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Andriej Moguczij to jeden 
z najbardziej znaczących 
awangardowych reżyserów 

we współczesnym teatrze rosyjskim; 
zdobywca licznych nagród na festi
walach krajowych i zagranicznych 
(m. in. rosyjskie Złote Maski za realizację 
utworów Saszy Sokołowa Szkoła dla 
głupków i Między psem a wilkiem 
oraz Iwanowie na podstawie Gogola, 
Grand Prix na Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym w Edynburgu 
oraz Grand Prix na Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym BITEF w Belgra
dzie za Szkołę dla głupkówl. Andriej 
Moguczij rozpoznawalny jest dzięki 
konsekwentnemu eksperymento
waniu z formami teatralnymi oraz 
tekstami literackimi, co udowodnił w 
przedstawieniach, takich jak Nie
Hamlet na podstawie sztuki w. Soroki na 
oysmorfomania czy też Dziadek do 
orzechów według baśni E.T.A. Hoffmana 
oraz baletu Czajkowskiego. Reżyser 
mistrzowsko łączy język baletu, 
opery, cyrku, video artu z teatrem 
dramatycznym, tworząc spektakle 
unikalne pod względem muzycznym, 
plastycznym i dramaturgicznym. 
w Teatrze Dramatycznym Moguczij 
sięga po historię Borysa Godunowa, 
tworząc współczesny spektakl na 
przecięciu dwóch mediów: opery 
Modesta Musorgskiego oraz dramatu 
Puszkina. 

Borys Godunow to opowieść o 
człowieku, który biorąc na siebie 
ciężar władzy, nieuchronnie 

staje się jej zakładnikiem. Godunow 
uwikłany w zabójstwo prawowitego 
dziedzica tronu, na skutek spisku 
Szujskiego i Pimena traci wszystkich 
członków swojej rodziny. „Przed
stawienie - jak mówią jego twórcy 
- demaskuje nieudolność ustrojów 
spOłecznych, ponieważ niosą one 
śmierć i prowadzą ludzkość ku zagła
dzie. w świecie, gdzie nie ma praw i 
zasad, a historia jest wciąż na nowo 
przepisywana, zaprezentowany 
bieg wypadków jest jedynie jedną z 
możliwych jej wersji. Tak oto historia 
tworzy spektakl, a spektakl historię." 
Na muzyczny wymiar przedstawienia, 

autorstwa Aleksandra Manockowa, 
składają się najbardziej znamienne 
momenty opery Musorgskiego, 
przetworzone w cykliczną, niemal 
pulsującą tkankę, która stanowi tło 
dla śpiewu chóralnego. Starorosyjskie 
brzmienia, jak i polskie pieśni ludowe 
tworzą nowatorską i oryginalną 
strukturę muzyczną. 

Dmitr IWanowicz (ur. w Moskwie 
9 października 7090 roku od 

stworLenia świata, zm. w Ugliczu 
15 maja 7099 roku od stworLenia światal 
- carewicz, książę uglicki, najmłodszy 
syn cara Iwana Groźnego z Marią 
Nagoj, szóstą bądź siódmą jego żoną. 
Przeżył jedynie osiem lat, jednak 
kryzys polityczny, czas tzw. Wielkiej 
smuty pod wieloma względami związa
ny z jego zagadkową śmiercią trwał co 
najmniej dwadzieścia dwa lata po jego 
zgonie. Dymitr został kanonizowany 
jako błogosławiony carewicz Dymitr 
Uglicki. zmarł w niewyjaśnionych do 
dziś okolicznościach - raniony nożem 
w szyję. Wkrótce po śmierci carewicza 
w Ugliczu zjawiła się komisja rządowa na 
czele z księciem Wasylem Szujskim, 
która po przesłuchaniu dziesiątków 
świadków (dokumenty ze śledztwa 
zachowały się do dziśl uznała zdarLenie 
za nieszczęśliwy wypadek: carewicz 
miał prLebić sobie szyję nożem podczas 
napadu epilepsji w czasie gry w pikuty. 
Pomimo to wśród ludu rozeszła się 
plotka o współudziale Borysa Godunowa 
i jego popleczników w zabójstwie. 
Ciało carewicza zostało pochowane 
w cerkwi w Ugliczu. 
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Borys Godunow 
spektakl na podstawie dramatu Aleksandra Puszkina 1 dziel Modesta Musorgskiego 
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wyst ę p u ja.: Waldemar Barwiński, Adam Ferency, Adam Graczyk, Maja Hirsch, 
Jakub Kamieński (gośc.l. Julia Kijowska, Dominika Kluźniak, Władysław Kowalski , 
Adam Krawczyk, Agata Kulesza, Krzysztof Majchrzak [goś c.). Anna Nehrebecka (gośc.l, 
Henryk Ni ebudek, Małgorzata Niem irska , Krzysztof Ogłoza , Miłogost Reczek, Agnieszka 
Roszkowska, Piotr Siwkiewicz, Maciej Szary, Krzysztof Szekalski lgośc.), Ewa Telega , 
Paweł Tucholski lgośc.) , Marcin Tyrol, Agata Wątróbska , Agnieszka WasiOska 

premiera : 6 pażdz1ern i k a 2008 roku w ra mach M iędzynarodowego Festiwalu Teatralnego 

WARSZAWA CENTRALNA 2008 .. Stygmaty ciała" 
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nieuchronnie staje się jej zakładnikiem. Godunow !Adam Ferencyl uwikła ny 
w zabójstwo prawowi tego dz ied zica tron u. na sk utek spisku Szujskiego 
I Kr zys ztof Majchrzak i i Pimena ! Władysław Kowa lski) t rac i wszys tkich 
czło nków swojej rodz iny . .. Pr zedstaw ienie - jak mówi ą jego twó r cy - demaskuje 
nieu do l no ść ustrojów s po łecz nych, po n iewz.a ż niosą one śmierć i prowad zą 

l udzko ść ku zagładz ie . W świecie . gd zie nie ma praw i zasad . a historia jes t 
wciąż na nowo przep isywana , za pre zen towan y bi eg wyp adków jes t jedynie je dn ą 
z moż l iwyc h jej wersji. Tak oto historia tworzy spekt akl, a spekta kl h isto rię . · 

Na muzyczny wymiar pr zedstawien ia. au torstwa Aleksandra Manoc kowa. 
sk ładaj a, s ię najbardziej zna m ienne m omenty opery Musor gsk iego. 
pr zetworzone w cykli czna .. n iemal p ułs uja, cą tka n k ę . która stanowi tlo dla śp i ewu 

chóralnego. Staroro syj skie brzm ienia, jak i po lskie p ieśni ludowe 
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