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KARMANIOLA 
czyli 
od Sasa do Lasa 
operetta wielce narodowa 
w dwóch aktach 
z przypisami historycznymi 

muzyka: Stanisław i'vloniuszko 
libretto: Joanna Kulmowa 

reżyseria: Marek Sikora 
scenografia: Katarzyna Jarnuszkiewicz 
kierownictwo muzyczne: Maciej Szymański 
asystent reżyseta: Piotr Gulbierz 

RZECZ DZIEJE SIĘ W PARYŻU 
W 1794 ROKU 

LA CARMAGNOLE 
ou 
de Sas ii Las 
L' operette nationale 
en deux actes 
avec des notes historiąues 

musique: Stanisław Moniuszko 
livret: Joanna Kulmowa 

mise en scene: Marek Sikora 
decors: Katarzyna J amuszkiewicz 
direction musicale: Maciej Szymański 
assistant: Piotr Gul bierz 
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LA CARMAGNOLE 
ou de Sas a Las 

MONSIEUR VETO AVA!T PROM!S 
D'ETRE FIDEL A SON PA YS. 
MAIS IL Y A MANQUE, 
NE FAISONS PLUS QUARTIE 
DANSONS LA CARMAGNOLE ( .. } 
VIVE LE SON DU CANON. 

ANNO N CE 

Une double vigilence est recomrnandee a toutes !es unites de 
l' armee revolutionnaire, aux troupes arrnees civiques et a tous !es 
citoyens. 

D'apres des rapports secrets, des groupes royalistes cle Pologne se 
cachent dans Paris et complotent contre la Revolution. 

Les Polonais. comme tout le monde sait, sont ruses et fiers. La 
fierte est naturelle chez un gentilhomme qui choisit son roi et qui peut 
devenir le roi lui - meme. De plus !es Polonais sont violents. Leurs 
representants dans !es assemblees nationales prennent souvent des 
decisions importantes le sabre a la main. 

Les exces de vin et de boissons fortes accomplissent des ravage, 
terribles dans la Republique de Pologne. 

La Nature a place dans ce pays tout ce qui est necessaire pour vivre 
pou1tant la vente de la place pour le tr6ne national reste toujours la 
source principale de revenus pour la Pologne. 

Citoyens 1 

Il est possible que !es royalistes polonais deguises avec du bonnets 
phrygiens et chantant la Carmagnole, se cachent vous . 

Ne permettons pas aux barbares cle Pologne cl'eteindre le feu sacre 
qui flamboye sur I' autel de notre Revolution. 

VIVE LA REPUBLIQUE! A BAS LES ROIS ! 
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LA CARMAGNOLE - KARMANIOLA 

- pierw. kartan z kołnierzem, wyłogami i połami , noszony w okolicy włoskiego miasta 
Carmagnola w Piemoncie, potem przez żołnierzy oddziałów rewolucyjnych, 

- także nazwa tańca i tytuł jednej z najpopularniejszych pieśni Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 
Nazwisko jej aurora pozostaj.: nieznane, wiadomo jednak, że powstała w 1792 roku , kiedy ro 
król Ludwik XVI był więziony w Temple. 

Szybko doszła na szczyt listy przebOJÓW rewolucyjnych, stała się ulubioną piosenką marszową 
i normalnym akompaniamentem egzekucji. 
Kiedy Bonaparte mianował się pierwszym konsulem zakazał śpiewania tej niewinnej piosenki, 
którcJ pierwsza zwrotka brzmi następująco: 

Monsieur Veto avait promis 
D' etre fidel a son pays. 
Mais ił y a manque, 
Ne faisons plus quanić. 
Dansons la Carmagnole (. .) 
Vive le son du canon. 

w tlumaczeniu znaczy to: Pan Veto, czyli król Ludwik XVI, przyrzekł być wiemy swemu 
krajowi, ale nie dotrzymał słowa, a więc nie znajmy litości. Tańczmy Karmaniolę („.) niech żyje 
huk armat I 

OBWIESZCZENIE 

Zaleca się wzmożoną czujność wszystkim jednostkom armii 
rewolucyjnej, obywatelskim oddziałom zbrojnym oraz wszystkim 
obywatelom. 

Jak donoszą tajne raporty w Paryżu ukrywają się i spiskują 
przeciwko Rewolucji rojalistyczne ugrupowania z Polski. Polacy, 
jak wiadomo, są przebiegli i dumni. Duma jest dosyć naturalna u 
szlachcica, który sam wybiera swego króla i sam może nim zostać. 

Polacy są gwałtowni. Ich przedstawiciele na zgromadzeniach 
narodowych decydują często o ważnych sprawach z szablą w 
dłoni. Nadmiar wina i silnych trunków czyni w Rzeczypospolitej 
ogromne spustoszenie. Natura umieściła w państwie polskim 
wszystko, co do życia potrzebne, lecz ciągle głównym źródłem 
dochodu dla Polski jest sprzedaż rodzimego tronu. 

Obywatele! 
Możliwym jest, iż polscy rojaliści w czapkach frygijskich, z 

melodią Karmanioli na ustach ukrywają się pośród Was. Nie 
dopuśćmy, by barbarzyńcy z Polski zgasili święty ogień płonący 
na ołtarzu Naszej Rewolucji. 

VIVE LAREPUBLIQUE! ABAS LES ROIS! 



LE DICTIONNAIRE SEULEMENT POUR LES POLONAIS 

GILOTYNA - wbrew powszechnemu mniemaniu wynalazek Anglików, który 
przywłaszczyli sobie Francuzi, 
przyrząd do bezbolesnego ścinania głów, szczególnie modny 
wśród a1ystokracji francuskiej podczas Wielkiej Rewolucji, 
początkowo zwany louiscttc, przemianowany został na guillotine, 
mimo usilnych protestów Josepha - lgnace'a Guillotine'a, 
któ1y nie chciał przejść do histo1ii w ten sposób, 

GNIEW LUDU - niezadowolenie społeczne, 

INTRYGA - knowanie, matactwo, podstępne działanie dla uzyskania określonego 
uprzednio celu, który niekoniecznie uświęca środki, 

JAKOBIN - fr. jacobin, 
krwawy rewolucjonista, fanatyczny ideowiec, postrach arystokracji 
i rojalistów, słowem - postępowy demokrata, 

KRÓL - figura w ka11acb, szachach, grze w kręgle , 
pt7est. ktoś , kto rządzi krajem nie z woli ludu, łecz Losu, 

KRÓLOWA- żona króla (patt7: KRÓL), 

KSIĄDZ ROBAK - patrz „Pan Tadeusz" A. Mickiewicz, ks. X „Emigracja. 
Jacek" 

MEZALIANS - małżeństwo ludzi o skrajnie odmiennych 
poglądach politycznych, 

POLSKI SZLACHCIC - mężczyzna należący do stanu szlacheckiego, 
»polski<< charakteryzuje się kontuszem, herbem i 
warcholstwem, 

ROJALISTA - ten który wierzy, że jedynie Król (le ro is) 
może rządzić sprawiedliwie, 

SANKIULOTA - od fr. sans - culotte, czyli bez krótkich spodni, 
tak arystokracja francuska nazwała w 1789 roku 
rewolucjonistów, którzy zamiast no1malnych obcisłych spodni 
do kolan zaczęli nosić długie pantalony, 

SPRZEDAWCZYK- nie mylić ze sprzedawcą, chociaż skojarzenie to 
nie jest pozbawione sensu, persona tak podłego 
autoramentu, że nie warto jej definiować, 

TERROR - stosowanie przemocy, gwałtu i okrucieństwa w celu 
budowy demokratycznego ładu społecznego , 

TYRAN - samowolny okrutnik, ciemiężca , gnębiciel, 
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