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Z Iwanem Wyrypajewem rozmawia Krystian Lada

Borys Godunow to Twoja pierwsza reżyseria operowa. Gdy usłyszałem o pomyśle Renaty Borowskiej-Jusz-
czyńskiej by powierzyć Tobie reżyserię tej opery, pomyślałem, że to wybór tak genialny, jak ryzykowny: 
w Twoim teatrze dużo uwagi poświęcasz melodii tekstu i sposobowi mówienia aktorów, a w operze zwykle 
nie ma na to miejsca. Jak odnajdujesz się w tej sytuacji?

Teatr to dla mnie przede wszystkim intensywna praca z aktorem nad tekstem, nad psychologią postaci i nad 
jego emocjami. Dlatego sam wybieram aktorów do moich przedstawień. W operze nie miałem wpływu na 
casting, a śpiewacy zwykle bardziej skupiają się na nutach niż na konstrukcji psychologicznej bohaterów czy ich 
kontekście historycznym. Przed rozpoczęciem prób obawiałem się, że moja metoda pracy nie sprawdzi się 
w tym systemie. I wtedy wydarzył się cud. Początek próby. Moje obawy. I nagle jeden ze śpiewaków zaczyna 
intonować swoją partię. Nagle słyszę w jego głosie wszystko to, co chciałem osiągnąć w tej postaci, w tej scenie. 
Emocje, psychologia postaci, podtekst sytuacji – w operze to wszystko jest zapisane w muzyce. To było dla mnie 
odkrycie. I właściwie podoba mi się to, że wszystko jest za�ksowane w kompozycji. Ja również piszę teksty, 
w których nie chcę by coś zmieniano. W partyturze operowej, notacja muzyczna pomaga kompozytorom 
bardzo dokładnie określić cechy rytmiki, melodii i dynamiki wykonania. Dzięki temu nawet po 100 latach 
możemy posłuchać kompozycji Musorgskiego tak, jak on sam ją słyszał. W operze publiczność może być bliżej 
Mozarta czy Wagnera, niż Szekspira czy Czechowa w teatrze dramatycznym, gdzie nie usłyszysz już oryginalnej 
melodii ich tekstów. 

Borys Godunow to wielki dramat historyczny w stylu Szekspira. Musorgski oparł libretto swojej opery na 
dramacie Aleksandra Puszkina o tym samym tytule. Czy Godunow to rosyjski Makbet? Mamy w tej operze 
i chorą żądzę władzy, i niepokojące halucynacje, i Marynę przypominającą polityczne ambicje Lady 
Makbet…

Na pierwszy rzut oka, tak. Ale gdy przyjrzymy się temu dziełu bliżej, odkryjemy głównego bohatera tej opery – 
naród. To nie Godunow, ale chór jest w centrum tej kompozycji, również muzycznie. W libretcie Musorgskiego 
brakuje dramaturgii i rozwoju psychologicznego postaci Godunowa w stylu, który znamy z dramatu Szekspi-
ra. Siła tego dzieła leży gdzie indziej. Jest nią bardzo wnikliwe odzwierciedlenie skomplikowanych relacji 



pomiędzy inteligencją a ludem, narodem. To zagadnienie bardzo charakterystyczne zarówno dla twórczości 
Puszkina i Musorgskiego, jak i dla całej rosyjskiej kultury, również współcześnie znamy z dramatu Szekspira. Siła 
tego dzieła leży gdzie indziej. Jest nią bardzo wnikliwe odzwierciedlenie skomplikowanych relacji pomiędzy 
inteligencją a ludem, narodem. To zagadnienie bardzo charakterystyczne zarówno dla twórczości Puszkina 
i Musorgskiego, jak i dla całej rosyjskiej kultury, również współcześnie.

Kim byłby Godunow we współczesnej rosyjskiej polityce?

Ta opera pokazuje pewien rodzaj monarchii. U nas w Rosji, ten układ właściwie nie zmienił się od wieków. I ja nie 
myślę tu tylko o polityce i władzy prezydenta, ale o systemie mentalnym i ekonomicznym rosyjskiego społe-
czeństwa, który jest monarchistyczny. Jak wiemy z historii, Borys Godunow był bardzo demokratycznym polity-
kiem, który początkowo wspierał kulturę i zbudował stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rosją i Zachodem. 
Naród go uwielbiał, już w okresie gdy Godunow był doradcą Iwana IV Groźnego. Godunow był widziany jako 
zbawiciel narodu Rosyjskiego. Dopiero okres wielkiej suszy i w konsekwencji, głodu w latach 1601-1603 sprawił, 
że ludzie zaczęli się buntować przeciwko carowi. Godunow zrozumiał, że masa tak naprawdę go nie kocha 
a jedynie chce chleba, i stracił swoją miłość do ludu. Myślę, że ten cynizm w stosunku do masy, który wykazał 
Godunow, charakteryzuje również naszych współczesnych carów. Współcześni politycy nie chcą rozmawiać 
z masą – oni chcą nią po prostu kierować.  

W Twoich �lmie Euforia portretujesz Rosjan z dozą ironii pełnej szacunku. Czy naród w Borysie Godunowie to 
zwierciadło dla współczesnych Rosjan?

To trudny temat. Moim zdaniem, Puszkin i Musorgski byli okrutni w portretowaniu narodu rosyjskiego jako 
masy. Dla mnie naród to jest coś pięknego, to grupa indywiduów świadomych bycia narodem. I ta świadomość 
odróżnia naród od masy. Masa to mroczny twór, który chce jedynie chleba i igrzysk; który karmi się tym, 
co serwują mu media i daje się łatwo manipulować. Scena pod Kromami w ostatnim akcie, często pomijana 
w wystawieniach tej opery, jest dla mnie bardzo ważna, bo odsłania mechanizm władzy – pojawia się jeden car 
za drugim podczas gdy naród trwa w stanie letargu czy upojenia.
 
Kto ponosi odpowiedzialność za tą sytuację? 

Wszyscy są winni. Opera ukazuje mechanizm, w której każdy – Rosjanie, Polacy, car, bojarzy – działają by zaspo-
koić wyłącznie swoje ego i swoje potrzeby. Jeden car zastępuje drugiego, i następny już szykuje się by objąć 
władzę. A masa śpi. To jest lustro współczesnej rzeczywistości politycznej.

W jaki sposób masa, o której mówisz, może dorosnąć do bycia narodem?

Od dzieciństwa musimy mówić naszym dzieciom, że one nie są ani Polakami, ani Rosjanami; ani wyznawcami 
prawosławia, ani religii katolickiej; ich skóra nie jest ani biała, ani czarna, ani czerwona… Nie. Każde z nich jest 
przede wszystkim człowiekiem. To podstawa, która nauczy nasze dzieci poczucia godności i szacunku – dla 
samych siebie, ale również dla innych. To jest problem naszych czasów. Zapominamy, że to nie Polak rozmawia 
z Rosjaninem, nie prezydent z prezydentem tylko człowiek z człowiekiem. Prezydent to funkcja i – jak każdy kon-
cept – ta funkcja ma również swoje granice. To sprawia, że różne koncepcje zderzają się z własnymi ogranicze-
niami w konfrontacji z innymi koncepcjami, a to rodzi kon�ikty. Dlatego w polityce, ale również w życiu musimy 
rozmawiać ze sobą nie z pozycji naszych funkcji, pochodzenia, religii, ale z najbardziej elementarnej ludzkiej 
perspektywy. To pozwoli nam nie tylko słyszeć, ale również usłyszeć drugiego człowieka, zrozumieć jego ból 
i potrzeby. W procesie uświadamiania masy ważna jest możliwość widzenia świata z różnych perspektyw. To 
zadanie edukacji. 



Spójrz na aktualne tendencje społeczne i polityczne – wzrost nacjonalizmu i ksenofobii w Europie, zamyka-
nie granic i budowanie murów, powrót do koncepcji osobnych państw-nacji. Wygląda na to, że masa, 
o której mówisz, wcale nie pali się do tego by stać się narodem…

To kon�ikt pomiędzy tradycją i postmodernizmem. Postmodernizm nie daje ludziom sensu egzystencji, nie 
oferuje treści, a raczej odsłania formę jej rozpadu. W postmodernistycznym ujęciu nie ma jednej prawdy, jednej 
wspólnej istoty rzeczy – wszystko rozpadło się, a życie to rozrzucone kawałki, których nie łączy żadna wspólna 
perspektywa; każdy ma tutaj swoją własną prawdę. To sprawia, że masa czuje się zagrożona, pominięta; masa 
boi się. I ten de�cyt emocjonalny wykorzystują politycy, którzy obiecują masie wszystko to, co ta chce usłyszeć. 
Spójrz na wzrost poparcia Donalda Trumpa w Stanach – on mówi ludziom dokładnie to, co ludzie chcą usłyszeć 
i czego potrzebują; Trump daje im ułudę bezpieczeństwa. To jest cyniczne. Ja się z tym nie zgadzam, bo ludzi 
trzeba szanować. Ja rozumiem i szanuję polityczny wybór Polaków. Polacy wybrali bezpieczeństwo ponad to, 
czego nie mogli zrozumieć – ponad to, co nie zostało im wystarczająco dobrze wyjaśnione. Wierzę, że postmo-
dernizm to jedynie faza, przez którą musimy przejść zmierzając ku następnemu poziomowi – poziomowi inte-
gralnemu.

Jak ten poziom integralny wygląda? Jak możemy go osiągnąć?

Z naukowego punktu widzenia, rzeczywistość jest tylko jedna, nawet jeżeli każdy z nas widzi ją po swojemu. 
Integralna wizja świata jest możliwa, jeżeli skupimy się właśnie na tym, co łączy nas wszystkich ze sobą. To nie 
może być ani religia – bo religie postrzegają świat w różny sposób – ani żadna idea polityczna – bo każdy kon-
cept ma swoje granice. To może być tylko to, czego wszyscy doświadczamy na całym świecie – w każdym naro-
dzie, tak w krajach zachodnich, jak i w najbardziej zradykalizowanych państwach: to jest ten elementarny 
moment, w którym matka patrzy na swoje dziecko i czuje, jak bardzo je kocha; to jest to, co czujesz gdy patrzysz 
na zniewalająco piękny zachód słońca, czy gdy jesz twoje ulubione lody. Wszyscy, niezależnie od szerokości 
geogra�cznej, rozumieją tę energię, która powstaje w tym momencie miłości. Miłość, radość, współczucie, świa-
tło – to podstawowa istota bycia człowiekiem i to łączy nas wszystkich na planecie ziemia. Doświadczenie tej 
głębokiej istoty człowieczeństwa jest podstawą porozumienia pomiędzy ludźmi. Tak, wiem, to brzmi ideali-
stycznie a my wszyscy bardzo boimy się idealizmu. Ale dla mnie to praktyczna i prawdziwa droga do szczęścia – 
rozumienia człowieczeństwa jako bycia biologiczną częścią planety. Na tym elementarny, integralnym pozio-
mie, wszyscy jesteśmy od siebie zależni. Dlatego problem syryjskich uchodźców to również mój problem. 

Jak obudzić tę świadomość masy?

Masa nigdy się nie obudzi. Proces uświadamiania jest procesem indywidualnym – to nie masa może się 
wyemancypować, ale człowiek. Wyobraź sobie świat, w którym większość polityków i biznesmenów, ludzi 
którzy rządzą światem, osiągnęła ten poziom integralny – wtedy świat może się zmienić. Zmiana już się odbywa 
– wszechobecny kryzys konfrontuje ludzi z potrzebą czegoś więcej. Mam bardzo bogatych znajomych oligar-
chów w Rosji – większość z nich zaczyna interesować się jogą i rozwojem duchowym. Pytanie, czy zdążymy 
naprawić świat zanim przestanie istnieć.

Jaką rolę widzisz w tym dla sztuki?
 
Sztuka musi otwierać ludzi na piękno. W momencie konfrontacji z pięknem, nie zabijesz dziecka; nie będziesz 
nawet na nie krzyczał. Jesteś rozluźniony. Sztuka jest jak zachód słońca – w człowieku otwiera się miejsce na coś 
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nowego. To miejsce może zostać wypełnione nową ideą, nową koncepcję. Większość polskiego teatru drama-
tycznego ostatnich lat to teatr konceptualny. Artyści chlubią się swoją wolnością i niezależnością od masy. 
Dlatego ten teatr często nie komunikuje z publicznością – koncepcje głoszone na scenie zderzają się z koncep-
cjami publiczności. Masa ich nie rozumie; czuje się pominięta i zaczyna się buntować. W tej konfrontacji brakuje 
momentu otwarcia nowego miejsca w percepcji – to otwarcie może zostać uruchomione przez piękno.

Borys Godunow to jedna z tych oper, które w Rosji są tradycyjnie inscenizowane zgodnie z realiami histo-
rycznymi i patriotycznymi, jak również z przepychem wizualnych środków wyrazu. Ten efekt przytłacza 
pięknem i patosem jednocześnie. Twój teatr to teatr subtelnych środków – mikrofon, aktorka, tekst, tak jak 
to miało miejsce w twojej sztuce Lipiec. Gdzie odnajdujesz piękno w twojej wizji Godunowa i jak to piękno 
objawia się na scenie?

Podchodzę do tej opery bardzo minimalistycznie, bez zbędnych dekoracji, bez mebli. To styl ascetyczny inspiro-
wany japońskim minimalizmem. Piękno pojawia się w momencie katharsis, ale dla mnie katharsis to nie to samo 
co romantyczny happy-end. Jestem fanem �lmów Quentina Tarantino. Jego �lmy opływają w krwi, ale po sean-
sie widz czuje się dobrze, odczuwa przepływ odblokowanej dobrej energii. Tarantino osiąga ten efekt poprzez 
grę z określoną konwencją �lmową. W jego obrazach �lmowych nie ma patologii, jego estetyka i dramaturgia 
jest szlachetnie czysta. Ludzie są zachwyceni �lmem samym w sobie, a nie tylko historią opowiedzianą w �lmie. 
Chcę żeby w ten sam sposób publiczność była zachwycona operą samą w sobie, operą jako gatunkiem, a nie 
tylko jej treścią. 

Tarantino operuje bardzo świadomie ironią w swoich �lmach. Czy Tobie udało się znaleźć  ironię w Borysie 
Godunowie?

Ta ironia musi pochodzić od reżysera; ironia powstaje w moim czytaniu opery Musorgskiego. Podstawą mojej 
metody pracy jest przekonanie, że to autor – w tym wypadku, kompozytor – jest najważniejszy, a reżyser ma 
jedynie funkcję wykonawczą. Wszystko na co reżyser może sobie pozwolić, to, moim zdaniem, w subtelny 
sposób ujawnić swój stosunek do przedstawianych treści. Co więcej, dzieło Musorgskiego, tak jak i oryginalny 
tekst Puszkina, ma w sobie coś z teatru ludowego a teatr ludowy ma w sobie pokłady ironii. Mam tutaj na myśli 
ludowy w bardzo pozytywnym sensie – tak jak rozumieli to rosyjscy malarze prymitywiści, czy Henri Rousseau; 
ludowy w znaczeniu obejmującym ikony bizantyjskie z jednej strony i występy błaznów z drugiej. W muzyce 
Musorgskiego słyszę to bogactwo; on był podatny na wpływy sztuki ludowej i malarstwa prymitywnego. Myślę 
tutaj o jego cyklu miniatur fortepianowych, Obrazki z wystawy, zainspirowanych wystawą akwareli jego przyja-
ciela Wiktora Hartmanna. Borys Godunow to połączenie klasycznej opery włoskiej z rosyjskim folklorem. To 
zestawienie było bardzo awangardowe w czasach Musorgskiego. To ważne dla mnie, żeby pokazać polskiemu 
widzowi tę złożoność jego muzyki.


