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Carl Maria von Weber 
Krótkie kalendarium życia i twórczości 

1786 - 18 lub 19 listopada w Eutin koto Lubeki 
(księstwo Holstein) urodzit się Carl Maria von 
Weber, syn barona Franza Antona von Weber, 
skrzypka i oficera oraz Genowefy z domu 
Brenner. 

1787 - rodzina Weberów opuszcza Eutin, 
początek niespokojnego czasu wędrówki , 

ojc iec prowadzi trupę teatralną . 

1796 - pierwsze lekcje gry na fortepianie 
u Johanna Petera Heuschkela, pianisty 
i oboisty w Hildburghausen/Werra. 

1797 - lekcje kompozyCji w Salzburgu 
u Johanna Michaela Haydna (brata Józefa). 

1798 - 13 marca umiera matka kompozytora; 
mtodz1iutki Weber komponuje swe pierwsze 
utwory, w tym operę „Die Macht der Liebe 
und des Weins" (Potęga wina i miłości) , której 
rękopis sptonąt. 

1799 - lekcje kompozycji u organisty 
dworskiego Johanna Nepomuka Kalchera oraz 
śpiewu u Johanna E. Valesiego 
w Monachium. 

1800 - przeprowadza się do Fryburga. 
Komponuje operę „Das Waldmiidchen" 
(Dziewczę z lasu) do libretta Carla von 
Steinberga, zajmuje się litograf i ą Postugując 

się tą techniką samodzielnie wydaje 
„6 Wariacji fortepianowych na temat wtasny" 
op. 2. 

1801 - przeprowadzka do Chemnitz, potem do 
Salzburga. Rozpoczyna pracę nad operą 
komiczną „Peter Schmoll und seine Nachbarn" 
(Peter Schmoll i jego sąsi edzi ). 

1803 - prawykonanie „Peter Schmoll und 
seine Nachbarn" w Augsburgu, 
przeprowadzka do Wiednia, gdzie zostaje 
uczniem Georga Josepha Voglera, 
kompozytora i wybitnego pedagoga. 

1804 - za sprawą Voglera obejmuje posadę 
kapelmistrza Stadttheater we Wroctawiu. 
Komponuje trzy fragmenty opery „Ruebezahl" 
(Liczyrzepa) . 

1806 - w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Weber traci głos jako śpiewak. Konflikt 
w teatrze skłania go do rezygnacji z posady 
kapelmistrza; udziela lekcji muzyki we 
Wrocławiu . Jesienią, na zaproszenie księcia 

Karolina Weber !zona kompozytora) 



Fragment partytury „Wolnego Strzelca" 

Eugeniusza Fryderyka Wurttemberga, osiada 
w śląskim Carlsruhe (dziś Pokój koło Opola) 
i przyjmuje honorowy tytuł dyrektora 
muzycznego dworu książęcego. 

1807 - opuszcza Pokój i udaje się na dwór 
księcia Ludwika Wurttemberga w Stuttgarcie, 
zostaje osobistym sekretarzem księcia, 
komponuje „I Symfonię C-dur" op.19 
i „li Symfonię C-dur". 

1808 - komponuje operę „Silvana" do libretta 
Franza Karla Hiemera. 

181 O - w lutym zostaje zwolniony ze 
stanowiska i wygnany z miasta z powodu 
defraudacji, jakiej dopuścił się jego ojciec. 
Podejmuje karierę wędrownego muzyka, 
pianisty i dyrygenta. We wrześniu premiera 
„Silvany" we Frankfurcie, w roli tytułowej 
występuje przyszła żona Webera, Karolina 
Brandt. 

1811 - kontynuuje naukę u Georga Josepha 
Voglera, tym razem w Darmstadt. Komponuje 
singspiel „Abu Hasan" do libretta Franza Karla 
Hiemera, prapremiera 4 czerwca 
w Monachium. 

1812 - koncertuje w Gotha, Weimarze, Dreźnie 
i w Berlinie, gdzie gości u księcia Antoniego 
Radziwiłla. 16 czerwca umiera ojciec 
kompozytora. 

1813 - kończy studia u Voglera, wyjeżdża do 
Pragi, obejmuje tam posadę kapelmistrza 
i dyrektora Opery Niemieckiej. 

1817 - zostaje dyrektorem Opery Niemieckiej 
w Dreźnie. Rozpoczyna pracę nad „Wolnym 
strzelcem". 4 listopada bierze ślub z Karoliną 
Brandt. 

1820 - trasa koncertowa po północnych 
Niemczech i Danii. Pisze swoje najsławniejsze 
dzieło koncertujące „Konzertstuck f-moll" na 
fortepian i orkiestrę. 

1821 - 18 czerwca prapremiera „Wolnego 
strzelca" w Berlinie. 

1822 - urodziny syna Maksa Marii, który 
później napisze pierwszą biografię 
kompozytora. 

1823 - odwiedziny u Ludwika van Beethovena 
w Baden koło Wiednia; praca nad operą 
„Euryanthe" (prapremiera 25 października 
w Wiedniu). 

1824 - przyjęcie zlecenia Opery Londyńskiej 
Covent Garden na skomponowanie opery 
„Oberon" . 

1825 - praca nad „Obe 1em", odwiedziny 
u Johanna Wolfganga Goethego w Weimarze. 

1826 - podróż do Anglii w związku 
z prapremierą „Oberona" pod batutą Webera 
w londyńskiej Covent Garden w dniu 
12 kwietnia. W nocy z 4 na 5 czerwca 
w Londynie Carl Maria von Weber umiera na 
gruźlicę w wieku 40 lat. 

W 1806 roku . podczas pobytu we 
Wroc ławiu, spotka ła Webera przykra 

i brzem ienna w skutki przygoda Trudno dz i ś 
powied z ieć co spowodowalo. ze - ch cąc nap ić 
s ię wina - pomyli! butelki i zamiast dobrego 
trunku. lyknąl haust kwasu siarkowego 
Mieszkający wówczas z synem. Franz Anton 
Weber zajmowa ł się pracami grawerskimi i to 
jemu potrzebny był ów nieszczęsny kwas. 
W efekcie koszmarnej omylki, Weber przez dw 
miesiące leczy! oparzenie ust i gardła oraz 
poraże nie wiązadeł głosowych Nadto. w wyniku 
kontrowersji. co do repertuaru wrocławs k i ego 
Stadttheater. kompozytor zlożyl rezygnację ze 
stanowiska dyrygenta Po raz ostatni poprowadzi! 
orkie s t rę 1 O kwietnia 1806 r. 
Jego sytuacja finansowa nie była zbyt różowa . 
Obc i ążony dlugami. rat owa ł s ię udzielaniem lekcji 

Weber na Dolnym Śląsku 

gry na fortepianie Wśród jego uczennic byla 
panna von Belonde - dama dworu księżnej Luizy 
Wurtte mberskią Dzię k i niej zawarl z na j omość 
z rodz i ną ks iąż ęcą, która rezydowala niedaleko 
Wrocławia . w urządzonym z wielkim smakiem 
pa łacu w Carlsruhe (dzisiaj Pokój) Za namową 
panny von Belonde Weber zwrócił się do księc ia 

Eugeniusza Wurttemberga z prośbą o protekcj ę 
i przyznanie tytułu nadwornego intendenta 
muzycznego W odpowiedzi książę napisał : 

„Niech Pan przyjmie tę nominację wraz 
z nadan iem tytułu szlacheckiego na dowód. że ja 
i mo1a ma łżo n ka uznajemy Pański talent 
artystyczny i od dajemy mu pełną sprawie
dliwość [ J Nominacja ta niech będz i e 
namacalnym dowodem, że cenimy Pańskie 
cechy, zalety i przymioty charakteru " List 
zawierał t a kże zaproszenie do Pokoju. co bylo 

Pa/ac w Pokoju (Carlsruhel 



bardzo ważne dla biedującego wówczas 
Webera, tym bardziej, że wojny napoleońskie 

udaremniły jego plany koncertowe 
Weber przyjechał tam najprawdopodobniej na 
przełomie września i października 1806 r. Później 
dotarli jego ojciec i ciotka Był codziennym 
gościem na dworze książęcym i uczestniczył we 
wspólnym muzykowaniu. Książę grał na oboju, 
niejaki von Rohr na altówce, a księżna lub panna 
von Belonde na fortepianie Weber, albo grywał 
z paniami na fortepianie, albo śpiewał przy 
własnym akompaniamencie gitarowym Nieraz 
uczestniczyli w tych wieczorkach skrzypek. 
wiolonczelista i waltornista Weber co pewien 
czas dostarczał księciu nowy utwór i niekiedy też 
opracowywa ł jego kompozytorskie próby. 
Koncerty odbywały się zazwyczaj w czwartki 
i niedziele 

Weber mia! wreszcie czas na komponowanie. 
Niezwyk le odpow iadała mu harmonia tego 

C Schmidt. rysunek domu. w którym Weber dyrygow I 

dworskiego, a zarazem artystycznego 
środowiska, uroda pałacu i teatru, rokokowy 
wdzięk i bajeczne piękno parku. Będzie to 
wszystko wspominał do końca życia, a obrazy 
z Pokoju znajdą swój wyraz artystyczny 
w „Wolnym strzelcu" operze przesiąkniętej 
poetyckim kultem piękna przyrody, gdzie 
bohaterem Jest niemiecki la s. A i codzienne 
obcowanie z muzykalnym księciem mogło mieć 
wpływ na Webera. Fantastyczność leśnego 
środowiska oznaczała dlań także spokój po 
perypetiach wrocławskich , wyc iszenie i idealne 
warunki do pracy twórczej Poza tym pierwszy 
raz w życ iu mógł swoje pomysły kompozytorskie 
od razu wcielać w życ ie i sprawdzać efekt 
dźwiękowy z orkiestrą dworską 
Dzia łalność kompozytorską Webera w śląskim 
Pokóju rozpoczął tu sz na 20 trąbek, za grany 
15 października 1806 r. Potem powstało 
„Concertino na róg z o rki estrą" dla 
wszechstronnie uzdo lnionego muzyka 
Dautrevaux i pieśń ,,Ich denke dein", pierwszy raz 
wykonane 6 listopada 19 grudnia zaś zab rz miało 

„6 Wariacji na al tówkę z orkiestrą" 
Skomponowane między 14 grudnia a 28 stycznia 
1807 r. jedyne dwie symfonie Webera. obydwie 
w tonacji C-dur, były pomyślane jako przyjacielski 
gest dla księcia Ich kształt był dopasowa ny do 
możliwości i składu orkiestry dworskiej oraz 
upodobań księcia seniora. który żywił wielkie 
uznanie dla Haydna Atmosfera pobytu w Pokoju, 
wdzięk tego bajkowego świata ma swój wyraz 
artystyczny zarówno w wesołych, jak i lirycznych 
częściach 

Z pobytem w Pokoju, Jak zauważają muzykolodzy 
- wiąże s ię też powstanie niedługo potem 
jednego z najpopularniejszych do dzisiaj utworów 
Webera, Jakim Jest „Andante e rondo ungarese", 
op35. To tutaj Weber wykorzystuje zasłyszaną 
gdzieś od ludowych grajków melodię miotlarza, 
starego ś ląskiego tańca Pierwotna, altówkowa 
wersja, dedykowana Fritzowi, przyrodniemu 
bratu Webera, powstała w październiku 1809 r. 
w Ludwigsburgu. Wersję fagotową opracował 

Weber w roku 1813 r. w Pradze. Melodia 
miotlarza zaś pojawia się w drugiej części 
w refrenie ronda obydwu wersji 
Zainteresowanie Webera muzyką ludową, Jak na 
prawdziwego romantyka przystało , wielokrotnie 
wyraża się w jego twórczości obecnośc ią 

tematów zapożyczonych z folkloru. Z pewnością 
ta. tak istotna u Webera inspiracja ludowa, ma 
swoie źródła sięgające okresów studiów u jego 
wybitnego pedagoga, Abbe Voglera Tę zaś 

konkretną melodię mógl kompozytor usłyszeć 
jedynie w czasie pobytu w Pokoju, gdzie polska 
muzyka ludowa przeważała w tamtejszej okolicy, 
a miotlarz był tańcem znanym na calej 
Opolszczyźnie . 

Zima 1806/1807 przyniosła same złe 
wiadomości. Wobec nad ciągającej armii 
Napoleona przepadły nadzieje Webera. by 
ruszyć w t rasę koncertową Dalsza działalność 

orkiestry została zawieszona. Część muzyków 
zwolniono, pozostali znaleźli zatrudnienie przy 
innych zajęciach dworskich. \IV teJ beznadziejnej 
sytuacJ i, Weber podJął decyzję wyjazdu z Pokoju . 
23 lutego 1807 r. pożegnał się z księżną, swoim 
OJCem i ciotką, którzy na razie zostali na 
książęcym dworze i ruszył w dalszą drogę. 

na podstawie: 
Zbigniew Kościów, 

Karol Maria Weber: 
opowieść biograficzna, 
Warszawa. WSiP. 1999 

„Wolny strzelec", litografia , ok. 1822 r. 
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Portret Carla Marn von Webera z autografem 

Lato [Bog usławski , przyp red ] najprawdo
podobn iej spędzi! w Jasieniu, wię c nie 

potrafimy p owiedzie ć , czy obserwował p rem ie rę 
„Wolnego strzelca". Byl to Jeden z trzech 
tryumfó zrzeszen ia. 
Pierwszym był „Cyrul ik sewilski" Rossiniego, 
wystawiony ieszcze w Jesieni , 29 X 1825, wręcz 
owacyinie przyjęty; „podoba! mi się bardzo" 
napisał Chopin. który byt na premierze . ( .. ) 
Powodzenie było rnezwykłe , do ko11ca roku 
9 przeds tawie ń 

„Wolnego strzelca" wystawiono po raz pierwszy 
4 VI I 1826. Wśród publicznośc i przeważa li wtedy 
przysięg li R o ss i niści , wszelako rozgło s 

,,Freiszyca", treść libretta i rozmach inscenizacj i 
zrobi ły swoje. Dekoracje i kostiumy, skopiowane 
z be r li ńskich , Gropiusa, wzbudz iły powszechny 
podziw, podobnie jak efekty techniczne 
wykonywane pod nadzorem teaterrnajstra 
Ziwolki Młodziutk i Zygmunt K rasrńs ·1 chło ną l to 
widowisko szeroko otwartymi oczami. „Muzyka, 
mówią , nie tak piękna jak w sztuce „Sroka 
zlodziej" - dono sił OJCU - ale za to opera więcej do 
dramy podobna, ma d użo akcji, ustawicznie 
pioruny g rzm i ą. ustawicznie na scenie strze l aJą , 
diablów wywoluią . którzy w ognistych 
przychodzą postaciach. Osobliwie drugi akt, 
gdzie Strzelec w nocy w lesie leje kule 
zaczarowane. iest pelny duchów. strachów, 
niedopyrzów, gromów etc., etc , bardzo w guście 
romantycznym, a pomimo [to]. co pan Koźmian 
mówi, że to są duby śred n ich wieków, Jednak 
,,Freiszyc" bardzo zabawny " 

P od wzg l ędem wokalnym przedstawienie nie 
było wolne od skaz Jednak Anusia 

w interpretacji Ku rp i ńskiej bu dziła powszechny 
zachwyt W „Warschauer Abendblatt " J a kiś 
poeta u krywaiący się pod l it erą M ogło s ił wiersz 
wys lawiaJący tę rolę, w polskim przekladzie 
ogloszony w „Kurie rze Warszawskim". 

„Wolny strzelec" 
polska prapremiera 

Publiczno ś ć c i sn ęła s ię tlumnie; ,,i sluszn ie" -
stwierdzi! Chopin - „albowiem wiele to J UŻ jes t, 
kiedy nasza opera sławne Webera wystawić 

potrafi dziele " Do końca ro ku 1826 „Wolny 
strzelec" m i ał 19 przeds tawie ń „Cyrulik" - wciąż 
grany z powodzeniem - dochodzi! wtedy do 
siedemnastki. 
Trzecim sukcesem była „Wloszka w Algierze" 
Rossin iego, wystćlwiona 8 Xl l 1926 Nie byla to 
zupelna nowo ść: . Teatr Narodowy grai ją JUŻ 
w 18 19 pt „Sycylianka w Algerze". W 1826 
wystaw i ł J ą jednak w zupelnie nowej inscenizacii 
i z nowym librettem I dop iero wtedy sta ła się 
jednym z na1u l ub 1 eńszych utworów. 
Wszystkie te opery prowadzi! Ku rpi ń ski, 
bezspornie dobry dyrygent, na premierach 
oklaskiwany i wywolywa ny. Wszystkie trzy miaty 
libretta przelożonB przez Boguslawskiego, który 
także doczeka ł s ię uznania. Recenzent „ Gazety 
Korespondenta" • z rozkoszą " dowiedzial s ię , że 
przektad „Cyru lika" Jest jego pióra - „m iło nam 
widzieć imię tego" - napisat - „który pierwszy nie 
powątp 1ł. że mowa nasza jest godna opery". 
Niestety, ze wszystkich trzech tylko libretto 
„Wolnego strzelca" bylo drukowane (wyszlo jako 
osobna ks iążeczka u Glucksberga w końcu 
czerwca 1826) 

Zbigniew Raszewski. 
Boguslawski. 
Warszawa. PIW, 1982 
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A H. Payne portret C M. on Webera. sztych. Niemcy ok 1840 

Tlumaczeme listu Christiana Maksa Mam von Webeia 

Pa n Marek Szyjko 
Dyrektor naczelny 
Opera Łódź 
Teatr Wielki 
Łódź 

Temat: Premiera „Wolnego strzelca" dnia 143 .2009 r. 

Szanowny Panie Dyrektorze. 

9.02.2009 r. 

serdecznie dziękuję za Pańskie mile zaproszenie do udziału we wspomnianej premim e 
Niestety, ze względu na inne zobowiązania , nie jestem w stanie z niego skorzys ta ć . Głębo ko nad tym bo l eję. 
Niezmiern ie cieszę się, że włączy! Pan „Wolnego strze lca" do repertuaru Pa ńskiego teatru. O tym 
artystycznym wydarzeniu powiadomiłem członka zarządu Światowego Towarzystwa Weberowskiego 
w Berlinie. 
Życzę Panu wspanialej premiery i jeszcze raz serdecznie dz i ę kuję za zaproszenie 

l __ Łączę pozdrowienia 
Christ ian Max Maria von Weber 

- --~---
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Józef Tischner 
Zło wciąga (fragment) 

R az jeszcze trzeba podkreś li ć to. co j u ż bylo 
zaznaczone: zło nie chce p r zeds tawi ć się 

Jako absurd Z sa mej istoty zła wyn ika dążen ie do 
raCjonalizaCJi Zło chce być racjonalne. 
usprawiedliwione. uzasadnione. Tylko 
n ieszczęścia są przypadkami, zło pragnie 
przedstawić się jako ci ąg logiczny. Widać to 
zarówno w groźbie, jak i kuszeniu Zło straszy, 
ukazując racje strachu . Zło kus i. ukaz ują c racje 
obietnicy Nie Jest śc 1 s le twierdzenie, że zło - aby 
ku sić - musi zawsze ukazać s ię pod postacią 
dobra. Jedynie w kuszeniu zlo przybiera maskę 

dobra. Natomiast w każdym przypadku, a więc 

w groźb ie i we wciąganiu , i oczywiście także 
w kuszeniu - zło ukazuje się jako prawda. „Taka 
jest prawda" głosi szyderstwo, wskazując na 
sprawiedliwego. który zdradzi! i został zdradzony 
Dążenie do racjonalizacji zla - do jego 
usprawiedliwienia - nie może oczywiście ujawni ć 

się gdzie indziej, jak w świadomości kusiciela. 
Zlo, które usprawiedliwia samo siebie. nie 
przedstawia s ię JU Ż jako iluzja, lecz jako odmiana 
zjawiska, jako strasząca i ku sząca zjawa. 

Logika samousprawiedliwienia zla ma szczególny 
charakter. Opiera się na aksjologi i odwetu. JeJ 
punktem wyj ści a jest dośw ia dczenie 

egzystencja lna-aksjologiczne jestem - jestem 
zdradzony Znakiem zdrady może być moja 
ułomnoś ć, moJa choroba, moja brzydota, 
ni enawiść otoczenia do mnie itp . Zdrada ma sens 
archaiczny. Jest bardziej radykalna niz 
okoli c zno ści, które ją p rzywoł ują z niepamięci 

Wydobywa na jaw ranę, w której spoczywa ból 
przejawiający s i ę we wszystkich innych bólach 
Dano mi istnienie na próbę Ale dać komuś coś 

na próbę znaczy: nie ufać mu. Moje istnienie Jest 
więc owocem braku zaufan ia, owocem zdrady 
Jestem tu na ziemi odmowy. Mam prawo do 
odwetu. Ale po co ten odwet? - zapyta kt oś. Aby 
prawda wysz ł a n jaw 
Wyjaśn ia się prz okazji sens słów : ten człowiek 

jest zly. Dlaczego slówko „jest"? Czy między 
człowie kiem a złem zachodzi aż tak g łębo ka więź , 

by maż.na sobie było pow iedzie ć - j e s t zly7 
Popeł niamy b łąd , wyobrażaj ą c sobie, ze zło jest 
podobne do farby, która z zewnątrz zabarwia 

p ostać c złowieka. Nie Jest tak. iż zło przychodzi 
do człowieka Jest raczeJ tak, że człowiek 

wyłania s ię z horyzontu zla - człowiek przychodzi 
z wnęt rza zla Jako Jakiś posła niec zjawy. 
Mówimy „zly człowiek to posłaniec p i ek ła" . Ma 
to głęboki sens. Pi ekło jest siłą , której 
wykonawcami są ludzie. Zlo j e st 
w wykonawcach Barbarzyńca niesie ogień , który 
niszczy domy. Morderca niszczy życie 
Pożądający bezgranicznie bogactw niszczy 
naturę . Zemsta czyni spustoszenie 
w świątynia ch, profanuje cmentarze. Zdrajca 
niszczy każdą ku niemu sk ie rowaną miłość 

W nich wszystkich j e st zło Nie jako brak, lecz 
Jako pozytywna moc - moc odwetu za arc ha ic zną 

zdradę Ale ich zniszczenie niesie za razem coś, 

co rości sobie p re t en sję do metafizycznej 
prawdy wszyscy są zdradzeni, wszyscy są 
prz eklęc i . wszyscy maią prawo do zabijania 
1 zdradzania wszystkich 

Odwalanie się do prawdy, do logiki, do 
J akiegoś rozumu oznacza zarazem granice zla 
Klasyczna teoria zla wiąza ła zlo z brakiem 
w bycie Nie podzielamy tu tej teorii, niemniej 
nie jest ona całkiem bez sensu. Oznacza ona, że 
aby mógł pojawi ć s i ę sens negatywny, musi 
wystąp ić sens pozytywny. Konkretniej zlo, aby 
dz i a łać, musi s ię odwalać do jakiegoś dobra. 
Groźba tylko tam jest groźbą . gdzie zachodzi 
możliwość utraty jakichś wartośc i - dóbr. 
W kuszeniu z ł o przyJęlo ma skę dobra. NaJbardziej 
bezpośrednie doświadczen ie zla, wyrażaJące się 

potrzebą zdrady, jest oparte na uznanej wartośc i 

prawdy. Tak więc zlo uka zuje się jako c i e ń, dobro 
Jak światło. Gdyby nie świat lo, nie byloby cieni . 
Szyderstwo nigdy nie może być naprawdę 
radykalne Ono chce przynajmniej tyle, by je ktoś 
usłyszał Od początku kieruje się ku temu, kto 
Jest otwarty na prawdę W ten sposób 
dokonawszy zdrady - wciąż szuka wzajemnośc i , 

czyli możliwo ś ci spotkania. 

Józef Tischner, 
Filozofia dramatu. 
Kraków, Znak, 1998 
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Fragment (podsłuchany) 
monologu Diabła 

- Znaczna część mojej siły tkwi w tandecie 
wyobrażeń o mnie. Nawet wśród moich 
wybitnych „ tropicieli" . Pokładałem się ze 
śmiechu, pokwikiwałem z uciechy, słuchając co 
miał o mnie do powiedzenia Pawel VI w swoim 
tylez niespodzianym co głośnym wybuchu. 
w anatemie uwitej ze słów. słów, słów. To wielki. 
wspólczesny Papież . A wielki wspólczesny 
Pisarz? Niesmakiem i pogardą przejmowala mnie 
kiczowatość moich interwencji w „Doktorze 
Faustusie". Mój Boże (?!),ta nieszczęsna 
prostytutka Esmeralda, która zatru Na genialnego 
Adriana Leverkuhna! Ta skomplikowana 
machinacja melodramatyczna oświadczyn 
Adriana za pośrednictwem przyjaciela, 
zakończona odmową oblubienicy, wiarolom
stwem przyjaciela i strzalem porzuconej kochanki 
w tramwaju! Czyż doprawdy duchowi 
przewodnicy ludzkości nie potrafią na mój temat 
wymyślić czegoś poważniejszego , bardziej 
stosownego do moJej rangi i bliższego mojej 
potędze? Nade wszystko zaś: czy nie pojmują, że 
to ja wlaśnie. dla zabawy wstępuję w nich 
cichaczem. gdy w pościg za mną puszczają ię 
przy pomocy pustych wyzwisk lub ckliwych 
historyjek z romansów brukowych? Jestem 
zawsze tam. gdzie na oko mnie nie ma. Nie ma 
mnie nigdy tam. gdzie na oko iestem Takie to 
trudne do zrozumienia? Żądam należnego mi 
szacunku. żądam walki równego z równym, a nie 
podjazdowych i niezdarnych wycieczek przeciw 
mnie. możnemu Księc i u Ciemnośc i .. . 

Gustaw Herhng-Grudzuiski. 
Dz1enn.k pisany nocą 1984 1988 
-~i Copyright by L1d1a Croce Herling 
·~) Copynght by Wydawnictwo 
Literackie. Krakow 



LIBRETTO 
streszczenie 

Akt I 
W konkursie strzeleckim myśliwy Maks przegrał 
z wieśniakiem Kilianem, co cała wieś świętuje 
jako wielki triumf, zgodnie z obyczajem drwiąc 
z upokorzonego strzelca. Kuno, książęcy leśniczy, 
nie kryje zawodu z powodu porażki Maksa, 
którego już od kilku tygodni prześladuje dziwny 
pech . Miody strzelec nie podejrzewa, że padl 
ofiarą knowań swego ponurego towarzysza 
Kacpra, który wszedłszy w układy z Samielem, 
zamieszkałym w okolicy diabelskim pociotkiem, 
próbuje dlań zdobyć duszę Maksa, sącząc 
koledze do uszu złowrogie rady. 
Kuno, przyłapawszy Kacpra na rozmówce 
z Maksem, przepędza hultaja bez ceregieli, po 
czym przypomina młodzieńcowi, że już Jutro 
czeka go kolejny turniej w obecności księcia 
Otokara, od którego zależy jego ślub z ukochaną 
Agatą, córką Kuna. Konkurs rozgrywa się od 
wielu pokoleń, odkąd przodek Kuna ustrzeli! po 
mistrzowsku jelenia nawet nie drasnąwszy 
kłusownika przywiązanego do rogów Jego 
potomkowie dziedziczą z ojca na syna 
stanowisko leśniczego, choć zie języki rozpuściły 
plotkę, że pradziad wszedł w konszachty 
z diabłem, a cudowna kula była w istocie 
„wolna" - na siedem kul odlanych pod diabelską 
protekcją - sześć kul leci tam, gdzie im każe 
strzelec, ostatnią wszakże diabeł niesie tam, 
gdzie Jemu się podoba 
Kuno nie traci nadziei, ż e Maks wygra konkurs, 
choć młodzieńca dręczą narnorsze prze czucia, 
chytrze podsycane przez Kacpra. Po odejściu 
Kuna Maks odrzuca zaproszenie na tańce , inne 
troski ma bowiem na glowie Trąca się natomiast 
z Kacprem szklaneczką wina , do której ł ajdak 
wrzu ci ł parę podejrzanych kropli Szampańsk i 

humor Kacpra niepokoi Maksa, kropelki Jednak 
robią swoje, miody strzelec nastawia ucha jego 
diabelskim podszeptom. 

.lli 

By dowieść swych słów, Kacper ładuje fuzJę, 
podaje Ją Maksowi, po czym wskazuje mu 
niewidoczny cel nad chmurami. Gdy Maks strzela 
na oślep, do stóp spada mu wspanialy orzeł Oto 
sposób na wszystkie kłopoty jeszcze tej nocy, 
pod księżycem w nowiu, punktualnie o północy, 
Maks ma się spotkać z Kacprem w Wilczym 
Jarze Tam odleją razem kule, które zawsze 
trafiają do celu . Zrozpaczony i odurzony 
podstępnym napitkiem Maks przystaje na 
propozycję, ślubując sekret. Powodzenie Kacpra 
zależy od milczenia Maksa, gdyż Jeśli ktoś go 
przestrzeże przed szalonym czynem, to nie miody 
strzelec, ale Jego diabelski kompan znajdzie się 
nazajutrz w szponach piekła .. 

Akt li 
Pierwszy obraz 
Agata ani myśli położyć się spać, nim powróci 
Maks, tym bardziej, że jeszcze drży cala po tym, 
Jak portret czcigodnego przodka przedziwnym 
sposobem sam spadł z gwoździa Jej wesoła 
przyjaciółka Anusia wbiJa gwóźdź i wiesza portret 
na swoim miejscu, próbując rozwiać smutki 
Agaty piosenką o przystojnym młodzianie Czarne 
myśli prześladują Agatę , odkąd rozmawiala 
z mądrym Pu stelnikiem, który dal Jej bukiet 
białych róż, mający uchronić ją przed 
tajemniczym niebezpieczeństwem Anusia idzie 
spać, pozostawiając przy oknie Agatę wpat rzoną 

w gwiazdy. 
Maks puka wreszcie do drzwi, Jego słowa nie 
przyniosą Jednak Aga cie pociechy nie dość , że 

okłamuje j ą , z a pewn iaj ąc, iż wcale nie brał 
u dzia łu w przegranym przez siebie turnieju, to 
Jeszcze zapewnia, iż ustrzel i! drapieżnego ptaka, 
którego musi odszukać teraz w ciemnym lesie, 
w pob liżu Wilczego Jaru .. Te słowa wystarczą, 

by przerazić Agatę , lecz choć blaga Maksa, by 
pozostal, strzelec wybiega w mrok . 



Drugi obraz 
Kacper czeka na Maksa w Wilczym Jarze, 
sluchając z prze ra żeniem jęków i jazgotu 
piekielnych mocy. Pojawia s ię Samiel, 
wyglaszając nieodwola lny wyrok albo Kacper 
dostarczy mu nową ofia rę. przedłużając kontrakt 
o dalsze trzy lata, albo to Jego pieklo pochlonie 
Ścigany strasznymi wizjami Maks staje na skraju 
przepaśc i . gdzie Kacper przygotowal już diabelski 
obrządek Przyzywając piekielne sily, odlewa 
Jedną po drugiej siedem fatalnych kul. podczas 
gdy gęste . czarne chmury pokrywają niebo 
Wkrótce wśród btyskawic i grzmotów rozlega się 
zgielk piekielnego polowania W blasku pioruna 
dwóm śmialkom ukazuje się Czarny Rycerz to 
Samiel we wtasnej osobie Maks pada zemdlony 

Akt Ili 
Polaną przechodzą myśliwi . gadaJąc o piekle, 
jakie rozpętalo się minionej nocy nad Wilczym 
Jarem. Maks wystrze lit JUŻ nieopatrznie trzy kule, 
trafiając w cele tak nieosiągalne. że Jego sukces 
budzi niedowierzanie towarzyszy. Pon ieważ 

podzielit się magicznymi kulami z Kacprem. zostal 
mu w lufie tylko jeden nabój. Kacper wypala zaś 
swoja trzec ią ku lę w powietrze i wybiega, 
śmiejąc się szyderczo. Ostatnia kula należy zatem 
do diabta 
Tymczasem samotna Agata sklada swój los 
w ręce Boga. We śn i e ujrzata s i ę pod postac ią 

bialego golę bi a, którego Maks zabil z fuzj i Anusia 
nie wierzy jednak w te widziadta, na dowód 
opowiadając przyjaciótce mrożącą krew w żyłach 
przygodę, jaka spotkala ki edyś jeJ babkę. O malo 
nie umarła k i edyś ze strachu, gdy do Jej syp ialni 
wgramolit się straszl iwy upiór Na szczęście byl 
to tylko Nero, jeJ pies. 
Nadchodzą druhny z wieńcem ślubnym dla 
Agat . O zgrozo l Kwiaciarz s ię pomyli!. wkładając 
do pudla wieniec żałobny! Nie tracąc ani chwili , 
Anusia wi1e dla Agaty wianek z bialych róż 
Pusteln ika . 
Tymczasem chór myś liwych oglasza początek 
turnieju strzeleckiego. Dobry ks i ążę Otokar 
wskazuje Maksowi cel to biala goląbka 
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przyc u pn i ęta na galęz i drzewa. Maks celuje, gdy 
1ednak oddaje strzal , goląb ka odlatuje na inne 
drzewo. w którego galęziach schowa! się Kacper 
i pod którym staje nagle Agata w ś lu bnym 

wie ńcu . Kogo trafila ostatnia „wolna" kula na 
usługach szatana? Pod op ie ką bialych róż ilnych 
btogoslaw i eństwem Pusteln ika Agata oca lała , 

przeklę ta ku la trafila zaś Kacpra, który kona teraz, 
prze kl inając niebo. Samiel natychmiast chwyta 
Jego duszę Książę Otokar, oburzony występk iem 

Maksa, skazuje go na wygnanie, po interwenC]i 
Pustelnika odracza jednak wyrok; Jeżeli przez rok 
Maks będzie się sprawowal wzorowo, zostan ie 
znów uznany za dobrego chrześc ijanina i poślubi 
Agatę . 

Piotr Kam 1ńs i 
Tysiąc 11edna opera 
PWM SA, 2008 
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