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W tym odcinku opowiem wam o celebrycie z początku dwudziestego wieku. O mężczyźnie, którego życiorys 

był tak ekscytujący, że wielu z nas mogłoby mu go pozazdrościć. Mówię tutaj o Ignacy Paderewskim.  

 

Paderewski urodził się w rodzinie zubożałej szlachty. Zubożały to znaczy, że jego rodzina miała wcześniej 

pieniądze, ale z tych pieniędzy niewiele zostało. Jego matka umarła krótko po porodzie, a ojciec został 

zabrane do rosyjskiego więzienia, kiedy Paderewski miał 3 lata. Ten moment, kiedy Rosjanie przyszli po Jana 

Paderewskiego zapadł muzykowi w pamięci. To znaczy, że pamiętał go całe życie. Powód tego aresztu też 

nie był bez znaczenia. Ojciec bohatera brał udział w Powstaniu Styczniowym. Jeśli słuchaliście podcastu o 

Tadeuszu Kościuszce to już pewnie wiecie co to jest powstanie, ale jeśli słuchajcie mnie teraz pierwszy raz 

szybko wam powiem - powstanie to taka organizacja Polaków. W 18 i w 19 wieku w Polsce kilka powstań, 

ponieważ Polacy chcieli odzyskać niepodległość chcieli znowu mieć swój kraj. Większość z tych Powstań 

Kończyła się fiaskiem, niepowodzeniem, porażką, a osoby, które brały w nich udział bardzo często trafiały 

do więzienia na przykład na Syberię. 

 

 Kiedy ojciec małego Paderewskiego też trafił do więzienia, zajęła się nim jego ciotka, a w jej domu było 

bardzo dużo muzyki. I prawdopodobnie dzięki temu on sam również został muzykiem nie możemy 

powiedzieć, że był takim cudownym dzieckiem jak Mozart ,który komponował kiedy miał dopiero 4 lata. Nic 

z tych rzeczy. Paderewski dostał się do konserwatorium Muzycznego w Warszawie. dopiero kiedy miał 12 

lat. To była ta sama szkoła, do której chodził Fryderyk Chopin i być może dlatego w późniejszej karierze 

Paderewski bardzo często grał Chopina. W tej szkole poznał też swoją pierwszą żonę. Ożenił się kiedy miał 

21 lat i wkrótce urodziło się jego dziecko, syn. Niestety żona zmarła przy porodzie, a jego syn był bardzo 

ciężko upośledzony. Być może z powodu tej traumy Paderewski zaczął bardzo dużo i ciężko pracować. Kiedy 

miał 24 lat tak naprawdę jeszcze nie zrobił żadnej kariery, ale miał trochę szczęścia, możemy powiedzieć że 

to był łut szczęścia, który go spotkał. W Krakowie poznał Helena Modrzejewska. No i teraz mały test -  kim 

była Helena Modrzejewska? Jeśli słuchasz mojego podcastu dłużej niż 2 lata, to pewnie wiesz, bo w odcinku 

numer 5 opowiadałam historię polskiej aktorki, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych tam zrobiła 

wielką karierę. Jeśli nigdy nie słyszałeś o Modrzejewskiej, to prawdopodobnie dlatego, że na Netflixie nie 

ma filmów  z końca 19 wieku. Modrzejewska była bardzo charyzmatyczną osobą. miała dużo energii i kiedy 

spotkała Paderewskiego. pomyślała, że on jest do niej bardzo podobny. Pewnie dlatego została jego 

mentorką. Uznała, że chłopak miał talent trzeba coś z tym zrobić! Wybrała trochę pieniędzy wśród 

znajomych i namówiła Ignacego, żeby pojechał do Wiednia uczyć się lepiej grać na pianinie, Przypomnę ci, 

że paderewskim miał już wtedy 24 lata. Mimo to tak ciężko pracował w tym Wiedniu, że naprawdę zostało 

wirtuozem. W 1987 roku miał miejsce jego debiut w Wiedniu. I coś kliknęło, coś się udało, porwał tłum, 

publiczność od razu go pokochała. Może chodziło o jego look? Bo wyglądał dość specyficznie. Miał kręcone, 

rude włosy. Możemy powiedzieć,  miał burzę kręconych włosów. a do tego błękitne oczy. Wszędzie w 

internecie piszą, że był bardzo przystojny. No nie do końca się z tym zgadzam, bo generalnie myślę że Polacy 

nie są najprzystojniejszym narodem. (Wybaczcie, jeśli macie męża albo chłopaka z Polski ) No ale nie sądzę, 

żeby był bardzo przystojny. Może raczej chodziło o charyzmę. Jak dla mnie on wyglądał trochę jak punk w 

latach 80. Taka alternatywka. Wkrótce po debiucie wyruszył w trasę koncertową po Anglii, a potem do USA. 

Tam zaczęło się szaleństwo. Szaleństwo, które nawet miało swoją własną nazwę  - Paddymania, czyli 

szaleństwo na punkcie Paderewskiego. Żeby zrozumieć skąd wynikało to szaleństwo, musicie sobie 
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wyobrazić Stany Zjednoczone na przełomie 19 i 20 wieku. Rewolucja przemysłowa sprawiła, że wiele rodzin, 

wiele osób bardzo się wzbogaciło. Powstały takie fortuny jak na przykład fortuna Rockefellerów. Ci ludzie 

mieli kulturalni mieli ogromną potrzebę pokazać społeczeństwu, że są kulturalni, więc chętnie wydawali 

pieniądze na kulturę, na operę, na koncerty, na teatr. Na pewno nie można powiedzieć że byli skąpcami, bo 

Paderewski mógł zarobić za jeden koncert nawet 8 tysięcy ówczesnych dolarów, co na dzisiejsze dolary to 

jest jakieś 240000 $ za 1 koncert, a jedna trasa koncertowa mogła mieć nawet 50 koncertów. A takich tras 

koncertowych po Stanach Zjednoczonych Paderewski miał 20 w życiu. Jak możecie sobie wyobrazić, jego 

fortuna stała się nagle ogromna. Jeździł po Stanach Zjednoczonych luksusowymi autami i spał w 

luksusowych hotelach. Też dlatego, żeby stworzyć wokół siebie taką aurę ekstrawagancji, bo to bardzo 

podobało się nowobogackim Amerykanom. Jak już mówiłam wcześniej, kobiety szalały za nim. Nawet 

mówiło się, że niektóre przychodziły na koncerty z nożyczkami, żeby po koncercie spróbować obciąć jeden 

lok z tej burzy rudych włosów.  Żeby nie wyszło na to, że cała kariera paderewskiego polegała tylko na jego 

wyglądzie muszę Wam też trochę powiedzieć, jak on grał. Po pierwsze grał dużo Chopina, po drugie grał 

bardzo mocno uderzając w klawisze, co było charakterystyczne, trochę agresywne i na pewno bardzo 

energiczne. Teraz możecie posłuchać fragmentu koncertu Paderewskiego z 1937 roku, który był elementem 

filmu pod tytułem “Sonata księżycowa”. Paderewski miał wtedy 76 lat. Chociaż nie miał zbyt wiele czasu 

między koncertami w wolnych chwilach próbował też komponować. Jego kompozycje inspirowane były też 

Mozartem, ale również Chopinem. Napisał też jeden utwór operowy, który nazywał się “Manru”. “Manru” 

to opera, która opowiada o trójkącie miłosnym między góralką Ulaną (góralka to dziewczyna, która mieszka 

w górach, a szczególnie w Tatrach), Manru, który był jej mężem i cyganem oraz cyganką Azą. Jeśli chcecie 

posłuchać tej opery, jest dostępna na YouTubie. Link do niej dam w komentarzu (w opisie odcinka). 

Paderewski bardzo dużo pieniędzy przeznaczał na różne sprawy polskie. Na przykład fundował stypendia 

dla sierot i ofiar różnych represji politycznych.  W 1910 ufundował też pomnik Władysława Jagiełły, czyli 

króla, który w 1410 odniósł wielkie zwycięstwo nad krzyżakami. MOżemy powiedzieć nad Niemcami. 

Podczas odsłonięcia tego pomnika Paderewski przemawiał do Polaków i znowu, usłyszeli go, emocjonowali 

się jego słowami i znowu uwierzyli, że można wygrać tę sprawę, że można odzyskać niepodległość. 

Kiedy Paderewski odniósł już wiele muzycznych sukcesów, nadarzyła się okazja, żeby Polska znowu mogła 

być wolna. Mówię tutaj o pierwszej wojnie światowej. KOnflikt między wrogami POlski - Prusami, i Rosją, i 

Austrią dawał nadzieję na ponowne poruszenie polskiej sprawy. Ktoś jednak musiał odegrać [rolę] tego 

przyjaciela i pamiętać o Polsce, kiedy mapa Europy będzie miała nowe granice. Potrzebowaliśmy do tego 

Amerykanów. Podczas 1 Wojny światowej, kiedy Paderewski był w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał z 

wieloma bogatymi Amerykanami, występował w radiu, występował przed publicznością i szczerze, 

dramatycznie opowiadał Amerykanom o sytuacji w Polsce. Wielu z nich nawet nie wiedziało, czym jest 

Polska i dlatego jest to takie ważne, żeby ten kraj znowu wrócił na mapę świata.   

Przez ten czas artysta nawet przestał koncertować, bo był tak zaangazowany w sprawe polską. W końcu 

udało mu się dotrzeć do prezydenta USA Woodrowa Wilsona, który w memorandum przed kongresem 

powiedział: 

Uznaję za oczywiste, że mężowie stanu wszędzie na świecie zgodni są, że powinna istnieć zjednoczona, 

niepodległa i autonomiczna Polska.  

W listopadzie 1918 roku Paderewski przypłynął do Polski. Pierwszym miastem, w którym był był Poznań, 

gdzie Polacy byli bardzo podekscytowani tym, że wkrótce będą niepodległo. Poznań i Wielkopolska były w 

ogóle pierwszym terytorium, któremu udało się uwolnić. W międzyczasie paderewski został delegatem na 
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konferencji w Wersalu. Na pewno słyszeliście o Traktacie Wersalskim, który zakończył pierwszą wojnę 

światową. Potem już wszystko było z górki. Utworzył rząd i został premierem. Jednak nowa wolna Polska 

nie była radosnym krajem. Po początkowej euforii okazało się, że panuje w niej okropna bieda. To były też 

czasy choroby, to były też czasy kompletnie rozstrojonej ekonomii, bezrobocia i chaosu. Rok później 

Paderewski zrezygnował z funkcji premiera, ale nadal był reprezentantem Polski na różnych 

międzynarodowych konferencjach. I to może być dla Was ciekawe, że jako jeden z niewielu ludzi na takich 

konferencjach kompletnie nie potrzebował tłumacza, bo znał biegle siedem języków obcych. Zastanawiam 

się, kiedy on się ich nauczył, skoro ciągle koncertował albo komponował. 

Czas płynął. Paderewski osiadł na dobre w Szwajcarii. Wcale się mu nie dziwię, bo Szwajcaria jest 

przepięknym krajem, a on jako, chyba jeden z niewielu, mógł sobie finansowo pozwolić na takie luksusy. 

Kiedy w latach trzydziestych widmo nazizmu było już bardzo widoczne w całej Europie, w jego domu 

spotykało się wielu myślicieli, wielu demokratów, którzy angażowali się w gorące dyskusje i próbowali 

znaleźć rozwiązanie tego problemu. Oczywiście nie udało się i w trzydziestym dziewiątym wybuchła wojna, 

a Paderewski znów wrócił do Stanów Zjednoczonych, żeby ponownie angażować Amerykanów w sprawę 

Polską. 

W czterdziestym pierwszym roku Amerykanie zorganizowali tydzień Paderewskiego. W ciągu tego tygodnia 

odbyło się 6 tysięcy koncertów, żeby uczcić karierę i życie artysty. W tym samym roku Paderewski 

zachorował i zmarł w Nowym jorku. Prezydent Roosevelt zgodził się wyjątkowo pochować go na cmentarzu 

w Arlingtonie, czyli obok Waszyngtonu, ale ponieważ artysta zawsze mówił, że chce zostać pochowany w 

polsce, to dopiero w 92 roku jego szczątki zostały przeniesione do Polski.  

Nie wiem, czy zauważyliście, jak dużo wielkich ludzi przed śmiercią albo w ciągu życia mówi “Chcę zostać 

pochowany na ziemi moich przodków.” Powiem wam szczerze, że mnie jest kompletnie obojętne, gdzie 

będę pochowana. Ale może po prostu jeszcze jestem trochę za młoda, żeby o tym myśleć. No cóż.  

To była biografia Ignacego Paderewskiego. Jak mogliście posłuchać naprawdę jego życie było pełne różnych 

wydarzeń i, co jak dla mnie najbardziej interesujące, pełne wielu podróży ii spotkań z nowymi ludźmi. Myślę, 

że nawet jeśli nie jesteście fanami muzyki klasycznej, to historia tego mężczyzny choć trochę was 

zainteresowała. Więcej na jego temat możecie przeczytać na przykład na stronie culture.pl albo posłuchać 

w podcaście po angielsku Stories from the Eastern West, który wam serdecznie polecam, bo jest tam kilka 

naprawdę fajnych odcinków nie tylko na temat Polski, ale też Czech czy wschodnich Niemiec. 

Tymczasem chciałam Was też bardzo serdecznie zaprosić na nowe kursy, które otwieramy na Polski Daily. 

To będą kursy grupowe online. I szczególnie może was zainteresować kurs konwersacyjny. Wszystkie 

szczegóły tego kursu znajdziecie na stronie www.polskidaily.eu/kursy.  
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