Ignacy Paderewski
Rytm jest muzyki tętnem. Równa się biciu
serca, świadczy o jego istnieniu, dowodzi o
jego żywotności.
Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego,
Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina.
A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego
nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy
złotem lite, posępne czamarki, krakowskie
rogatywki, szlacheckich brzęk szabel,
naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi
zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże
cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki,
modlitwy serc stroskanych, niewoli ból,
wolności żal, tyranów przekleństwo i
zwycięstwa radosna pieśń.
Źródło: O Szopenie. Mowa wygłoszona na obchodzie szopenowskim w
filharmonii dnia 23 października 1910, Lwów 1911, s. 20.
https://culture.pl/pl/galeria/portrety-ignacego-janapaderewskiego-galeria

Historia, nauka i kultura to nie bzdura.
„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i
trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych,
codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy.
Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych
innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym
wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”
Ignacy Paderewski

Ignacy Jan Paderewski – dla
ojczyzny i sztuki
Na jego koncerty na całym świecie przychodziło tysiące słuchaczy, miał
przyjaciół wśród elity artystycznej i politycznej, był osobą znaną i
wpływową.

Pianista, kompozytor, działacz
niepodległościowy, minister spraw
zagranicznych, premier i kolekcjoner dzieł sztuki.
Ignacy Jan Paderewski miał charakterystyczny
styl. Burza rudych włosów i stroje koncertowe fin
de siècle znalazły swoje odzwierciedlenie
w karykaturze Sir Lesliego
Warda, zamieszczonej w brytyjskim
tygodniku Vanity Fair w grudniu 1899 roku.
Oryginalna akwarela karykatury pianisty
prezentowana jest w National Portrait
Gallery w Londynie.

Brytyjska królowa Elżbieta Matka wpisała do swojego diariusza:

"Gra tak przecudnie, z taka siłą wyrazu i głębokim uczuciem.
Myślę naprawdę, że zupełnie dorównywa Rubinsteinowi".
Wkrótce został pierwszym Polakiem odznaczonym Orderem Imperium Brytyjskiego.

Służba Ojczyźnie
Cieszyłem się swoim powodzeniem. (…) Wiedziałem też, że już
pokochałem Amerykę.
Ignacy J. Paderewski, Pamiętniki,
spisała Mary Lawton, Kraków 1967

Nieformalny ambasador Polski, filantrop, rzecznik niepodległości Polski, szczególnie
zaangażowany w dzieło odzyskania niepodległości. Dotarł do prezydenta USA
Thomasa Wilsona, któremu przekazał memoriał dotyczący konieczności odbudowy
niepodległego państwa polskiego, co miało odzwierciedlenie w orędziu prezydenckim
do kongresu.
1. Po wybuchu I wojny światowej Paderewski działał w Generalnym Komitecie
Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, założonym przez Henryka Sienkiewicza w Vevey
w Szwajcarii. Wspierano ludność cywilną i uchodźców, a działalność charytatywna
ochroniła terytorium Polski przed epidemią.
2. Przebywając w USA Paderewski zorganizował ok. 300 spotkań połączonych
z koncertami, podczas których przemawiał i zachęcał do udzielania pomocy
walczącej o wolność Polsce.
Celebryta swoich czasów - rozumiał znaczenie mediów i potrafił z nimi
współpracować.

,, Cała ta sprawa interesowała mnie zresztą bardzo, a zawsze lubiłem przemawiać
publicznie. Łatwość przemawiania, datująca się jeszcze z czasów młodości, okazała się
wiele lat później bardzo cenna w mojej karierze politycznej.”
3. Pod koniec 1918 roku w Warszawie działał rząd niepodległej Polski. Trwały walki
z Ukraińcami o Lwów. Niemcy wciąż zajmowali ziemie polskie zagarnięte przez Prusy
podczas zaborów.
Pod koniec grudnia 1918 - Ignacy Paderewski wraz z żoną i członkami angielskiej
misji wojskowej, przybył do Gdańska na pokładzie statku "Concorde". Odwiedził
Poznań. Następnego dnia przed hotelem "Bazar", w którym zatrzymał się pianista
defilowała polska społeczność Wielkopolski. Doszło do starć z niemiecką
kontrmanifestacją. Padły strzały. Wybuchło powstanie wielkopolskie. Trwało do 16
lutego 1919 roku, gdy rozejm w Trewirze zakończył walki - Wielkopolska wróciła do
Polski.
Czytaj więcej na https://nowahistoria.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-ignacy-jan-paderewski-dla-ojczyzny
sztuki,nId,2628926#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Pianista , który został Premierem
Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie
po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was,
dla nas i dla całej ludzkości.
Źródło: L.U.C z płyty
„39/89 Zrozumieć Polskę”

https://paris.pan.pl/ignacy-jan-paderewski-pianista-ktory-zostal-premierem/

4. Po przyjeździe do stolicy Paderewski włączył się wir działań politycznych. Podjął się
mediacji między Józefem Piłsudskim a stronnictwem Romana Dmowskiego. W dniu
16 stycznia 1919 roku został premierem, pełniąc również - przez pewien czas –
funkcję ministra spraw zagranicznych.
5. Ignacy Paderewski - premier i Roman Dmowski - minister spraw zagranicznych,
reprezentowali Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. 28 czerwca 1919 w Sali
Lustrzanej pałacu wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat
pokojowy z Niemcami, kończący I wojnę światową. Jednym z jego postanowień było
przyznanie Polsce Pomorza Wschodniego bez Gdańska i znacznej część
Wielkopolski, a na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku zapowiedziano plebiscyty.
Gdańsk stał się Wolnym Miastem. Podpisy w imieniu Polski złożyli pod dokumentem
Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.
Tak mówił w polskim Sejmie w 1919 r. , odpowiadając na krytykę, jaką pod adresem
zabiegającej o swe interesy Polski kierowały polityczne i dziennikarskie kręgi na
Zachodzie:

“Aczkolwiek jest łatwiej tysiąc twierdz zburzyć, tysiąc miast obrócić w perzynę, niż jeden
przesąd obalić, uważam, że nadeszła chwila, aby oto w tej izbie powstał głos wielki i
potężny, głos polskiego ludu, zadając kłam stanowczy tym wszystkim bezpodstawnym
zarzutom zagranicznym…”.
Paderewski miał świadomość, że jego bezpartyjny rząd jest przejściowy. W grudniu
1919 podał się do dymisji. Był premierem niecały rok.
6. Ignacy Paderewski nie zrezygnował z zaangażowania na rzecz Polski. W trakcie
wojny polsko - bolszewickiej 1920 roku powrócił do kraju i został wysłannikiem rządu
polskiego do Ligi Narodów. Nadal koncertował i prowadził działalność charytatywną.
7. Wybuch II wojny światowej - wszedł w skład władz Polski na uchodźstwie - został
przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. We
wrześniu 1940 roku udał się do USA, by zabiegać o kredyty na uzbrojenie Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie.

Serce Paderewskiego
Ignacy Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku na Manhattanie.
Tuż przed śmiercią Ignacy J. Paderewski ustnie przekazał siostrze,
Antoninie Paderewskiej Wilkońskiej, towarzyszącej bratu do ostatnich
chwil życia, swą wolę, by pochowano go w wolnej Polsce, a jego serce
pozostawiono w Ameryce.

Portret Ignacego Paderewskiego autorstwa Zbigniewa Czermańskiego

"Naród polski okryty głęboką żałobą po pamięci I.J. Paderewskiego traci z Jego
odejściem od nas na zawsze jednego z największych swych duchów przewodnich.
Cześć Jego pamięci!"
Premier Rządu RP na uchodźstwie i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski

Ignacy Paderewski został pochowany na cmentarzu wojskowym Arlington
w Waszyngtonie. W 1992 r. jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone
w Archikatedrze św. Jana w Warszawie.
https://www.pilsudski.org/en/collections/publications-online/127-serce-paderewskiego

Wszystkie kobiety Ignacego Paderewskiego –
Antonina , dwie Heleny, Anette i Sara.

Co takiego miał w sobie, że kobiety traciły dla
niego głowy? Może to, że miał delikatne, kobiece
rysy twarzy i burzę złocistorudych włosów, A
może raczej o pewne zagubienie osieroconego
we wczesnym dzieciństwie chłopca, sprawiające,
że w kobietach budził się instynkt macierzyński,
który kazał im się nim zaopiekować? Może talent
artysty i jego dobroć.
Czytaj więcej na: https://nowahistoria.interia.pl/drogi-dowolnosci/news-ignacy-jan-paderewski-dla-ojczyzny-isztuki,nId,2628926#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=firefox

Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów.
Ignacy Paderewski
Źródło: „Przekrój”, wydania 2828–2844, wyd. Czytelnik, 1999, s. III.

Ignacy Jan Paderewski był światową supergwiazdą, ale nie jest przesadą
stwierdzić, że nie zdziałałby wiele, gdyby nie kobiety.
1. Ignacy ożenił się w wieku 21 lat z Antoniną Korsakówną i został ojcem. Niestety

jego żona , tak jak jego matka zmarła wkrótce po narodzinach syna, który był ciężko
chory i sparaliżowany. Został sam z wymagającym stałej opieki chłopcem, czuł, że
jego nadzieje na karierę legły w gruzach. Syn zmarł w wieku 21 lat.
2. Ignacy popadł w depresję z której wyciągnął go jego przyjaciel, skrzypek Władysław
Górski, a jego żona Helena zaopiekowała się pogrążonym w rozpaczy Paderewskim.
Władysław zgodził się nawet na to, by wziąć pod opiekę małego Alfreda, aby Ignacy
mógł bez przeszkód zacząć znów koncertować.
Helena była piękną kobietą z wielkimi czarnymi oczami. Zakochała się w Ignacym z
wzajemnością. Ignacy miał wyrzuty sumienia, że nie godzi się odbijać żony
przyjacielowi, ale Helena postanowiła o tę miłość zawalczyć. Władysław przez lata nie
widział, albo widzieć nie chciał, że żona wzdycha do jego przyjaciela. Wreszcie nie
wytrzymał i zażądał rozwodu, na co Helena ochoczo przystała, jednak zgromadzenie
wystarczających powodów, aby zawarte w Kościele małżeństwo mogło zostać
oficjalnie unieważnione, ciągnęło się w nieskończoność ( 17 lat) . Było to nie do
zniesienia dla zakochanej Heleny, która pisała wciąż listy do Ignacego o swojej miłości
do niego. Paderewski skwapliwie korzystał z pomocy przyjaciół, ale póki jego
dobrodziejka była zamężna z innym, uważał się za człowieka wolnego.

3. Tymczasem pojawiła się kolejna kobieta gotowa pomagać mu w karierze. Była to
44 letnia Helena Modrzejewska, bogini teatru. Ignacy był kilkanaście lat młodszy od
Heleny.
"Przy fortepianie głowa Paderewskiego w aureoli złotych włosów i
delikatne niemal kobiece rysy sprawiały wrażenie jakiegoś anioła
Botticellego albo Fra Angelica. Grając, tak był pochłonięty muzyką,
że ta intensywność przeżycia miała działanie aż hipnotyczne" wspominała Modrzejewska

Postanowiła ufundować mu stypendium, by mógł kształcić się dalej za granicą, a gdy
nie chciał przyjąć pieniędzy, pomogła mu je zarobić organizują występy z jego
udziałem.
4. Za zarobione pieniądze Paderewski mógł wyjechać na studia do Wiednia, do
Teodora Leszetyckiego, który zgodził się go ugościć. Pan domu miał piękną żonę
Anette, której polecił zająć się gościem, a ona zakochała się w Ignacym i rozwinął się
między nimi romans. Zdradzony małżonek postanowił pozbyć się rywala, załatwiając
mu posadę na uczelni w Strasburgu. Ignacy wyjechał, napisawszy wcześniej dla
kochanki utwór, słynny Menuet G-dur.
5. Anette poznała Ignacego ze swoją przyjaciółką, Sarą Brancovan, która
zachwycona jego koncertami wkrótce zajęła w jego sercu jej miejsce.
6. W 1898 roku Helena Górska otrzymała unieważnienie małżeństwa, jako powód
podała, że gdy je zawierała, była niepełnoletnia. Rok później dopięła swego i po
kilkunastu latach oczekiwania w końcu została panią Paderewską.

Zła żona czy troskliwa towarzyszka życia?
Wiersz o złej żonie

"Ona Naczelnika Państwa i stany sejmujące i ministrów
w kupie, za nic ma. Kręci Polską, niczym łyżką w zupie".
Jan Lechoń

"On jest człowiek niepospolity, ma duże braki, ale i olbrzymie zalety - ona zaś, swą
wulgarnością, śmiesznymi ambicjami, i mściwością w stosunku do ludzi, którzy nie skaczą
przed nią na dwóch łapkach, psuje wszystko".
Roman Dmowski

Zła żona czy troskliwa towarzyszka życia?
1. Helena była wobec małżonka niesłychanie zaborcza. Kiedy został premierem,
nieraz wkraczała na oficjalne zebrania, powołując się na błahostki.
2. Chciała wpływać na decyzje męża, ingerowała w sprawy dotyczące rządu, a ci,
którzy zaszli jej za skórę, natychmiast tracili stanowiska.
3. Za plecami Paderewskiego odsyłała petentów, często znamienitych dyplomatów,
decydując o tym, kto może się z nim spotkać i na jak długo, a nawet zaglądała do jego
korespondencji. Zdarzało się , że gubiła ważne dokumenty lub przerwać posiedzenie
rady ministrów, bo mąż musi zjeść obiad.
4. Przedmiotem niewybrednych żartów było też nietypowe hobby żony premiera, czyli
hodowla rasowych kur.
5. Godziła się na jego popularność i na to, że miał dużo fanek i że miał słabość do
wydawania pieniędzy i pomocy charytatywnej. Ignacy chciał się podobać, trwonił więc
pieniądze na jedwabne koszule, kamizelki, fraki, lakierki i półbuty robione na miarę w
Londynie, futrzane płaszcze, drogie spinki do zegarków czy papierośnice. To
szlachetne postępowanie nadwyrężało dość mocno majątek pianisty, podobnie jak
jego nietrafione inwestycje i rozrzutność.
Żona Helena zmarła w 1934 r., co bardzo przeżył, po latach wspominał, że nikt
nie dbał o niego tak, jak ona.

Źródło:
Artykuł Natalii Jeziorek - Wszystkie kobiety Ignacego Paderewskiego
Więcej: https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23135322,wszystkie-kobiety-ignacegopaderewskiego.html Cytaty pochodzą z książki Iwony Kienzler: "Paderewski. Ulubieniec Kobiet"
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