Serce Paderewskiego

Ignacy Jan Paderewski przemawia do tłumów, fot. ze zbiorów Culver Pictures, Inc,
arch. Joanny Sokołowskiej-Gwizdka
Ignacy Jan Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku. Właśnie
minęła 80-ta rocznica jego śmierci.
Danuta Piątkowska (Nowy Jork)
Cieszyłem się swoim powodzeniem. (…) Wiedziałem też, że już pokochałem
Amerykę.

Ignacy J. Paderewski, „Pamiętniki”, spisała Mary Lawton, Kraków 1967 r.
*
Po raz ostatni Ignacy Jan Paderewski przyjechał do Ameryki 6 listopada 1940 r.
Zatrzymał się, jak zwykle, w hotelu Gotham (przy 5 Alei i 55 Ulicy; dzisiaj nie
istnieje), jednak kilka tygodni później przeniósł się do tańszego Buckingham przy 6
Alei i 57 Ulicy. Brakowało pieniędzy.
Pomimo wieku Ignacy Paderewski był bardzo aktywny. Starał się przekonać
Amerykanów, by pośpieszyli z wsparciem dla Brytyjczyków. Radiowa sieć Columbia
przekazała ten apel 8 grudnia. W trakcie audiencji u prezydenta Franklina D.
Roosevelta prosił o interwencję w sprawie Polaków we Francji pod rządami Vichy.
Już w listopadzie polonijna prasa weterańska opublikowała odezwę Paderewskiego
Do Wychodźstwa, w której przedstawiał powody swego przyjazdu i nawoływał do
ofiarnej pomocy dla Polski.
Uporczywe wysiłki propagandowe i dyplomatyczne przynosiły niewspółmiernie
mizerne efekty. W Palm Beach na Florydzie, dokąd Ignacy J. Paderewski wyjechał w
styczniu 1941 r., uciekając przed przykrą nowojorską zimą, spotkał się z gen.
Władysławem Sikorskim i Stanisławem Mikołajczykiem. Spędzili razem święta
wielkanocne, dyskutując nad sposobami uzyskania dla Polski większej pomocy od
Ameryki. Sytuacja polityczna komplikowała się jednak. Możliwości sterowania jej
rozwojem były mniej niż nikłe w porównaniu do okresu I wojny światowej, kiedy
autorytet Paderewskiego sprawił, że dla sprawy polskiej udało mu się pozyskać
szereg wpływowych osobistości, wśród nich doradcę prezydenta, płk. Edwarda
House’a, a także prezydenta Thomasa W. Wilsona.
Autorytet z tamtych lat i legenda wielkiego wirtuoza nie wystarczały, by sterować
zawiłymi meandrami polityki lat 40.
W maju 1941 r. Ignacy J. Paderewski powrócił do Nowego Jorku. Ciągle czynny
wyraźnie tracił jednak siły. Jego siostra Antonina Wilkońska, zaprzyjaźnieni Sylwin i
Aniela Strakaczowie odradzali mu wyjazd do Oak Ridge, NJ, gdzie 22 czerwca miał
spotkać się z „błękitnymi weteranami“. Czerwiec owego roku był bardzo upalny.
Nieprzyjazne, spowite gorącem i wilgocią miasto zabierało resztki energii starego

człowieka. Tymczasem dzień wcześniej Niemcy uderzyli na Związek Radziecki. Całą
noc Paderewski w towarzystwie Strakacza, wtedy jego sekretarza i konsula
polskiego w Nowym Jorku, słuchał komunikatów radiowych. Następnego dnia, w
niedzielę pojechał do Oak Ridge. Wygłosił długą, płomienną mowę.
Świadkiem pamiętnego, nasyconego patriotyzmem, spotkania Paderewskiego z
Polonią na polance Zjednoczenia Polsko Narodowego w Oak Ridge był Joseph C.
Radzik, policjant polskiego pochodzenia w nowojorskiej policji (NYPD – New York
Police Department), wówczas pełniący służbę ochrony Paderewskiego. W liście
skierowanym do o. Lucjusza Tyrasińskiego 29 czerwca 1986 r., dniu dedykacji urny z
sercem pianisty w Amerykańskiej Częstochowie, wspomniał tamto wydarzenie jako
jedno z największych w jego życiu. – To know him, or to know about him, was to love
him. As an American of Polish descent he was a great inspiration to me with regard
to my Polish heritage – refleksyjnie konstatował Joseph C. Radzik. Stary Mistrz
wzruszał polskie serca drzemiące w zamerykanizowanych generacjach dawnych
imigrantów. Te pokolenia utożsamiały się, respektując swoje dziedzictwo, z
Ameryką, ale „błękitni weterani“ należeli do przeszłości. W zmienionej konstelacji
politycznej lat 40. nie mogli być głównymi bohaterami.
Spiekota i emocje towarzyszące spotkaniu na polance w Oak Ridge, zimny napój
wypity dla ochłodzenia się, spowodowały katastrofalne następstwa. Rozwinęło się
zapalenie płuc. Tydzień trwała nierówna walka. Ignacy Jan Paderewski zmarł w
kraju, który pokochał odwzajemnioną miłością, w swoim pokoju hotelowym o
godzinie 11:00 rano w niedzielę 29 czerwca 1941 r. Pochowany został z honorami
wojskowymi, za zgodą prezydenta Franklina D. Roosevelta, na amerykańskim
Cmentarzu Narodowym w Arlington. Tymczasowa mogiła znajdowała się nieopodal
Mausoleum Grobu Nieznanego Żołnierza.

Pierwsza strona nowojorskiej gazety „Sunday News” z 13 lipca 1941 r.. Pogrzeb
Ignacego Jana Paderewskiego. Kondukt żałobyny wychodzi z Katedry Św. Patryka,
arch. Joanny Sokołowskiej-Gwizdka
Jeszcze w 1986 r. podczas zwiedzania nekropolii, odwiedziłam grób polskiego
pianisty. Wtedy ciągle nie było wolnej Polski i wobec tego nie można było myśleć o
zorganizowaniu Jego powrotu do Ojczyzny, gdzie chciał spocząć. Nastąpiło to
dopiero w 1992 roku. Dokładnie w 51 rocznicę śmierci artysty, na pokładzie
amerykańskiego samolotu wojskowego, szczątki I. J. Paderewskiego przewieziono do
Polski. Do 4 lipca trwały uroczystości pogrzebowe, najpierw na Zamku Królewskim w

Warszawie, potem w Poznaniu i ponownie w stolicy, w kościele św. Krzyża, skąd w
dniu amerykańskiego święta narodowego niepodległości (Independence Day),
wyruszyła procesja do katedry św. Jana. Tam, po mszy żałobnej z udziałem
prezydentów – George’a Busha i Lecha Wałęsy, Paderewski pochowany został w
krypcie katedry. Spoczął obok Henryka Sienkiewicza.
Długo nikt nic nie wiedział o sercu. Nawet o tym, że oddzielono je od ciała. Zupełnie
przypadkowego odkrycia dokonał Conrad J. Wycka podczas zwiedzania, wraz ze
swoim szwagrem Henrykiem Archackim, nowojorskiego cmentarza Cypress Hill
(Cyprysowe Wzgórze). Zarówno groby nekropolii, jak i zbudowane w 1926 r.
mauzoleum stały się celem ich wycieczki w dniu amerykańskiego święta pamięci
narodowej (Memorial Day), przypadającego zawsze w ostatni poniedziałek maja i
zwyczajowo rozpoczynającego letni sezon. Był 1959 rok. Fascynacja obiektem wiodła
odkrywcę, co miało się wkrótce okazać, w coraz dalsze korytarze. W niszy numer 25
bocznej nawy, oznaczonej literą „G“, widniała mała marmurowa płyta z nazwiskiem;
Ignacy Jan Paderewski, oraz rokiem urodzin i śmierci: 1860 -1941. Szczęśliwy zbieg
okoliczności. Sprawę wziął w swoje ręce Henryk Archacki, wydawca, dziennikarz,
artysta grafik, wybitny działacz i historyk Polonii, gorący miłośnik polskości. Zanim
nadał jej szerszy rozgłos, zweryfikował odkrycie i ustalił kilka faktów niezwykłej
historii.
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. Pogrzebem
mistrza Paderewskiego zajął się Jan Smoleński, właściciel renomowanego domu
pogrzebowego w Greenpoincie, przy 1044 Manhattan Avenue, ale także wiceprezes
(od 1929 r.), a następnie prezes (1942-1953) Zjednoczenia Polsko Narodowego,
przez szesnaście lat również poseł w izbie niższej stanowego parlamentu w Albany,
NY, człowiek zamożny i wpływowy. We wspomnieniach nadmienił:
Do najważniejszych uroczystości, które organizowałem, należał manifestacyjny
pogrzeb w Nowym Jorku, wraz z przewiezieniem zwłok do Waszyngtonu, ś. p.
Ignacego Paderewskiego.
Jan Smoleński, zgodnie z przekazaną mu przez A. Wilkońską wolą jej brata, usunął

serce zmarłego, zabalsamował je i czekał na dalsze dyspozycje. Te nie nadchodziły.
Cztery miesiące bowiem po odejściu brata, 6 listopada 1941 r. zmarła Antonina
Wilkońska. Urna z sercem Paderewskiego nadal stała w domu pogrzebowym
Smoleńskiego. Czas uciekał. Rósł niepokój, co zrobić z tym sercem? Jan Smoleński
podjął ostatecznie decyzję umieszczenia go w mauzoleum cmentarza Cypress Hill.
Dokument nr 222146, udostępniony Henrykowi Archackiemu przez opiekuna
mauzoleum Louisa Worthingtona, zawierał wszystkie fakty związane ze
zdeponowaniem tam serca Paderewskiego 21 grudnia 1945 r., łącznie z
pozwoleniem nr 1528 na tranzyt z domu pogrzebowego, opatrzony datą 18 grudnia
1945 r. Koszt wyniósł 25 dolarów. Jan Smoleński nie nagłośnił sprawy, a po jego
śmierci 31 maja 1953 r. nikt nie znał miejsca pochowania serca wielkiego pianisty,
aż do przypadkowego odkrycia sześć lat później.

Portret Ignacego Paderewskiego autorstwa Zbigniewa Czermańskiego
Mała nisza w mauzoleum na Cyprysowym Wzgórzu była jeszcze długi czas miejscem
spoczynku serca Paderewskiego. Henryk Archacki daremnie poszukiwał innego,
godnego i emocjonalnie bliższego Polonii.
Kongres Polonii Amerykańskiej, poinformowany o wszystkim w 1983 r. (choć
pierwszy raz w 1966 r., ale wówczas nie podjął żadnych kroków, podobnie jak i
nowojorska Fundacja Kościuszkowska), dopiero trzy lata później powołał Komitet
Serca Paderewskiego, którego przewodniczącym mianował Henryka Archackiego.
Mijała właśnie kolejna rocznica urodzin pianisty. Najlepszym miejscem dla serca
jawiła się Amerykańska Częstochowa w Doylestown, PA. Entuzjazm Archackiego
podzielali inni członkowie komitetu. Otrzymali pełną aprobatę o. Lucjusza
Tyrasińskiego, paulina, który w korespondencji z Archackim napisał:
Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej jest zaszczycone i
szczęśliwe, że może przyjąć serce Paderewskiego.
Amerykańska Częstochowa była gotowa do tego aktu. A on pojawiał się w najlepszym
czasie. Niemal wyreżyserowanym. Po latach niemocy sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej rozkwitało. Nabierało głębokiego charakteru duchowego centrum
Polonii, dla której zawsze biło serce wielkiego Polaka. I teraz do niej wracało.
Mieściło się w dłoniach zakonnika. Lekkie, skurczone, z wyraźnie zarysowaną siatką
wyschniętych, opasujących je naczyń krwionośnych. Przykuło uwagę skupionych
wokół niego osób. Emocje zdominowało wzruszenie. Odnaleziona urna z sercem
Ignacego Jana Paderewskiego naprawdę je zawierała.

Serce Ignacego Jana Paderewskiego – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
(Doylestown, PA), rzeźba Andrzeja Pityńskiego, fot. wikimedia commons
W sobotę, 21 czerwca 1986 r. urna została przywieziona do Johnson Atelier
Technical Institute of Sculpture w Mercerville, NJ, do pracowni rzeźbiarza Andrzeja
Pityńskiego. Tam, siedmioosobowa komisja, którą tworzyli: Henryk Archacki,
przewodniczący Komitetu Serca Paderewskiego, pułkownik Anthony K. Podbielski,
wiceprzewodniczący, o. Lucjusz Tyrasiński, dyrektor i kustosz sanktuarium
maryjnego w Doylestown, Andrzej Pityński, Stanisława Peczynska Dziekanowski,
Jerzy Koss i Malina Stadnik, dziennikarka „Nowego Dziennika“, zdecydowała, że
trzeba rozwinąć grube zwoje bandaża z gazy, by przekonać się, co kryją. Nie było
wątpliwości. Zabalsamowane, kruche serce wielkiego Polaka dokonywało ostatniego
etapu swej niezwykłej wędrówki. Ponownie otulone świeżą gazą, poświęcone przez o.

Lucjusza, wraz z dokumentem świadków wydarzenia, umieszczono i zalutowano w
urnie-płaskorzeźbie wykonanej przez Andrzeja Pityńskiego. Dzieło godne Mistrza.
Brązowy odlew polskiego orła w koronie z rozpiętymi skrzydłami, oparty na
kompozycji koła o średnicy 120 cm i grubości 22, 5 cm, przedstawia w centralnym
punkcie ekspresyjną twarz Paderewskiego skłonioną nad pozłoconym sercem,
spoczywającym na fragmencie klawiatury fortepianu. Tego samego dnia
przewieziono tę urnę do Amerykańskiej Częstochowy i przytwierdzono do
marmurowej ściany wschodniej części westibulu świątyni. Uroczystość odsłonięcia i
dedykacji odbyła się 29 czerwca 1986 r., w czterdziestą piątą rocznicę śmierci
Paderewskiego.
Obok wejścia do hotelu Buckingham na zachodniej stronie Manhattanu przy 6 Alei i
57 Ulicy wisi okazała, wykonana w brązie tablica, informująca, że to miejsce było
ostatnią rezydencją Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), premiera rządu
polskiego, wielkiego pianisty, kompozytora i przyjaciela sześciu amerykańskich
prezydentów, którego patriotyczne wysiłki spowodowały odzyskanie przez Polskę
niepodległości w końcu pierwszej wojny światowej. Paderewski debiutował w
Carnegie Hall w czasie pierwszego turnee po Stanach Zjednoczonych w 1891 r. –
czytamy dalszą część tablicy – i do śmierci w istotny sposób uczestniczył w życiu
kulturalnym Nowego Jorku.
Artykuł ukazał się na stronie Instytutu im. J. Piłsudskiego w Nowym Jorku:
https://www.pilsudski.org/

*
Zobacz też:
Żywot Paderewskiego

Andrzej Pityński – twórca niezłomny

