


••• Scenariusz „Chopina w Ameryce" oparty jest na pomyśle 
Stanisława Dygata oraz Andrzeja Jareckiego, którzy zainspirowali się 
informacj'ą wyczytaną w książce Ferdynanda Hoesicka pt.: „Chopin". 
Po przyjeździe do Paryża kompozytor miał poważne kłopoty finanso
we, z powodu których zdecydował się na wyjazd do Ameryki w celach 
zarobkowych. Do wyjazdu nie doszło, ale powstał spektakl. Autorzy spek
taklu zastanawiają się, co by było, gdyby Chopin jednak wyj,echał do Amery-
ki. .. Scenariusz jest z gatunku biografical fiction. W sztuce przemieszczamy się 
zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Wszystko jest możliwe. Są tu więc Indianie, 
cowboye i włoska mafia, Las Vegas i Hollywood. Motorem napędowym akcji jest 
próba „przejęcia" genialnego muzyka przez Murzynów, Chińczyków, Żydów, Wło
chów, Indian, itd., którzy w przynależności kompozytora do swojej nacji, dostrze
gają potencjalne korzyści. .. 
„Chopin w Ameryce" - mówiąc najkrócej - to przygody Chopina w Ameryce, 
skonfrontowanego z powszechnymi archetypami, symbolami i kliszami, przez 
które postrzegamy ten kraj. Spektakl ma atrakcyjną formę muzycznego crazy 
show. Niekiedy w klimacie filmowych prób Mela Brooksa, niekiedy Woody'ego 
Allena czy grupy Monthy Pythona. To rodzaj kabaretowo-musicalowej zabawy 
na bardzo dobrym poziomie muzycznym. Realizacja nieprzypadkowo zbiega się z 
rocznicą 200. urodzin Chopina i jej zamiarem jest uatrakcyjnienie obchodów tego 
roku w sposób nietypowy, zaskakujący i ciekawy. 
Spektakl muzyczny „Chopin w Ameryce" to pełne humoru współczesne spojrze
nie na postać Fryderyka Chopina - lekko już skostniałego przez lata oddawanej 
mu czci głównie w nurcie tzw. kultury wysokiej. Jest również rozmową o sposo
bach i granicach poruszania się po dobrach kultury narodowej, jakim bez wątpie
nia jest Chopin. 
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C~~Pet~~ d~c~ !~,:~:t~tUm~ en scene par Andrzej Strzelecki, est base sur un 
fait authentique. Chopin, notre grand compositeur et pianiste, s'est trouve, comme 

b e ces compatriotes a l'epoque de cette grande vague de l'immigration, a Paris. Comme 
il 'argent, ni success, il a decide de partir en Amerique. li avait meme achete un billet de 
bateau. La veille du depart, il a recontre le prince Radziwill qui l'a amene au diner chez les Rothschild. 
La, devant les invites imminent, Chopin, emporte par la nostalgie due a son proche depart, joua de 
fa<;on inoubliable. li est devenui "la star" de la soiree, et naturellement, apres toutes les propositions 
de travail qu'il a re<;u, il a decide de rester a Paris OLI il est mort en 1849. 
Notre histoire commence au moment imaginaire OLI il prend quand meme le bateau pour New York. 
Tout ce qui lui arrive dans notre piece pourrait se produire s'il n'avait pas rencontre le prince Ra
dziwill. Beaucoup de fables finissent au moment OLI le prince charmant entre en scene, la notre y 
commence ... 

hopin in Amerika 
Das Libretto zu diesem Musical, das Andrzej Strzelecki geschrieben und inszeniert hat, 
basiert auf ei ner wah ren Begebenheit. Chopin, unser bedeutender Komponist und Pia

ielt sich wie viele seiner Landsleute zur Zeit der gro~en lmmigrationswelle in Paris auf. Mittel 
- un os wie er war, bescho~ er nach Amerika aufzubrechen. Er hatte sich sogar bereits eine 
Fahfkarte fl.ir die Oberfahrt gekauft. Am Tag vor seiner Abreise begegnete er Prinz Radziwill, der ihn 
zum Abendessen zu den Rothschilds mitnahm. Vor der illustren Zuhorerschaft gab Chopin, den die 
bevorstehende Abreise nostalgisch stimmte, ein unverge~liches Konzert. Er wurde zum "Star" des 
Abe n ds und entschiend sich angesichts der vie len Angebote, die man ihm machte, in Paris zu bleiben, 
wo er 1849 starb. 
Unsere Geschichte setzt in dem imaginaren Augenblick ein, da er sich trotzdem auf den Ozeandam
pfer begibt. Alles, was sich in unserem Sti.ick ereignet, hatte eintreffen konnen, ware er nur 'Prinz 
Radziwill nicht begegnet. Viele Fabeln enden dann, wenn der Marchenprinz auf der Bi.ihne erscheint, 
die u n se re nimmt hi er ihren Anfang ... 

hopin in America 
Libretto of this musical, written and directed by Andrzej Strzelecki, is based upon an 
aµthenticfact. Chopin, our great composer and piano player of XIX century, as many of 

Pohsh artists and poets of this time, found himself in Paris. Without money and success, he decided 
to ge to , erica. He has even bought a ticket for a ship going to New York. The day before the 
departure, he met a prince Radziwill who invited him for a dinner at Rothschild family. There, sur
rounded by all this famous people, heart full of nostalgy of leaving Europe soon, he played piano 
remarkably. He became a star of this evening and after received many propositions of work, he 
decided to stay in Paris, where he died in 1849. 
Our story begins at the moment he takes a ship going to America„. Everything which happens to 
him in our play co u Id really happen if he hadn't met a prince Radziwill. Many of fairy tałes finish at the 
moment the charming prince arrives onto the stage ... Our tale is just beginning there ... 
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