Spojrzenie znad Warty
Materiał –
brąz, mosiądz, marmur,
piaskowiec włoski
Projekt polskiego artysty - rzeźbiarza
Maksymiliana Biskupskiego
Pomnik ok. 3 metry wysokości i waży ponad 2 tony.
Data powstania rok 2000

Willa w posiadłości Rond-Bosson
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Na tropie Polaków

Ignacy Jan Paderewski. Pomnik,
Genewa
Geneza

I

dea uczczenia 80 rocznicy objęcia przez Ignacego
Jana Paderewskiego funkcji Delegata
Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Narodów w
Genewie zrodziła się w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej pod koniec
1999 roku. Inicjatorem był minister Bronisław
Geremek, a honorowy patronat sprawował następnie
minister, profesor Władysław Bartoszewski. Polskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajęło się też
organizacją uroczystości.
20 listopada 2000 roku w Sali Zgromadzeń Pałacu
Narodów w Genewie, głównej siedzibie Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Europie (dawna siedziba
Ligi Narodów) odbyła się uroczystość odsłonięcia
pomnika – kompozycji plastycznej (tablice i
popiersie) poświęconej wybitnemu mężowi stanu,
kompozytorowi i pianiście – Ignacemu Janowi
Paderewskiemu. Odsłonięcia dokonał Minister
Spraw Zagranicznych RP prof.. Władysław
Bartoszewski, w obecności m.in. Prezydenta
Konfederacji Szwajcarskiej Adolfa Ogi, Zastępcy
Sekretarza Generalnego ONZ w Europie, Władimira
Piotrowskiego oraz około 800 zaproszonych gości
(m.in. dyplomatów, polityków, artystów i działaczy
polonijnych). Ceremonię uświetnił koncert
fortepianowy w wykonaniu Janusza Olejniczaka
oraz występ kobiecego Kwartetu Smyczkowego Amar
Corde. Prezentowano utwory I.J. Paderewskiego i
Fryderyka Chopina. Monument wykonany według
projektu polskiego rzeźbiarza Maksymiliana
Biskupskiego (największe z upamiętnień
znajdujących się w Pałacu Narodów) ulokowano w
foyer, przy wejściu do Sali Głównej.
Miejsce często odwiedzane przez uczniów i ich
opiekunów ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie
RP przy Biurze ONZ w Genewie.
Ciekawostka
Pałac Narodów (Palais des Nations) w Genewie,
budowany w latach 1929 – 1936, według projektu
wspólnego: C. Broggi, J. Flegenheimer, C. Lefèyre,
H.P. Nènot i J. Vago jako siedziba Ligi Narodów.
Dziś mieści się w nim Organizacja Narodów
Zjednoczonych, siedziba europejska.
Położenie
Szwajcaria, 1211 Genèva 10, Palais des Nations, Ave
de la Paix 14,
Dojazd
Autobusy linii: 5, 8, 15, 28, F, V i Z; tramwaje: 13,15
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Ignacy Jan Paderewski,
którego droga do sławy wiodła
poprzez sale warszawskiego
konserwatorium, koncertowe
występy w miastach polskich,
pogłębianie muzycznej wiedzy
w Wiedniu, aż po paryski
debiut z roku 1888, będący
najprawdziwszą sensacją
noworocznego sezonu muzycznego. Potem, przez
koncertowe sale Brukseli,
Pragi, Budapesztu, Wiednia,
Hamburga, Bukaresztu,
Londynu, późną jesienią
1891 r. rozpoczął Paderewski
swój „podbój Ameryki”,
oczarowując tamtejszą
publiczność i stając się na
całe lata bożyszczem
amerykańskiej Polonii.
Zawiązane wówczas więzy,
zacieśniające się w miarę upływu lat podczas

kolejnych wyjazdy, stały się, z czego początkowo
artysta
zapewne
w ogóle
nie
zdawał
sobie
sprawy,

podstawą jego już czysto politycznego życiorysu.
Sławny, a zarazem majętny artysta, poczuwający się
nie tylko do moralnego, ale i finansowego wspierania
społecznych inicjatyw znajdującego się pod zaborami
narodu, był w dziejach Polski zjawiskiem
unikatowym.
Podziw dla czysto
muzycznego kunsztu
Paderewskiego
wydatnie
wzmacniała duma z
jego
przemawiających do
wyobraźni, zwłaszcza amerykańskiej Polonii,
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pozaartystycznych sukcesów. Do 1910 roku
angażował się przede wszystkim w promowanie
znaczących kulturalnie i społecznie przedsięwzięć.
Wsparł finansowo wydawanie w USA czasopisma
„Freedom and Art.”, w maju 1894r. przesłał 2 tysiące
franków na fundusz
budowy pomnika
Chopina w Żelazowej
Woli, w latach 18981902 związał swoje
nazwisko i finanse (122
tysiące koron) ze
wznoszonym w
Zakopanem sanatorium
przeciwgruźliczym. Te i
inne, podobne działania
(ofiarował Poznaniowi w
1931r. spiżowy pomnik Wilsona), jak chociażby
pożyczki czy zapomogi dla znajdujących się w
trudnym materialnym położeniu twórców, to
charakterystyczny rys postępowania Paderewskiego.
Pierwsze publiczne wystąpienia artysty o wyraźnie
politycznym charakterze miało miejsce w czasie
przyjęcia w Nowym
Jorku (kwiecień
1893). Jako
„poddanemu cara
”, łatwiej
przychodziło
Paderewskiemu
demonstrowanie
swojego stanowiska
wobec zaborcy pruskiego czy austriackiego.
Przekazanie znacznej kwoty na pomoc dla ofiar
sprawy wrzesińskiej w grudniu 1901r., nabycie 50
akcji poznańskiego Banku Ziemskiego czy
ufundowanie w Krakowie z okazji obchodów 500
rocznicy
Grunwaldu Pomnika
Grunwaldzkiego
wykonanego
przez Antoniego
Wiwulskiego.
Paderewski był
świadomy wagi
owego
wydarzenia,
czemu
jednoznacznie
dał wyraz w
stwierdzeniu:
„Niech każdy
Polak i Litwin każdy, z dawnych dzielnic Ojczyzny
czy zza oceanu, spoglądają na ten pomnik jako na
znak wspólnej przeszłości, świadectwo wspólnej
chwały, zachętę do wspólnej a owocnej pracy”. Siłą
faktów stawał się Paderewski - szczególnie w oczach
amerykańskiej Polonii – rzeczywistym, a nie jedynie
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symbolicznym,
narodowym
przywódcą.
Sam pisał „
Władza mnie
nie nęci,
powaga ojca
narodu nie
pociąga,
pośledniejsze
stanowisko pożytecznego syna Ojczyzny najzupełniej
mi wystarczy”. Już w styczniu 1915 roku staje
wspólnie z
Henrykiem
Sienkiewiczem na
czele Komitetu
powołanego w
Vevey, a
udzielającego
pomocy finansowej
ofiarom wojny na
ziemiach polskich. Znalazł honorowych protektorów
tych działań we Francji, Wielkiej Brytanii, a także na

amerykańskiej ziemi. Od końca 1915 roku obok roli
„wielkiego jałmużnika” i duchowego przywódcy
amerykańskiej Polonii, zaczął zajmować pozycję
inspiratora polityków amerykańskich przez
wskazywanie im rosnącego znaczenia sprawy
polskiej. Jego wizyty
w Białym Domu nie
miały już tylko
kurtuazyjnego
charakteru. Też, jako
reprezentant
powstałego w
szwajcarskiej
Lozannie
(15.07.1917), a
działającego w Paryżu,
Komitetu Narodowego
Polskiego poparł ideę
rozbudowy Armii
Polskiej formowanej we Francji. W pierwszych
dniach 1919 roku nie było w Polsce osoby mogącej
dorównać popularnością Ignacemu Janowi
Paderewskiemu. W oczach wielu jawił się, jako
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jedyny kandydat
godny objęcia urzędu
prezydenta
odrodzonej
Rzeczypospolitej
Polskiej. Pierwszym
etapem
wprowadzającym
Paderewskiego na ten
urząd miało być objecie stanowiska premiera
Republiki Polskiej 16 stycznia 1919r.Liczono, że
gabinet „fachowców” pod jego przewodnictwem
doprowadzi do rychłej i autentycznej konsolidacji
narodowej w kraju oraz zapewni należne Polsce
miejsce pośród państw zwycięskiej koalicji podczas
rozpoczynającego się właśnie paryskiej konferencji
pokojowej. Jednak dyplomatyczna działalność
Paderewskiego wywołała nie tylko nieprzychylne
reakcje opinii publicznej, a także wzmożenie się
nastrojów opozycyjnych w Sejmie. W konsekwencji
9 grudnia 1919r. Józef Piłsudski zdymisjonował
gabinet Paderewskiego, a sam ustępujący Premier
stwierdził: „w obecnej chwili odpowiedzialność za
stworzenie rządu nie ja powinienem ponosić”.
Początkowo nie
ustąpił
definitywnie ze
sceny politycznej.
Przyjął nominację
delegata rządu na
Konferencję
Ambasadorów i w
Lidze Narodów.
Ostatecznie zraził
się do czynnego
udziału w życiu
politycznym w
marcu 1921r. (już
tylko z „obowiązku” był jednym z inicjatorów Frontu
Morges powołanego w 1936r. i od 1940 r.
Przewodniczącym Rady Narodowej w
Londynie).Koncertem listopadowym (1922) w
Cornegie Hall w Nowym Jorku rozpoczął nowy
tryumfalny pochód przez koncertowe sale całego
świata. Umiera w wieku 81 lat w Nowym Jorku, 29
czerwca 1941 r. Pochowany pierwotnie na cmentarzu
Arlington, koło Waszyngtonu. 29 czerwca 1992r.
jego prochy sprowadzono do Polski i złożono w
Katedrze św. Jana w Warszawie.
Zobacz m.in.:
Kanton Vaud, Lausanne. Salle Paderewski
Kanton Vaud, Morges. Pomnik. I. J. Paderewski
Kanton Vaud, Morges. Tablica. Muzeum
Kanton Vaud – Morges. Organy. Dar Paderewski
Kanton Genève, Genève. Pomnik. I. J. Paderewski
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