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STANISŁAW MONIUSZKO 

Urodził się 5 maja 1819 r. w Ubieli 
k. Mińska. Pochodził z rodziny zie
miańskiej. Pierwszych lekcji muzyki 
udzielała mu matka, potem studio
wał w Warszawie, w Mińsku i w Ber
linie. Pierwsze kompozycje napisał 

w 1839 r., rok później osiadł w Wil
nie; był tam organistą w kościele św. 
Jana, a potem - dyrygentem orkies
try teatralnej. W 1842 roku rozpoczął 
pracę nad „Śpiewnikiem domowym" . 
\V roku 1846 - jako pierwszy swój 
utwór w Warszawie - wystawił ope
retkę "Lot erb". Sławną „Halkę" wy
stawił w roku 1848 w Wilnie na estra
dzie, w 1854 r. na scenie. W rozsze
rzonej do 4 aktów wersji „Halka" 
ukazała się 1 stycznia 1858 roku na 
scenie warszawskiej i odniosła wielki 
sukces. W tym samyrn roku Moniusz
ko objął dyrekcję Opery Warszaw
skiej i przeniósł się n a stałe z Wilna 
do Warszawy. Następuje najpełniej

szy rozkwit jego twórczości. W Wa r
szawie powstały kolejne opery : „Flis" 
(1858), „Hrabina" (1860), „Verbum 
nobile" (1861), „Straszny dwór" 
(1865), „Paria" (1869), „Rokiczana" 
(nie ukończona); także muzyka koś
cielna: msze, litanie, kantaty oraz 
muzyka instrumentalna, baletowa, 
pieśni. Moniuszko, twórca opery na
rodowej, był przy tym niestrudzo
nym propagatorem i organizatorem 
życia muzycznego. Twórczość operet
kową traktował marginesowo - nig
dy nie zdobyła dużej popularności, 

ale warta jest tego, aby j ą odkryć na 

nowo i uwspółcześniaj ąc warstwę li
teracką, pokazać publiczności. Bo
wiem operetki M niuszki zawierają 

polską atmosferę - tak bardzo bra
kującą teatrom m uzycznym - i do
skonałą muzykę. Do takich ut wor ów 
należą m.in.: „Bettly" (właściwie ope
ra komiczna) , "Nocleg w Apeninach", 
„Karmaniol", „Ideał" (wystawiony w 
Operetce śląskiej w 1969 r .), „Nowy 
Don Kiszot" (wystawiony w Operet
ce śląskiej w 1960 roku.), „Loteria", 
„Woda cudown a", „Jawnuta". 

O „KARMANIOLI" 

Zapomniana operetka Moniuszki 
nosi ła tytuł „Karmaniol, czyli F J·a -
cuzi lubią żartować" i opowiadała o 
młodym, pełnym zapału Karman'.olu , 
k tór y pragnq_ł zaciągnąć się do ar ii 
francuskiej. Libretto napisane było 

przez Oskara Milewskiego na podsta
wie francuskiej sztuczki. Prapremie
ra te j wersji operetki odbył się w 
Wilnie, najprawdopodobniej w 1 8 ·~0 

r oku . Nie zdobyła popularności i 
szybko zeszła z afisza. Próbę urato
wania partytury Moniuszki podjęła 

znana poetka Joanna Kulmowa, pi-
ząc libretto całkiem nowe. K ar ma

niola jest w nim wprawdzie, lecz j uż 

t ylko jako taniec, bohaterami zaś są 
P olacy zamieszani w rewolucję fran
cuską i w fikcyjną, oczywiście, aferę 

z polską królową na obczyźnie. Mu
zykę opracował Jerzy Dobrzański , 

włączając w dawną partyturę „Kar
maniola" także i fragmenty innych 
utworów Moniuszki. Premiera tej n o
wej wersji operetki (w War szawskiej 

Operze Kameraln ej - 1972) zakoń

czyła się pełnym sukcesem. 



JOANNA KULMOWA 

Autorka nowego libretta „Karma

nioli" urodziła się w Łodzi, ukończy

ła tam Państwową Wyższą Szkołę 

Aktorską, póżniej studiowała na Wy

dziale Reżyserii PWST w Warszawie. 

Pracowała kolejno jako aktorka, 

a systentka reżysera i samodzielny 

reżyser. Od 1951 r . należała do ko

legium artystycznego Warszawskiej 

Opery Kameralnej. Od tegoż roku 

mieszka stale w osadzie leśnej mię

dzy Stargardem Szczecińskim ;::i Go

leniowem. 

Debiutowała w 1954 r. wierszami 

z cyklu „Notatnik zakopiański" w 

„Nowej Kulturze". Pierwszy zbiorek 

wierszy z pogranicza liryki i satyry 

wydała w „Iskrach" w 1957 r . („Fa

tum na zakręc ie") . Od tego czasu wy

dała kilka dalszych tomików poezji , 

tr zy powieści dla młodzie!.y, mikro

powieść dla dorosłych („Trzy") i kil

:rnnaście zbiorków wier szy dla dzieci. 

P isze słuchowiska rad iowe, piosenki 

do sztuk i fi lmów. 
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FR A N C JA 1789-1799 

1789: 

Stany Generalne zwołane przez Ludwi
ka XVI uznały się za Zgromadzenie Na
rodowe (maj), 
Zgromadzenie Narodowe uznało się za 
Konstytuantę (9.VII), 

- wybuch rewolucji, szturm na parysk[e 
więzienie Bastylię (14.VII), 

- Konstytuanta ogłosiła Deklarację Praw 
Człowieka i Obywatela (213.VIII); 

1791: 
- nowa konstytucja ustanowiła we Fran

cji monarchię konstytucyjną (wpływ 

jakobinów z Robesspierem i kordelie
rów z Maratem i Dantonem); 

1792: 
- WY[}Owiedzcnie wojny Austrii (marzec), 
- uwi ęzienie króla Ludwika XVI OO.VIII), 
- okres terroru („mordy wrześniowe"), 

- proklamacja republiki \wplyw żyron -

dystów - 22.IX) ; 

1793: 
- zgilotynowanie króla (21.1), 

- większość państw Europy wypowiada 
wojnę Francji, 

- dyktatura jakobinów z Robesspicrem 
na czele, powołanie Komite tu Ocalenia 
Publicznego (6.IV), aresztowanie i stra
cenie przywódców żyrondy (31.V). 
oswobodzenie kraju z obcych woj~k . 

dopuszczenie sankiulotów do władzy ; 

1794: 
- zabójstwo Marata, 
- s tracenie Dantona opozycjonisty jakobi-

nów (5.IV), 
- obalenie Robesspiera i ścięcie go (28.Vll) , 

koniec dyktatury jakobinów, 
- objęcie rządów przez termidorianów 

o programie zbliżonym do żyrondystów, 
- „biały terror" na południu Francji; 
1795: 
- wystąpienie ludu Paryża spowodowane 

pogłębiającą s ię nędzą, 

Konstytuanta oddaje władzę wielkiej 
burżuazji, wzbogaconej na rewolucji 
(pięcioosobowy dyrektoriat); 

1799: 
- korzystając z niepowodzeó dyrektoriatu 

gen. Napoleon Bonaparte obejmuje wła

dzę (9.XI). 

POLSKA 1789-1799 

1789: 
- „Czarna procesja" mieszczan w Warsza

wie, 
- reforma wojskowa Sejmu Wielkiego, 

powiększenie armii ; 

1790: 
- przymierze polsko-pruskie; 

1791: 
- uchwalenie przez sejm uchwały o sej-

mikach (24.III), 
- - uchwalenie konstytucji (3.V); 

1792: 
- konfederacja targowicka przeciw Kon

stytucji 3 Maja (Szczęsny Potocki, Ksa
wery Branicki, Seweryn Rzewuski) -
14.V, 

- wojna w obronie Kons tytucji 3 Maja 
(V- VII), 
przystąpienie króla Stanisława Augus
ta do konfederacji targowickiej i za
przestanie działań wojennych (24.V!I) ; 

1793: 
- II rozbiór Polski przez Rosję i Prusy 

(23.I), 
- sejm nadzwyczajny w Grodnie zatwier

dza t raktaty rozbiorowe (21 .VI- 23.XI) ; 

1794: 
- Powstanie Kościuszkowskie , insurekcja 

warszawska, Uniwersał Połaniecki, klęs

ka powstania ; 

1795: 
- III rozbiór Polski przez Austrię , Rosję 

i Prusy, upadek niepodległości, abdy
kac ja Stanisława Augusta ; 

1796: 
- tajny akt podpisany w Krakowie, mają

cy na celu odbudowę Polski w oparciu 
o Austrię i przy pomocy Francji; 

1797: 
- powstanie za zgodą dowódcy republi

kańskiej armii francuskiej gen. Bona
partego legionu polskiego pod wodzą 
Jana Henryka Dąbrowskiego (Józef Wy
bicki tworzy „Mazurka Dąbrowskiego"); 

1798: 
- zawiązanie w Warszawie Towarzystwa 

Republikanów Polskich, tajnej organiza
cji niepodległościowej; 



1799: 
- legioniśc i biorą udział w obaleniu kró

lestwa Burbonów w Neapolu i w zało

żeniu Rzeczypospolite j Pertonopejskiej, 
- wznowienie działar1 wojennnych przez 

Francję przeciw Rosji i Austrii rozbu
dza nadzieje niepodległościowe Pola
ków. 

ARIETT A KSIĘCIA PUZYNY 

Próżno wołam - biada, 
jeden Polak mądry dziesięciu nie 

przegada. 
Skoro dwóch się znajdzie, biorą się za 

łby, 

skoro trzech się znajdzie, racje będą 
trzy, 

lecz d la czterech Polskcl to już v.;iel
kci rzecz, 

już ruszają łciwą, już im szurni w gło
wie, 

kupą waćpanowie, 

ra.zem będą krzyczeć: brawo, 
razem wołać - precz! 
Jakże glos na puszczy prze jść mci 

przez ten mur, 
gdy go zgodnie głuszy braci zgodny 

chór: 
kto nw inne zdanie, ten na p~wno 

szpieg, 
chciałby psuć bratanie, 
kalać 1wsze gniazdo, 
oplwać matkę własną, 

deptać kwicLty na kurhanie, 
dziejów cofać bieg. 
Niecli zabawa trwci, nie przesz'~odz~ 

wam! 
Choć to miła gra, ale finał znam. 
Gdy zabraknie z boku zdrady, 
skłócą was dawne jady, skłócą wew-

nętrzne jady: 
zgodnie z naszą etykie tą, 

krzyknie ktoś znów - liberum veto! 
Więc innych przekonujcie - nie 

mnie. 
Książę Puzyna powiada: adieu! 

KUPLETY FINAŁOWE 

Czy to Paryż , czy Warszawa, 

hołdujemy wielkim zrywom. 

Miło głosić szczytne prawa 

i historię wielbić żywą. 

Lecz gdy nas historia dotknie, 

myśl owłada nami grzeszna, 

by się snuła mniej żywotnie, 

lub przynajmniej bokiem przeszła. 

Czy Warszawa, czy też Paryż, 

prawdę głoszą nasze hafty, 

bo feretrony i sztandary 

to specjalność r;olskiej szlachty. 

Ale gdyby nam wygasła 

szlachta i arystokracja, 

póki żyje nasza nacja, 

któż hafwwać będzie husla? 

Czy w Paryżu, czy w Warszawie, 

czy w ojczyźnie, czy na świecie, 

my lubimy służyć sprawie 

i obracać się w socjecie. 

Lecz gdy głowy już polecą 

i socjeta się wykruszy, 

czas liberię zmienić nieco 

i znów służyć z całej duszy. 
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