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ALEKSIEJ RYBNIKOW moskwianin urodzony w roku 1945, uczeń Arama Cha-

czaturiana. Do połowy lat siedemdziesiątych zajmował się głównie muzyką instrumen

talną, kameralną i symfoniczną, od początku zyskując uwagę słuchaczy i krytyków doj

rzałością warsztatową, oryginalnym brzmieniem, konsekwencją i logiką artystycznego 

rozwoju, wskazującego na skrystalizowaną już osobowość twórczą. „Nazwać go można 

artystą jednego tematu -- tego, który podejmowany jest przez sztukę bodaj od samych 

jej początków - - wędrówki duszy ludzkiej w poszukiwaniu wiary i ideału, w poszukiwa

niu samej siebie". W swych muzycznych poszukiwaniach -- zawsze poddanych etycznej 

i metafizycznej orientacji -- sięgał do różnych form i tradycji , zdobywając ogromną eru

dycję i sprawność techniczną. 

W połowie lat siedemd ziesiątych sięgnął w nowe dla siebie rejony -- do muzyki roc

kowej. Wolny od pseudoprofesjonalnego snobizmu, urzeczony został jej nie znającą ba

rie r wszechdostępnością, jej dynamizmem i siłą ekspresji. „Młodzież, która usłyszała raz 

te kosmiczne rytmy dnia dzisiejszego, poczuła to elektroniczne brzmienie, nie wyrzeknie 

się ich już nigdy. A zatem należy poszukiwać możliwości ich syntezy z głębią i ducho

wością właściwymi muzyce poważnej". Rezultatem jego poszukiwań stały się przede 

wszystkim dwie opery: „Sława i śmierć Joachima Murietty (1975) i „Junona" i „A nuż" 

(1981), które wywołały niebywałe zainteresowanie, nie tylko w ZSRR. Zwłaszcza druga 

z nich jest szczególnie udaną propozycją dramatu muzycznego, łączącą doświadczenia 

muzyki rockowej z przemyśleniami kompozytora dotyczącymi wielowiekowej tradycji 

opery. „Charakteryzuje ją jednoznaczna dominacja zasad dramaturgii muzycznej nad 

wszystkimi innymi elementami utworu. Logice myślenia muzycznego podporządkowane 

są i organizacja przestrzeni scenicznej i wzajemne następstwo partii statycznych i dyna

micznych, i kształtowanie ruchu scenicznego, a nawet rozwoju tematu . Muzyka nie po

dąża tu za d ramatem, ale dramat poddany jest dyktatowi formy muzycznej. Podczas 

pracy nad obiema operami libreciści przekształcili temat zgodnie z potrzebami kompozy

tora, skracając niektóre sceny lub też wprowadzając nowe, niezbędne ze względów kon

strukcyjnych epizody. ( ... ) 

Utwory Aleksieja Rybnikowa mają pewną istotną właściwość: pole ich znaczeń pozos

taje otwarte. Koncepcje - przy całej ich przejrzystości - są idealnie pozbawione dydak

tyzm u. Kompozytor nie jest skłonny do podsuwania gotowych wniosków. Nie udziela 

gotowych odpowiedzi. Wydaje się, że po ostatniej nucie ostatniego taktu najchętniej 

postawiłby wielokropek ... " 

ANDRIEJ WOZNIESIEŃSKI urodził się w roku 1933 w Moskwie, w rodzinie inżynie

ra. Ukończył Instytut Architektury. Pierwszy wiersz opublikował w roku 1957. Debiuto

wał tomikami „Parabola" i „Mozaika" w roku 1960. Szybko zyskał rozgłos i został uzna

ny za jedno z najciekawszych zjawisk literackich okresu odwilży chruszczowowskiej. 

J ego poezja nawiązywała ostentacyjnie do tradycji eksperymentu literackiego lat dwu

dziestych; była pełna ruchu wyobraźni, bogactwa skojarzeń, intensywnej instrumentacji 

dźwiękowej. Kolejne tomiki: „Trieugolnaja grusza", „Antimiry ", „Achillesowo sierdce", 

„Tień zwuka", „Wzgliad", „Dubowyj list wiolonczelnyj" i inne ugruntowały reputa cję 

Wozniesieńskiego jako zagorzałego eksperymentatora, wrażliwego na różnorodne wy

zwania współczesności i łączącego poczucie kulturowego uniwersalizmu z mocnym za

korzenieniem w glebie ojczystej. Poeta wiele podróżuje, odwiedzając parokrotnie m.in. 

i Polskę z którą łączy go szcze~ fascynacja naszym krajem i liczne przyjaźnie. W latach 

osiemdziesiątych próbuje również form prozatorskich (eseje-refleksje „Mam czternaście 

lat", „O"). W ostatnim okresie został Woznicsieński, jakby wskrzeszając burze i napory 

sprzed ćwierćwiecza -- przekonanym rzecznikiem odnowy klimatu duchowego ZSRR. 

Szczególnie żywą działalność rozwija jako przewodniczący komisji do spraw spuścizny 

wielkiego poety i prozaika Borysa Pasternaka, za którego ucznia zawsze się uważał. 

Poemat „Powiest' pod parusami" (Opowieść pod żaglami), który stał się osnową opery 

„Ocean Niespokojny" powstał i został opublikowany w roku 1971. 

Po polsku ukazały się tomiki Wozniesieńskiego „Parabola" (1962), „Antyświaty ' ' (1967), 

poemat „Longjumeau" (1970) i proza „O" (1985). 

= 



muzyka 

ALEKSIEJ RYBNIKOW 

scenografia i kostiumy 
BOGUSLA W CICHOCKI 

kierownictwo muzyczne 
STEF AN BRZOZOWSKI 

asystent reżyseria 
Cezary Ilczyna 

premiera ,1~styczeń 1991 r. 

(Junona i Awos) 
przekład - Józef Waczków 

Rezanow 
Conchita 

o b s ada 

Federico .. „.„ .. „„.„ ....... „„.„„„„.„.„ „ „.„ ..... „ „ . „ . 

Jurodiwyj ........................................................... . 

Rumiancew „„ .. „.„.„„„„ ... „.„ „ .„ . . . „ .„.„.„ .. „„„„ 

Chwastow ... ......... . „„ ... . „„„ ..... .. „ ... . .. .......... • „ ... . 

Dawydow .. „ .. „ . . „.„„„.„ ... „„„„.„„„„ .. „.„ .. „ . „„ . . 

Mnich prawosławny ...... .. „„.„.„„„„„„.„ ... „.„. 
Mnich katolicki „ „ „ ....... „ .... „„ .. „ .• „ .. „ ... „. „ .. .. . 

Gubernator .. „„ „„. „ „ .. „ .. „„. „„„. „„ ... „„.„. „ „ . „ .. 

Gubernatorowa „.„ .. „„.„ .. „„.„„.„„.„.„.„„„ „ .„ .. 

Głos Bogurodzicy .. „ „ „ „. „. „ „ . .. „ „ .... „. „ „ . . „ .. „ 

Mniszki ......................................................... ...... . 

Marynarze .„„ .......... „ .. „„.„„„„„ .•. „ .. „ .... „. „ „ .„. 

JANUSZ KULIK 
JOANNA FERTACZ 
ALICJA SZYMANKIEWICZ 
EW A ZĄBKIEWICZ 
MIROSŁAW ZBONIK 
BOGDAN GŁUSZCZAK 
JERZY LIPNICKI 
LUBOMIRA TARPACKA 
HANNA WOLICKA 
ARTUR STERANKO 
CEZARYILCZYNA 
RYSZARD MACHOWSKI 
JAROSŁAW BORODZIUK 
WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 
ANNA LIPNICKA 
JOANNA FERTACZ 
ALICJA SZYMANKIEWICZ 
JOANNA FERTACZ 
ALICJA SZYMANKIEWICZ 
EW A ZĄBKIEWICZ 
JAROSLA W BORODZIUK 
STEF AN KĄKOL 
JERZY LIPNICKI 
FERDYNAND ZAŁUSKI 

* * * 
lud rosyjski , marynarze, dworzanie chór studentów Katedry Wychowania Muzycznego WSP 

pod kier. Lucjana Marzewskiego, 
ministranci -- dziecięca grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej nr 11 pod kier. Pawła Biernata. 

inscenizacja i reżyseria 

ZBIGNIEW MAREK HASS 

libretto 

ANDRIEJ WOZNIESIEŃSKI 

choreografia 
BOGDAN GŁUSZCZAK 

współpraca choreograficzna 
VIOLETT A SUSKA 

sufler, inspicjent 
Maria Filipkowska 

Muzykę elektroniczną w wykonaniu Stefana Sendeckiego 
nagrano w studiu Polskiego Radia w Katowicach . 
Reżyseria dźwięku - Zbigniew Malecki i Andrzej Prugar. 



Andrzej Drawicz 

A NUŻ SIĘ UDA ... 

P r zyznam się, że w pi rwszej chwili po przeczytaniu libretta pomyślałem : ładna bujda . 

No, może nie całk iem . Z pewnością jakiś rosyjski podróżnik n a początku ub iegłego stule-

ia d o Kaliforni dopłynął , zg oda. Ale zaraz hiszpańska gubernatorówna"! Wielk i rom ans? 

Miłość d ozgorurn? n umiera, ona idzie do klasztoru? W<lln żarty, a raczej : wolna fanta

zja poety, czyli to co s ię z ł acińska n azywa „licentia poetica". Ostatecznie autorem libret 

ta jest A ndrzej Wozniesieński. Czego jak czego, ale śmiałości fanta zjow a nia nigdy mu nie 

brakowało. Kie dy przed b ez mała t rzydziestu laty, na fali postalinowskiego ożywi nia, 

wszed ł do lite ratury rozwirowywał swe wiersze niby gigantyczną karuzelę kszta łtów , 

ba r w , dźwięków, obrazów. „Mozaika", „Parabola", „Trójkątna grusza' ', „Antyświaty" , 

. ,Serce Achillesa", „Dębowy liść wiolonczeli" same tytuły zbiorÓ\ zapowiadaj ą za

d ziwianie, wibrow anie, cza row anie. I rzeczywiście tak się w jego p oezji p rzez te trzy

dzieści lat działo. Świat w idzialny był w niej tylko odskocznią do akroba tycznych po

pisów wyobra źni. Lepszych czy gorszych, ale nieustannych. Toteż wy czarowanie rus

ko-hiszpańskiej historii miłosnej na tle kalifornijskim, z junackim przytupem, straceń -

czym ge~tem i morskimi burzami to dla Andrzeja - myślałem sobie gł up two. 

A ty mczasem - nie. Okazuje się, że wszystko to było. Było w tych zam ierzchłych 

czasac h , kiedy imperium carów obejmowało Alaskę, a rosyjscy kupcy bu dow ali fakt orie 

na północno-zachodnim pobrzeżu kontynentu amerykańskiego, i ki dy dzis iejsza Sitka 

nazywała się Nowo-Archangielsk. W pierwszych latach dziewiętnastego stulecia, kiedy 

Europą wstrząsały kolejne zwycięstwa napoleońskie, a w Rosji panował Aleksander 

Pi rwszy . 

Było - oczywiście w sferze faktów. O tym co działo się w duszach i sercach bohaterów, 

jakie ·w nich szalały namiętności wiedzieć można tylko tyle, ile przeka zała k or sponden

cja. Na resztę tego wewrn;trznego obszaru wkracza właśnie prawomocnie po tycka fan

tazja librecisty. 

Kiedy zacząłem faktografię „A nuż ... " sprawdzać w - cytując Gałczyńskiego „cyk -

lopediach, ka talogach i słownikach" - potwierdził się najpierw główny bohater. Mikołaj 

Piotrowicz Reza now (1 764- 1807), potomek dobrej, zbiedniałej szlacheckiej rodziny słu

żył najpie r w w gwardii i dosłużył się stopnia kapitańskiego. Musiał być zdolnym synem 

swego przeds iębiorczego wieku, skoro \ sferze h an d lu zagranicznego zrobił potem ka

rierę zgoła olśniewającą. Został szefem tzw. Kompanii Rosyjsko-Amerykańskiej, rzeczy

wistym radcą stanu, ambasadore m w Japonii. Brał udział w słynnej rosyjskiej wyprawie 

żeglarskiej dookoła świata, kierowanej przez admirała Kruzenszterna w latach 

18 3 1805 . „W r ok u 1806 przeczytałem w książce „Rosyjscy żeglarze" po raz pierw

szy w his torii rosyjskiej żeglugi popłynął do Kali fornii, do zatoki San Francisco, żeby 

przygotować tam organizację rosyjsko-amerykańskiej bazy rolniczej ... " 

P otem znalazłem amerykański tom wierszy Wozniesieńskiego „Nostalgia for the Pre

sent" (N.York 1978) a w nim poemat „Powiest' pod parusami" („Opowieść pod żaglami"), 

będącą podstawą libretta, komentarz autora i solidną, historyczną notę wydawców. Oka

zało się, że odwiedziwszy w r oku 1971 Vancouver Wozniesień.ski otrzymał w darze stu

dium histo ryczn e George'a Lensena „The Russian Push toward Japan" („Rosyjskie par

cie ku Japonii", Princeton 1959). Znalazł tam obszerną relację z kalifornijskiej wyprawy 

Rezanowa . Przeczytał ją na miejscu, uległ natychmiast fascynacji postacią barwnego 

rodaka, zaczął pisać poemat. Wróciwszy do Moskwy sięgnął do archiwów. Wszystko się 

zgodziło, Rezanow wyrósł na pyszną figurę. Coś w rodzaju rosyjskiego Kmicica, ale 

z sol.idn y m zapleczem intelektualnym. Nie darmo widać amerykańska badaczka nazwała 

go ,jednym z najwybitniejszych Europejczyków". Był odważny, przedsiębiorczy, inteli

gentny . W Petersburgu przyjaźnił się z elitą intelektualną i twórczą tamtych czasów . 

W swoich listach operował słowem soczystym i barwnym, frazą potoczystą i giętką. 

Postawił wszysto na jedną kartę, bo wyprawa była bardzo niebezpieczna. „Jako pierw

szy z Rosjan będę, by tak rzec, iść tędy po ostrzu noża ... " -- pisał do Petersburga. Udało 

się. Udało mu się także zdobyć serce pięknej Concepcion Arguello, zwanej w rodzinie 

Conchą, szesnastoletniej piękności, córki hiszpańskiego komendanta San Francisco. 

Opór rodziny został przezwyciężony, nastąpiły zaręczyny. Małżeństwo miało poczekać 

do czasu otrzym ania oficjalnego zezwolenia cara, papieża i króla Hiszpanii_ Po sześcioty

godniowym zaledwie romansie Rezanow odpłynął, by przez Sitkę, Aleuty, Kamczatkę 

i morze Ochockie dotrzeć do kontynentu i ruszyć konno - przez całe cesarstwo' - do 

Petersburga. Zamierzał wrócić po dwóch latach z ratyfikowaną umową handlową mię

d zy Rosją a hiszpańskimi posiadłościami w Ameryce. 

Niemiecki lekarz i towarzysz podróży Rezanowa von Langsdorfftwierdzi, że w zadzier

żgniętym związku fascynacja splotła się z kalkulacją. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 

skoro Rezanow pielęgnował w sercu -- obok wizerunku ukochanej - również myśl 

o przyłączeniu do imperium całego amerykańskiego wybrzeża Pacyfiku. Wozniesieński 



woli jednak stworzyć wizję wielkiego uczucia, które pochłania wszystko bez reszty. 

Uwierzmy w nie; tak przecież będzie ładniej. Jeśli nawet przy tym -- banalniej. Ale od 

banału chroni tę historię dramatyczny finał. Bez niego byłaby to jeszcze jedna wersja 

odwiecznego motywu dzielnego podróżnika i zakochanej dziewczyny. Ot, taka rosyjska 

„Madame Butterfly". Tymczasem tu ostro i brutalnie wmieszało się życie. Wozniesie11ski 

zachował wierność autentykowi. Rezanow nie wytrzymał trudów podróży i chory, spadł 

z konia, po czym zmarł w marcu 1807 w Krasnojarsku, w pół drogi do stolicy. Concepcion 

czekała wiernie i długo; zapewne dowiedziała się o śmierci narzeczonego dopiero w dzie

sięć lat później. Wstąpiła wówczas do klasztoru, stając się, jak pisze historyk " ... pierwszą 

zakonnicą w Kalifornii, matką przełożoną Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny ze 
Sieny". 

Tak to było. Reszta jest tworem fantazji. Fantazji bujnej, która splotła religijną eks

tazę , ostry erotyzm, bujne charaktery i szumne pijaństwo. Ale jest w tym i przejmująca 

liryka - z przepięknym motywem pieśni miłosnej, nasyconej wiedzą o niespełnieniu, 

o rozstaniu na zawsze: „Nigdy więcej się już nie spotkamy ... ". Jest gorzka świadomość 

ciężaru rosyjskiego życia, w którą wyposażono Rezanowa, żeglującego tu, w operze 

bardziej ku wolności, niż ku nowym podbojom. Słowem: jest wszystko, według miar 

danych poezji, zwłaszcza, że skojarzonej z muzyką w barwne widowisko - a przeto 

odpowiedzialnej nie tyle przed prawdą historyczną, ile przed wrażliwością dzisiejszego 

czytelnika i widza. 

Jednym ze składników jest także rosyjskość, jeśli nawet nieco zbanalizowana, utrzy

mana w ramach konwencji, by tak rzec: eksportowa; taka, jaką lubią widzieć cudzoziem

cy. Ale jest. Skupia ją , jak w soczewce, tytułowe „a nuż ... " - „awos". To słowo ustawicz

nie uczestniczy w rosyjskim życiu. Na najbardziej przyziemnym poziomie -- w postaci 

powszechnie znanej „awos'ki", czyli siatki na zakupy, którą należy mieć zawsze przy 

sobie bo A NUŻ będzie coś do kupienia. A wyżej, w !Tl.owie i piśmie - przez ustawiczne 

powtarzanie w różnych kontekstach. „Awos' nie pogibniem!" - a nuż nie zginiemy. 

„Awos' da niebios' - a nuż się uda". Wiele z tego co robią, określają Rosjanie jako 

działanie „na awos", na los szczęścia, zaklinając tymi czterema literami los, by zechciał 

być łaskawszy, tłumacząc sobie, że nie wszystko stracone. Nic dziwnego, że Rezanow 

buduje szkuner „A nuż'', i całe jego przedsięwzięcie wciela się w owo przypuszczenie. 

A nuż uda się przyłączyć do Rosji zachodnią Amerykę. Bodaj rzeczywiście mogło się tak 

zdarzyć. „Działo się to na czterdzieści lat przedtem - pisze współczesny amerykański 

historyk - zanim Stany Zjednoczone były wystarczająco silne by sięgnąć po Kalifornię 

i wydaje się możliw_e że rosnące aspiracje Rezanowa nie zaznałyby gTanic aż po Góry 

Skaliste" . 

„A nuż" sprzyja śmiałkom, ale potrafi ich zgubić, jest hasłem wiary ale i lekko

myślności zarazem. Kom u jak komu, ale nam, Polakom nie powinno być trudno to 

wyczuć ... Po przeczytaniu historii Rezanowa i Concepcion myślę nie tylko o nich, ale 

i o dwóch zawadiakach-moczymordach, już klasycznych morskich Kmicicach - Chwos

towie i Dawydowie. Również istnieli, dokonywali, na rozkaz Rezanowa szaleńczych ra

idów, byli na wozie i pod wozem, trafiali do carskich więzień i opuszczali je w chwale, 

zawsze wychodzili cało - a wiecie jak zginęli? W roku 1809 spędzili wesoły wieczór 

w petersburskim domu von Langsdorffa , wyszli nad ranem, ze łbów im się kurzyło, 

zwodzony most na Newie był podniesiony, dołem przepływał statek. Nasi herosi nie 

mogli przecież czekać, skoczyli z mostu na statek, żeby przebiec po nim i przeskoczyć 

z kolei na drugi brzeg. Widocznie było ślisko albo chwiejnie bo wpadli do wody i tyle ich 

widziano. Nie wiem, bo tego nie przeczytałem , ale dlaczegoś chce mi się wierzyć , że 

przed nabraniem rozpędu jeden krzyknął drugiemu: „Awos' piereprygniem'", a nuż 

przeskoczymy ... 

A przesłanie tego wszystkiego? Proste. Z Rosji do Ameryki było kiedyś blisko, teraz 

jest jeszcze bliżej, choć wyrosły drastyczrte podziały. Warto przypomnieć histori , 

w której miłość wszelkie podziały obaliła. „Musimy pokochać się nawzajem, albo 

umrzeć" napisał Auden. „Zaklinamy: świecie szukaj zgody'' - śpiewa się w finale 

u Wozniesieńskiego. Nie jest to proste, ale też rock-opera to nie wykład wielkiej polityki. 

To co ma do powiedzenia, to sugestia, że byłoby nieźle gdyby przestrzeń, dzielącą oba 

narody i pokonywaną kiedyś przez Rezanowa wypełniły dzisiaj dobre uczucia i dźwięki 

rocka. A jeszcze, jakby w tle tego wszystkiego, słyszymy westchnienie poety-Rosjan ina, 

które być może jest modlitwą (wiele słów modlitewnych rozbrzmiewa przecież w utwo

rze) - o lepsze czasy i lepsze losy dla kraju ... 

Czy to się spełni? A nuż ... 



Ks. Józef Tischner 

SPOTKANIE Z TWARZĄ 

.„ 
Akcja dramatyczna utworu osiąga szczyt w scenie miłosnej w której - w pewnym 

momencie twarz Conchity zlewa się Rezanowowi z twarzą Bogurodzicy z Kazania. 

Aby zrozumieć tę scenę, musimy wniknąć nieco głębiej w naturę doświadczenia religij

nego, 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 drugiego człowie

ka. Ale, aby takie wkroczenie było możliwe, potrzeba jednego, miłości. Tylko miłość 

umożliwia nam doświadczenie innego człowieka w jego twarzy. Miłość jest zaraze m tą 

siłą dzięki której człowiek może dotrzeć i dotknąć tego, co absolutne, tego co Transcen

dentne. Oznacza to, że wraz z doświadczeniem innego człowieka w jego twarzy rośnie 

w człowieku doświadczenie Oblicza Boga. Żywy Bóg przybliża się ku człowiekowi po

przez twarze spotykanych w życiu ludzi. 

Takie doświadczenie twarzy znane jest dpbrze tradycji biblijnej. Jest ono szczególnie 

blisk ie prawosławiu. Na nim wyrosła cała teologia ikony. 

Doświadczenie twarzy innego człowieka, z którym zlewa się doświadczenie Oblicza 

Boga, stawia wobec szczególnych zadań sztukę przedstawieniową, zwłaszcza malarstwo. 

Jak przedstawić twarz człowieka, aby odbijało się w niej oblicze Boga? Jak namalować 

boskość w człowieku i człowieka w jego boskości? Pytania te pojawiają się przede wszys

tkim w przypadku Bogurodzicy. 

Najpierw trzeba uniknąć idolatrii, czyli bałwochwalstwa, której przykładem jest choć

by sztuka pogańskiej Grecji. Sztuka ta - wedle duchowych mistrzów chrześcijaństwa 

przedstawi.ata i tworzyła idole. Idol stara się zamknąć całą wielkość boskości w pięknie, 

które staje się widzialne, które w całości jest spektaklem. Mamy więc przed sobą bos

kość jak na dłoni. Oglądamy ją. Podziwiamy. Nie możemy odejść, ale t ż nie możemy 

się przybliżyć. Boskość powierzyła ją spektaklowi, który można oglądać . Być idolem, 

znaczy: zmuszać boskość, by dała się oglądać. 

Ikona jest czymś zasadniczo in n y m. To nie my oglądamy ikon ę , lecz ona ogląda nas. 

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

w ikonie osiąga swój szczyt: zaczyna patrzeć na nas. Człowiek najpierw jest widziany 

a dopiero potem · widzi. Poprzez spojrzenie ikony idzie ku człowiekowi wezwanie. Jak 

je sformułować? Jedni mówią „ty mnie nie zabijesz". Inni: „pójdź za mną". Tak czy owak 

jest w tym coś absolutnego. W twarzy człowieka zaczyna uobecniać się Oblicze Najwyż-

s zego. 

And rzej Wozniesieński jest znakomitym poetą. Jest także dobry m znawcą teologii iko

n y . Historia Rezanowa i jego towarzyszy posłużyła mu jedynie za pretekst do pokazania 

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 niemu spojrzenie 

ikony. Bogurodzica patrzy. Pod tym milczącym spojrzeniem Rezanow widzi swą winę. 

Jego tragedią było, że nie potrafił znaleźć przejścia od doświadc zenia człowieka do Boga. 

Gdy szedł ku człowiekowi, gubił Boga, gdy szedł ku Bogu, zostawiał człowieka. 

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

p- t a nie dramatu pytanie, które pozostanie bez odpowiedzi: czy tak być musi? 
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