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Zabawa teatralna na motywach komedii Moliera Mieszczanin szlachcicem 
z Mandragorą Karola Szymanowskiego 

kierownictwo muzyczne 
inscenizacja i reżyseria 
kostiumy 
choreografia 
stylizacja włosów 
reżyseria świateł 

współpraca muzyczna 
asystent reżysera 

Krzysztof Słowiński 
Michał Znaniecki 
Tomasz Jacyków 
Iwona Pasińska 
Sylwia Kiliś 
Bogumił Palewicz 
Wiktor Lemko 
Zofia Dowjat 

PAN JOURDAIN Wojciech Malajkat, Andrzej Ogórkiewicz 
MUFTI I KRÓL Andrzej Ogórkiewicz, Jaromir Trafankowski 
TUREK I TENOR I ARLEKIN Piotr Friebe, Wojciech Sokolnicki, Marek Szymański 
TURCZVNKA I SOPRAN I KOLOMBINA Monika Mych, Magdalena Nowacka 
TURCZYNKA I ALT I KRÓLOWA Jolanta Podlewska, Sylwia Złotkowska 
TUREK I KAPITAN Dymitr Fomenko, Tomasz Raczkiewicz 
TUREK I DOKTOR Rafał Karpik, Paweł Myszkowski 
TUREK I EUNUCH Tomasz Raczkiewicz. Bartłomiej Szczeszek 

orkiestra kameralna i zespół baletowy Teatru Wielkiego w Poznaniu 
uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu 

Mandragora to historia człowieka, everymana. który chciał stać się kimś innym - lepszym, modniejszym. 
Opowieść skupia się wokół Monsieur Jourdaina, bohatera z molierowskiego Mieszczanina szlachcicem. 
Mandragora, to przejście z everymanem przez Molierowską komedię dell' arte. Plenerowa forma spektaklu 
sprawia, że przygody i doświadczenia głównego bohatera stają się każdemu jeszcze bliższe. 
W spektaklu inscenizowanym przez Michała Znanieckiego poznajemy podejście różnych kompozytorów 
do dzieła Moliera - m.in. prapremierowemu wystawieniu sztuki w 1670 roku towarzyszyła muzyka Jean
Baptiste'a Lully'ego, a Karol Szymanowski napisał swoją Mandragorę jako intermezzo do Molierowskiej 
komedii wystawianej w Teatrze Polskim w Warszawie w 1920 roku. 

Kolejne części spektaklu: 
I. Ceremonia turecka Jean-Baptiste Lully'ego 

li. Mieszczanin szlachcicem Moliera (fragmenty) 
teksty: Michał Znaniecki na podstawie Moliera 

Ili. Mandragora Karola Szymanowskiego 
scenariusz: Ryszard Bolesławski, Leon Schiller 

Muzyka wykorzystana w spektaklu: 
Jean-Baptiste Lully Ceremonie turque 

"Ballet des Nations" z Le Bourgeois Gentilhomme 
Krzysztof Słowiński Gimnastyka Pana Jourdain. na motywie J.B. Lully'ego 
Karol Szymanowski Mandragora op. 43 pantomima w trzech sprawach 

Seele (Dusza). si. Gustav Falke, li. Mana Leśniewska 
Vocailse-etude 
Lecioly zórazie op 58 nr I 

Pan Jourdain 
Tytułowy bohater komedii Mieszczanin szlachcicem Moliera. Mieszczanin-nuworysz, pan Jourdain, 
człowiek trzeźwy i rozsądny, traci rozum, popada w śmieszność i staje się łupem wydrwigroszów 
ogarnięty pragnieniem zostania szlachcicem lub przynajmniej upodobnienia się do osób wyższego 
stanu przez nabycie właściwych im manier i umiejętności. Bierze więc lekcje u nauczycieli tańca, 
muzyki, fechtunku i filozofii, które są najsłynniejszymi scenami sztuki. Na koniec w wesołej „cer
emonii tureckiej" zostaje przez przebierańców uhonorowany tytułem tureckiego wojewody. 

Streszczenie „Mandragory" 
Karola Szymanowskiego 
Sprawa 1. W komnacie Króla 
Królowa usiłuje rozweselić znudzonego Króla, lecz wszystkie jej zabiegi, a nawet wyzywający 
.,taniec brzucha", powodują tylko jego wściekłość. Denerwuje się też zamknięta w klatce Papu
ga. Tymczasem wbiega Eunuch i poszeptawszy z Królem, przyprowadza Kolombinę. Król jest nią 
zachwycony, Królowa szaleje z zazdrości, więc Król każe ją zamknąć w klatce razem z Papugą. 
Na prośbę Króla Kolombina tańczy, nasłuchując przy tym uważnie dobiegającego z oddali głosu 
Arlekina i zręcznie ogałacając Króla z kosztowności. Oczarowany Król niczego nie zauważa 
i próbuje również tańczyć, po czym uprowadza Kolombinę. Zamknięta w klatce Królowa szaleje 
z wściekłości, wreszcie Eunuch zgadza się ją wypuścić. Królowa ucieka. 

Sprawa 2. Burza na morskim brzegu 
Z rozbitego okrętu wydostają się Arlekin, Doktor i Kapitan. Arlekin błaga Kapitana o pomoc 
w oswobodzeniu Kolombiny, która właśnie z wieży woła o ratunek. Kapitan rusza do ataku, 
gdy nagle ukazuje się Król. Na jego widok Kapitan mdleje, więc Doktor udziela mu pomocy. 
Tymczasem na brzeg zakrada się Królowa i ukradkiem wręcza Arlekinowi klucz do drzwi wieży. 
Arlekin rusza na pomoc uwięzionej Kolombinie, a wszyscy cieszą się i tańczą z radości. 

Sprawa 3. Sypialnia Króla 
Wpatrzony miłośnie w Kolombinę Król zasypia. Do sypialni wkrada się Arlekin, za nim idą 
Doktor i drżący ze strachu Kapitan. Kolombina pada w ramiona ukochanego Arlekina i skarży 
się na Króla. Doktor oznajmia , że posiada potrzebny Królowi lek, wyciąga z torby flaszkę 
i mówi dobitnie: Mandragora' Wszyscy rzucają się do ucieczki, a wrzask poirytowanej Papugi 
budzi Króla, który zrywa się i goni uciekających. Nagle zjawia·się Monsieur Jourdain 
i oświadcza, że rozwikła tę przykrą sytuację. Przyprowadza po chwili dwie damy, Król 
musi sobie wybrać po omacku jedną z nich; gdy wybraną okazuje się Królowa, Król mdleje 
z rozpaczy. Jeden łyk mandragory nie tylko przywraca mu siły, ale i rozbudza gwałtowną 
namiętność do Królowej, którą natychmiast uprowadza do alkowy. Zgorszony Monsieur 
Jourdain zaciąga zasłonę alkowy. Wszyscy radują się i tańczą wesoło. Eunuch z Papugą na 
ramieniu nasłuchuje, co się dzieje w alkowie i nuci smętną pieśń. 
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m.~m~ołłg"''[,~ g o r a 
con la Mandragora de Karol Szymanowski 

Dirección musical 
Escenificación y dirección 
Vestuario 
Coreografia 

EL SENOR JOURDAIN 
MUFTI I EL REY 

Krzysztof Słowiński 
Michał Znaniecki 
Tomasz Jacyków 
Iwona Pasińska 

Peluquerfa 
lluminación 
Colaboración musical 
Asistente de dirección 

Wojciech Malajkat. Andrzej Ogórkiewicz 
Andrzej Ogórkiewicz, Jaromir Trafankowski 

TURCO I TENOR I EL ARLEOUiN 
TURCA I SOPRAN O I COLOMBINA 
TURCA I ALT I LA REINA 

Piotr Friebe, Wojciech Sokolnicki. Marek Szymański 
Monika Mych, Magdalena Nowacka 
Jolanta Podlewska, Sylwia Złotkowska 

TURCO I EL CAPITAN Dymitr Fomenko, Tomasz Raczkiewicz 
TURCO I EL MEDICO Rafał Korpik, Paweł Myszkowski 
TURCO I EL EUNUCO Tomasz Raczkiewicz, BartłomieJ Szczeszek 

Orquesta de camara y compania de ballet del Gran Teatra (Teatr Wielki) de Poznań 
Alumnos de la Escuela de Ballet "Olga Stawska-Lipczyńska" en Poznań 

Sylwia Kiliś 
Bogumił Palewicz 
Wiktor Lemko 
Zofia Dowjat 

Mandragora es la historia de un hombre everyman que quiere convertirse en otra persona - en alguien mejor, mas a la moda. 
La historia gira en torno al senor Jourdain. el heroe de El burgues gentilhombre de Moliere. 
Mandragora es un paseo con el everyman por la comedia dell'arte de Moliere. El espectaculo al aire libre produce la impresión de que 
las aventuras y las experiencias del heroe principal se acercan mas aun a cada uno de nosotros. En el espectaculo escenificado por 
Michał Znaniecki conoceremos los enfoques de diferentes compositores sobre la obra de Moliere - entre otras cosas, en la primera 
presentación de la obra en el ano 1670 le acompanó la musica de Jean-Baptiste Lully, y Karol Szymanowski escribió su Mandragora 
como intermezzo a la comedia de Moliere, representada en el Teatra Polaco (Teatr Polski) en Varsovia en el ano 1920. 

Partes del espectaculo: 
I. La ceremonia turca 

de Jean-Baptiste Lully 

li. El burgues gentilhombre de Molier (los fragmentos) 
Textos: M ichał Znaniecki conforme con Molier 

Ili. Mandragora de Karol Szymanowski 
Guión : Ryszard Boleslawski, Leon Schi ller 
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Musica utilizada en la producción: 
Jean-Baptiste Lully Ceremonie turque 

··Ballet des Nations" 
de Le Bourgeois Genl//homme 

Krzysztof Słow i ński E1ercicios del senor Jou rd ain . 
basado en el tema de J.B. Lully 

Karol Szymanowski Mandragora Op. 43 pantomima en tres escenas 
See/e (Alma), Gustav Falke I Maria Leś nie1"1>ka 
Vocalise-etude 

ln terpretes. 

Lec1oly zóraz1e Op 58 n. 1 

Jose lgnac10 de Al berti (fi burgues gentilhombre) 
Elżbieta Ja nowska- Moniusz~.o (Mandragora) 



El senor Jourdain 
El heroe titular de la comedia El burgues gentilhombre de Moliere es un burgues ricachón, el seiior Jourdain, un hombre consciente y razonable 
que pierde la cabeza, queda en ridfculo y se convierte en presa de los sablistas, sobrecogido por el deseo de convertirse en noble o por Io menos 
de equipararse a las personas del estado mayor medianie la adquisición de sus modales y habilidades. Asf que recibe clases de maestros 
de baile, musica, esgrima y filosoffa, en Io que podemos considerar las escenas mas famosas de la obra. Al final, en una alegre "ceremonia 
!urea" unos disfrazados le otorgan el tftulo de gobernador turco. 

Resumen de "Mandragora" 
de Karol Szymanowski 
Primera Escena. En la camara del Rey 
La Reina trata de animar al Rey aburrido, pero todos sus intentos e incluso su provocativa "danza del vientre" solamente Io enfurecen. Tambien 
esta nerv1oso el Loro encerrado en la 1aula. Mientras tanto, entra corriendo el Eunuco y despues de susurrarle algo al Rey trae a Colombina. 
El Rey esta encantado con ella. La Reina esta loca de celos y entonces el Rey la manda encerrar en la jaula junto con el Loro. A petición del 
Rey, Colombina baila escuchando con atención la voz le1ana de Arlequfn y con habilidad despoja al rey de sus joyas. El Rey, fascinado, no se 
da cuenta de nada, y tambien trata de bailar. despues de Io cual se lleva a Colombina. La Reina encerrada en la jaula esta furiosa y al fina! 
el Eunuco acepta liberarla. La Reina se escapa. 

Segunda Escena. A orillas del mar se desata una terrible tormenta 
De un buque que ha naufragado salen el Arlequfn, el Medico y el Capitan El Arlequfn pide al Capftan que le ayude a liberar a Colombina, que 
en ese preciso instante esta pidiendo auxilio desde una torre. 
El Capitan se marcha para atacar, cuando de repente aparece el Rey. Al verlo, el Capitan se desmaya y el Medico le presta auxilio. Mientras 
tanto, por la orilla se mele la Reina y a escondidas le entrega al Arlequfn la llave de la puerta de la torre. El Arlequfn se marcha para ayudar 
a la prisionera Colombina, y al fina! todos estan felices y bailan alegremente. 

Tercera escena. El dormitorio del Rey 
Contemplando con amor a Colombina el Rey se queda dorm1do. El Arlequin se cuela en el dormitoria, y detras de el vienen el Medico y, tem
blando de miedo, el Capitan. Colombina cae en los brazos de su querido Arlequin y se queja del Rey. El Medico anuncia que tiene la medicina 
que necesita el Rey y saca de su bolso una botella diciendo claramente "iMandragora!" Todos ponen pies en polvorosa y el grito del irritado 
loro despierta al Rey, que se levanta y persigue a los fugitivos. De repente, aparece el seiior Jourdain y declara que va a resolver esta situación 
desagradable. Al cabo de un rato, Irae a dos damas. El Rey tiene que escoger a ciegas a una de ellas; el Rey se desmaya de desesperación 
cuando resulta que ha escogido a la Rei na. Un !rago de mandragora no solo le devuelve las fuerzas, sino que tambien despierta en el una pasión 
violenta por la Reina, a la cual se lleva en seguida a la alcoba. El seiior Jourdain, escandalizado, corre las cortinas de la alcoba. Todos estan 
contentos y bailan alegremente. El Eunuco con el Loro posado en su hombro escucha Io que esta pasando en la alcoba y ambos canturrean 
una canción melancólica. 
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El Gran Teatra "Stanisław Moniuszko" 
en la ciudad de Poznań 
El Gran Teatra " Stanisław Moniuszko" en la ciudad de Poznań simboliza los 100 aiios de la historia de la ópera polaca. La sede del Teatra 
ha sido construida a principios del sigla XX en el centro de la ciudad que tiene una muy rica tradición de la vida musical y al mismo tiempo 
es un importante centro cultural de Polonia. En su vriado repertorio estan obras clasicas de operas y composiciónes contemporaneas. lnc
esantemente se es ta realizando nuevos prayectos que perm item ampliar el mareo del interes de los espectadores. Desde hace unos aiios el 
Gran Teatra de Poznań recibe al publico internacional duranie los festivales que organiza - "Dias de Verdi en Poznań", "Festival de Ballet en 
Poznań ". Desde el aiio 2010 en el Teatra, en la Sala "Wojciech Drabowicz" se esta realizando el proyecto de la Opera de Bolsillo que presenta 
obras de camara de caracter teatral-musical. 
El Gran Teatra de Poznań desarrolla una notable colaboración con teatras de opera extranjeras. Entre ellos estan: lsraeli Opera en Tel Aviv, 
ABAO en Bilbao, Teatra Argentino de La Plata en Buenos Aires, dónde se ha realizado las óperas Ernani de G. Verdi y Eugenio Oneguin de 
P. Chaikovsk1 baJO la dirección de Michał Znaniecki. Despues de exitos que ha tenido el espectaculo En attendant Chopin, presentado el 
aiio pasado en Argentina, Uruguay y en Cuba - la colaboración del Gran Teatra con las escenas de opera en America del Sury la Central 
continua desarrollandose. Las copraducciones que realiza el Teatra caben en el mareo de las temporadas orientadas tematicamente. El aiio 
2011 es el Aiio de la Mujer, duranie el cual se esta presentando los espectaculos de operas dedicadas a personajes de mujeres en óperas; la 
consiguiente temporada va a ser el Aiio del Hombre y en 2013 se va a presentar los espectaculos que tienen relación con la cifra "tres". 
A los artistas de la ópera de Poznań los invitan a participar en numerasos festivales de mlisica y teatra polacos e internacionales (Festival 
de Carcassonne, Sommerfestspiele Xanten, Festival International de Santander, Festival de Ópera de la ciudad de Bydgoszcz, Festival 
de Mlisica Polaca en Cracovia) y a las actuaciones en Luxemburgo, Belgica, Paises Bajos, Alemania , Italia, Espaiia, Suiza, Argentina, 
Uruguay, Cuba. 



dyrektor 

Michał Znaniecki 
Reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog. Rozpoczął studia w warszawskiej PWST, następnie studiował na Uniwersytecie 
w Bolonii u Umberto Eco. Kolejnym etapem były studia u Giorgio Strehlera w Teatro Piccolo di Milano. W niedługim czasie 
swoje umiejętności reżyserskie potwierdził, debiutując w mediolańskiej La Scali spektaklem opartym na muzyce Monteverdi
ego. Uznany za największy talent reżyserski w 1995 r. zaczął utwierdzać swoją pozycję w teatrach operowych i dramatycznych 
we Włoszech , Francji, Belgii, Hiszpanii, Argentynie, Irlandii i Polsce. Jest autorem ponad 120 spektakli. W teatrze muzycznym 
oprócz klasyki operowej, pasjonuje się odkrywaniem i realizacją dzieł rzadkich i nieznanych. W ostatnich sezonach pojawił się 
jako reżyser i scenograf na scenach najważniejszych teatrów Włoch między innymi w Rzymie. Trieście, Florencji, Bolonii. Pisie, 
Cremonie, Como, Brescia i wielu innych. Został odznaczony Medalem Regionu Puglia za osiągnięcia artystyczne w 2008 roku. 
Współpracował też z Operą Bolońską. Rossini Opera Festiwal w Pesaro. Cantiere di Montepulciano, Wexford Opera Festival, 
Festival Pergolesi Spontini w Jesi, Festival di Due Mondi w Spoleto, Luglio Musicale Trapanese na Sycylii, a także ABAO w Bilbao, 
Teatro Real w Madrycie. Teatro la Maestranza w Sevilli. W Polsce kontynuuje współpracę z teatrami operowymi w Krakowie, 
Szczecinie, Łodzi. Warszawie i Wrocławiu. gdzie oprócz spektakli repertuarowych wyspecjalizował się w megaprodukcjach plen
erowych - na Pergoli. Wyspie Piaskowej czy Stadionie Olimpijskim. Jego musicale realizowane w chorzowskim Teatrze Rozrywki 
otrzymały Złote Maski za Spektakl Roku 2007 i Najlepszą Reżyserię w 2009. l lipca 2009 został mianowany dyrektorem naczel
nym Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

MichaJ Znaniecki 
Director, playwright, stage designer. and teacher. He initially studied at the Theatre Academy (PWST) in Warsaw, continuing his 
studies at the University of Bologna with Umberto Eco. The next stage was a course with Giorgio Strehler at the Teatro Piccolo di 
Milano. Within a short time he confirmed his directing skills debuting at Milan's La Scala with a production based on the music 
of Monteverdi. He was hailed as the greatest directing talent in 1995, and began consolidating his position at opera and drama 
theatres in ltaly, France. lreland and Poland. He is the author of more than 120 musical and drama productions. 
In opera, apart from standard repertoire, he has a passion for discovering and producing rare and less well known works. Michał 
Znaniecki founded the Ape Teatrale theatre group in Milan in 1995. The group works with institutions such as the Bologna Opera, 
the Rossini Opera Festival in Pesaro, Cantiere di Montepulciano. the Wexford Opera Festival, Festival Pergolesi Spontmi in lesi, 
Festival di Due Mondi in Spoleto. and Luglio Musicale Trapanese in Sicily. He is also the artistic director of the Con-Teatro asso
ciation based in Turin. This institution organizes cooperation between European theatre institutions. He teaches at many theatre 
schools in ltaly. Among other projects, he returned to the Teatro Piccolo di Milano school to teach improvisation techniques. His 
musicals at the Teatr Rozrywki in Chorzów won a Golden Mask for the Production of the Year 2007 and 2009. 
Michał Znaniecki has been also the Artistic Director of Polish National Opera. Since July 2009 he has been a new General Manager 
of Poznań Opera House in Poland where he cooperates with lsraeli Opera, Teatro Argentino de La Plata, ABAO Bilbao, Teatro Sodre 
de Montevideo, Teatro Verdi di Pisa. Teatro La Maestranza de Sevilla and Teatro Real de Madrid. 

www.znaniecki .net 

Michał Znaniecki 
z-ca dyrektora ds. artystycznych 
z-ca dyrektora ds. muzycznych 
z-ca dyrektora ds. baletu 

Renata Borowska-Juszczyńska 

Mieczysław Nowakowski 
Jacek Przybyłowicz 

EGZEMPLARZ BfZPtA~ 
z-ca dyrektora 
ds. ekonomiczno-administracyjnych 
z-ca dyrektora ds. technicznych 

redakcja i opracowanie programu 
opracowanie graficzne 
zdjęcia 

druk 
plakat na okładce 
tłumaczenia tekstów programu 

patroni medialni I media partnerso 

Ryszard Markow 
Jacek Wenzel W 

TEATR 
JELKJ - -·-Michał J. Stankiewicz 

Blanka Tomaszewska I www.fenommedia.pl 
Krzysztof Citak, Marek Grotowski 
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