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Utwory ponad 40-letniego dramatopisarza Iwana Wyrypajewa są grywane w całej Europie, także na

scenach niemieckich. Przy tym cieszy się dużym wzięciem jako reżyser teatralny i filmowy. Jednak opery dotąd

unikał.  Renata Borowska-Juszczyńska,  dyrektorka Teatru Wielkiego w Poznaniu,  chętnie angażująca znanych

artystów  bez  doświadczenia  operowego  w  celu  uzyskania  nowych  spojrzeń  na  ten  gatunek  muzyczny,

przekonała tym razem Wyrypajewa, by podjął się swojego pierwszego wyzwania operowego i powierzyła mu

reżyserię  Borysa  Godunowa  Modesta  Musorgskiego,  opery  uznawanej  za  rosyjski  dramat  narodowy.

W  przeciwieństwie  do  swoich  krytycznych  społecznie,  po  części  radykalnych  tekstów  teatralnych,

Wyrypajew unika w swojej inscenizacji wszelkich aktualizacji. Wręcz konwencjonalnie aranżuje wielkie obrazy,

rezygnuje niemal całkowicie z akcji scenicznej i kładzie akcenty tylko okazjonalnymi, działającymi symbolicznie

ruchami synchronicznymi.  Naród jest przedstawiony jako masa pozbawiona własnego charakteru, naprzeciw

której stoją Borys, jego aparat i jego kontrahenci. Także oni są prowadzeni posągowo i kreują swoją osobowość

wyłącznie na bazie muzyki. Do subtelnych aluzji ogranicza się także scenografia Anny Met, z którą kontrastują

okazałe, stylowe kostiumy Katarzyny Lewińskiej. W pierwszej części widzimy stylizowany Dom Boży z wieżami o

cebulastych kopułach w tle. Po przerwie rozgrywa się akt polski –  na proscenium, przed kunsztownie haftowaną

kurtyną  kilimową.  Gdy  następuje  powrot  do  obrazów  moskiewskich,  kurtyna  ta  w  ostatnim  akcie  zostaje

podniesiona,   odsłaniając  obraz  spowitej  mgłą  nocy,  na  którym  tylko  jasno  podświetlony  nagrobny  krzyż

wprowadza  nieco  światła.  Wielkie  wrażenie  wywiera  finał:  biało  odziany  chór  klęczy  przed  krzyżem,  który

obejmuje  błazen,  pada  śnieg.

Minimalistyczne  podejście  Wyrypajewa,  które  na  początku  można  odbierać  jako  brak  fantazji

scenicznej,  w przebiegu akcji  coraz  bardziej  przekonuje  jako jedność,  prowadzi  do skoncentrowania  się  na

muzyce, oddziałującej jeszcze lepiej bez odwracającej uwagę akcji scenicznej.

Borys Godunow jest w Poznaniu grany w wersji z 1872 roku, poszerzonej o akt polski, i w oryginalnej, 

„szorstkiej” instrumentacji Musorgskiego. Dyrektor artystyczny Gabriel Chmura maluje wielowarstwowe barwy

brzmienia „wielkim pędzlem” i kształtuje wraz z orkiestrą Teatru Wielkiego dramat muzyczny pełen impetu i

emocji.

Pełnię brzmienia zapewnia przygotowany przez Mariusza Otto, będący w najwyższej formie chór. Rafał

Siwek, basso profondo, to Borys o cechach ludzkich. Godnie towarzyszy mu Krzysztof Bączyk, oddający długą

opowieść Pimena potężnym głosem.  Mając Stanisława Kuflyuka jako Rangoniego o szczególnie pięknym głosie,

Rafała Korpika jako witalnego mnicha-żebraka Warłaama, Piotra Friebe jako wyraziście nakreślonego Szujskiego,

bardzo  młodego  Andrzeja  Filończyka,  który  po  swoim  ubiegłorocznym  sensacyjnym  sukcesie  jako  Tonio  w

Pajacach  rozbudowuje  tutaj  swój  nadzwyczajny  talent  jako  tajny  pisarz,  i  obdarzonego  dużą  wrażliwością

Bartłomieja  Szczeszka  jako  błazna,  Teatr  Wielki  dysponuje  optymalnym  zespołem  głosów  męskich.  Wśród

solistek  przekonująca  jest  Magdalena  Wachowska  jako  władcza  Maryna,  usidlająca  swoim  zmysłowo-

płomiennym śpiewem Dymitra Samozwańca, granego przez Rafała Bartmińskiego. Ten z kolei w swoich wzlotach



tenora  bohaterskiego  nie  zawsze  jest  perfekcyjny,  ale  potrafi  także  wydobywać  ze  swego  głosu  dyskretne

niuanse.

Niezwykły aplauz na niemal pełnej sali Teatru Wielkiego. 
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