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AMERYKA 
muzyka, aranżacja wokalna i instrumentalna - Juliusz Loranc 
wykonawcy - zespól 

MILCZENIE JEST DROŻSZE DO SlÓW 
muzyka, aranżacja wokalna i instrumentalna - Juliusz Loranc . 
wykonawcy - Jacek Poks, Piotr Furman, Stefan Każuro oraz Joanna Pałucka, Anna Scigalska, Grzegorz Kucios, 

Katarzyna Kozak i Wojciech Paszkowski 

HOSSA-BESSA 
muzyka - Jacek Mikuła 
aranżacja wokalna i instrumentalna - Ryszard Borowski i Jan Raczkowski • 
wykonawcy - Grzegorz Kucias, Dariusz Odija oraz Joanna Pałucka, Agnieszka Paszkowska, Anna Scigalska, 

Stefan Każuro, Jacek Poks i Cezary Poks 

CHO-PIN 
muzyka i aranżotja wokalna - Jerzy Derlel 
aranżacja instrumentalna - Jan Raczkowski 
wykonawcy - Cezary Poks i zespół 

BRACIE NASZ 
muzyka, aranżacja wokalna i instrum~ntalna - Jan Raczkowski 
wykonawcy - Joanna Pałucka, Anna Scigalska, Stefan Każuro, Grzegorz Kucias i zespól 

MISSISSIPPI 
muzyka - Ryszard Borowski i Wojciech Kaleta 
aranżacja wokalna i instrumentalna -: Ryszard Borowski 
wykonawcy - Joonna Pałucka, Anna Scigalska, Stefan Każuro, Grzegorz Kucias, Dariusz Odija i zespół 

WSlYSTKO JEST MUlYKĄ 
muzyka i aranżatja -;- Piotr Rubik 
wykonawco - Anna Scigalska i zespół 

ON JEST PRIMA 
muzyka - Jacek Mikuła 
aranżacja wokalna i instrumentalna - Jon Raczkowski 
wykonawcy - Wiesluw Stefaniak i zespół 

LIST 
muzyka i aronżatja - Ryszard Borowski 
wykonawco - Piotr Furman 

BROADWAY 
muzyko - Jacek Mikuła 
aranżacjo wokalna i instrumentalno - Juliusz Loranc 
wykonawcy - zespół 

PIOTR FURMAN - Chopin 
KATARZYNA KOZAK -Aktorka, Kierowniczka 

WOKIECH PASIKOWSKI -Aktor, Pianista 
ANDRIEJ STRIEUCKI - Reżyser, Dyrektor 

JOANNA PAlUCKA - Dziewczyna parys/ca, Murzynka, Bussinesswoman, Chinka, Ryfła, Broadway Jancer, 
Włoszka, Automat Jo gry, Vera, Asystentlca 

AGNIESZKA PASZKOWSKA - Kobieta parys/ca, Bussinesswoman, Chinka, Murzynka, Gołda, Broadway Jancer, Mary, 
Automat Jo gry, Klapserka 

ANNA ŚC/GALSKA - Niewiasta paryska, Murzynka, Bussinesnroman, Chinka, Soul singer, lionka, Broadway 
Jancer, Włoszka, MafiMCa, Automat Jo gry, Script girl 

COUNTRY WESTERN FOLK 
muzyko, aranżacja - JuUusz Loranc 
wykonawcy - Katarzyna Kozak, Piotr Furman, Dariusz Odija, Wojciech Paszkowski 

HALLELWAH 
muzyko i aranżatjo - Ryszard Borowski 
wykonawcy - Wieslaw Stefaniak i zespół 

BYĆWlOCHEM 
muzyka i aranżacja wokalna - Jerzy Derlel 
aranżacjo instrumentalna - Jan Raczkowski 
wykonawcy - Joanna Pałucka, Anna Ścigalska, Stefan Każuro, Grzegorz Kucias oraz Katarzyna Kozak, 

Piotr Furman, Wojciech Paszkowslci 

NA PIERWSlY RZUT OKA 
muzyka i aranżacja - Juliusz Loranc 
wykonawca - Katarzyna Kozak 

MAFIA 
muzyka i aranżacjo wokalna i instrumentalna - Piotr Rubik 
wykonawcy - Katarzyna Kozak, Anna Śógalska, Stefan Każuro, Grzegorz Kucios, Wojciech Paszkowski 

LAS VEGAS 
muzyka i aranżacja wokalno i instrumentalna - Piotr Rubik 
wykonawcy - Joanno Pałucka, Anno Ścigalsko, Agnieszko Paszkowslca, Stefan Kożuro, Gmgorz Kucios, 

• Dariusz Odija, Jacak Połu 

DISNEYLAND 
muzyka - Jaclłt Mikuła 
aranżacja wokalna i imlrullll!llałna - Jon laczkowslci 
wykonawcy - Joanna Pałucka, Stefan Kaiuro i zespół 

PAN JEST MOIM SNEM 
muzyka i aranżacja - Piotr Rubik 
wykonawca - Katarzyno Kozak 

HOLLYWOOD 
muzyka i aranżacja - Jan Raczkowslci 
wykonawco - Anna Ścigolska 

~ „ s; ~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
STEFAN KAiutO - iebrak, Murzyn, Bussinesman, Chińczyk, Cymes, Broatlway tlancer, Barman, Capon1, 

Automat Jo gry, Karzeł, Drugi Reżyser 
KIJCIAS GRIEGOlll - Odźwierny, Murzyn, Makler, Chińczyk, Strudel, Broadway tlancer, Cowhoy, Nitti, 

Automat Jo gry, Oświetleniowiec 
DARIUSZ ODIJA - Radziwiłł, Pastor, Makler, Niemiec, Murzyn, Rabinowicz, Broatlway Joncer, Furman, 

Cowboy, Automat Jo gry, Om,kowiec 
aIARY POKS - Chińczyk, Murzyn, Broadway dancer, Byczy Baw6ł, Rocłełtlttr, Oświetleniowi« 

JAal l'OIS - lrlanJczyi, Chińczyk, Broadway Jancer, Gib/ci Świstak, Automat Jo gry, Oświedenlowec 
WIESłAW STEFANIAK - iyd, Ksiątlz, Kaściuszlco 

ELŻBIETA W~CÓWNA -AuhNka 
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Fot. Ewa Czerniecka 

Założenia 

realizacji 
widowiska 

według 

koncepcji 
Stanisława 

Dygata 

Przedstawiony szkic pomysłu eksportowego show zawiera refleksje Stanisława 
Dygata , które powinny stać się bodźcem do szczegółowego opracowania scenariusza, 
a następnie scenopisu i partytury muzycznej widowiska "Chopin w Nowym Jorku ". 

Widowisko to winno posiadać formę niekonwencjonalną, aczkolwiek bliską znanym 
i uprawianym na świecie, a także w Polsce gatunkom rozrywki teatralnej . Powinno być 
to skojarzenie amerykańskiego musicalu ze specyficznym polskim kabaretem literac
kim i francuskim variete. A więc zarysowana fabuła dramaturgiczna (zawarta pomię
dzy decyzją Chopina o wyjeździe a spotkaniem z Radziwiłłem i wieczorkiem muzykal
nym u Rothschildów, kiedy Chopin rozmyśla się z wyjazdu) , elementy estrady 
koncertowej (występy pianistyczne i wokalne), kabaretowy skecz, dialog, monolog, 
blackout, pointa. 

Wydaje się , że koncepcja show „Chopin w Nowym Jorku " umiejętnie kieruje pro
gram ekspansji polskiej sztuki (klasycznej i współczesnej) w tę stronę, gdzie amery
kanie są szczególnie czuli. Wiadomo, że ambicją Ameryki jest posiadać wszystko co 
najlepsze ze wszystkich dziedzin. Import dzieł sztuki starego świata, kaperowanie 
mózgów i talentów uprawiane od wielu lat - oto niektóre cechy tego zjawiska. 

Przedstawienie w tonie lekkim, dowcipnym, lecz na pół serio (bo w oparciu o praw
dę historyczną) możliwości posiadania przez Amerykę własnego Chopina - powinno 
stworzyć naszemu widowisku szansę bezpośredniego dotarcia do tamtejszej widowni. 
Przekonanie to umacnia fakt , że Chopin jest jednym z niewielu absolutnie polskich 
artystów o absolutnej sławie m i ędzynarodowej. 

Przeżywamy obecnie renesans zainteresowania Chopinem na świecie. Nie trzeba 
będzie nikomu mozolnie tłumaczyć kto jest bohaterem naszego widowiska . 

Andrzej Jarecki 

\N spektaklu został użyty horyzont ze sztuki 
„Promisses . Promisses" - proj . A.Sadowski 

F R O M o 4 o 2 5 2 T O 4 o 6 2 

"Chopin en Ameriąue" 
Le libretto de ce musical, ecrit et mis en scene par Andrzej Strzelecki, est base sur 

un fait authentique. 
Chopin, notre grand compositeur et pianiste, s'est trouve, comme beaucoup de ces 

compatriotes a /'epoque de cette grande vague de /'immigration, a Paris. Comme il 
n'avait ni l'argent, ni succes, il a decide de partir en Amerique. li avait meme achete 
un bil/et de bateau. La veille du depart, il a rencontre le prince Radziwill qui /'a amene 
au diner chez fes Rothschild. La, devant /es invites imminents, Chopin, emporte par la 
nostalgie dOe a son proche depart, joua de far;on inoubliab/e. li est devenu "la star" de 
la soiree, et naturellement, apres toutes /es propositions de travail qu'i/ a rer;u, il a 
decide de rester a Paris ou il est mort en 1849. 

Notre histoire commence au moment imaginaire ou il prend quand mfłme le bateau 
pour New York. Tout ce qui /ui arrive dans notre piece pourrait se produire s'il n'avait 
pas rencontre le prince Radziwill. Beacoup de fab/es finissent au moment oU- le prince 
charmant entre en scene, la notre y commence„ . 

"Chopin in Amerika" 
Das Libretto zu diesem Musical, das Andrzej Strzelecki geschrieben und inszeniert 

hat, basiert auf einer wahren Begebenheit. 
Chopin, unser bedeutender Komponist und Pianist, hielt sich wie viele seiner 

Landsleute zur Zeit der grof3en /mmigrationswelle in Paris auf. Mittel- und erfolglos 
wie er war, beschof3 er nach Amerika aufzubrechen. Er hatte sich sogar bereits eine 
Fahfkarte fur die Oberfahrt gekauft. Am Tag vor seiner Abreise begegnete er Prinz 
Radziwill, der ihn zum Abendessen zu den Rothschilds mitnahm. Vor der il/ustren 
ZuhOrerschaft gab Chopin, den die bevorstehende Abreise nostalgisch stimmte, ein 
unvergef3/iches Konzert. Er wurde zum "Star" des Abends und entschied sich 
angesichts der vie/en Angebote, die man ihm machte, in Paris zu bleiben, wo er 1849 
starb. 

Unsere Geschichte setzt in dem imagintiren Augenblick ein, da er sich trotzdem auf 
den Ozeandampfer begibt. Al/es, was sich in unserem SWck ereignet, hatte eintreffen 
konnen, ware er nur Prinz Radziwi/I nicht begegnet. Vie/e Fabeln enden dann, wenn 
der Mtirchenprinz auf der Buhne erscheint, die unsere nimmt hier ihren Anfang„. 

"Chopin in America" 
Libretto of this musical, written and directed by Andrzej Strzelecki, is based upon an 

authentic fact. 
Chopin; our great composer and piano player of XIX century, as many of polish 

artists and poets Of this time, found himself in Paris. Without money and success, he 
decided to go to America. He has even bought a ticket for a ship going to New York. 
The day bMore the departure, he met a prince Radziwi/I who invited him for a dinner at 
Rothschild family. There, surrounded by all this famous people, heart full of nostalgy 
of /e aving Europe soon, he played piano remarkab/y. He bacame a star of this 
evening, and after ~ceived many propositions of work, he decided to stay in Paris, 
where he died in 1849. 

Our stoty begins at the moment he takes a ship going to America. „ Everything 
which happens to him in aur play could really happen if he hadn't met a prince 
Radziwill. Many of fairy ta/es finish at the moment the charming prince arrives onto the 
stage„. Our tale is just beginning there. „ 



muzyka - Juliusz loranc 
opracowanie wokalne i instrumentalne - Juliusz loranc 

Jest rzecz11 całkiem niemożliw11. 
by Nowy York nie iatniał dawniej ... 
Historyk - spojrzy na to krzywo 
i uzna wszystko za bezprawne. 

Musiała •tać zawsze Statua, 
i musiał zawsze być Manhattan. 
bo - skąd by wiedział taki tułacz, 
że wkracza w próg Nowego Świata! 
Ameryka I 
Nadzieja kraszona przygodą. 
Pieniądze, energia i młodość ... 
Ameryka I 
To poattP. pionieraki duch przemian, 
i sposób by wreszcie wyjść z cienia. 
Najwi41kszy teatr •wiata właśnie 
dziś kompletuje sw11 obaadę, 
do wielkiej, z happy-endem baśni, 
zagr•iłl! wszyscy. co przyjadę. 
I nie zabraknie epizodów, 
a nawet wielkich. pięknych ról! 
Kto dziaia; pragnie biec do przodu, 
ten musi być po prostu, Tu I 
Ameryko I 
Życiorys swój piszesz od zera, 
przed każdym ramiona otwierasz ... 
Ameryko I 
Idziemy na wspólne ryzyko, 
Ameryko! Ameryko! 
Ameryko I 
Euforio - nadziei nie zawied;f, 
ufnością darzymy ci,, a wite ... 
Ameryko! 
Bądż drog11 - nie skrótem donikąd, 
Ameryko ... Ameryko ... 

muzyka - Jerzy Derlel 
opracowanie instrumentalne - Jan Raczkowski 

Cho-Pin - to •yn. 
równie wielkich. jak on. Chin I 
Cho-Pin - naaz brat, 
nie odbierze nam go 6wiatl 
Cho-Pin - na mur. 
b'dzie grał nam w moll i w durl 
Cho-Pin - Jeat naaz, 
ważne imit jest. nie twarzl 

Cho-Pin to bardzo stary ród, 
ma dwa pałace pod Pekinem, 
Kto wojownicza życie wiódł. 
ten mu•iał apotkać •it z Cho-Pinem. 
I muaiał w owej walce zlec. 
bo ród Cho-„inów mieczem ałyn11ł. 
JedneJ zasady zwykli atrzec -
kto ich nie kochał - zaraz zginął. 
Dla awoich naJwlerniejazych aług, 
mieli garjć ryiu łmie•znia małłl . 

I tak róał ich rodowy dług, 
Dług, wobec wazyatkich pozoatałych . 

Aż na łwiat przyazedł Cho-Pin. co 
był zbyt cherlawy by miecz trzymać. 

W celach zdrowotnych pchni,to go 
w inne warunki, w inny klimat. 
Ale on zdradził miecz dla muz, 
wite ait rodzina go wyparła. 
A Cho-Pin poczuł w aobie mu•. 
by akakać w sa"fca. nie do gardła. 
Za krewnych wstyd mu było tak, 
że postanowił dług rodzinny 
apłacać muzyką - aby świat 
z Cho-Pinem nie miał żadnych innych 
skoiarzeń - poz.a brzmieniem nut. 
bo chciał •i• odciąć od przeazłościl 
On ai, poświęcił za swój ród -
Naaz Cho-Pin, Chii\czyk z krwi i ko•cil 

Cho-Pin - to ayn, 
równie wielkich Jak on Chinl 
Cho-Pin jaat nasz, 
wałne imit jest - nie twarz l 
Cho-Pin - nasz brat 
nie odbierze nam go światl 
Cho-Pin - na mur 
btdzie grał nam w moll i w durl 

"' 

Gdyby Chopin żył na Manhattanie. 
(pomysł na wielki eksportowy show) 

Stanisław Dygat 

Nie wszyscy wiedzą o tym, że Fryderyk Chopin był o krok od wyemigrowania do Stanów Zje
dnoczonych . 

Rok 1832. Paryż. Fatalna sytuacja we Francji, w Polsce, w całej Europie. Zawleczona z Azji 
zaraza cholery. Krwawo tłumione przez Gwardię Narodową wciąż żywe odruchy rewolucyjne. 
W Polsce okrutne akty zemsty caratu po powstaniu listopadowym. Osobista sytuacja Chopina 
w Paryżu równie beznadziejna. Jego bliscy przyjaciele opuścili Paryż . Jest samotny, bez pie
niędzy i bez nadziei ich zdobycia. Popada w depresję i wzorem wielu innych polskich emigrantów 
zaczyna myśleć o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych . Odwiedza sędziwego Niemcewicza, da
wnego towarzysza Kościuszki w jego amerykańskiej przygodzie . Schodzili się tam często Polacy 
właśnie ci, którzy myśleli o podróży do Ameryki. Oczekiwali , że ona przyniesie im wyzwolenie od 
trosk i niedoli. Słuchali opowieści Niemcewicza o tym kraju . 

OPOWIEŚĆ NIEMCEWICZA O AMERYCE: 
Piękna , naiwna, chaotyczna . 

WYOBRAŻENIA I FANTAZJE CHOPINA NA TEMAT AMERYKI POD WPŁYWEM OPOWIEŚCI 
NIEMCEWICZA: 

Amerykańskie realia podporządkowane wrażliwości muzycznej i osobistej Chopina. Sceny 
z życia Ameryki pod utwory Chopina . Rodzaj suity: Nokturn, Preludium, Walc. Kontrast trochę 
nonsensowny między amerykańskością Ameryki a polskością muzyki Chopina . W swojej wy
obraźni Chopin tę Amerykę w pewien sposób polonizuje . Można tu dopuścić pewne ana
chronizmy, jak można również dopuścić je w opowieści Niemcewicza. Anachronizmy są w za
sadzie chwytem banalnym i płaskim. Chodzi jednak o to, jak się je stosuje . Cały ten show 
powinien być utrzymany w stylu absolutnej swobody i dowolności . Powinien starać się łamać 
wszelkie konwencje, przy pomocy których staraliśmy się dotąd daremnie dostrzec w estra
dowych popisach do szerszej a oświeconej publiczności amerykańskiej. W realizacji tego po
mysłu , aby osiągnąć powodzenie, musimy wyjść daleko poza uznane u nas schematy pro
dukcyjne. Nie tracąc naszej polskiej osobowości, przeciwnie uwypuklając ją i ubarwiając 

powinniśmy mądrze i twórczo korzystać z wzorów wciąż cieszącego się powodzeniem na 
Zachodzie, trochę zwariowanego musicalu. A więc raczej „Horror Rocky Show· niż „Syrena·. Do 
uwag ogólnych dodam jeszcze , że muzykę Chopina będzie należało podawać z należnym sza
cunkiem i cytować dosłownie z wyjątkiem Poloneza A-Dur na zakończenie, który już dawno po
siada prawa hymnu narodowego. Muzyka specjalnie napisana fTlOże nawiązywać do chopi
nowskiego nastroju ale powinna wystrzegać się trawestacji. 

I tak Chopin zachęcony opowieściami Niemcewicza i podniecony własną wyobraznią decyduje 
się na wyjazd do Ameryki (co jest faktem historycznym). Przygotowania do podróży posuwają się 
tak daleko, że pisze nawet pożegnalny list do rodziny w Polsce. Ale w przeddzień wyjazdu 
spotyka na bulwarach swojego przyjaciela Walentego Radziwiłła . Zwierza mu się ze swoich 
planów I chce się żegnać . Książę namawia go by poszedł z nim na przyjęcie do baronostwa 
Jakubów Rothschild. Ten wieczór staje się wielkim wieczorem Chopina. W gronie arystokracji , 
dyplomacji i wielkiej finansjery odnosi on swą grą wielki sukces. 

Księżna de Vaudement, książę Czartoryski, hrabia Apponyi i marszałek Lennes podejmują 
się nad nim opieki. Jest zasypany prośbami o lekcje. I tak rezygnuje z wyjazdu do Ameryki. 



Fot. Zofia Nasierowska 

Cały zespół wychodzi na scenę i chodzi po niej 
na pozór bezładnie, w istocie jednak będzie to 
bardzo staranny układ, pod muzykę, muzykę nowo
czesną, najlepiej dobrego zespołu beatowego. Ci 
ludzie na scenie wyglądają jak uczestnicy balu 
kostiumowego. Są poubierani w kostiumy z różnych 
epok polskiej historii od Piasta Kołodzieja do 
współczesnego chłopaka ze „Stodoły". Są też po
śród nich postacie historyczne lub legendarne jak 
Książę Józef, Pan Twardowski, Kopernik, Kościusz
ko , Goplana, Krakus. Wanda i inne. Te postacie nie 
powinny być zbyt dosłowne zarówno w kostiumie 
jak i akcji. Ich zadaniem, w tle, będzie wywoływanie 
jakiegoś nastroju, polskiego nastroju, który stwo
rzył muzykę Chopina i wszelkie polskie piękno . Nie 
byłoby sensu tych mało znanych lub nieznanych 
Amerykanom postaci przedstawiać, czy tłumaczyć 
ich znaczenie w naszych dziejach . Ale zostanie 
osiągnięty sukces, jeżeli dzięki interesującym ukła
dom i nie zawsze zrozumiałym, ale budzącym za
ciekawienie sytuacjom, widzowie sami zapragną 

dowiedzieć się czegoś więcej o tych postaciach. 
Odpowiedź mogliby znaleźć we właściwie zredago
wanych programach. 

Jedna z postaci, powiedzmy „Wanda co nie chciała Niemca". powinna odgrywać rolę jakby 
konferansjera, jakby przewodnika i dla tego celu musi znać równie dobrze angielski (a właściwie 
nawet amerykański) jak polski. Wyłania się ona w pewnej chwili ze snującego się po scenie 
tłumu polskiego karnawału i zwraca do publiczności. 

- Tak więc Chopin nie pojechał do Ameryki choć był tego bardzo bliski.„ 
Dalsze refleksje: Czy dobrze się stało czy źle? My czasem sobie myślimy, że gdyby Chopin do 

tej Ameryki pojechał stosunki między nami byłyby inne. Prawdę mówiąc wy nie wiele o nas wie
cie i nie interesujecie się nami. Kościuszko, Paderewski, Pola Negri, Kiepura, Modrzejewska. 
Jeszcze gdzieś w mrokach Kopernik, to tylko skamieniałe symbole, które jak meteory spadły na 
waszą ziemię z mrocznej. nieznanej przestrzeni. Polską zainteresujecie się czasem z konie
czności i na krótko , czasem przez grzeczność. Ale co naprawdę o niej wiecie? 

Następuje krótka pantomima baletowa AMERYKANIN W WARSZAWIE. Muzyczny pastisz 
„Amerykanina w Paryżu" Gershwina, w treści nie złośliwa, sympatyczna satyra na turystę Ame
rykańskiego w Warszawie. 

Ale gdyby Chopin :tył na Manhattanie .•• 
Ze snującego się po scenie tłumu wyłania się miody człowiek, który będzie przedstawiał 

Chopina. Jest to jakiś Chopin ponadczasowy. Młody człowiek wyglądający nowocześnie i ubrany 
nowocześnie. Uzasadnienie tej ponadczasowości Chopina nastąpi potem w tekście i częściowo 
wyniknie z akcji . Chopin jest w każdym z nas, w każdym Polaku. Polak nie ma niczego bardziej 
swojego i własnego od Chopina. My Chopina światu tylko pożyczamy ale naprawdę należy on 
wyłącznie do nas. 

Co by było gdyby Chopin :tył na Manhattanie? 
Chopin na szczycie Empire State Building. W tle zapadający zmrok po zachodzie słońca na 

Hudsonem. Nokturn Des-Dur op.27. 
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Co by było gdyby Chopin żył na Manhattanie? 
Byłoby chyba mniej więcej to samo. Unowocześnione dzieje Chopina. Właściwie to samo 

dzieje się co działo się naprawdę w Paryżu. Jest ; George Sand i Delfina Potocka, Wodziński 
i Liszt. Ale myśli i uczucia Chopina zaludniają przede wszystkim zjawy polskich dziejów, wszy
stko, co składa się na kształty i barwy Polski, kraju od wieków niezrozumianego przez świat, na 
jego własną szkodę (tego kraju i tego świata). Przez dzieje Chopina na Manhattanie podobne do 
dziejów paryskich, przeplatają się legendarne dzieje Polski. Krakus i Wanda. szarża husarii, 
wierzby pod Sochaczewem i chochoł krakowski. 

Co by było gdyby Chopin żył na Manhattanie? 
Byłby ten sam Chopin, ta sama Polska zawarta w jego muzyce. 
Ale może w dniu 4 lipca, w dniu święta amerykańskiego. Chopin prowadziłby po Broadway·u 

w takt Poloneza A-Dur na przemian z marszem „Pod gwiezdzistym sztandarem" cały ten korowód 
polskich zjaw i postaci. Może by te zjawy i postacie tworzące Polską Duszę znalazły lepszą iła

twiejszą drogę do amerykańskich serc i uczuć. 

(Sprawa planowanej przez Chopina w 1832 r. podróty do Ameryki 
wzięta z książki Kazimierza Wierzyńskiego „Życie Chopina") 

Chopin ( ... ) w marcu zwrócił się z prośbą do Societe des Concerts. by pozwolono mu wy
stąpić w sali Konserwatorium. gdzie mógłby skorzystać ze znakomitej tamtejszej orkiestry. 
Jednakże niełatwo było uzyskać ten przywilej, a Paryż pełen był bardziej znanych artystów niż 
Chopin. Jak to ujął w liście do swego kolegi ze szkoły muzycznej, który zamyślał spróbować tu 
szczęścia, ep"idemia, polityka i „mnóstwa wielkie osłów a szarlatanów, tutaj więcej jak gdzie 
indziej goszczących, nie dozwala tak łatwo przebić się prawdziwemu talentowi "( ... ) „Ja nie 
nadaję się do występowania na koncertach - powiedział kiedyś Lisztowi - przeraża mnie tłum. 
duszę się w jego oddechach, paraliżuja mnie natarczywe spojrzenia, widok obcych twarzy 
zmusza do milczenia ... ( ... ) 

Wtedy to właśnie, zdaniem większości biografów, Chopin bez grosza i przymierający głodem 
gotował się na wyjazd do Ameryki, mając nadzieję, że tam powiedzie mu się lepiej . Uratował go 
przed tak drastycznym krokiem Walenty Radziwiłł, który zabrał go jakoby ze sobą na obiad do 
jednego z Rothschildów, gdzie zgłodniałemu kompozytorowi najpierw pozwolono się najeść, 

a potem zagrać przed zgromadzonym towarzystwem, oczywiście śmietanką francuskiej 
arystokracji. Rezultatem jego gry było, według szerzonej opowieści, że nie tylko wrócił do domu 
z setkami zamówień na lekcje, ale z dnia na dzień stał się ulubieńcem całego Paryża. 

Są to oczywiście brednie. Pomijając nawet fakt, że trzej najbliżsi w owym czasie jego 
przyjaciele w Paryżu nie podejrzewali go o zamiar wyjazdu do Ameryk i czy gdziekolwiek indziej 
i kategorycznie zaprzeczali epizodowi u Rothschilda, łatwo jest wykazać, że nie był w tak nad
zwyczajnie trudnej sytuacji . Przez pierwsze trzy miesiące w Paryżu utrzymywał się z pieniędzy 
otrzymywanych od ojca, uzupełnianych przez przypadkowe lekcje czy płatne wieczory. W lutym 
natomiast dostał trochę pieniędzy za koncert: mając salę bezpłatnie i bilety po dziesięć franków 
musiał otrzymać przyzwoitą sumkę, nawet gdyby cala sala nie była pełna. Nazajutrz po 
koncercie odwiedził go wydawca i zaproponował mu kupno wszystkiego, co ma w swej tece. 
Wypłacił mu zadatek za dwa koncerty, Trio g-moll, Grand Rondo de Concerti Fantazję na tematy 
polskie, a za tyle tak dużych utworów musiała wypaść znaczna suma." 

Adam Zamoyski. Chopin. 
PIW Warszawa 1990 (s. 86-87) 



Fragment z książki 
Ferdynanda Hoesieka „Chopin" 
Pomimo odniesionego sukcesu Chopin zaczął się zniechęcać do Paryża, 

albowiem zaczynał doznawać uczucia zawodu, nabierając przeświadczenia, 
że w gruncie rzeczy nie ma tu co robić. A przy tym czuł się coraz bardziej osa
motniony, coraz bardziej zawadzający swoim kolegom-pianistom, którzy nie 
mogli strawić jego triumfu, jego wyższości pod każdym względem, a w końcu, 
gdy się wyczerpały pieniądze, które mu przyniósł koncert, i znów wypadało 
pisać o „jakiś skromny zasiłek" do domu, gdzie również przy zmienionych 
warunkach politycznych nie przelewało się wcale, popadł w taki stan przy
gnębienia moralnego, że nawet w listach do rodziny, tak zwykle wesołych 
i pełnych dowcipu, nie umiał zataić swego smutku. 

Miewał chwile, w których się czuł nieszczęśliwy, rozstrojony nerwowo, po
zbawiony energii i wiary w siebie, nie mówiąc już o nostalgii, jeszcze spo
tęgowanej neurastenią. Orłowski, który go widywał często, tak o nim w tych 
czasach pisał do swoich: „Kochany Chopin ściska was serdecznie; od kilku 
dni jest bardzo smutny, do tego stopnia, że czasem przyjdę do niego i wyjdę, 
i nic do siebie nie gadamy. Ale to przychodzi z tęsknoty. Tylko proszę Was, 
nic nie mówcie o tym rodzicom (Chopina). gdyżby ich to bardzo martwiło. Tu 
u nas w Paryżu kiepsko, nędza między artystami. Cholera wszystkich bo
gatych panów wypędza na prowincję. A co jest najokropniejsze, że ani jeden 
muzyk~nt nie jest w niebezpieczeństwie śmierci, chociaż jest ich tu jak 
psów. Zeby tak z połowa umarła, toby dobre czasy znów zakwitły, ale może 
do tego przyjdzie". 

Ta okoliczność utrudniała egzystencję także i Chopinowi, który musiał 
myśleć o zarobku; ale właśnie o ten zarobek było najtrudniej. Gdy w grę 
wchodziła walka o kawałek chleba, to cóż dopiero miał powiedzieć on, który 
z natury był niezaradny, który absolutnie nie potrafił walczyć. Jakoż i z jego 
finansami było „kiepsko". 

Ponieważ wszystko co zamożniejsze uciekło przed cholerą, więc lekcyj nie 
było komu dawać. Z kompozycji także nie dało się wyciągnąć pieniędzy, bo 
nakładcy jeszcze się dali prosić, żeby drukowali za darmo, a płacić - przy
najmniej Chopinowi na razie - to już całkiem nie mieli ochoty. 

Znalazłszy się w tak przykrym położeniu, z którego wcale nie widział wyj
ścia, zrozpaczony Chopin wpadł na pomysł, który niezwłocznie jako zba
wienie „eureka" zakomunikował rodzicom: żeby pojechać do Ameryki. o ile 

w Paryżu jest artystów „jak psów", tam ich nie ma wcale; stąd łatwość za
robku, a o to na razie chodziło mu przede wszystkim. Zapalił się do tej myśli. 
Tam nie on, ale jego będą prosić o lekcje, tam mu złote dolary same będą 
napływały do kieszeni, tak pustej w Paryżu. Nie pozostało nic innego tylko 
pakować rzeczy, bo zbliżał się termin wyjazdu. Jakoż nadszedł już nieomal ... 

Wtem stał się fakt, który w jednej chwili odmienił wszystko. Oto jak go 
opisuje dobrze poinformowany Karasowski: „Potrzeba zdarzenia, iż w przed
dzień wyjazdu spotkał Chopin na ulicy księcia Walentego Radziwiłła , w i ęc go 
zaczął żegnać, oznajmiając zamiar niezwłocznego opuszczenia Francji . 
Radziwiłł, nie śmiejąc stanowczo odradzać, wymógł na nim tyle, iż Fryderyk 
tego samego dnia udał się z nim na wieczór do Rothschildów. Chopin , pod
niecony widokiem najświetniejszego towarzystwa paryskiego zas i adł do 
fortepianu, grał i improwizował jak nigdy jeszcze; słuchacze do najwyższego 
stopnia zachwyceni, przesadzali się w oznakach uwielbienia dla jego cza
rującego talentu. Od tego v:ieczoru, jakby za dotknięciem laski magicznej, 
położenie Chopina zaczęło się poprawiać, los zwrócił uśmiechnięte swoje 
oblicze, otrzymał kilka zaproszeń do dawania lekcji na fortepianie w pierw
szych domach stolicy; położenie jego materialnie poprawiało się z dnia na 
dzień. Jeszcze nie skończył się rok 1832 a pozycja Chopina już była 

ustalona. 
Zarabiając po 100 franków dziennie, stał się Chopin od razu .jednym 

z najbogatszych Polaków" zamieszkałych w Paryżu. 

Ferdynard Hoesick. „Chopin. Życie i twórczość". 
Kraków 1962. t. li. s. 49-52 
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muzyka - Jatek Mikulo 
opracowanie wokalne i insłrumenlalne - Jan Raczko~ki 

Onjeat prim•. 
go ale Ima 
t•ki t•lent wialkl zbyt, 
że z i.lentem 
t•kiem wzi9tem 
on bye mot. tylko Żyd. 
I nie mote 
tu być mowy, 
że pomyłka albo bf1td 
Gdyby on, był 
nie był Żydem 
nie ml9ł i.lent wzi„eby ak„d. 
Jego w no•i• 
płynie czyat• 
n„a wid•ć knw ojczyate, 
On m• WP81cu 
co me w głowi• 
J•den ""dyk w Ż.oi•atowle 
Powiem witce! -
Mu n• r9ce 
nie potrzab8 oo kłuć, 
On, nlaaHły, 

u kobiety 
moie palcem aerce akr••t. 
On co czarne 
• co bi•łe 
wie nim apojrzy jeazcze w mig, 
Jak on alade 
do cymb8łek 
milknie wrzawa, cichnie krzyk. 
On l•at napad 
na trzy banki 
pewny l•k azwajcarekie franki, 
I funduje 
on przyjemnołć 
co nie dadz11 dwie kochanki. 
Mu ne zdrowiu 
coł doleg•. 
niemni•I to nie rzuca cień, 
On lHt pewny 
jak delagat 
albo jak po nocy dzień. 
OnjHtwakHI 
t•k pokTYtY 
l•k tan pi•• przaclwn•I płci . 
Tylko człowiek 
w ciemno bity 
nie da Hrce jego gry. 
On jHt prim11 
go ale ima ' 
t aki talent w ielki zbyt 
Że z talentem 
tekiem wzittem 
on być może tylko Żyd. 

muzyka - Jan Rauko~ki 
aranżacja wokalna i instrumentalna - Jan Raczkowski 

Tak muzycznie doakoneły 
Może być wyt11cznia ktoł, 
kto l•at czarny, a nie biały, 
bl•ły - l•k trzonow• kołe. 

Niech złudzeniu nie ulep 
ten, kto widzi, :ła on „white"', 
Jego duaz• J„t l•k heb•n 
czarn• - on leat _bl•ck lnalde". 

Bracie neaz, 
kiedy gr„z 
ciemna j„t twoi• tw•rz 
Spod twych r11k 
płynie s ong 
mocny t•k. czyli • atrong " .. . 

Sit11 nut 
czynisz cud, 
topiaz - ••re w •zyatkich - lód, 
da le j graj, 
leateł n•J .. . 
wazyatkim radołć n•m dajl 

T• k muzycznie doa kon•ly 
mote tylko Czarny być, 
i nie ważne - ie jest biały, 

l•k on gra - to chce ait tyć! 

Choć ttaknot• jeat w tych diwltk8ch, 
choć w nich h l i s m utek łke, 
t• muzyu l•H tak pltkna. 
ta muzyka - n ie ma dna ... 

Bracie neaz, 
kiedy g r„z 
c iemne l•H twoi• tw• rz 
Spod twych r11k 
płynie song 
mocny tak, czyli „strong" . .. 

S ll11 nut 
czyn isz cud, 
topiaz - aere wazyatkich - lód, 
dalej o•• I. 
Jeateł l\llJ •.. 
wazyatkim r•dołć nam deJ I 

-llB- SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 
- kserokopiarki, kalkula tory 
- zliczarki do banknotów 
- importowany papier 

Spółka Cywilna, Warszawa, ul. Czerniakowska 126, tel. 41 66 31 
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(dla zawodowców zniżka) 

TKANINY • DZIANINY e WYKLADZINY 
SZTUCZNE FUTRA • KORONKI 

Kostrowiec gm. Nadarzyn woj. warszawskie 
przy Trasie Katowickiej - 20 km od Warszawy 

tel. (0-221 23 74 70 

WYDAWNICTWO TENT EN 

Teatr .Rampa· dzlękqje 
Wydawnictwu • TENTEN" 

za miłą współpracę 
l szczególnie mile 

wsparcie finansowe 

04-1 23 VVAAS.ZAVVA, UL. ŁUKISKA 
TEL./FAX 61 O - OD - 93 



~o - Juliusz Loranc 
opracowanie wokffie i instrumentalne - Juliusz Loranc 

Natur•. kt6r• wszystko wl•. 
ni. czyni nltld\t bdnych glups-. 
J•k c ... wymy•H - ni• jest :łle. 
I ma n•tura u mnie plua, 
szczególni. Złl otywczy płyn. 
którym si• rsc:ui c8ły rok •. . 
lt's Country W•atem Folk Blue Je•ns. 
lt's Country Western Folki 

M• tur• w awel zegrodzle John, 
um dobrze newet nie wie, ak~d. 
John - to JHt tr•per - mruk I gbur, 
s tur - to turniejowy tur. 
John che• w rodeo at8~e z nim, 
wi•c tortur tura czau sto ... 
lt'a Country WHtem Folk Blue Je•ns, 
lt'a Country WHtern Folkl 

Ketu rmz kot duk•b zżarł, 
wl,c prosi kob k•t, by p•rł . .. 
Lecz du.kat w koci• sztorcem stał 
i kot go w sobie mimł i mimł. 
K•t kotu spr•wił t•ki młyn, 
ie z kob zoatmł tylko bok ... 
lt'a Country WHtem Folk Blue Je•ns. 
lt"s Country Western Folki 

Akurat tr•f, ie b„t zze krat 
ogl11d• •wi•t .. . żeby choć kradł. 
• on - nie płecll r•t i wp•dł, 
no i - r•d ni• rad - u to siadł. 

Gdy kr•I si, kr•l•m rat atmł - syn 
nmjpor:uidnl•Jazy spadł n• dno ... 
lt'a Country WHt•rn Folk Ilu• Je•n•, 
lt'a Country Western Folkl 

muzyko - Jo Mikul 
arażacja wokalno i instrumentalna - Jan Roczkowski 

Tu wszystko ..,. •wól happy end, 
gdzl• Dlanmy, Di-y, Dlsnmyl•nd. 
Zltudziły krzyki Myazk, Miki, 
kłmdłm si• „..,. -lllo-m z nikim, 
• ter•z i.ty przy niej ptmk, 
piekielny keczOł' - Dotuild Duck. 
I krzyczy, bo mu 6nl al,, lt 
zobaczył c.tkiem n•1111 myszl 
OtwieH oczy - p•trzy f•kt 
gdyt lety przy nim mysi ekt. 
umyke oczy, bm mysz bż 
golutke wzdłut, golutke wazerzl 
Zw•riowmł, bo upomnlmł, te 
tu - z j•w11 sen. mleszej11 si,. 
bo t•ki program. etyl i trend 
m• Dlsnmy Disney Dlsneyl•ndl 
I wszystko me tu h•ppy end, 
gdzie Disney Disney Dianeyl•ndl 
W k•mp•nll prezydenckiej padł 
k•ndydet wolny - Donald Duck, 
bo n• •potkaniu w Miami Beach 
wygłosił teki spicz: 
„Nie wiedq dzieci z róinych atron, 
ie Myszka Miki - to jHt On, 
dochodzi wi'c do przykrych scen, 
gdy dzieci Myszk11 bmwi11 ai,. 
Czegóż wi,c od dorosłych chcieć, 
gdy już •i• dzieciom myli' płeć!" 
J•k skol\czył - dost„ w mig w dziób gdyż 
nie można mówić nic na Myazl 
To wolny krai - mów co chce1z - lecz 
od Myszki Miki ust• - precz! 
Bo bkl program etyl l trend 
ma Dianey Disney Diineylandl 
Wszystko mieć musi happy and 
gdzie Disney Disney Disneyland! 
Bo taki program styl i trend 
ma Disney Disney Disneyland! 
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muzyko - Jacek Mikulo 
opracowanie wokalne i instrumentalne - Ryszard Borowski 

i Jon Raczkowski 

W powietrzu - jednym pachnie hossę. 
i ci - zagrają dziś va banque, 
puszczając innych w trąb,. boso, 
gdyż herca marki wyczul frank ... 

Są tacy, którym śni się bessa, 
i wstaj11 zlani potam, gdyż, 
widmo zastoju w i.ntereaach, 
zwiastuje im życiowy niż ... 

Beaaa-hoaaa. 
trzeba miet nosa, 
by wyczut spadek albo wzrost . .. 
Hossa-bessa, 
i w ci11glych stresach, 
do kogo się uśmiechnie los ... 

Bessa-hossa. 
czy fart, jak osa 
uż11dti, czyniąc brzęk kont ... ? 
Hossa-bessa, 
gdy pach nas wessał, 
już jutro - ij~ możemy stąd. 

Tu decydul11 głównie zera, 
co brzmi dwuznacznie, lecz to fakt. 
Tutaj sit zbiera finansjera 
a na jaj werdykt czeka świat ... 

S11 tacy, którzy się bogac11, 
przez jedno słowo z jednych ust .•• 
A czasem ci. co wszystko tracę, 
za pistoletu ciągn11 spust . .. 

Besaa-hosaa, 
jednych to szosa 
dziś doprowadzi na sam szczyt. 
Hosaa-besaa, 
puściutka kiesa, 
tu przegrat - dramat. lecz nie wstyd ... 

Tutaj harosa 
w sekund' karzeł zwala z nóg 
Bessa-hossa, 
tu nie ma bo•-· 
tu - pieni11dz - to jedyny bóg. 

muzyko ~Jacek Mikulo 
aronżotja wokalno i inslrumenlolno - Juliusz Loranc 

Natychmiast kaidy kłopot znika, 
co ma swe tródła w braku szmalu. 
kiedy napisze ai9 muaical. 
gdy ma 1i9 sukces w musicalu ... 

Prestiż autora zaraz wzrasta. 
gdy z tego wyjdzie wielki hit, 
grany tu, w samym sercu miasta, 
zarobić fors, tak - nie wstyd ... 

Bo Broadway jest 
najlepszy. czyli beat 
Przejś~ tutaj chrzest, 
to fast - naprawdę fest! 

Gdy szczęłcie. talent, Boży dar. 
Ktoł ma i sprzeda właśnie tu, 
ten w mig się robi super atar. 
po dobrym, premierowym dniul 

Bo Broadway jest 
najlepszy, czyli hast 
Przejść tutaj chrzest. 
to fest - naprawdę fast! 

U stóp twych padnie Ameryka, 
wielbiąc ci9 hurtem i w detalu. 
gdy skomponujesz im musical 
amerykański w każdym calu ... 

Choć czasem konduity podłaj 
pojawi się tu produkt, to 
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nic nie zaszkodzi firmie Broadway. 
ona j 'eat zawsze comme il fault •.. -

Bo Broadway jest 
najlepszy, czyli hast 
Przejśt tutaj chrzest, 
to fast - naprawdę fasti 

Swe azcz9,cie, talent, Boży dar. 
śmiało ulokuj właśnie tu, 
i w mig si' zrobisz Super Star, 
po pierwszym. premierowym dniul 

Bo Broadway jest 
najlepszy, czyli beat! 
i uznał to 
i EHt i cały Westl 
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