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'(en spe ta kl t rz ba w ;.yć komccznie . . Jest "wieiy i pełen znacz ń . Mądry 

i niezwykły, szalenie •.vido.w t k wy. W naszym teatrze pojaw się dzieło_, w którym 

s łowo i myśl, muz yka i tan iec , efekty insc<.>n izacyine plast:vk g~stów i uroda kos

tiumów tworzą org::mi.czn , e~ · _ lyczną ca ło ść. 

Przede ws zy~tkim po iedz ieł t rz ba, rzEcz j a 'na, o Andrzeju Wozniel.'ień s k im. 

To by ł szczęśliwy 1>0m r t: w7iąć za podstawę opery jego poemat „Opowitś'.· pod ża

glami". Znal<.>ić w n im n o±w i hi.,toryczny autentyzm, i n ic: !rasobliwą mozartowską 

fantazję, i okruchy ~;·3 1do v 1. det kt ywistyczncj powie z iałbym, powieści . Takie 

humor, m orze li ryki , ptz<! imuiące wtniosłe refleksje. Wr szcie, jakąś ibsenowską 

tęsknotę za kobietą , prz. z ca!e ży ·e .„ (.„) Są tak ie ludzkie czyny, które za sprawą 

swego piękna i donio.ilo c p ,tają w historii , w pamięd pokoleń na równi z wiel

k imi dziełami sztuki. ( „ .) c{ażde ze słów padającyc ~1 w tej o cn e ma wagę złot a naj

wyższej próby. Każdy wyraz r .q>ala duszę, i<1 i.r1.y ją i t n •oży . Każda strofa przy-

nosi pror octwo, odsla nie • n.e 

W tym wszystkim z a w,u-~ j ,t i ocena przyszłoś ci i d ialGg z niepokojami moral

nymi dnia dzisiej ,;zcgo, z p ,wkiwa niami wewnętrznych sił niezbędnych dla ducho

wego oczyszczen ia, dla do'' '1i ci t ego, co a jwyższe, nie rzekraczalne absolut
ne(„.)" 

Rodion Szczedrin 

„Opera w teatrze dramatycznym'' 

(O prapremierowym przedstawieniu opery 

Rybnikowa w moskiewskim Teatrze im. 

Leninowskiego Komsomołu \' roku 1984) 



Andrzej Drawicz 

A NUŻ SIĘ UDA„. * 

9 r yznam się, że W p W S ZA:!j ch w.ili po przeq,. tamu J1bret a pomyślałem: ładna 
bujda. ~o . może nie calk!em. Z pewnością jaki ś ro· ·i lu podrożnik na początku 

ubie~ !cgo stulecia do Kali[orni dopłyn ął, zgoda. Ale :.:a:ra:i. hi zpa11ska gui:>ernato

równa? Wielki roman;. , Iiłoś..: dozgonna? On umiera . on 1clz'e do klasztoru? Wolne 

żarty, a ra ·zej: ~olna fantazja poety, czyli to co 1ę z łaci f1ska nazywa „licentia 

poetica". Ostat!"czn i autcren libretta kst Andrzej '11 ozni<:sieński. Czego Jak czego, 

ale śmiałośc i fan taz jowani n igdy m u nie braka\• ało . K i dy przed bez mała trzy-

dziestu laty, n a fali po ' ia linowski go ożywienia, w · zedł literatu ry - rozwirowy-

wał s we /er~zt? niby gigan yczną karuzelę kszta łtów, b rw. d:i.więków, obrazów. 

„Moza ika" , „Para! o a", 

vy liść wiol n czeli" --

rójkąt na grusza", „Antyświaty' , ., ·erce Achillesa", , Dębo

m e tytuły zbiorów :zapowiadają 2.adziwianie, wibrowanie, 

cza ·owanie. [ rzeczywiśc ie tak się w jego poezji pn~ z lt! t rzydzieści lat działo . 

Swiat widzialny był w n iej tylko odskocznią do a kro a1yt""lnych popisów wyobraini . 

Lepszych czy or szych , al n ieu.>tannych . Toteż wyczarov,;anie usko-hiszpai'iskiej 

his torii m ifosnej na tle kalifornij. kim, 'z junackim pny1i;pcm, s lrace11czym gestem 

i morskimi b• rzam i to dl A d rze ja - m)ślałem sobie - głu psi·!· . 

• Orygina lny tytuł opery Rybn. kowa brzmi: „Junona" l „A,., " l„Junona" i „A nuż ") -
- tak nazywaly się okręty Rczan wa, przy czym nazwa drugi go z n eh oddawać miała stra
deńczy charakter podjętej pn ni go eskapady. Prz gotowujq nasze przed tawicnie posługi
waliśmy się roboczo tytułem „A nut„ .", który w trakcie pr acy :Losl.81 zarzu ony - ze wzgl<;du 
na odmienny, znacz.nie wętszy zakrea znaczeń, jaki zwrot ten ma w języku polskim. Tytuł ar
tyktułu Andrze ja Dra wicza l Uczne jego tragmenty s iano\\ !ą csienjc do tej właśnie, przej
ściowej wersji tytutu W'!d OWl!lkll (przyp. r d.) 

' ANDRZEJ WOZNIESIENSKI ucodzil się w roku 1933 w Moskwie, lil. rodzinie in-

żyniera. Ukończył Instytut Architektu ry. Pierwszy wiersz opnbllkował w roku 1957. 

Debiutował tomikami •• Parabola" i „Mozaika" w roku 1960. Szybko ZYlikał rozgłos 

i zosiał uznany za Jedno 1 najei kiunzych zjawisk literackich okre~u odwilży chru

szczowowskiej. Jego poezja nawiązywała ostentacyjnie do iradycJi eksperymentu li

terackiego lat dwudziest1ch; brła pełna ruchu wyobraźni, bogactw a skojarzeń, in

tensywnej lnstrumeu t.;&c ji diwię ·owe.i. Kolejne tomiki: „Trieugolnaja. grusza", „An-

timiry", „Achillesowo sitrdce", „Tień Z\\·uka", „Wzgliad", „Dubowyj Jisł wiolonczelnyj'' 

i inne ugruntowały repu acj~ \\'cnuicsienskiego ja ko zag"rzalego eksperymentatora, 

wrażliwego na różnorodne w)'1lwaaia współczesności i ląnlłf'ego poczucie ku.Jturowe-

go uniwersalizmu z mCH:ł1 yru ukorieoieniem w glebie ojczystej. Poeła wiele podróiu-

je, odwiedzając parokr oirti-' ro.in. i Pol~kę z którą łączy ro szczera fascynacja na-

szym krajem i łiCT.ne 1> yjaż1 i . W latach osit'mdzlesiątycb próbuje również form 

prozatorskich (cseje-reflek„je „l\f:t.nt c-dernaście la'i', „O">. W ostatnim okresie zos

tał Wozniesienski, jo&kby w;;kn:~siaJ c burze i napory sprzed ćwierćwiecza - prze-

konanym rzecznikiem odnowy klimatu duchowego ZSRR. Szczególnie iywą dzia

łalność rozwija Jako przewodoi~l\CY komisji do spraw spu · eizny wielkiego poety 

i prozaika Borysa Pa»ternaka, za którego ucznia zawsze się uw :ial. Poemat „Po

wiesł' pod parusami" (O&H•wiei'ć pod żaglami), który stał się osnow~ opery „Oeean 

Niespokojny" powstał i t:o~tał opublikowany w roku 1971. 

Po polsku ukazały się tomik.i Wozniesienskiego „Parabola" (1962), „Anłyświaty'' 

(1967), poemat „Longjume&u" (1!'10) · proza „O" (1985J. 



A tym - nie. Okazuje - ię, że w.;zy t o t.o yl . Było w t . b zamierz-

ch łych cza sa h, kied y imp rium cadw obejmowa ło Alaskę, a r o yj ·cy kupcy budo

wali faktorie na p ' ł.nocno-zacliodnlm pobrzeżu k n!:; nlu am<:>rykańsk:icgo, l k ie dy 

dzisiejsza S itka nazywała się Nowo- Archangielsk. W p1e1w · ych Jc.tach dziewi tna

stego st ulecia, kiedy Europą w trząsały kolejne z yti t w napo ~ńskie, a w Rosji 

panował Aleksander Piec zy. 

Było - czywlści w Ien:e faktów. O tym co dz iaJo ~ię w dusz eh i ·er cach bo 

haterów, jakie w n ich szalały 1 an iqtności wiedzie(' n oina tylko tyl , ile przekaza

ła ko respondt'ncja. Na resztę tego wewnętrznego ob · i'lru w kiacza wlaśn i e prawo

mocn ie po tycka f ta7.ja librecisty. 

K i ·dy z.acząłe faktogra fię „A nuż„ ." spraw ;r.ać - cytuj ~1 Gałczyń skiego -

- „cyklope diach, ata log eh i słownikach" - pot vi. r dzil _1ę na jpierw glów,1y bo

hater. Mik a j Piotrowicz Re anow (1764-1807), potom ek dobre , zbiednialP j szla

checkie j rodzi.ny służyl najpie rw ""' gward ii i o ·l użyl c; ma ka pitań~ki~·go . 

Musiał być zd-0lnym synem swego prze dsiębior c.-ze o wie , ' oro w ·!erze handlu 

zagranicznego zrobił potem karierę zgoła olśniewając:i. Został ·z em tzw. Kompanii 

Rosyjsko-Amerykai1skie j, rzeczywistym radcą st nu, ambasadorc · J a ponii. Brał 

udział w słynnej ro~ yjsk il!j wyprawie żeglar ski j dv;:ikoła świata , I ierowa11ej przez 

admirałaKruzensztern w l· lach 1803-1805 . „W roku J 06' - ·prztcz iałem w ks iąż

ce „Rosy jscy żeglarze„ - - po raz ier wszy w hist or ii rC! ,·y !-!kl. j 'eglu i poplynąl do 

Kalifornii, do zatoki San Francisco, żeby pnygotowat m mganr .ację ros jsko

-amerykańskie j bazy rolnicze j .. . " 

Potem znalazłem amerykać1 ski t om wierszy Woznią;ien!ikJt:go „Nostalgia for the 

Present" (N. York 1978) a w n im p oemat „Powi ~ t ' pod płtfusami' („Opowieść pod 

żaglami"), będącą podstawą libretta, k omentarz autor hdną, hi ·toryczr.ą no tę 

wydawców. Okazało się, ze odwiedziwszy w r ku 1971 rancou rr W<rmie ie l ki 

otrzymał w d arze tudium h ·t rycz.ne George'a· Lensena „Th R\L<s:i..-.n Push townrd 

Japan" („Ro·y jskie pa rcie ku po nii", Princ t o 1~50). Zna Ll tam obszerną re

lację z kalifornijski j wyprawy Rezanowa. Przeczy ta! .1ą i n mlt'jscu, uległ na tych

miastowej fascynacji pos tacią barwnego r odak a,. zacz,, ł p1i;a(. (N~at. Wróciwszy do 

Moskwy sięgn ął d l) archiwów. Wszystko się z odziło . ·R.ez<il'.Ki' wyrósł na pyswą 

figurę. Cu w rodzaju ro yjsk iego Kmicica, ale z so idnyrn. zap leczem in lckt ual

nym. ie da rmo widać aml'ryka!1ska badaczka nazwała g „Jcdn- m i. r a ·wybitniej 

·zych Eur ope jczyków". Był odważny, przedsiP,bi rczy, inteligen n .. \: P etersburgu 

przyjaźnił się z elit ą il: t elektualną i twórczą t · mtych cza ów. W ™-"Oi i li~ ta ch 'PC

rowal słowem soczystym 1 barwnym, frazą potoczystą i giętką. Porta · wszyst ko 
na jedną ka rtę, bo wyprawa była bardzo ni rbez.p ieczna „ ak o picrwsi.y z Ho,jan 
będę, by tak n:ec, iść tęd y po ostrzu noza„. " - pi al P 1 rs urga. Udało si~ . 

-I -

Udało mu s i ę także i: dOJ yc erce plęknej Concepcion Arguello, zwan j w rodzinl e 

Conchą, sze ·uas olelniej pi.ękności, córki hiszpański g komen dant.a San Fr cisco. 

Opór rodzin , z ·ta! pt7.ezwydężony , na·tąpily zar czyny. M lżeństwo miało p ot.ze

k :ić do czasu otrzym 1ia fo.·Jalne o zezwolenia a ra, papieża i króla Hi5zpan il. Po 

sześciotygodniowym zaledw~ ·om . i . Rezanc w odplynąl, by r rzez Sit kę , Al uty . 

Kamczatkę i m orze O h cki dotrzeć d kont :r en t u i ruszyć kon o - przez cale 

cesarstwo! - do Petersburg . Zamierza ł wrócić po dwóch I lach · r aty'fiko ną 

umową handlową między Ro.:iJ a hiszpań kim i posi dłościami w Ameryce. 

Niemiecki lek. rz i towarz:;-s· p~dr i .V Rezai10\va o L:mgsdorff twierdzi, „ e w 

za dzierżgniętym związku fascynacja splotła się z kalkulnc ą. Nie byfoby w tym nic 

dziwnego, skoro Rez.anow pielęgnował w sercu - obok w izerunku ukochanej -

- również myśl o przyiączcniu do imperium całego an1erykań~kiego wybr zeia P a

cyfiku. Wozniesiem ki woli jednak stworzyć wizję w ielkiego uczucia, które pochla
n i. wszystko ber. r ·zt y. Uw i.t ru n y w nie ; tak przeciet będzie ładniej. Jeś li nawet 

przy tym - banalniej . . 1~ od banału chroni tę hi ·torię dramatyczny final. Bez n ie

go byłaby t o jeszcze j~d 1 we ·3j o<lwiecznego m otyw u dzielnego podróżnika i za

kochanej dziewczyl."!» . t. taka rwyjska ,Madame Butterfly". Tymczast-m tu ostro 

i brutalnie wm· _3zatv s i t y ·e . Wozn lesienski za chował wierność autentykowi. Re

zanow nie wytrzymal tiudó lL dróży i chory, spadł z konia, po czym zmarł w mar

cu 1807 w Krasno jar.;ku . w pó ł drogi do stolicy. Concepcion czekała wiernie i długo; 

zapt>wne dowiedziała si.ę o śmie rci · narzecwnego dopier o w dziesięć lat później. 

Wstąpiła wówczas do klas?: < ru , stając s ię , jak pisze historyk „ ... pierwszą zakonnicą 
w Kaliforni, matką przet · oną Zgromadzenia Sióstr Swiętej Ka tarzyny ze Sieny". 

Tak to było. Re,zt je t t wore fantazjL Fantazji bujne j, kt óra splotła religij-

ną ekstazę, ostry erot>·-.m. bu jne charaktery i szumne pijaństwo. Ale jest w tym 

i przejm1.: j ąca liryka - z prupl knym 1notywem pieśni miłosnej , nasyconej wiedzą 

o niespełnieniu, o roz.,, t.iniu 1i;.l zawsze: „Nigdy wit; ce j ::; ię jui n.j spotkamy ... "• Jest 

gorzka świadomość c iężaru rosy j-ld.ego życia, w którą wyposaicn o Rczan owa, żeglu

jącego - tu, w cper.r:e - bar dzie j ku wolnoś : i , niż ku n owym podbojom. Slowem: 

jest w.>Zystko, według m iar da ·eh l>Oezji, zwła.sz.cza , że skojarzonej z muzyką w 

barwne widowisko - a przet-0 odpowiedzia lnej nie tyle przed pr wdą historyczną, 

ile przed wrażliwości.ą dzisiejs~go cz.yt~lnika i widza . 

Jednym ze składników jest Id.<! rosyj skoś:? , j eśli n awet n ieco zbanalizowana, 

utrzymana w ramach k onwencJi. by ~ak rzec: eksport owa; taka, jak::i lubią widzieć 

cudzoziemcy. Ale jest. Skupia r j ak w soczewce, tytułowe „a nuż ... „ - „awos". To 

słowo ustawicznie ucze:;tniczy w s •j.;kim życiu . Na najbardziej przyziemnym po

ziomie - w postaci powszechni zna11eJ „awos'ki", czyli ~· atk i n a zakupy, którą na-



leży mLć zaw,~e przy .;;obi bo A NUŻ będzie coś o kup,rni . ,\ wyże.i, w mowie 

i piśmie - przez usta wi „ e ptJwtarzanie w róż.n eh orr ksta ch . „Awos' nie po

gibn iem! ' - nuż n i zginiemy .. , '\wos' da ni b 'o.'' - a · .11 ż .· ię uda". Wiele z tego 

co robią , określają RtJsja nie jako działanie „na awos", na . CJ> nczc;ścia, zaklin ając 

t ymi czterema literami os . b y zechciał być łaskawszy, tlurn ac2ąc sobie, że nie wszyst

ko stracone. Nic dziw r:eg , ~ Rezanow buduje szkun er .,A nuż" i całe jego przed

sięwzięcie w::i.~!a ~Lę w owo przypuszczenie. A nuż uda .;1~ pn;vl czyć do Rosij za

chodnią Amerykę . Bodaj rz czywi ście mogło się tak zd . zy f: . .. Dzialo się to na czter

dzieśd lat p rz ed t i?m - p!..: " w ;; pólczesny ameryka · .;;i j hi t or ylc - z<rnim Stany 

Zjednoczon e były \ cy ·tarcr.a ·ąco silne by sięgnąć po Kalifornię i wydaje sit:; możliwe 

że rosnąr.e aspiracje Rew owa nie zaznałyby granic ~ po G ry Skaliste". 

„A nuż" sprzy ja śn. · lko.m, a e potrafi ich zgubić , j t ha::lem wiary ale i lck

komyślno ·-:i qraz.::m. Kom u jak k•)m u. ale nam, P o akom 1: ie powinno być trudno 

t o wyczuć ... P przeczytaniu historii Rezanowa i Concepd on myślę nie tylko o nich, 

ale i o dw11ch z.a ad„ kach-moczym rdach, już klasycznych morskich Kmicicach -

- Chwostowie i Dawydowie. Równ ież btnieli, dokonywali, r. . rozkaz Rezanowa szci

leńczych rajdó-.v, by li na wozie i pod wozem, trafiali d o carskich więzie!'1 i opuszcza

li je w chwale, z<J.w;,ze wychodzili cało - a wiecie jak z.gin~li? W roku 1809 spędzili 

wesoły wieczór w petersbur .;klm domu von Langodorffa. wyszli i: ad ranem, ze łbów 

im sio;: kurzyło, zwodzoay most na ';ewie był podniesior.y . dc.lt>m przepływ:!] statek. 

r i crosi n:e mogli pn:ec ież czekać, skoczyli z mostu n Etat .k żeby przebiec po 

nim i przeskocz ć z kolei na d rugi brzeg. Widocznie bylo sli i;k o albo chwiejnie bo 

wp adli do wody i tyle ich widziano. Nit> wiem, bo tego T.1e przeczytałem, ale dla

czegoś chce mi s ię wierzyc , że pr-..: d nabr~niem rozpędu j den krzyknął drug:emu: 

„ Awos' piereprygniem!", a nut przskoczymy ... 

A prze>! n i-e te"o szy~U~ · go? Pro te . Z Ros ji do i m I : k i byio kiedyś blisko , 

teraz jest jeszo . .: bliże j, choć w;.'To ly drastyczne podz'.aly. ' a rt o przyp ·Jmnieć his

torię, w k óre j mit„ • wszelkie pcdziały obaliła ... I u~im: pokochać się nawzajem, 

albo umrzeć" - n p s. I Aude . „Zak in m y : świ<";' e ~ .uk J zgody" - śpiewa się 

w finale u Wozniesi i1skiego. Nie je"t to proste, a le też ro<:K- J)t'ra to nie wykład 

vielkiej p ,lity i. To co ma d ; powiedzenia, t suge Ua. że b:loby nieźl · gdyby 

pr7.estrzeil . dzielącą oba r.arody i pokonywaną kied"ś przez Rezanowa wypełniły 

dzisiaj dobr~ uczuci, i l i.,,;ęki eka. A jeszcze, jakby · tl tego wszystkiego, sły

szymy we5lch .ier.ie oety-Rosj n in , które hyć moż!' je=-t mo<ll"twą (wiele słów 
m odlitewnych rozbrzmie\ ·a r1::.-dei w ut worz ) - o le EU! c asy i lepac losy dl.a 

kraju ... 

Cz.v t ·! , spet " ? • nuż.. . 

Ks. Józef Tischner 

SPOTKANIE Z TWARZĄ 

s:r1 keja dramatyczna utworu osiąga szczyt w scenie miłosnej w której - w pew-

nym momencie - twarz Conchity zlewa się Rezanowowi z twarzą Bogurodzicy z Ka

zania. Aby zrozumieć tę scenę, musimy wniknąć n :t>co głębiej w naturę doświadcze

nia religijnego, którego jest ona wyrazem. 

Twarz... Twarz człowieka. . . Twarz świętego i twarz zbrodniarza .. , Czym jest 

twarz? Twarz jest jakby bramą, poprzez którą człowiek wkracza w tajemnicę dru

giego człowieka. Ale, aby takie wkroczenie było możliwe, potrzeba jednego, miłości. 

Tylko miłość umożliwia nam dcświadczenie innego człowieka w jego twarzy. Mi

ł0 ś ~ jest zarazem tą silą dzięki której człowiek może dotrzeć i dotknąć tego, co ab

solutne, tego co Trm:-;cendentne. Oznarza to, 7.e wraz z dcświadczenicm innego czło

wieka w jego twarzy rośnie w człowieku dcświ 2.dczenie Oblicza Boga. żywy Bóg 

przybliża się ku człowiekowi poprzez twarze spotykanych w życiu ludzi. 

Takie drświadczenie twarzy znane jest dobrze tradycji biblijnej. J est ono szcze

g lnie bliskie prawosławiu . Na n im wyrosła cała teologia ikony. 

Doświadcz ·'.!il ie twarzy innego czlowieka, z którym zlewa się doświadczenie Obli

cza Boga, stawia wobec szczególnych zadań s:;:;tukc; przedstawieniowq, zwłaszcza ma

la n two. Jak prz~ds~awić twarz człowi ka , aby odbijało się w niej Oblicze Boga? Jak 

namalować bosk ś'.: w człowieku i człowieka w jego boskości? Pytan ia te pojawia

ją się przede v;szyslkin1 w przypadku Bogurodzicy. 

Najpierw trzeba uniknąć idolatrii, czyli bałwochwalstwa, której przykładem 

jest ch oćby sztuka p ogai'1sk iej Grecji. Sztuka ta - wedle duchowych mistrzów chrze

ś ::ijań twa - przed "tawiała i tworzyła idole. I dol star a s ię zamknąć całą wielkość 

boskości w pięknie, które st aje się widzialne, które w całośc i jest spektaklem. Mamy 

wię ;: przed sobą boskc ś ~ - jak na dłoni. Oglądamy ją. Podziwiamy. Nie możemy 

cdcj ć , ale też nie możemy się przybliżyć . Bask ś powierz la się spektaklowi, który 

mo .:: ~ a oglądać. Byt; ic:lcl.: m znaczy: zmusza.: boskość, by dala $ ię oglądać . 



Ikona jest cz.ymś z.asadniczo inn ym . To nie my oglądamy ikonę, lecz cna ogląda 

nas. Ikona ma swą głębię, z której patrzy na nas coś Absolutnego. To, co widzial

ne, dopiero w ikonie osiąga swój szcz ·t: za czyn a patrzeć ria n as . Człowiek najpierw 

jest widziany a dopiero potem - widzi. Poprzez spojrzen;e ikony idzie ku człowie

kowi wezwanie. Jak je sformułowuć? Jedni mówią „t y tnnie nie zabijesz". Inni: 

„pójdź za mną". Tak czy owak jest w tym coś absolutnego. W twa rzy człowieka 

zaczyna uobecniać się Oblicze Najwyższego. 

Andrzej Wozniesienski jest znakomitym poetą. Jest także dobrym znawcą t·~ologii iko

ny. Historia Rezanowa i jego towarzyszy posłużyła mu jedynie za pretekst do poka

zania najgłębszego ludzkiego dramatu - spotkania z twarzą i Obliczem. Rezanow 

gubi ikonę Bogurodzicy, identyfikując ją z idolem - Conchitą. Ale potem gubi idol, 

by odnaleźć twarz - twarz skrzywdzonej dziewczyny. Wraz z twarzą wraca ku nie

mu spojrzenie ikony. Bogurodzica patrzy. Pod tym milczącym spojrzeniem Rez.anow 

widzi swą winę. Jeg-o tragedią było , że nie potrafił znalcić przejścia od doświadczenia 

człowieka do Boga. Gdy szedł ku człowiekowi, gubił Boga, gdy szedł ku Bogu, zo

stawiał człowieka. 

Ale to już nie jest dramat Rezanowa. To dramat każdego człowieka. Stąd wielkie 

pytanie dramatu - pytanie, które pozostanie bez odpowiedzi: czy tak być musi? 

AL EKSIEJ RYBNIKOW - moskwianin urodzony w roku 1945, uczeń Arama Cha

czatur iana.. Do połowy łat siedemdziesiątych zi!j110wał się głównie muzyką instru

mentalną,, kameralną i symfo iczną, od początku zyskując uwagę słuchaczy i kryty

ków dojrzałości,\\ warsztatową, oryginalnym brzmieniem, konsekwencją i logiką ar

tystycznego rozwoju, wskazującego na skrystalizowaną już osobowość twórczą. „Na

zwać go moina artystą j ednego tematu - tego, który podejmowany jest przez sztu

kę bod · od samych j ej początków - wędrówki duszy ludzkiej w poszukiwaniu 

wiary i ideału, w poszukiwaniu samej siebie". \V swych muzycznych poszukiwaniach 

- zawsze p ud da.nyclt etycznej i metafizycznej ori ntacji - sięgał do różnych form 

i trady~ji, zdobywając ogromną erudycję i sprawność techniczną. 

\V po łowie lat siedemdziesiątych sięgnął w nowe d la sie:iie rejony - do muzyki 

rocko\v j . Wolny od pseud profesjon alnego snobi:!.mu, urzeczony został jej nie zna.

jąą barier wszechdoi.tępnością, jej dynamizmem i siłą ekspresji. „Młodzież, która 

usłysza ła ra.z te kosmiczne rytmy dnia dzisie jszego, poczuła to elektroniczne brzmie

nie, nie "yneknie c;ię ich już nigdy. A zatem należy poszukiwać możliwości ich 

syntezy z głębią i duchowością właściwymi muzyce poważnej".Rezultatem jego poszuki

wań stały się przede wszys~kim dwie opery:„ Sława i śmierć Joachima Murietty' (1975) 

i „Junona" i „A nuż" (1981), które wywołały niebywale zainteresowanie, nie tylko 

w ZSRR. Zwłaszcz druga z nich jest sz1. zcgótnie udaną propozycją dramatu mu

zycz11ego, łączącą do~wiadczenia muzyki rockowej z przemyśleniami kompozytora 

dotyczącymi wielowiekowej tradycji opery. „Charakteryzuje ją jednozna zna domi

nacja zasad dramaturgii muzycznej nad wzystkimi innymi elementami utworu. Lo

gice myślenia muzyczo!'go podporządkowane są i organizacja przestrzeni scenicznej 

i wzaj~m te n.a:;tępstwo partii statycznych i dynamicznych, i kształtowanie ruchu 

sceniczu eg , a nawet rozwój tema tu. Muzyka nie podąża tu za dra m tcm, ale dramat 

poddan y jest d yktatowi formy muzycznej. Podczas pracy nad obiema operami li

br .ci:;c! p r :-:ekszt !ca.li lemat zgodnie z potr.zebami kompozytora, skracając niektóre 

sceny lub tei wprnwadzając nowe, niezbędne ze względów konstrukcyjnych epizo

dy. ( ... ) 

Utwot"y Aleksieja R ybn!kowa mają pewną istotną właściwość: pole ich znaczeń 

poz Laje otwarLe. K oncepcje - przy całej ich przejrzystości - są idealnie pozba

wione d }'dakt y·zmu . Kom Gi;yt or nic jest skłonny do podsuwania gotowych wniosków. 

Nie udzie la gotowych odpowiedzi. Wydaje się, że po ostatniej nucie ostatniego tak-. 

tu najchętniej po tawilf1y wielokropek •.. " 



Oprócz utw rów instrumentalnych i wymienionych opor Aleksiej Rybni kow ma 

w swoim dorobku muzykę do ponad sześćdziesięciu filmów fabul:i. nycb i baśnie mu

zyczne dla dzieci. 

„- W tej chwili kończę pracę nad nową operą, którą uważam za najwainiejszy 

ze swych dutychczasowych utworów. Wkrótce opera zostanie nagrana na płytę, a 

niedługo potem zanosi się na realizację teatralną. Akcja rozgrywa się w XX wieku, 

utwór ma charakter filozoficzny, wykorzystuję w ni l wiersze poetów r6syjsldcb. 

Otrzymałem też propozycję zrealizowania filmu według mojego sei!nariusza, 2 

własną muzyką i we własnej reżyserii. Wybrałem temat rosyjskiego dramatu „Car 

Maksymilian". Scenariusz został już zatwierdzony, zdjęcia zaczynamy w 1987 roku. 

A całkiem niedawno wiedeńska Volksoper zamówiła u mnie operę według opowiada

nia Puszkina ,,Zawiadowca stacji". Przystąpiłem już do pracy, termin jest raczej 

napięty ... " 

(Na podstawie materiałów dostarczonych przez WAAP) 

- / ~ oje muzyczne sympatie kierowały się zawsze w stronę muzyki poważnej. Aby 

wy ja ·n ić swój stosunek do spektaklu „Junona" i „A nuż" muszę w kilku słowach 

opowiedzieQ o moich związkach z muzyką „trzeciego nurtu'', do której zaliczam też 

operę Wozn ies ienskiego i Rybnikowa. Orientacja ta dąży do zespolenia techniki i este

tyki muzyki poważnej, klasycznej i współczesnej - z jednej, z prostotą i przystęp

nością muzyki lekkiej, rozrywkowej - z drugiej strony. 

Dawniej byłem sceptykiem i z założenia negowałem wszystko, co wykraczało po

za sferę zwaną „muzyką poważną". Przyczynił się do tego być może puryzm konser

wat-0ryj nego wykształcenia, a i zapewne sarp gatunek tradycyjnej operetki, który 

i dzi.i a j w y aje mi się martwy, skostniały, bezpowrotnie pogrążony w teatralnej 

sztample. Tak czy inaczej, kiedy losy rzuciły mnie w 1962 roku na dwa z górą mie

siące do Stanów Zjednoczonych, wszelkie namowy moich kolegów, abym obejrzał 

na Broadway'u któryś ze sławnych musicali, przyjmowałem z ironicznym uśmiechem. 

Moja z, wodowa czujność zaostrzyła się dopiero wtedy, gdy Leonard Bernstein, któ

rego dyr ygencki i kompozytorski ktITTszt darzyłem wielkim zaufaniem, zaprosił mnie 

nieocze l~iwanie, po jednej z prób z Orkiestrą Filharmonii Nowojorskiej, do obejrze

nia jego musicalu „West Side Story". 

I to było piękne. Po spektaklu Lenny tak nazywają muzycy Leonarda Bern-

f;teina - - :r,a rowadził mnie, oszołomionego, do teatralnt>go bufetu, gdzie zapoznał 

mnie z eh reografem Jerry Robbinsem, autorem obejrzanej przeze mnie inscenizacji. 

Pamiętam nnmowę: jak zrodził się pomysł'? Robins opowiedział mi, jak pewien 

reżyser teat r a lny, przymierzający się cl 0 wystawienia „Romea i J u li i" Szekspira za

dn:c zat ~o pytaniem: jak trzeba dzisiaj odczytać tę tragedię, co w niej IJóruszyć 

moze idza, wsp6łbrzn1ieć z dniem dzisiejszym? W końcu Robbins odpowiedział: 

'· zy l ko, j e. ś 1i pozmieniać zewnętrzne szczegóły - nienawiść Montekich i Kapuletów 

zam ien ić. na dwa śmiertelnie wrogie gangi z przedmieść Nowego Jorku, pozmieniać 

imiona i r kale 1d a rzu umieścić dzisiejszą datę. Ta odpowiedź choreografa stała się 

podmetą dla niego ~amego - z twórcami często tak bywa - męcz:Yfa go myśl, że 

powoła l do życia nowe dz; !o. Zwrócił się wi(}c do Bernsteina z propozycją skompo-

llowania muzyki obecn j „West Side Story". 

----- - -·------- ------ - - - - --- - --- - ---



Dzięki Robb in sowi ( .. .> obejrzałem k ilka znakomity ,;.r, spL kt akli. I cho c:az t.en 

pierwszy mój pobyt w USA przebiegał pod znakiem spr aw, spotkań i mocji z vią

zanych z muzyką poważną, musicale te wzbudziły we m nie zau:fan ·e do gatw1k i. 

Zrozumiałem, że to mCY.i:e być prawdz iwa sztuka. („. ) Wielka ~ zh.1 ka . Nie mni j ::;za , 

niż symfonie Brahmsa. 

(„.) Współczesna m uzyka pJważnu z abrnęła w ślepą uilczkę . Jej audytorium j Pst 

nader ograniczone, a przepaś2 pomiędzy „kon sumpcją" muzyki lekk ie j a muzyki 

poważnej przygnębiaj ąco się pogłębia. Trochę lepiej, choć nie zachwycają~o, przed

stawia się sytuacja muzyki klasycznej . Minęły już czasy kiedy cała Italia żył;:: t ym , 

ŻP Verdi pisze nową operę, kiedy zakładano się - na trzy, czy n a dw ie czwar te 

skomponowana będzie aria głównego bohatera, tak jak teraz przedmiotem za kia du 

bywa wynik piłkarskiego m eczu. Przywykliśmy często rozdzierać szaty: a ch, jak lu

dzie zubożają swe życie nie słuchając muzyki klasycznej! Oczywiście, ta k to je t. 

Podzielam pogląd, że człowiek, który rozmin q ł się w swoim życiu z muzyką kb ' YC: Z

ną, żył jakby bez sloń ca, bez nieba, bez morz.a . Sztuka muzyczna to przemożna run, 

jedno z najbardziej zdumiewnjących dokona!l ludzkiego ducha (.„) Według nm ie, 

taki utwór jak opera Rybnikow a, zrealizowany n a t ak im poziomie fil ozoficznego 

opracowania tematu, z taką erudycją muzyczną i talPntem - to sukces. A s i ł a od

działywania jej realizacji sceniczn ej pomoże publiczno ś ci zdobyć ~ię n a nieco więcej 

zaufania i zainterp;:owania dla poszukiwań i wc;drówek muzyki współczesne j .' ' 
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W Moskwie, w roku 1579 dziewięciolc nia Matriona doznała 

objawienia: gł()S Matki Bożej nakazał jej odnal eźć w Kaza

niu, w zgliszczach domu, który spfonąl rok wcześniej (a w 

którym przedtem mieszkała), ukrytą ikonę. Odnaleziony ob

raz przedstawiał Madonnę z Dzieciątkiem, zawinięty w szma

ty p()zostawal w ukryciu prawdopodobnie od czasów, gdy 

rządy w Kazaniu sprawowali Tatarzy. Wizerunek Matki Bos

kiej Kazań skiej - tak odtąd nazywany - przeniesiono urJ

czyście do Moskwy, do cerkwi św. Mikołaja, później - do 

cerkwi Zwia:towania, gdzie wkrótce zasłynął licznymi uz

drowieniami. W roku 1595 car Iwan Groźny ufund()wal żeń

ski klasztor w miej>cu odnalezienia obrazu. 

W kal ~ ndarzu liturgicznym kościoła prawoslawnego uro

czy~tość Matki Boskiej Kazańsk i ej obchodzona jest 8-go 

lipca. Jej wizerunek otoczony j e.; t kultem takim ja k obrazy 

Matki Boskiej Ostrobramskiej czy Matki Boskie.i Czę>tocho

wski~j w kościele k atolickim . Ikony Matki Boskiej Kazań

~ki~j spotkać t?ż można w wielu cerkwiach na ziemiach 

polskich, dwie znajdują się w zbiorach Muzeum Czartorys

kich w Krakowie. 
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