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&bdquo;UÅ¾ tvÅ¯j hnÄ›v mÄ› rozpaluje a Å˜ím je v plamenech&ldquo; - takto zní název libreta, jehoÅ¾ autorem je Caterino
Mazzolà. A právÄ› toto téma si vybral Wolfgang Amadeus Mozart pro operu La clemenza di Tito (Ä•esky: Velkorysost
Titova). Tato opera opera o dvou dÄ›jstvích mÄ›la v Praze svou premiéru v roce 1791. Vznikla za pouhých osmnáct dní se
zámÄ›rem oslavné opery ke ke korunovaci Leopolda II. Ä•eským králem, na objednávku Ä•eských stavÅ¯.

Italská opera 18. století se v závÄ›ru své historie doÄ•kala svého nejkrásnÄ›j&scaron;ího vyvrcholení v Ä•eské
metropoli. Na samém sklonku její existence se v Praze u zdej&scaron;ího publika prosadil jako zvlá&scaron;Å¥ oblíbený
autor skladatel, kterého i dnes uznává celý svÄ›t jako nejvÄ›t&scaron;ího hudebního dramatika onoho století - Wolfgang
Amadeus Mozart. ProvÅ¾dy uÅ¾ zÅ¯stane skvÄ›lou kulturní vizitkou Prahy, Å¾e k jeho vrcholným tvÅ¯rÄ•ím výkonÅ¯m pÅ™is
porozumÄ›ním, sympatiemi a obdivem - ústícím i do dvou objednávek nových oper - také zdej&scaron;í operní publikum.
Pokud se jedná o La clemenza di Tito, tak v Å™adÄ› premiér &scaron;lo o skladatelovu pÅ™edposlední operu (poslední byla
Kouzelná flétna), poprvé provedenou v tehdej&scaron;ím NosticovÄ›, dne&scaron;ním Stavovském divadle dne 6. záÅ™í
1791. TakÅ¾e nejen Don Giovanni, jedna z nejznámÄ›j&scaron;ích Mozartových oper, zvaná &ldquo;opera oper&rdquo;,
mÄ›la svou premiéru v Praze (pÅ™esnÄ›ji v roce 1787), ale i tato vý&scaron;e zmínÄ›ná. Nedosáhla v&scaron;ak takového
nad&scaron;ení, jako Giovanni.
O Ä•em Å¾e je? Vitellia, dcera bývalého císaÅ™e, se snaÅ¾í získat lásku nového císaÅ™e Tita a usednout na trÅ¯n po jeh
ten ji v&scaron;ak odmítá. Vitellia si jako nástroj pomsty vybere Sexta, kterého pÅ™emluví, aby zapálil Å˜ím a v nastalém
zmatku císaÅ™e zabil. Sextus váhá, neboÅ¥ zji&scaron;Å¥uje, Å¾e Titus si mezitím zvolil jako choÅ¥ jeho sestru Servilii. Císa
se dozvídá o lásce Servilie k Anniovi, takÅ¾e na sÅˆatku netrvá a (trochu pÅ™ekvapivÄ›) se rozhodne pojmout za manÅ¾elku
Vitellii, Ä•ímÅ¾ dÅ¯vod k vraÅ¾dÄ› odpadá. Mezitím ale jiÅ¾ Å˜ím hoÅ™í a Sextus zabíjí svého pÅ™ítele Lentulla, který nosí pl
podobný Titovu. CísaÅ™ Sexta odsuzuje za Å¾háÅ™ství a vraÅ¾du k smrti, ale po pÅ™iznání Vitellie, Å¾e za v&scaron;ím stá
v&scaron;em viníkÅ¯m jejich Ä•iny odpou&scaron;tí.

A koneÄ•nÄ› - Praha byla prvním evropským mÄ›stem, ve kterém byla publikována kniha o Mozartovi. Obsahovala celý
MozartÅ¯v Å¾ivotopis, a napsal ji Franti&scaron;ek Xaver NÄ›meÄ•ek, který ji publikoval v roce 1798, tedy pouhých sedm let po
smrti slavného skladatele. zajímavé, co?
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