wyróżnieniem oraz Szkoły Chóralnej Jerzego lee) , Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie 
Kurczewskiego. Przez 12 lat śpiewał w Poznańskim oraz Festiwalem w Aix-en-Provence (Czarodziejski flet, 
Chórze Chłopięcym „Polskie Słowiki " (od 2003 roku: Alcina). Brał udział w licznych kursach wokalnych pod 
Poznański Chór Chłopięcy, Miejska Instytucja Kultury) , kierunkiem m.in. takich pedagogów, jak: Izabela Klosiń
z którym odbył tournee m.in. po: Niemczech, Francji, ska, Eytan Pessen, Anita Garanca, Andrzej Dobber, David 
Rosji, Litwie, Łotwie , Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Pountney, Adam Kruszewski i Waltraud Meier. Wspólpra
Czechach, Słowacji , Austrii , Szwajcarii, Boliwii, Peru, cowal z tej miary dyrygentami, co: Jerzy Maksymiuk, 
Chile i Japonii. Finalista Konkursu Wokalnego im. Miku- Mieczysław Dondajewski, Gabriel Chmura, Pablo Heras 
lasa Schneider-Trnavskf ego w Trnavie (201 O) , laureat Casado, Tadeusz Kozłowski, Łukasz Borowicz. Od 201 O 
2. nagrody i nagrody specjalnej na Międzynarodowym roku członek Akademii Operowej Teatru Wielkiego - Opery 
Konkursie we Vrable (Słowacja), 3. nagrody i nagrody Narodowej. W 2013 roku otrzymał stypendium Ministra 
specjalnej na Konkursie im. Andrzeja Hiolskiego Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia 
w Kudowie-Zdroju (2014) oraz Nagrody im. Wojcie- artystyczne. 
cha Drabowicza. Związany stalą współpracą z Teatrem (fot. arch. artysty) 
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TEATR WIEL KI 

OPERA 
NARODOWA 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
~ ~ 

ŁASKAWOSC 
TYTUSA 
Opera seria w dwóch aktach 
Libretto CATERINO TOMMASO MAZZOLA według dramatu PIETRA METASTASIA 
Oryginalna włoska wersja językowa 

PREMIERA: Sala Moniuszki, 16/01/2016, sobota, godz. 19 
jedna przerwa, zakończenie ok. 22 

OBSADA 

Tytus CHARLES WORKMAN 
Vitellia EWA VESIN 
Servilia KATARZYNA TRYLNIK 
Sesto ANNA BONITATIBUS 
Annio ANNA BERNACKA 
Publio KRZYSZTOF BĄCZYK 

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 
Sola orkiestrowe: Bogdan Kraski (klarnet), Krzysztof Zbijowski (bassethorn) 
oraz statyści 

Dyrygent BENJAMIN BAYL 
Reżyseria IVO VAN HOVE 
Scenografia i reżyseria świateł JAN VERSWEYVELD 
Kostiumy AN D'HUYS 
Projekcje wideo TAL YARDEN 
Dramaturdzy JANINE BROGT & REINDER POLS 
Przygotowanie chóru MARCOVALERIO MARLITTA 
Asystent reżysera FRANS WILLEM DE HAAS 

PREMIERA: 16/01/2016 
Koprodukcja: La Monnaie I De Munt, Bruksela 

Asystent dyrygenta: Dawid Runtz. Asystent reżysera: Agata Dyczka. Kierownik statystów: Tomasz Nerkowskl 
Inspicjenci: Katarzyna Fortuna, Andrzej Wo~kowiak , Jarosław Zaniewicz, Zuzanna Grzegorowska (stażystka) 
Sufler: Jacek Parol. Emisja tekstu: Piotr Ekier. Realizacja światel : Krzysztof Zamojski, Zachariasz Kot 
Asystent video: Mikaela Liakata. Realizacja video: Piotr Majewski. Operatorzy kamer: Raphael Rautureau, 
Marcin Dunin Borkowski, Marcin Metelski, Kachna Baraniewicz, Marcin Lachowicz 
Realizacja telewizyjna: Maciej Pyra. Realizacja dźwięku: Iwona Saczuk, Adam Ciesielski 
Nakład 1 OOO egz. (druk bezpłatny) 

SEZON 2015/J16 
DYREKTOR NACZELNY WALDEMAR DĄBROWSKI 
DYREKTOR MUZYCZNY ANDRIY YURKEVYCH 
DYREKTOR ARTYSTYCZNY MARIUSZ TRELINSKI 
DYREKTOR POLSKIEGO BALETU NARODOWEGO KRZYSZTOF PASTOR 



19/02/2016 PO RAZ PIERWSZY 
W TEATRZE WIELKIM - OPERZE NARODOWEJ 

NATIONAL 
SYMPHONY 
ORCHESTRA 
Wffi\~[}={]~~@U@~ 

DYRYGENT CHRISTOPH 
ESCHENBACH 

W PROGRAMIE KONCERTU: 
KRZYSZTOF PENDERECKI ADAGIO 
ANTONiN DVORAK KONCERT WIOLONCZELOWY 
LUDWIG VAN BEETHOVEN VII SYMFONIA 

INFORMACJE I INFORMATION 
Plac Teatralny 1 00-950 Warszawa 

tel 1481 22 692 02 OO 
fax 1481 22 826 04 23. 148) 22 826 50 12 

e-ma1I offlce(rilteatrw1elk1 pl 
rezerwacja I booking tel (481 22 826 50 19. 148) 22 692 02 08 

sprzedaż biletów I box office tel. (48) 22 692 05 07. 1..\8) 22 692 05 08 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Osoby spóżnione mogą we1sć na widownię 
w czasie pierwsze1 przerwy 
Please note thai latercomers will not be admitted 
inio the auditorium !iii the first intermission. 

teatrwielki.pl 


