
Jego ojciec, Jan Paderewski, by! ad-
ministratorem du"ych posiad!o#ci 
ziemskich i dzia!aczem podziemia 

opozycyjnego. Matka Poliksena, z domu 
Nowicka, zmar!a zaledwie kilka miesi$cy 
po narodzinach syna. Nied!ugo pó%niej 
ch!opiec na rok tra&! pod opiek$ krewnych, 
poniewa" ojca wsadzono do wi$zienia za 
zwi'zki z powsta(cami styczniowymi. Po 
wyj#ciu na wolno#) ponownie si$ o"eni!  
i zamieszka! z rodzin' w mie#cie Sudy!ków 
niedaleko Szepietowki. 

Ma!y Ignacy od najm!odszych lat prze-
jawia! zainteresowanie muzyk'. Pocz't-

kowo bra! lekcje fortepianu u prywatnego 
nauczyciela, by w wieku 12 lat wyjecha) do 
Warszawy i tam sta) si$ studentem kon-
serwatorium. Poza instrumentem g!ów-
nym uczy! si$ kontrapunktu i harmonii. 
Jego talent nie od razu zosta! dostrze"ony. 
Nauczyciele poradzili mu nawet wybór 
innego instrumentu. Próbowa! swych si! 
na *ecie, klarnecie, fagocie, rogu, a nawet 
puzonie, ale fortepian pozosta! w cen-
trum jego zainteresowa(. Dopi'! swego  
i ci$"k' prac' uzyska! dyplom z wyró"nie-
niem. Po uko(czeniu studiów otrzyma! 
posad$ nauczyciela #redniego fortepianu, 
a tak"e udziela! prywatnych lekcji muzyki  
i wyst$powa! na prywatnych przyj$ciach.  
W 1880 roku po#lubi! Antonin$ Korsa-
kówn$, ale ich szcz$#cie nie trwa!o d!ugo. 
Pó! roku po narodzinach syna – Alfreda, 
Ignacy zosta! wdowcem. Alfred okaza! si$ 
niepe!nosprawny i zmar! w 1901 na powi-
k!ania zwi'zane z chorob' kr'"enia.

Po tragedii rodzinnej Paderewski posta-
nowi! wyjecha) do Berlina, by dalej si$ tam 
kszta!ci) oraz komponowa). Za granic' 

pozna! wiele ciekawych osób, w tym s!ynn' 
aktork$ Helen$ Modrzejewsk', która, za- 
fascynowana jego gr', ufundowa!a stypen-
dium na dalsze kszta!cenie m!odego pia-
nisty. Ignacy wyjecha! do Wiednia, gdzie 
uda! si$ od razu do Teodora Leszetyckiego. 
Mistrz, wys!uchawszy gry Paderewskiego, 
mia! pono) ze smutkiem w g!osie powie-
dzie): „Za pó%no, za pó%no”. Mimo wszyst-
ko zgodzi! si$ udziela) mu lekcji i chyba 
ostatecznie si$ do niego przekona!, bo po-
tem sam poleci! m!odego artyst$ na posad$ 
nauczyciela fortepianu w Strasburgu.

W 1887 roku odby! si$, fantastycznie 
przyj$ty, debiut Paderewskiego w Wied-
niu. Wkrótce pianista otrzyma! propozycje  
z Pary"a i Londynu. Do stolicy Francji po-
jecha! w marcu 1888 roku i da! recital w sali 
Erarda. Miasto mówi!o potem tylko o nim, 
og!aszaj'c przybycie z Polski najwi$kszego 
artysty od czasów Chopina. Gorzej by!o  
z publiczno#ci' londy(sk'. Po pierwszym 
koncercie, 9 maja 1890, krytycy nie zosta-
wili na piani#cie suchej nitki. Zarzucono 
mu manieryczn' gr$ i sentymentalizm 
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kompozycji. Nazwano go nawet „kowalem 
fortepianu”. Paderewski jednak si$ nie zra-
zi!, a na pochwa!y nie musia! d!ugo czeka). 
Systematycznie przybywa!o ludzi, zachwy-
conych jego wirtuozeri' i autentycznym 
prze"ywaniem muzyki. Melomani nie tyl-
ko uwielbiali go s!ucha), ale te" patrze), jak 
wspaniale wygl'da przy fortepianie i z jak' 
elegancj' porusza si$ po scenie.

S!awa Paderewskiego szybko dotar!a za 
ocean i ju" w 1891 roku pianista po raz 

pierwszy wsiad! na statek p!yn'cy do No-
wego Jorku. Ameryka(ska publiczno#), 
g!odna artystów z osobowo#ci' i b!ysko-
tliw' technik', od razu go pokocha!a. Ob-
wo!ano go najwi$kszym z wielkich, królem 
pianistów, czarodziejem fortepianu. Wiele 
miast zabiega!o o jego wyst$py, tote" trasy 
koncertowe trwa!y miesi'cami. Nadmier-
ny wysi!ek odbi! si$ w ko(cu na zdrowiu 
m!odego wirtuoza. Kontuzja r$ki omal 
nie zako(czy!a przedwcze#nie jego karie-
ry. Na szcz$#cie chirurg Friedrich Lange 
przeprowadzi! udan' operacj$. Tymcza-
sem ho!ubiony przez publiczno#) Pade-
rewski zdecydowa! si$ zamieszka) na sta!e  
w USA. Nadal odwiedza! jednak Polsk$.  

Kupi! tu przepi$kny dworek w K'#nej Dol-
nej, gdzie pomieszkiwa! od 1897 do 1903 
roku. Na !amach „Boston Transcript” za-
prasza! Amerykanów, aby odwiedzali K'#-
n', gdy" „blisko tu z Tatr, a nawet z Pary"a 
– jedynie 33 godziny poci'giem”. Go#cin-
no#) jego obejmowa!a tak"e s'siadów ze 

wsi – nieraz mieli sposobno#) przys!uchi-
wa) si$ grze pianisty, gdy ten )wiczy! na 
#wie"ym powietrzu. 

W 1899 roku Paderewski o"eni! si$  
z Helen' Górsk'. Wkrótce ma!"onkowie 
postanowili zmieni) miejsce zamieszka-
nia. Wybór pad! na Szwajcari$ i posiad-
!o#) Riond-Bosson, po!o"on' w dystryk-
cie Vaud, kilometr od miasta Morges. Ze 
wzniesienia na pó!nocnym brzegu jeziora 
roztacza! si$ cudowny widok na Alpy. Dom 
otacza!y budynki gospodarcze. By!y tu wa-
rzywnik i sad, szklarnie i stawy, ros!a wino-
ro#l. To miejsce sta!o si$ azylem Paderew-
skich na ponad 40 lat. Tu odpoczywali, tu 
przyjmowali go#ci i przyjació!. +ona artysty 
z pasj' oddawa!a si$ nie tylko zarz'dzaniu 
maj'tkiem, ale tak"e hodowli rasowych 
kur, które sprowadza!a z ca!ego #wiata.

Dochód pianisty rós! w niezwyk!ym tem-
pie. Jego ameryka(skie trasy koncertowe 
przynosi!y setki tysi$cy dolarów, co na ów-
czesne czasy by!o sum' bajo(sk'. Paderew-
ski znalaz! si$ nawet w „Ksi$dze rekordów 
Guinessa” jako najlepiej op!acany pianista 
w historii. Po Ameryce podró"owa! w!as-

nym, znakomicie wyposa"onym wagonem 
kolejowym, który dawa! mu namiastk$ 
domu. Mia! tam oczywi#cie fortepian,  
a tak"e niewielk', ale wygodn' sypialni$  
i pokój jadalny. W podró"y towarzyszy-
!a mu ca!kiem liczna #wita: ameryka(ski  
i angielski impresario, skarbnik i ksi$gowy, 
lokaj Marcel, stroiciel fortepianów, dwóch 
portierów – Augustus i Charles, a tak"e 
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osobisty kucharz, czarnoskóry James Coo- 
per. Tym wagonem Paderewski przemierza! 
Ameryk$ wielokrotnie, daj'c nawet 100 
koncertów w czasie jednej trasy. Zapewne  
z my#l' o chwili odpoczynku, w przededniu 
I wojny #wiatowej artysta kupi! rancho San 
Ignacio niedaleko Paso Robles w hrabstwie 
San Luis Obispo. Na 2000 akrów jaki# czas 
pó%niej poleci! zasadzi) winoro#le szczepu 
Zinfandel, a gdy podros!y, pobliska York 
Mountain Winery robi!a z nich wyborne 
wino.

Niestety, napi$ty terminarz nie pozwoli! 
Paderewskiemu cieszy) si$ d!ugo sielsk'  
atmosfer' s!onecznej Kalifornii. Podró"o-
wa! po ca!ym #wiecie, od Ameryki Po!u-
dniowej po Australi$ i Now' Zelandi$. Jed-
n' z takich dalekich podró"y odby! w 1904 
roku, a relacje z niej #wiadcz' o poziomie 
kultury ówczesnych Australijczyków. Cza-
sopismo „,e Bulletin” 14 lipca opisywa!o 
jego wyst$p w Melbourne w taki sposób: 
„Odk'd Melbourne sta!o si$ miastem, ni-
gdy jeszcze nie byli#my #wiadkami czego# 
takiego jak trzy tygodnie temu. Wtedy to  
w miejskim ratuszu zjawi! si$ pan Paderew-
ski. Ogromny t!um zgromadzi! si$ przed 
budynkiem, krzycz'c i klaszcz'c, a" d!o-
nie im zdr$twia!y, a gard!a ochryp!y. Wita! 
w ten sposób przybysza z dalekich stron. 
Od samego pocz'tku artysta zyska! pe!ni$ 
w!adzy nad publiczno#ci'. Przyjecha! do 
nas ze wszystkimi swoimi darami i mu-
zyczn' perfekcj', za któr' jest podziwiany 
w Europie i Ameryce. Jednak przyj$cie go 
na niedawnym koncercie w Sydney sta!o 
w du"ej sprzeczno#ci z ogólno#wiatowym 
zachwytem. W czasie koncertu niektórzy 
niemuzykalni s!uchacze postanowili opu-
#ci) sal$ zaraz po tym, gdy zaspokoili swoj' 
ciekawo#). Z utworu na utwór Paderewski 
gra! dla coraz mniejszej liczby ludzi. Po 
wyst$pie artysta by! mocno poruszony. Po-
dzi$kowa! tym, którzy zostali, zarzuci! za# 
brak honoru i szacunku dla go#cia oko!o 
500 dezerterom. Poirytowany nazwa! ich 
niczym innym jak dzikusami i stwierdzi!, 
"e nigdy si$ z czym# takim nie spotka!, na-
wet na Dzikim Zachodzie”.

-wiatowe tournée Paderewskiego urwa!o 
si$ z chwil' wybuchu I wojny #wiatowej. Pia-
nista w poczuciu wi$zi z narodem porzuci! 
na kilka lat karier$ artystyczn', by w!'czy) 
si$ w dzia!alno#) polityczn' i reprezento-
wa) interes Polski poza jej granicami. Wy-
korzystuj'c sw' popularno#) na Zachodzie, 
zbiera! fundusze na pomoc o&arom wojny 
i by! jednym ze wspó!za!o"ycieli komitetów 
pomocy Polakom w Pary"u i Londynie.  
W 1915 wraz z Henrykiem Sienkiewiczem 
za!o"y! w Vevey Szwajcarski Komitet Ge-

neralny Pomocy O&arom Wojny w Polsce. 
Tego samego roku wyjecha! do USA, gdzie 
przed ka"dym koncertem przemawia! na 
temat postulowanej przez niego niepodleg- 
!o#ci Polski. W krótkim czasie uda!o mu 
si$ zbli"y) do doradcy prezydenta Wilsona, 
Edwarda House’a. Dzi$ki tej znajomo#ci  
w styczniu 1917 przekaza! prezydentowi 
memoria! na temat Polski. By) mo"e z tego 
powodu sprawa niepodleg!o#ci naszego 
kraju znalaz!a si$ w s!ynnych 14 punktach 
Wilsona.

W sierpniu 1917 Paderewski zosta!  
w USA przedstawicielem Komitetu Naro-
dowego Polskiego z Romanem Dmowskim 
na czele. Po powrocie do kraju Pi!sudskiego 
równie" i Paderewski powróci! do Polski. 
25 grudnia 1918 pojawi! si$ w Gda(sku, 
sk'd uda! si$ do Poznania. Jego przybycie  
i entuzjastyczne przywitanie sta!o si$ im-
pulsem do wybuchu powstania. Po przy-
je%dzie do Warszawy artysta spotka! si$  
z Pi!sudskim i podj'! roli mediatora po- 
mi$dzy nim a obozem Dmowskiego. 16 sty- 
cznia 1919 zosta! premierem, pe!ni'c 
równie" funkcj$ ministra spraw zagra-
nicznych. Reprezentowa! Polsk$ na kon-
ferencji w Pary"u, zako(czonej podpi-
saniem traktatu wersalskiego. Wiedzia!, 
"e jego gabinet ma charakter wy!'cznie 
przej#ciowy, dlatego w grudniu 1919 po-
da! si$ do dymisji. Nast$pnie wyjecha! 
do Szwajcarii, aby odpocz') od polityki. 
Powróci! jednak do kraju w kulminacji 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920. Zo-
sta! wys!annikiem rz'du polskiego do Ligi 
Narodów. Wkrótce jednak, w 1921 roku, 
zrezygnowa! z tej funkcji. Cho) spe!nia! si$  
w roli polityka, chcia! by) tak"e artyst'.

W 1922 roku ponownie wyjecha! do 
USA. Jego pierwszy po d!ugiej przerwie 
koncert zebra! w nowojorskiej Carnegie 
Hall ca!' kulturaln' elit$ miasta. Chc'c wes-
prze) bezrobotnych ameryka(skich muzy-
ków, da! w Madison Square Garden recital, 
na który przyby!o 16 tysi$cy ludzi. Wkrótce 
te" wyruszy! w kolejn' podró" swoj' ko-
lejow' salonk'. Nied!ugo dane mu jednak 
by!o cieszy) si$ "yciem koncertuj'cego mu-
zyka. -wiat szykowa! si$ do kolejnej wojny, 
a sprawy ojczyzny by!y mu zbyt drogie, by 
móg! sta) z boku i tylko patrze). Po #mierci 
Pi!sudskiego w 1935 Paderewski wspó!two-
rzy! tzw. Front Morges. Po wybuchu II woj-
ny #wiatowej wszed! w sk!ad w!adz Polski 
na uchod%stwie. Zosta! przewodnicz'cym 
Rady Narodowej w Londynie, która stano-
wi!a substytut sejmu na emigracji.

Po raz ostatni przyjecha! do Ameryki 6 li-
stopada 1940 roku. Zatrzyma! si$, jak zwy-
kle, w hotelu Gotham, jednak kilka tygodni 
pó%niej przeniós! si$ do ta(szego Buckin-
gham. Brakowa!o mu pieni$dzy. Pomimo 
zaawansowanego wieku by! bardzo aktyw-
ny. Stara! si$ przekona) Amerykanów, by 
pospieszyli ze wsparciem dla Brytyjczyków. 
Radiowa sie) Columbia przekaza!a ten apel 
8 grudnia. W trakcie audiencji u prezydenta 
Roosevelta Paderewski prosi! o interwencj$ 
w sprawie Polaków we Francji pod rz'dami 
Vichy. Uporczywe wysi!ki propagandowe  
i dyplomatyczne przynosi!y jednak mizerne 
efekty. Autorytet z minionych lat i legenda 

$ğV]�]�NRQFHUWX�FKDU\WDW\ZQHJR� 
3DGHUHZVNLHJR�Z������URNX

'RNXPHQW�]�SRUWX�QD�(OOLV�,VODQG� 
Z�1RZ\P�-RUNX�VWZLHUG]DMÈF\�SU]\E\FLH�
3DGHUHZVNLHJR�Z�VW\F]QLX������

)UDJPHQW�OLVWX�]�ZïDVQRUÚF]Q\P� 
SRGSLVHP�DUW\VW\

Sylwetki

85+Lľ)L�L�0X]\ND�����

83-87 Paderewski.indd   85 4/5/11   11:59:42 AM



Sylwetki

wirtuoza nie wystarcza!y, by sterowa) zawi-
!ymi meandrami polityki lat 40.

W maju 1941 roku Ignacy Jan Paderewski 
powróci! z Palm Springs do Nowego Jorku, 
a miesi'c pó%niej, 22 czerwca, mimo pa-
nuj'cego upa!u i ci$"kiego, wilgotnego kli-
matu postanowi! przemówi) na spotkaniu 
weteranów w Oak Ridge. Mia! ju" wtedy 
prawie 81 lat i cho) umys! dzia!a! sprawnie, 
cia!o coraz bardziej s!ab!o. Nie wiadomo, 
kto namówi! mistrza, by zamiast zwycza-
jowego wina wypi! szklank$ coca-coli, ale 
wiadomo, "e spowodowa!o to katastrofalne 
nast$pstwa. Zwyk!e przezi$bienie b!yska-
wicznie przekszta!ci!o si$ w zapalenie p!uc. 
Tydzie( trwa!a walka o "ycie pianisty, która 
zako(czy!a si$ 29 czerwca o 11 rano w jego 
pokoju hotelowym. Nast$pnego dnia pre-
mier Rz'du RP na uchod%stwie i Naczel-
ny Wódz gen. W!adys!aw Sikorski wyda! 
rozkaz nr 11, w którego ostatnich s!owach 
napisa!: „Naród polski, okryty g!$bok' "a-
!ob' po pami$ci I. J. Paderewskiego, traci  
z Jego odej#ciem od nas na zawsze jednego 
z najwi$kszych swych duchów przewod-
nich. Cze#) Jego pami$ci!”.

-mier) Paderewskiego powinna zako(-
czy) jego histori$, jednak wiele jeszcze lat 
mia!o up!yn'), zanim nad trumn' zrobi!o 
si$ faktycznie cicho. Pocz'tkowo zosta! po-
chowany w Arlington ko!o Waszyngtonu. 
Dopiero w 1992 roku szcz'tki sprowadzo-
no do Polski, czemu towarzyszy!a burzliwa 
dyskusja, gdzie nale"y je pochowa). Roz-

wa"ano Wawel, ale ostatecznie 
skorzystano z propozycji Jerzego Waldor.a 
by spocz'! w krypcie archikatedry #w. Jana 
w Warszawie, tu" obok Sienkiewicza. Za-
gadk' pozostawa!a sprawa serca mistrza. 
Krótko przed #mierci' poprosi! swoj' sio-
str$, Antonin$ Wilkowsk', by zosta!o ono 
w Ameryce. Jan Smole(ski – w!a#ciciel 
zak!adu pogrzebowego organizuj'cego ce-
remoni$ – spe!ni! t$ wol$, zabalsamowa! 
serce i czeka! na informacj$, gdzie ma zo-
sta) pochowane. Jednak cztery miesi'ce po 
#mierci Paderewskiego jego siostra tak"e 
zmar!a i nie mia! ju" kto zdecydowa). Osta-

tecznie przedsi$biorca sam umie#ci! urn$  
w mauzoleum cmentarza Cypress Hill. 
Sta!o si$ to 21 grudnia 1945 roku po cichu  
i bez #wiadków. Mija!y lata. Serce odnalaz!o 
si$ zupe!nie przypadkowo w 1959 roku, gdy 
Conrad J. Wycka ze szwagrem Henrykiem 
Archackim wybrali si$ na zwiedzanie pi$k-
nego nowojorskiego cmentarza. W niszy 
nr 25 bocznej nawy mauzoleum z os!upie-
niem odkryli napis „Ignacy Jan Paderew-
ski, 1860-1941”. Archacki zbada! spraw$  
i gdy wszystko wyja#ni!, rozpocz'! starania 
o nowe miejsce pochówku. Kongres Polonii 
Ameryka(skiej zwleka! wiele lat z zaj$ciem 
si$ spraw', a" w 1986 roku podj$to decy-
zj$, by urn$ umie#ci) w tzw. Ameryka(skiej 
Cz$stochowie w Doylestown. To zako(czy-
!o tu!aczk$ serca, ale nie zako(czy!o innych 
sporów wokó! artysty.

Gdy nie wiadomo, o co chodzi, zwykle 
chodzi o pieni'dze. Paderewski za "ycia 
zgromadzi! prawdziw' fortun$, na któ-
r' ró"ni ludzie mieli oczywi#cie chrapk$. 
Cho) trudno w to uwierzy), procesy s'do-
we zwi'zane ze spraw' testamentu pianisty 
trwa!y jeszcze w 2002 roku. Wszystko za-
cz$!o si$ jednak znacznie wcze#niej, zaraz 
po zako(czeniu wojny. Siostra artysty, któ-
rej przekaza! ca!y maj'tek, prze"y!a go led-
wie o kilka miesi$cy. W ostatniej woli swo-
im jedynym spadkobierc' uczyni!a Sylwina 
Strakacza, sekretarza i przyjaciela Paderew-
skiego. On za# zleci! likwidacj$ maj'tku 
szwajcarskiemu mecenasowi Henry’emu 

Vallotonowi. B$d'c dale-

ko, Strakacz nie mia! wi$k-
szej kontroli nad poczynaniami obrotnego 
prawnika. Ów za# korzysta! z ka"dej okazji, 
by drog' bardziej lub mniej legaln' przy-
w!aszczy) sobie jak najwi$cej. W spraw$ 
wkrótce wmiesza!y si$ tak"e w!adze PRL. 
Paderewski chcia!, aby spor' cz$#) jego ma-
j'tku otrzyma!y uniwersytety we Lwowie  
i Poznaniu, Konserwatorium Warszawskie 
oraz gimnazjum jego imienia w Poznaniu. 
Komuni#ci zignorowali wol$ zmar!ego  
i wszystko przekazali Uniwersytetowi Ja-
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giello(skiemu. Po!o"yli te" !ap$ na wielu 
innych cennych przedmiotach. By!o to 
mo"liwe po zrzeczeniu si$ przez Strakacza 
wszelkich praw spadkowych pod wp!ywem 
gró%b i nacisków z polskiej strony. Zamiast 
niego w!a#cicielem spadku sta! si$ przyrod-
ni brat Paderewskiego, Józef, nauczyciel 
mieszkaj'cy w Bydgoszczy. By!a to wystar-
czaj'ca furtka dla re"imu, by dobra) si$ do 
sporej cz$#ci maj'tku. Zacz$li od bi"uterii  
i najcenniejszych dzie! sztuki. Poupychane 
w workach i skrzyniach, sk!adano je w piw-
nicach poselstwa w Bernie. Od jesieni 1951 
roku partiami przyje"d"a!y do Warszawy. 
W spisie transportu z 10 wrze#nia widnie-
je m. in. 31 z!otych przedmiotów, sznury 
pere!, srebra i trzy obrazy (Siemiradzkiego  
i Stanis!awskiego). 23 stycznia 1952 roku 
kustosz Muzeum Narodowego pokwitowa! 
odbiór 8 dokumentów z podpisami królów 
polskich, 8 gra&k Leona Wyczó!kowskiego, 
itp. Ewidencja, która jest do wgl'du w ar-
chiwum MSZ, zawiera kilkaset bardzo cen-
nych dla kultury polskiej dzie!. Muzeum 
Narodowe nie posiada ich w swoich zbio-
rach. Jedynie niepe!na kolekcja porcelany  
z Dalekiego Wschodu pokazywana jest co 
jaki# czas jako spadek po Paderewskim. 
Cenny ksi$gozbiór, po przewiezieniu wago-
nem kolejowym do Warszawy, umieszczono 
w zawilgoconych magazynach na S!u"ewcu. 
Fortepian koncertowy Steinwaya, ku rozpa-
czy Jerzego Waldor.a, zosta! zrujnowany 
przez m!odych muzyków w Warszawskim 
Konserwatorium. Bi"uteria, numizmaty  
i medale ze szlachetnych kruszców tra&!y 
przez „Des$” po cenach umownych do wy-
branych lub wskazanych osób.

Józef Paderewski otrzyma! wszystko, 
co nie mia!o "adnej warto#ci historycznej  
i minimaln' materialn', m.in. star' garde-
rob$ i po#ciel. Staruszkowi, dorabiaj'ce-
mu do g!odowej emerytury korepetycja- 
mi z matematyki, MSZ przesy!a!o co kwar-
ta! niewielk', z!otow' zaliczk$. Raz tylko, 
po d!ugich pro#bach, otrzyma! szwajcar-
skie zastrzyki warto#ci czterdziestu kilku 
franków. Gdy zacz$li przyje"d"a) zacho- 
dni dziennikarze, przeniesiono go z jed-
nopokojowego mieszkania w wal'cej si$  
ruderze do dwupokojowego w solid-
niejszym domu. A kiedy zacz'! ogarnia) 
wyobra%ni' ogrom maj'tku (cz$sto pod-
pisywa! upowa"nienia dla adwokatów 
sprzedaj'cych ró"ne posiad!o#ci), radcy 
prawni z MSZ poinformowali go, "e zgod-
nie z testamentem odziedziczy! tylko legat 
w wysoko#ci jednego tysi'ca dolarów rocz-
nie. Otrzyma go, gdy spieni$"one zostan' 
ruchomo#ci i nieruchomo#ci spadku. Nie 
zobaczy! tej sumy do #mierci.

Posiad!o#) w Riond-Bosson coraz bar- 
dziej pustosza!a i popada!a w ruin$. W roku  
1953 budynek sprzedano. Nabywc' by! 
Aga Khan III, który chcia! zamieni) j'  
w muzeum Paderewskiego. Cena wynios!a 
454 000 franków. Niestety, muzeum nigdy 

nie powsta!o. Komu#, wida), na tym zale-
"a!o. Ca!a afera z testamentem by!a wielk' 
kompromitacj' szwajcarskiego wymiaru 
sprawiedliwo#ci. Po serii tajemniczych 
w!ama(, kradzie"y i innych nieprzyjem-
no#ci, Aga Khan sprzeda! Riond-Bosson 
pewnemu handlarzowi byd!a. Ten z kolei – 
rze%nikowi. Posiad!o#) przechodzi!a z r'k 
do r'k, coraz bardziej niszczej'c. W roku 
1957 w!adze kantonu Vaud zaplanowa!y  
w tym miejscu autostrad$ i zrówna!y z zie-
mi' ogromny, pi$kny park. Z domu stop-

niowo znika!o wszystko, !'cznie z klam- 
kami i kranami. W roku 1966 budynek zbu-
rzono. Dzi# nie ma po nim nawet #ladu.

Podobny los spotka! ameryka(skie ran-
cha pianisty oraz ziemi$ w San Paulo. Spie-
ni$"ono szwajcarskie, japo(skie i argenty(-
skie papiery warto#ciowe oraz zrealizowano 
trzy ameryka(skie polisy ubezpieczeniowe 
na "ycie na !'czn' kwot$ 650 tysi$cy do- 
larów.

Spory i wzajemne oskar"enia pomi$dzy 
rodzinami bliskich Paderewskiemu osób 
trwaj' praktycznie do dzi#. Jeszcze w 2002 
roku krakowski s'd apelacyjny nakaza! wy-
dawnictwu PWM przeprosi) córk$ Sylwina 
Strakacza za twierdzenia zawarte w ksi'"ce 
„Tajemnica testamentu Paderewskiego” au-
torstwa Simone Giron de Pourtales. Autor-
ka w ostrych s!owach oskar"a!a w niej Stra-
kacza o spisek na "ycie pianisty i ukrycie 
jego testamentu, by zagarn') ca!y maj'tek 
dla siebie.

Wielcy ludzie zawsze maj' wokó! siebie 
mnóstwo przyjació!, ale tak"e tych, którzy 
wkradaj'c si$ w ich !aski, próbuj' co# zys- 
ka) dla siebie. Historia Paderewskiego to 
pi$kna karta w dziejach muzyki i Polski, 
ale ma te" ciemn' stron$. Dobrze, "e Mistrz 
nie musia! tego wszystkiego ogl'da).  ■
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