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Bohaterowie kaletańskich ulic 

Ignacy Jan Paderewski 
Artysta, który wygrał Polskę na fortepianie 

W  l istopadowym numerze 

chciałbym zabrać Państwa 

do świata wielkiej polityki przełomu 

XIX i XX wieku, przedstawiając syl-

wetkę bohatera jednej z najdłuższych 
kaletańskich ulic, łączącej centrum 

miasta (jeżeli za takie przyjmiemy 

jeszcze okolice stadionu miejskiego, a 

trzeba dodać, że mają one pełne pra-

wo tak się klasyfikować, bo to właśnie 

tu zaczęła się prawdziwa  przemysło-
wa kariera miejscowości) z Kuczowem 

i Miotkiem– Ignacego Paderewskiego.  
    Listopad zawsze był dla Polaków mie-

siącem szczególnym. W nostalgicznej 

scenerii opadających, kolorowych liści, 

wspominamy rokrocznie krewnych         

i znajomych, którzy odeszli już z tego 

świata. Mamy też w pamięci trauma-

tyczne wydarzenia z naszej historii– 

dokonaną przez Rosjan tłumiących Po-

wstanie Kościuszkowskie rzeź kilku-

dziesięciu tysięcy ludzi na warszawskiej 

Pradze w roku 1794, rok późniejszą ab-

dykację ostatniego króla Polski oznacza-

jącą początek okresu zaborowego, wy-

buch tragicznie zakończonego Powstania 

Listopadowego w 1830 roku, czy począ-
tek ofiarnych walk Orląt Lwowskich        

o Lwów w roku 1918.  

    Jednocześnie zaś listopad jest też mie-

siącem, w którym obchodzimy swoje 

największe narodowe święto– Święto 

Odzyskania Niepodległości. Mało kto 

jednak kojarzy z tym świętem Ignacego 

Paderewskiego, postrzeganego po-

wszechnie głównie jako wybitnego pol-

skiego pianistę. Tymczasem, co posta-

ram się poniżej pokazać, bez ponadprze-

ciętnych zdolności muzycznych, sławy, 

pieniędzy, mocy przebicia i znajomości 

Paderewskiego, uznanie II Rzeczpospo-

litej na arenie międzynarodowej napo-

tkało by zapewne na wiele więcej prze-

szkód, zaś jej granice na północy i za-

chodzie dalekie byłyby kształtem od 

tych, jakie ostatecznie uzyskała. 

   Ignacy Jan Paderewski urodził się         
6 listopada  1860 roku we wsi Kuryłówka 

na Podolu (obecnie w granicach Ukrainy) 

z małżeństwa Jana Paderewskiego z Po-

likseną z Nowickich Paderewską. Był 

drugim dzieckiem tej pary, jego siostrą 
była urodzona dwa lata wcześniej Anto-

nina.  

   Matka Ignacego zmarła wkrótce po 

urodzeniu syna, jego wychowaniem za-

jął się ojciec, który za pomoc powstań-
com styczniowym trafił w 1863 roku na 

kilka miesięcy do więzienia w Kijowie. 

Po powrocie do rodziny zajmował się 
administracją majątku Iwanowskie. 

    Patriotyczna atmosfera rodzinnego 

domu, którą oddychał kilkulatek pozo-

stawiony (najpierw na czas uwięzienia 

Jana, a potem podczas pełnienia przez 

niego codziennych obowiązków admini-

stratora majątku) pod opieką ciotki, 

ukształtowała go na zawsze. Duży 

wpływ na jego wychowanie wywarł 

t a k ż e  b y ł y  p o w s t a -

niec listopadowy, Michał Babiński. Zaj-

mował się on nauczaniem dziecka histo-

rii, geografii, języka francuskiego i lite-

ratury polskiej. Młody Paderewski od 

dzieciństwa przejawiał uzdolnienia mu-

zyczne, początkowo grając na starym 

rodzinnym fortepianie.  

    Ojciec szybko dostrzegł i docenił ta-

lent muzyczny syna. Kiedy okazało się, 
że chłopiec przerósł miejscowych na-

uczycieli, posłał Ignacego do Instytutu 

Muzycznego w Warszawie. W 1878 roku 

młody Paderewski zdał końcowe egzami-

ny jako prymus. Po ukończeniu szkoły     

z odznaczeniem otrzymał posadę nauczy-

ciela kursu średniego fortepianu w tejże 

szkole. Paderewski utrzymywał się grając 

na przyjęciach, komponując i wykonując 

własne utwory, a także udzielając lekcji 

gry.  

   Dwa lata później, jako dwudziestolatek, 

wstąpił w związek małżeński z Antoniną 
Korsakówną. W 1881 roku żona Pade-

Usytuowanie rodzinnej wsi Paderewskiego           

na dzisiejszej mapie Ukrainy 

Młody Ignacy z siostrą Antonią 

Foto: autor nieznany, Muzeum Narodowe  

w Warszawie 

Jan i Poliksena Paderewscy z córką Antoniną 

Foto: autor nieznany, Muzeum Narodowe  
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rewskiego zmarła w kilka dni po poro-

dzie pozostawiając wdowca z niepełno-

sprawnym synem Alfredem, który cier-

piał na paraliż dziecięcy i miał kłopoty   

z chodzeniem. Syn Ignacego przeżył ze 

swoją chorobą niespełna 21 lat.            

W związku z początkową depresją,         
a potem z rosnącą popularnością i rozpo-

czynająca się właśnie światową karierą 
Ignacego, mały Alfred został pozosta-

wiony na wychowanie u teściowej, zaś 
w dalszych latach zajmowali się nim 

kolejno ojciec Ignacego oraz przyjaciele 

Władysław i Helena Górscy. Zmarł        

w 1901 roku w warszawskiej klinice, 

ojciec przebywał wówczas na jednym ze 

swoich licznych tournee koncertowych 

na zachodzie Europy… 

    Zgodnie z wolą żony (która pochodzi-

ła z bogatej rodziny), pozostawione 

przez nią pieniądze Ignacy przeznaczył 

na swoje dalsze kształcenie. Wkrótce 

wyjechał do Berlina, gdzie w Królew-

skiej Akademii Muzycznej poznał wielu 

czołowych kompozytorów i wirtuozów 

owego czasu, m.in. Richarda Straussa, 

Antoniego Rubinsteina i Pabla de Sara-

satego. Kontakty te, oraz wpływy Hele-

ny Modrzejewskiej, którą poznał w Za-

kopanem w 1884 roku, skłoniły go do 

rozpoczęcia kariery pianisty.  

    Dzięki zorganizowanemu wraz z Mo-

drzejewską pierwszemu występowi        

w Krakowie w październiku 1884 zdo-

był fundusze na wyjazd do Wiednia, 

gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora 

Leszetyckiego. W 1888 roku odniósł 

pierwszy sukces, występując w Wiedniu, 

następnie koncertował m.in. we Francji, 

Holandii, Niemczech i Anglii. Sławę 
Paderewskiego ugruntowało bardzo uda-

ne tournee po Stanach Zjednoczonych   

w latach 1891–92, kiedy w ciągu 130 

dni dał 107 koncertów, w tym 32 w No-

wym Jorku. Otworzyło mu to drogę do 

sukcesów w Europie, gdzie zaczęto go 

zaliczać do najwybitniejszych żyjących 

wirtuozów fortepianu. W następnej de-

kadzie koncertował w Europie, obu 

Amerykach, Australii i Afryce Południo-

wej.  

   W międzyczasie zrodził się romans 

pomiędzy Ignacym a Heleną Górską– 

żoną jego przyjaciela, skrzypka Włady-

sława Górskiego. Podczas krótkich wi-

zyt u syna, którym małżeństwo Górskich 

się opiekowało, sławny pianista zaimpo-

nował starszej od niego o 4 lata Helenie, 

która odziedziczyła swoją południową 
urodę po matce Greczynce. Flirt trwał 

kilka lat, choć Górski bardzo szybko 

rozeznał się w sytuacji i zażądał rozwo-

du. Ze względu na szeroko wówczas 

przyjętą moralną niepoprawność takiego 

rozwiązania, Helena i Ignacy postanowi-

li poszukać innego wyjścia z sytuacji.  

W 1898 roku udało się uzyskać unie-

ważnienie małżeństwa Górskich (powód

– niepełnoletność panny młodej)               

i w 1899 roku dawna pani Górska stała 

się panią Paderewską. Miała wówczas 

43 lata.  

    Ślub odbył się w Warszawie, jednak 

zamieszkali w domu Ignacego w Szwaj-

carii. W kontekście ich wspólnych dal-

szych losów historia oceniła Helenę dość 
surowo. Była co prawda bardzo oddana 

mężowi, zawsze go wspierała, towarzy-

szyła mu w prawie każdym wyjeździe 

artystycznym, udzielała się w utworzo-

nym w  1918 roku w Nowym Jorku Pol-

skim Białym Krzyżu wysyłając paczki 

dla polskich żołnierzy. Furorę w Amery-

ce zdobyły też tzw. „Lalki Pani Pade-

rewskiej”- szmaciane postacie, zrobione 

przez polskich artystów, malarzy oraz 

ilustratorów, którzy szukając schronienia 

przed wojną znaleźli się w Paryżu. Mia-

ły kolorowe kostiumy rożnych regionów 

Polski. Paderewska zajęła się propago-

waniem ich sprzedaży w Stanach. Kosz-

towały od kilku do nawet 200 dolarów, a  

uzyskane z ich sprzedaży pieniądze 

przeznaczone były na specjalny fundusz 

wspierający polskich artystów.   

    Po odzy-

skaniu przez 

Polskę nie-

podległości     

(o czym 

b l i ż e j            

w dalszej  

a r t y k u ł u ) 

Paderewski 

przez kilka 

m i e s i ę c y 

pozostawał 

premierem rządu.  

    Wydawać by się, mogło że 54-letnia 

światowa kobieta, która znała kilka języ-

ków obcych, miała okazję spotkać naj-

większe osobistości ówczesnej epoki, 

będzie idealną pierwszą damą. A jednak 

Helena Paderewska została zapamiętana 

jako postać kontrowersyjna. Przeciwnicy 

zarzucali jej, że wywierała wpływ na 

decyzje Paderewskiego, ingerowała        

w sprawy dotyczące rządu. Jeśli któryś    
z podwładnych jej męża wdał się z nią   
w konflikt, tracił stanowisko. Według 

wspomnień  Adama Grzymały-

Siedleckiego „potrafiła z domowym 

interesem albo nawet z jakąś swoją ner-

wową pretensją, wtargnąć do gabinetu 

Paderewskiego, gdzie on odbywał ofi-

cjalną konferencję”. Przedmiotem drwin 

stało się też jej nietypowe hobby– ho-

dowla kur… 
Antonina Korsakówna 

Pierwsza żona Ignacego Paderewskiego 

Ignacy Jan Paderewski z żoną Heleną 

„Lalki Pani Paderewskiej” 

19 letni Paderewski z siostrą Antoniną 
Foto: V.Vilkoński, Muzeum Narodowe w Warszawie 
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    Ale wróćmy do naszego bohatera. Na 

przełomie wieków czterdziestoletni  

Ignacy Paderewski lat był u szczytu sła-

wy, koncertował na całym świecie. Nie 

zapominał jednak o kraju. Wspierał wie-

le przedsięwzięć charytatywnych. 

Współfinansował budowę hotelu Bristol, 

który stał się wizytówką ówczesnej War-

szawy. Przystąpił też do spółki budują-
cej Filharmonię Warszawską i uczestni-

czył w jej otwarciu. Finansował - na 

kwotę 370 tys. franków - budowę             
w Krakowie pomnika upamiętniającego 

zwycięstwo pod Grunwaldem, a 10 lipca 

1910 roku uczestniczył w trzydniowych 

uroczystościach jego odsłonięcia. Był to 

pierwszy krok kompozytora w kierunku 

polityki.  

    W drugą dekadę XX wieku Ignacy 

Jan Paderewski wkroczył w pełni sił 

twórczych. Był pierwszą gwiazdą świa-

towych sal koncertowych. Jako artysta 

osiągnął wszystko. Wyżej wspomniane 

uroczystości grunwaldzkie rozbudziły 

jego ambicje polityczne. W 1910 roku 

we Lwowie, podczas uroczystości ob-

chodów stulecia urodzin Fryderyka Cho-

pina, wygłosił płomienne przemówienie 

patriotyczne, które potem krążyło          

w odpisach. Odtąd koncertując na całym 

świecie - w Brazylii, Argentynie, Afryce 

Południowej. Stanach Zjednoczonych      

i Kanadzie - nie tracił z oczu Polski        

i kwestii jej niepodległości. Wybuch 

wojny zastał go w jego posiadłości w 

Szwajcarii. Czując, że pojawia się szan-

sa wywalczenia dla Polski niepodległo-

ści, wraz z Henrykiem Sienkiewiczem 

utworzył Komitet Generalny Pomocy 

Ofiarom Wojny w Polsce, którego celem 

były działania charytatywne i przypomi-

nanie światu  o losie Polaków. Dla gło-

dujących rodaków szukał pomocy we 

Francji i Wielkiej Brytanii. Pojechał 

znów do Stanów Zjedno-

czonych. Od 1915 do 

1918 roku przemawiał, 

koncertował i apelował. 

Pierwsze publiczne wy-

stąpienie Paderewskiego 

miało miejsce 30 kwietnia 

1915 roku, w Chicago, 

pod ufundowanym przez 

Polonię w 1886 roku,         

a odsłoniętym 11 wrze-

śnia 1904 roku, pomni-

kiem Tadeusza Kościusz-

ki. Na wielką, patriotycz-

ną manifestację przybyło 

ponad 100 tysięcy uczest-

ników. Podczas orędowa-

nia za sprawą polskiej 

niepodległości zebrał 

miliony dolarów, których nie sposób 

przecenić w osiągnięciu ostatecznego 

celu. 

    W krótkim czasie udało mu się zbli-

żyć do doradcy prezydenta Woodrowa 

Wilsona, Edwarda House’a. Później 

spotkał się z samym prezydentem, 

któremu w styczniu 1917 roku przeka-

zał memoriał na temat Polski. Być 
może z tego powodu sprawa polskiej 

niepodległości znalazła się w słyn-

nych 14 punktach Wilsona, wedle któ-

rej ułożony miał być plan dla powojen-

nej Europy. Punkt 13 tego programu 

głosił: „Stworzenie niepodległe-

go państwa polskiego na terytoriach 

zamieszkanych przez ludność bez-

sprzecznie polską, z wolnym dostępem 

do morza, niepodległością polityczną, 
gospodarczą, integralność terytoriów 

tego państwa ma być zagwa-

rantowana przez konwencję 
międzynarodową.” 

   W sierpniu 1917 roku zo-

stał przedstawicielem na 

USA Komitetu Narodowego 

Polski z Romanem Dmow-

skim na czele.  

   Na wieść o zawieszeniu 

broni 11 listopada 1918 roku 

Paderewski wyruszył do kra-

ju. Powodowały nim patrio-

tyczne emocje, ale był też 
wzywany przez naczelnika 

państwa Józefa Piłsudskiego. 

Przez Gdańsk przybył do 

Poznania w drugi dzień Bożego Naro-

dzenia, 26 grudnia 1918 r. Entuzjastycz-

ne powitanie wielkiego artysty na po-

znańskim dworcu przekształciło się w 

wybuch Powstania Wielkopolskiego 

przeciwko Niemcom. Tak właśnie od 

Paderewskiego rozpoczęło się jedyne 

zwycięskie powstanie w całej historii 

Polski… Zaś jego skutkiem było póź-
niejsze włączenie Wielkopolski w grani-

ce odrodzonej ojczyzny, co jeszcze        

w listopadzie 1918 roku wcale takie 

pewne nie było.  

    1 stycznia 1919 r. Paderewski przybył 

do Warszawy, gdzie Piłsudski jako na-

czelnik państwa - nieformalny prezydent 

Rzeczypospolitej powierzył wielkiemu 

artyście misję utworzenia rządu, co na-

stąpiło 16 stycznia 1919 r. Ignacy Pade-

rewski został premierem. Dramatyczna 

sytuacja polityczna Polski u zarania nie-

podległości, zagrożenie ze strony Nie-

miec i Rosji, anarchia wewnętrzna - 

wszystko to zmuszało Piłsudskiego          

i Paderewskiego do podziału ról. Pade-

rewski stał się mężem stanu. Był preze-

sem Rady Ministrów RP, a jednocześnie 

ministrem spraw zagranicznych i prze-

wodniczącym delegacji polskiej na Kon-

ferencję Pokojową w Paryżu.   

    Jednak mistrz fortepianu nie posiadał 

żadnych doświadczeń, ani przygotowa-

nia do pracy na tym stanowisku, często 

sam podkreślał, że jego jedyną pasją jest 

muzyka i tylko warunki zmusiły go 

do działalności publicznej. Początkowe 

poparcie Naczelnego Wodza Piłsudskie-

go związane było ze wspólną koncepcją 
utworzenia na wschodzie Europy bloku 

państw sprzymierzonych z Rzeczpospo-

Fundator pomnika  przemawia podczas jego         

odsłonięcia. Kraków, 15 lipca 1910 roku 

Powitanie Ignacego Paderewskiego na dworcu w Poznaniu 

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Naczelnik Państwa Piłsudski i premier Paderewski 



 

  www.kalety.pl 

litą. Jednak Paderewski pokładał wielką 
rolę w poparciu Ameryki, zaś Piłsudski 

starał się zachować pełną neutralność od 

zachodu. Wspólna fascynacja szybko 

przerodziła się w nienawiść. 
    Ustąpił ze stanowiska premiera nie-

spełna rok później, 10 grudnia 1919 r., 

ponieważ frakcje sejmowe nie były za-

dowolone z ustaleń konferencji pokojo-

wej w Paryżu, na której razem z Dmow-

skim reprezentowali Polskę. Premierowi 

nie udało się wynegocjować trwałego 

przyłączenia Galicji Wschodniej do Pol-

ski. Po podaniu się do dymisji wyjechał 

do Szwajcarii do swojej willi Riond 

Bosson, w pobliżu jeziora Genewskiego, 

gdzie komponował i oddawał się pracy 

charytatywnej. Wrócił na krótko do Pol-

ski w kulminacji wojny polsko-

bolszewickiej w 1920 roku. Został wy-

słannikiem rządu polskiego do Ligi Na-

rodów. Wkrótce jednak, jeszcze w 1921 

roku, zrezygnował z tej funkcji.  

   Przez następne 20 lat przede wszyst-

kim koncertował. W politykę angażował 

się początkowo jedynie w umiarkowa-

nym stopniu. Po zamachu majowym       

z 1926 roku coraz ostrzej oponował 

przeciw nowemu autorytarnemu syste-

mowi władzy. W ich szwajcarskiej po-

siadłości, w styczniu 1934 roku, zmarła 

Helena Paderewska. W 1936 roku był 

jednym z głównych animatorów tzw. 

Frontu Morges, inicjatywy na rzecz kon-

solidacji antysanacyjnej opozycji, na-

zwanej tak od miejscowości w Szwajca-

rii, gdzie miał swoją willę (Riond Bos-

son leży nieopodal Morges). Organizacja 

ta, opozycyjnie nastawiona wobec pol-

skiego reżimu autorytarnego, miała cha-

rakter centroprawicowy, a jednym z jej 

głównych założycieli był gene-

rał Władysław Sikorski. Front Morges 

domagał się demokratyzacji życia poli-

tycznego w kraju, ale również postulo-

wała wybór Paderewskiego na prezyden-

ta Polski. 

    26 maja 1939 roku Paderewski prze-

szedł zawał serca przed planowanym 

koncertem w Nowym Jorku, na który 

zostało wyprzedanych ok. 16 tys. bile-

tów. Dzięki staraniom lekarzy powrócił 

do zdrowia, ale nigdy nie odzyskał już 
pełnej sprawności.  

   Po wybuchu II wojny świato-

wej artysta wszedł w skład władz Polski 

na uchodźstwie. Został przewodniczą-
cym Rady Narodowej Rzeczypospolitej 

Polskiej w Londynie, która stanowi-

ła substytut Sejmu na emigracji. We 

wrześniu 1940 roku, mimo podupadają-
cego ciągle zdrowia, udał się raz jeszcze 

do USA, by działać na rzecz Polski. 

Spowodował między innymi uzyskanie 

przez rząd Sikorskiego kredytów na 

uzbrojenie Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie. W czasie II wojny światowej 

jego nazwisko naziści niemieccy umie-

ścili na liście wrogów III Rzeszy, 

w  tzw. „Czarnej Księdze”. 

    Ignacy Jan Paderewski zmarł 

na zapalenie płuc 29 czerwca 1941 roku    

o jedenastej rano, w pokoju hotelowym 

Hotelu Buckingham na Manhattanie. 

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, 

że od wielu lat cierpiał na raka jelita 

grubego, który dał przerzuty do płuc.  

   P i e r w o t n i e  p o c h o w a n o  g o 

na Narodowym Cmentarzu w Arling-

ton w pobliżu Waszyngtonu. Jednak 29 

czerwca 1992 roku trumnę z jego pro-

chami sprowadzono do Polski, gdzie 

spoczęła w krypcie archikatedry św. 

Jana w Warszawie. Paderewski został 

pośmiertnie odznaczony orderem wojen-

nym Virtuti Militari. 

   Pianista zgromadził wokół siebie spory 

majątek. Uzyskał go dzięki swemu ta-

lentowi oraz koncertom w Ameryce i na 

całym świecie. Wspierał materialnie 

biednych, potrzebujących, sponiewiera-

nych, a zwłaszcza tych, którzy walczyli 

o wolność Polski. Czynił to cicho i bez 

rozgłosu. Natomiast dokładał intensyw-

nych starań, aby głosić chwałę Polski. 

Jego pieniądze przyciągały niestety rów-

nież wiele interesownych osób. Szcze-

gólnie dramatyczny okres nastąpił po 

śmierci żony Heleny w 1934 r. Sprawa 

opieki nad Paderewskim już wówczas 

była największym skandalem 

obyczajowym na świecie. Nie-

przychylne opinie ciągnęły się 
zwłaszcza za osobistym sekreta-

rzem pianisty Sylwinem Straka-

czem i Heleną Lubke, dawną 
sekretarką żony. Para ta miała 

izolować mistrza od otoczenia, 

czyhając na jego majątek. Zanie-

pokojony depresją i odosobnie-

niem pianisty, sam Sikorski przy-

wiózł z Paryża opiekunkę , którą 
krótko potem znaleziono martwą 

w pokoju hotelowym. Na zakończoną 
tragicznie ostatnią podróż do Nowego 

Jorku Paderewskiego namówił właśnie 

Strakacz.  

   Pianista cały swój majątek zapisał pol-

skim instytucjom. Najwięcej kontrower-

sji wzbudził jednak zapis z 1930 r.,         

w którym generalnym wykonawcą jego 

woli uczynił Strakacza, ten jednak po 

śmierci twierdził, że Paderewski nie 

zostawił żadnego testamentu. Pojawiły 

się informacje, że na podstawie bez-

prawnych pełnomocnictw, Strakacz        

w zmowie z prawnikiem Henrym Vallot-

tonem przez 7 lat okradali majątek mi-

strza, przyznając sobie dodatkowo bar-

dzo wysokie honoraria. Relację z wyda-

rzeń związanych z testamentem Pade-

rewskiego opisała Simone Giron, szwaj-

carska przyjaciółka Paderewskiego. 

Przez dziesiątki lat broniła jego ostatniej 

woli. Wzięła udział w 30 procesach 

przeciwko Strakaczowi i Vollattonowi, 

w efekcie skazana na grzywny, a nawet 

na 2 miesięczny pobyt w więzieniu.      

W 1948 r. odnaleziono testament Pade-

rewskiego i zrehabilitowano Simone 

Giron. 

    Strakaczowi odebrano majątek, ale 

sprawa dotycząca potężnych dotacji fi-

nansowych na rzecz różnych instytucji    

w Polsce, nie znalazła epilogu. Książka 

Giron, wydana w 1996 roku w Polsce, 

spowodowała reakcję córki Sylwina 

Strakacza. W 2001 r. sąd okręgowy        

w Krakowie uznał, że zawarte w książce 

twierdzenia naruszają dobre imię i pa-

mięć Sylwina Strakacza, co w 2002 r. 

podtrzymał sąd apelacyjny.  

     Nazwisko Paderewskiego znalazło 

się na tabliczkach ulic wielu miejscowo-

ści w Polsce. Uznanie znalazł nawet        

w oczach komunistów, którzy starali się 
wymazać z pamięci innych twórców II 

Rzeczpospolitej, w tym Piłsudskiego,           

a zwłaszcza zaś Dmowskiego. Z maleń-
kiej wsi na polskich kresach doszedł na 

szczyty artyzmu i władzy, wkroczył na 

najważniejsze salony świata. Nazywano 

go największym pianistą swoich czasów. 

Geniuszem. Ale też człowiekiem z ja-

kiejś innej rzeczywistości, błędnym ry-

cerzem pragnącym zawsze czynić dobro.  

    Nigdy nie był politykiem w pełnym 

tego słowa znaczeniu. Dlatego też m.in. 

nie uniósł ciężaru premierostwa w pań-
stwie o tak trudnej sytuacji wewnętrznej 

i zagranicznej, jaką była odrodzona 

Rzeczpospolita. Według historyków 

byłby raczej świetnym prezydentem. 

Niestety czasy, w których przyszło mu 

żyć, nie dały mu tej szansy. Zawsze jed-

nak będzie przez nas pamiętany jako 

przykładny patriota i genialny pianista, 

który wygrał Polskę u Wilsona na forte-

pianie...   

Riond Bosson, Szwajcarska willa Paderewskich 

Jacek Lubos 


