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ÚVOD

Jan Ignacy Paderewski bol po Chopinovi druhým najuznávanejším poľským 

skladateľom. Jeho prínos do poľskej a svetovej hudobnej literatúry bol veľmi bohatý.

Bohužial sa o ňom v slovenskej a českej literatúre nezachovalo veľmi mnoho.

Cieľom práce je priblížiť život, tvorbu a prínos skladateľa, jeho životné osudy 

a  cesty  po  svete,  stretnutia  a  významné  priateľstvá.  Práca  chronologicky  vedie 

čitateľa  životom  umelca.  Práca  má  poukázať  pri  akých  okolnostiach  vznikli 

jednotlivé diela a upriamiť sa na konkrétne technické problémy a obtiažnosť skladieb.

Klavírne dielo Jana Ignáceho nie je rozsiahle, ale aj napriek tomu zanechalo 

veľký význam nielen pre Poliakov. Je jedným z klenotov poľskej národnej hudby a 

tak je potrebné k nemu privádzať ďalšie a ďalšie generácie hudobníkov a umelcov.
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1. MALÁ KRONIKA ŽIVOTA

1860 - 1941

Ignacy Jan Paderewski sa narodil 6. novembra 1860 v Kurykolówce na Podolí 

ako druhé dieťa administrátora majetku Iwanowskich, Jana Paderewského a Polixeny 

Nowickej, dcéry profesora Univerity Wilenského. Už po niekoľkých mesiacoch jeho 

narodenia mu umiera matka a ostáva sirotkom.

Výchovu Ignáceho a o dva roky staršej sestry Antoniny preberá otec. V roku 

1863 je Jan Paderewski zadržaný z podozrenia ukrývania zbraní pre povstalcov. To 

bolo  jedno  z  prvých,  veľmi  hmlistých,  smutných  spomienok  malého  umelca.  O 

súrodencov sa v tejto dobe stará teta, u ktorej v krásnom prostredí Nowosiolki na 

Podolí, trávili deti celý rok až do chvíle prepustenia otca.

Po návrate sa Jan Paderewski sťahuje do Sudylkowa na Wolyni, kde dostáva 

titul administrátora majetku Szaszkiewiczow. Tam sa prehĺbila jeho láska k umeniu a 

v tomto čase sa výrazne zaujíma o maliarstvo a sochárstvo, taktiež  si začína všímať u 

syna prvé známky hudobného talentu.

Ignacy začína s klavírnimi hodinami. Jeho prvým učiteľom je miestny huslista 

Runowski, druhým sa stáva Peter Sowinski,  ktorý nestíha za hudobným rozvojom 

svojho  žiaka.  Paderewského prvé  hudobné  kroky  sú  riadené  veľkom mierou  ním 

samým,  jeho  prirodzenou  technikou  a  cítením  klavírnej  hry.  Okrem  toho  mali 

osobného  domáceho  učitela  Babinského,  ktorý  sa  zaoberal  všeobecnou  náukou 

predmetov.

1872 - 1878

V 12 rokoch cestuje Ignacy do Varšavy. Po súkromnom preskúšaní riaditeľa je 

prijatý bez prijímacích skúšok na Hudobný Istytut. Táto škola fungovala v tej dobe aj 

napriek politickým aferám 12 rokov a tešila sa dobrému renomé. Riaditeľom Istytutu 
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bol jeden z jeho zakladateľov, ktorého meno bolo Apolinary Katski. Paderewski sa 

dostáva do triedy Rudolfa Strobla, Juliana Janothy a Pavla Schlotzera. Teóriu študuje 

pod vedením Karola Studzinského, harmóniu a kontrapunkt pod vedením Gustawa 

Roguského (žiaka Berlioza). Podľa učebných osnov sa musel Paderewski začať učiť 

aj na iné nástroje (medzi inými aj na heligóne).

V čase štúdia býval na priváte u známeho výrobcu klavírov Jana Kerntopfa. Jeho 

syn Edvard sa stal Paderewskiego srdečným a verným priateľom, ktorý obdivoval a s 

úžasom sledoval celý jeho hudobný rozvoj, neskôr mu mnohokrát prišiel na pomoc.

V 16 rokoch Paderewski so svojími priateľmi, huslistom Ignacym Cielewiczem 

a s generačne starším od Michalom Biernackim organizuje koncertnú cestu po Rusku. 

Biernacki rýchlo rezignoval a vrátil sa domov. Turné zvyšných dvoch umelcov trvá 

skoro celý rok, no výsledok - ako umelecký tak aj materiálny - sa ukázal veľmi slabý.

1879 - 1887

Diplomové skúšky obhájil excelentne. Vďaka tomu obdržal významné miesto 

profesora klavíra na Instytute Muzycznym vo Varšave. Aj napriek tomu, že hudobný 

život vo Varšave v tej dobe nebol rozvinutý, Paderewski je slávny nielen tam, ale 

chýry  siahajú  po  celej  krajine.  Zo  začiatku  sa  preslávil  ako  výborný  korepetítor, 

neskôr ako sólista - virtuóz, a v neposlednej miere aj ako skladateľ.

K skladbám z prvého obdobia patrí  Valse mignonne (venovaný Rogulskému), 

Impromtu, Prelúdium a kaprys , Menuet g moll a Tri skladby pre klavír (  Gavota e- 

moll , Melodia C – dur , a Melancholický valčík A dur ).1

V  20  rokoch  sa  žení  so  svojou  žiačkou  Antoninou  Korsakovou.  Šťastné  a 

romantické manželstvo však netrvá dlho. Po roku mu žena umiera pri pôrode syna. 

Kto  bola  vlastne  Antonina  Korsaková?  Mnoho  sa  o  nej  nevie.  Podarilo  sa  však 

zozbierať pár informácií, aký velký vplyv mala na život mladého Paderewského.

Antonina pochádzala pravdepodobne z rodiny Korsakov Bobynickich. Antonina 

1 Opieński, H. Ignacy Jan Paderewski. Warszawa: Gebethner I Wolff, 1928, s.18
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bola o štyri  roky staršia,  narodila  sa  1.  mája  v roku 1856 v Rudni.  Bola dcérou 

Ignáceho Korsaka a Júlii Szepielewiczowej. Jej príchod do Varšavy v roku 1873 a 

začiatok výuky v Instytucie Muzycznym pre ňu znamenal veľmi veľa. Jej rodičia, 

podobne ako rodičia Ignáceho rok predtým, došli k názoru, že táto škola umožní ich 

dcére rozvinúť hudobné predispozície. Hneď na začiatku v prvom polroku školského 

roku 1873-1874 získala veľmi dobré hodnotenie ako talentovaná a veľmi svedomitá 

žiačka  klavírnej  triedy  pod  vedením  učitelky  Karoliny  Frackiewicz.  V  druhom 

polroku Antonina ochorela, vynechala mnoho hodín a neposunula sa omnoho napred. 

V tejto situácii prichádza výmena profesorov do tried a tak je pod novým vedením 

Leopolda Czarnomiského, ktorý o nej hovorí rovnako pozítivne ako o veľmi nadanej, 

svedomitej a poctivej, avšak kvôli malým rukám neprekonajúcej vyššie požiadavky a 

technicke problémy v hre.  Túto vec musela  vedieť Antonina už predtým, pretože 

skúšala sólový spev ako druhý hlavný predmet. Avšak i tu jej profesor skonštatoval, 

že má zle intonačné cítenie a občas nespieva čisto. Na jar v roku 1876 sa zdravotné 

problémy vrátili a tak ju rodičia vzali do zahraničia. V nasledujúcom školskom roku 

sa situácia zopakovala, známky a hodnotenie učiteľov bolo rovnaké. V tomto čase sa 

Paderewski vrátil na konzervatórium, aby ho dokončil. V tej dobre bola Antonina v 

piatom ročníku. Antonina avšak neustupovala a jej svedomitost hodnotil 11. januára 

1878 roku profesor Matuszynski následovne : ,,Talent, práca a pokrok vpred - veľmi 

výrazný.”2

V júni  sa  stala  Antonina  veľmi  známa v  celom Instytute.  Obdržala  cenu  za 

vystúpenie, na ktorom zahrala skladbu od Teofila Lenartowicza- Zachwycenie. Na 

tomto koncerte vystúpili zhodou náhod spolu s Ignácym, on ako klavirista a skladateľ 

a ona so skromnou interpretáciou spomínaného Lenartowiczovho diela. Antonina a 

jej  nezastaviteľná  vášeň  zvíťazila  nad  slovami,  ktoré  ju  mohli  úplne  vzdialiť  od 

hudby a od napredovania. 

Paderewski sa pol roka od koncertu zaľúbil do Antoniny a v roku 1897 sa uistil,  

2 Piber A. Droga do sławy. Ignacy Jan Paderewski w latach 1860- 1902.  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1982, str. 69
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že jeho láska je opätovaná. Antonina ale odcestovala v júli a počas pár mesiacov sa 

do  Varšavy  nevrátila.  Mali  však  kontakt  vďaka  korešpondencii.  Paderewski  sa 

rozhodol, že vycestuje do Lukow za jej rodinou a požiada ich o ruku dcéry. Urýchlil 

dokonca aj  skúšky v triede,  aby vycestoval  čo najskôr na východ. Odohral  v  ich 

meste pri tejto príležitosti koncert a žiadosť o ruku bola schválená. Mladí sa vzali a 

vrátili  sa do Varšavy. Paderewski stále učil  v Istytute, dostal viac žiakov a to mu 

pomohlo k väčšiemu príjmu. Neskôr cez prázniny dostal ponuku odísť na letné turné, 

ktoré  prijal  a  odcestoval.  Jeho  príchod  po  prázninách  do  školy  bol  nečakane 

drastický.  Život  mu  postavil  do  cesty  veľkú  skúšku.  9.  októbra  1880  roku  mu 

porodila  Antonina  syna,  avšak  ochorela.  Choroba  niekoľko  dní  neustupovala, 

následne na to 18. októbra zomrela. Pohreb Antoniny bol 21. októbra. Počasie tohto 

dňa bolo veľmi depresívna, sychravé, upršané a veterné. Paderewski pocítil  veľkú 

stratu manželky. Jeho všetky sny mladosti a spoločného života boli nenávratne preč. 

Spomienky na Antoninu však ostali v jeho srdci navždy, to vyjadril v svojej skladbe 

Elégia op.4,  na pamiatku manželky. Ostal so synom Alfredom Antoninom Feliksom 

sám. O malého Alfréda sa určitý čas starala jeho babka, Júlia Korsakowá.

Vzdelanie,  ktoré  získal  Paderewski  v  Instytucie  Muzycznym mu  dalo  dobré 

základy, to však nestačilo. Hudobný stav vtedajšej Varšavy sa nedal porovnávať s 

inými európskymi mestami, a tak si Paderewski v roku 1880 berie na rok dovolenku a 

odchádza  do  Berlína.  Skladbu  začína  študovať  u  známeho  špecialisty 

kontrapuktických  foriem,  u  profesora  Kráľovskej  hudobnej  akádémie  Friedricha 

Kiela. Rok netrvá dlho, čoskoro sa toto obdobie končí, a tak je Paderewski nútený sa 

naspäť vrátiť do Varšavy. Po dvoch rokoch necháva učenie natrvalo a vracia sa do 

Berlína, kde pod vedením študenta Kiela, Heryka Urbana, študuje inštrumentáciu. Vo 

svojej tvorbe má už skladby ako  Elégia pre klavír  - venovaná pamiatke ženy, dva 

zošity Polských tancov, Štyri piesne k slovám Asnyka a Májové album.

Počas  pobytu  v  Berlíne  sa  Paderewski  zoznamuje  s  módnym  klaviristom 

Mauricym Moszkowskim,  ktorý  ho  odporúča  známemu  vydavateľovi  Hugovi 
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Bockovi. Firma Bote und Bock berie riziko na seba a nahráva skladby skladateľa z 

neznámym priezviskom. V tejto dobe tiež spoznáva A. Rubinsteina, který po vypočutí 

Paderewskieho  skonštatoval:  ,,Máte  vrodený  talent  a  osobitý  štýl  hry,  a  som  

presvedčený, že by ste mohli dosiahnúť skvelú klavírnu kariéru.¨ 3

K  osobám,  s  ktorými  sa  zoznámil  v  Berlíne,  a  s  ktorými  neskôr  viaže 

Paderewského veľmi blízke priateľstvo patrí tiež Richard Strauss, Jozef Joachim a 

Pablo Sarasate.

Po skončení štúdia orchestrácie u profesora Urbana sa  Paderewski rozhoduje 

opäť  pokračovať  v  štúdiach  klavírnej  hry,  no  bohužial  mu  chýbajú  financie.  Na 

pomoc mu prichádza geniálna herečka, s ktorou sa v minulosti  zoznámil nečakane na 

letisku  v  Zakopanom,  Helena  Modrzejewska.  Organizujú  v  Krakove  koncert, 

garantujúc  svojim priezviskom úspech  koncertu,  a  mladému klaviristovi  odmenu, 

ktorá mu umožní pokračovať v štúdiu.

Počas  prázdnin  sa  odohráva  v  živote  Paderewského  vzácne  stretnutie,  kedy 

doktor Tytus Chalubinski, velký milovník goralského jazyka zoznamuje Ignáceho so 

slávnym  hudobníkom  Bartkom  Obrochtem.  Toto  bezprostredné  stretnutie  s 

goralským folklórom sa odráža v jeho tvorbe pod názvom Tatranské album.

V novembri  1884 odchádza do Viedne.  Vďaka pianistke  Anete Jessipowej, s 

ktorou  sa  zoznámil  vo  Varšave,  vtedajšej  žene  pedagóga  svetovej  slávy  Teodora 

Leszetyckého, sa stáva Paderewski jeho žiakom. 

Zo začiatku Leszetycki pochybuje, že tento mladý nádejný klavirista vo veku 24 

rokov môže dohnať stratený čas  a  stať sa  tak klaviristom vysokej triedy.  Keď si 

vypočul jeho hru konštatoval,  ,,prečo sa mu neprišliel ukázať trošku skôr, že je už  

neskoro, a je to veľká škoda! Mohol by som ho usmerniť a urobiť z neho veľkého  

pianistu.'' 4No velký majster nechcel, aby to Paderewského úplne odpísalo, a tak sa 

dohodli, že to skúsia. Sláva nebola úplne stratená. Veľkou námahou a tvrdou prácou 

nad technikou rúk a úhozom prstov sa stali lekcie Leszetyckého pre Paderewského 

3 Duleba, W. Mala kronika zycia pianisty i kompozytora . Kraków: Polskie wydawnictwo muzyczne, 1960, s. 28

4 Lawton, M. The Paderewski Memoirs. Londyn:  Collins, 1939.
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najdôležitejším bodom obratu.  Náhle sa  po 4 mesiacoch práce  veľa  vecí  mení.  

Koncom novembra píše Paderewski list Górskému, v ktorom mu zdeľuje: ,,Darí  

sa mi dobre, pomaly napredujem. Koncert som ešte nedokončil, a myslím si, že to ešte  

nejakú dobu potrvá. Poslednú časť stále prerábam, možno už konečne bude dobrá;  

forma je prehľadná a vedenie motívov celkom dobré,  nie som si ale celkom istý, ako  

to bude znieť s orchestrom. Prvá časť mi dá najväčšiu prácu. Trošku mám obavy, že  

klavírne pasáže sú nehratelné, každopádne myslím, že môžete byť kľudný, keď sa mi  

podarí docestovať do Varšavy s koncertom, tak tam už tieto chyby nebudú.

Včera som hral na seminári svoje Variácie. Ohlasy boli neutrálne...ale všetci sa  

zhodli  na  jednom,  že  boli  originálne  a  prepracované,  ba  niektorí  ako  Epstein  a  

Schmitt povedali: Wunderschon sympatisches Werk!

S pánom Leszetyckým som mal už dve hodiny, z ktorých som bol veľmi nadšený.  

Prvýkrát v živote pracujem a cvičím veľmi  poctivo. Dneska som hral už štyri hodiny,  

budem sa veľmi snažiť, aby som si mohol takto pohrať minimálne trikrát v týždni. Bol  

som sa pozrieť aj na orchester. Veľmi dobré, hlavne sláčikové oddelenie. V nedeľu  

hrajú  novú symfóniu Fuchsa. Napíšem Vám o tom!''5

Financie  z  krakovského koncertu sa  rýchlo míňajú,  ale  vďaka Leszetyckému 

Paderewski  dostáva  miesto  profesora  v  jednej  z  najvyšších  klavírnych  tried  na 

konzervatóriu  v  Strasburgu.  V  Strasburgu  má  Paderewski  velký  úspech,  začína 

organizovat  mnoho  vlastných  koncertov,  usporiadal  aj  recitál,  na  ktorom  zazneli 

výhradne jeho vlastné kompozície. Ostáva tam ale nakrátko. Myšlienky o klavírnej 

kariére ho znova vracajú k Leszetyckému.

Na  jeseň  v  roku  1887  sa  končí  jeho  štúdium  u  Leszetyckého.  To  uzatvára 

Paderewski  prvým  verejným  vystúpením  vo  Viedni  -  hrá  na  koncerte  slávnej 

speváčky Pauliny Lucca, čo mu prinieslo velký úspech. Paderewski však aj napriek 

klavírnej kariére nechce zanechať kompozičnú tvorbu. Odporúčaný Leszetyckým, sa 

dostáva k Johanovi Bramhsovi. Majster po nahľadnutí do jeho diel, konštatuje, že mu 

5 Piber, A. Droga do sławy. Ignacy Jan Paderewski w latach 1860- 1902. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1982, str.128
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už nie je potrebý žiadny učiteľ. Vie všetko potrebné a ďalej sa môže rozvíjat sám. 

V tej  dobe k dielam Paderewského môžeme pridať Sonátu a moll  op.13 pre  

husle a klavír, Variacie a fúgu op.116 '' na vlastnú tému a veľmi populárnu skladbu s 

názvom Koncertné humoreski, Medzi nimi je Fantastický krakowiak a slávny Menuet 

G dur, uznávaný za vzor rokokovej štylizácie. 

V sonáte,  ktorá je postavená na základoch klasických vzorov,  avšak v pojatí 

romatických skladateľov cítime, ako vo všetkých skladbách Paderewského, tendenciu 

spevnej melódie vo vrchných hlasoch, a taktiež výrazný charakter, ktorý sa nemôže 

zaprieť poľskému rázu.

Variácie  op.11  a  moll sú  veľmi  podobné  dielu  Théme  varié  op.16  A-  dur, 

predstavujú  popri  jednoduchej  téme  bohatstvo  fantázie  a  množstvo  spôsobov  jej 

spracovania,  sú  neustálym hľadaním neobyčajných harmonických  a  koloratívnych 

efektov, umenie stvoriť u poslucháča jedinečnú náladu.

1888

V roku 1888 sa stáva pre Paderewského na okamih domovom Paríž. Odchádza 

tam  zo  začiatku,  aby  získal  podporu  uznávaných  osobností,  hra  súkromne  po 

domoch, medzi inými aj u Alberta Blondela, riaditeľa uznávanej firmy Erard, ktorá 

vyrábala klavíre.  S Albertom ho viaže priateľstvo dlhé roky. Prvý verejný recitál, 

organizovaný práve vďaka Blonedrovej pomoci sa odohral 3. marca 1888 v Erardovej 

sále. 8. marca nastupuje však ozajstný kompozičný debut na koncerte s významným 

huslistom Wladyslavom Gorskim, veľmi blízkym priateľom Paderewského.

V priebehu marca a mája hraje niekoľko verejných i  súkromných koncertov. 

Podpisuje  zmluvu  o  hraní  s  parížskym symfonickým orchestrom  Lamoureaux.  Je 

pozvaný  na  vystúpenie  jedného  z  koncertov  Conservatoire,  ktoré  boli  jedny  z 

najlepších vystupení v hudobnom živote vtedajšieho Paríža.  Recenzie a články sú 

6 Variations et Fugue sur un théme oroginal op.11 Note Book
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plné  nadšenia  objavujúce  novú  hviezdu.  Kamil  Saint-Saens  hovorí  o 

Paderewskom: ,,Je to génius, ktorý hrá medzi inými aj na klavíri.``7

Karol  Gounod,  venuje  svoj  portrét  s  venovaním:  ,,Veľkému  a  šlachetnému 

Paderewskému.”8 Paríž  a  Paderewského  kariéra  nemuseli  spolu  bojovať  dlho.  Zo 

začiatku  nebola  známa  ani  jeho  národnosť,  koncom  marca  je  nazývaný  ,,Levom 

Paríža”- a to nie len vďaka v tej dobe velkým ryšavo-blond vlasom. Na takú veľkú 

slávu nebol Paderewski pripravený. Vracia sa späť k Leszetyckému.

1889 - 1890

Rok 1889 sa spája s koncertom vo Viedni, ktorý Ignacy hodnotil ako skutočný 

viedenský debut. Kritici hneď reagovali a nazvali ho  novou hviezdou. Viedeň bola 

tiež mestom, kde Paderewski hraje svoju prvú kompozíciu väčšieho formátu Koncert 

a mol. Sólistkou bola Aneta Jessipow, dirigentom Hans Richter.

Koncertnú sezónu v roku 1980 trávi Paderewski hlavne v Anglicku a Německu. 

Veľa  koncertov  z  tohto  obdobia  je  v  tóne  Chopinových  melódií.  Tu  je  nutno 

pripomenúť,  že  poznatky o interpretácii  skladieb Chopina čerpal  od pani  Dubois, 

poslednej žiačky Chopina, s ktorou sa veľakrát stretol v Paríži, a ktorá mu citovala 

doslovné úvahy a postrehy z hodín majstra.

Veľký ohlas, ktoré získalo jeho priezvisko v Paríži, sa neskôr rozšíril do celej 

východnej Európy. Žnie slávu v Bordeaux, Nantes, Nancy, Tuluzia,Tours a Belgicku. 

Koncom  roka  1890  má  ešte  turné  v  Holansku.  Vzhľadom  na  koniec  sezóny  sa 

posledná cesta končí neúspechom. V máji ešte skúša odozvu Anglicka, no aj napriek 

ohlasom, ktoré počul v Paríži ohľadom tejto krajiny, Londýn ho prijal veľmi chladne 

a nesrdečne. Prvý koncert 9. mája v St. James Hall skončil totálnym fiaskom. Sál bol 

plný len spolovice, čo sa následne písalo hneď v novinách World.

Po tomto turné v Angicku, Paderewski konečne získava prvé úspechy a Londýn 

7 Duleba, W. Mala kronika życia pianisty i kompozytora. Kraków: Polskie wydawnictwo muzyczne, 1960, s. 43

8 Duleba, W. Mala kronika zycia pianisty i kompozytora. Kraków: Polskie wydawnictwo muzyczne, 1960, s. 45
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mení svoj negatívny názor. Nasledujúce koncerty znamenali  už len  prínos a triumf.

Koncom  roku  1890  koncertuje  v  Nemecku,  v  mestách  Frankfurt,  Hamburg, 

Draždany,  Berlín.  Zaznieva  tam medzi  inými jeho autorstvo-  Koncert  a  moll-  no 

bohužiaľ  zase to  skončilo totálnym fiaskom. Spôsobil  to  pravdepodobne hudobný 

manažer  Herman Wolff, ktorý mal v tej dobre veľký vplyv, a v rovnako veľkej miere 

aj fakt, že Paderewski bol poľského pôvodu. Šokovaný Paderewski sa rozhodol na 

základe tejto udalosti nikdy nekoncerovať v Berlíne - aj napriek mnohým lákavým a 

výhodným pozvaniam svoj názor nezmenil až do konca života.

1891 - 1892

V  roku  1891  je  Paderewski  okrem  koncertov  v  Paríži,  kde  pôsobil, 

zaneprázdnený  koncertovaním po Anglicku a na jeseň prvým turné v Amerike.

Jeho osobnosť zaujala mnohých londýnských maliarov E. Bourne-Jonesa, Almie 

Tademiu,  a  sochárov  napr.  Alberta  Gilberta.  S  Almou Tademou ho maľuje  dcéra 

kráľovnej Viktórie, Luiza Agryll.

Druhého  júna  hrá  na  pozvanie  kráľovnej  Viktorie  vo  Windsore.  Kráľovna 

napísala do svojho diára:  ,,Sedela som v zelenom salóne a počúvala Paderewského.  

Hral nádherne, so silou vo výraze a hlbokým vcítením. Myslím si, že sa vyrovnáva  

Rubinsteinovi.”9

Koncom roka odchádza do Ameriky. Organizáciu koncertov si berie na starosť 

známa  americká  firma  Steinway  s  podmienkou,  že  Paderewski  hrá  v  spojených 

štátoch  len  výhradne  na  klavíroch  tejto  značky.  Miestom  prvého  vystúpenia  17. 

novembra  sa  stal  New  York.  V  tej  dobe  patril  k  najväčším  kultúrnym  mestám 

Ameriky. Pôsobil v úzkom kruhu skvelých dirigentov ako Teodor Thomas, Walter 

Damrosch a Anton Seidl v prostredí Metropolitan Opery, kde sa schádzali najlepší 

sólisti a klaviristi. Získanie slávy v týchto podmienkach nebolo jednoduché.

Jeho situácia bola zložitou aj preto, že firma Steinway mu dala ultimáta, ktoré 

9 Duleba, W. Mala kronika zycia pianisty i kompozytora.  Kraków: Polskie wydawnictwo muzyczne, 1960, str. 56
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musel slpniť. Hneď zo začiatku hral týždenne tri koncerty s orchestrom v New Yorku, 

kde okrem klavírnych koncertov10 odohráva sled sólových skladieb. Následne, hneď 

v ďalšom týždni,  časť recitálov. Aj napriek tomuto značnému nasadeniu bol hneď 

prvý koncert pod vedením dirigenta Waltera Damroscha veľkou predtuchou neskoršej 

skvelej kariéry. Recenzista ,,New York Herald” o koncerte napísal: ,,Medzi mnohými 

klavírnymi  debutantmi,  ktoré  súčasná  generácia  vníma  ako  hudobné  hviezdy  a  

klavírne senzácie  patrí:  prvý  koncert  Rubinsteina v  roku 1872,  koncert  Bülova a  

následne debut  d`Alberta.  V tejto  chvíli  môžem smelo  zaradiť  k  tomuto  zoznamu  

meno Ignáceho Paderewského,  ktorý  včera večer hral  prvýkrát  v  Amerike.  Získal  

veľký úspech aký by mohol uspokojiť každého iného umelca na jeho mieste.”11

Po New Yorku prichádzajú na rad ovácie iných veľkých amerických miest ako 

Boston, Chicago Filadelfia, New Orleans, San Francisco. Turné trvalo 6 mesiacov, 

počas  ktorých  Paderewski  odohral  120  koncertov  a  recitálov  so  závratnými 

honorármi. Amerika bola získaná.

1893 - 1897

Po  dlhom  turné  odohranom  v  Amerike  sa  Paderewski  rozhodol  odpočinúť 

hlavne kvôli tomu, že jeho ruka po návale hrania ostáva presilená, čo spôsobovalo 

bolesti a kŕče. Spolu so synom a sestrou cestuje v roku 1893 do Normandie. To bolo 

miesto  kde  sa  konečne  mohol  vrátiť  k  dokočeniu  Polskej  Fantázie pre  klavír  a 

orchester, ktorú má hotovú vo veľmi krátkom čase. Prvá premiéra tejto skladby sa 

konala ešte v tom istom roku na festivale v Norwich. Koncom toho istého roka sa 

taktiež dostáva ku komponovaniu svojej jedinej opery Manru. O rok neskôr má už 

hotové  tri  akty,  no  bohužial  pretrvávajúce  bolesti  ruky  nútia  umelca  zanechať 

komponovanie opery a odísť na liečenie do Álp.

Medzi  mnohými  udalosťami,  ktoré  sa  odohrali  v  roku  1894,  bola  predsa 

10 Paderewski mal v tej dobe v programe taktiež zahrnutý  Chopinov Koncert e moll  a Rubinsteinov Koncert d moll 

11 Lawton, M. The Paderewski Memoirs. Londyn: Collins, 1939, s. 76
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najbolestnejšia smrť milovaného, roky nenavštíveného otca.

Odpočinok netrval  dlho.  Paderewski  na  liečení  pripravoval  program dalšieho 

turné.  Táto veľká energia a neobyčajná svedomitosť boli neodmysliteľné vlastnosti 

veľkého  umelca.  Tentokrát  sa  koncertná  cesta  upriamuje  na  Anglicko  a  Írsko.  V 

Londýne hrá svoju najnovšiu kompozíciu  Polskú Fantáziu  pod vedením dirigenta 

George`s Henschela. Doprevádza tiež Edwarda Lloyda vo svojich Šiestich piesňach k 

slovám Mickiewicza. Koncertuje v Dubline, Belfaste a Corku.

V roku 1895 sa rozhodol pre ďalšie turné. Na jar koncertuje v Lipsku, na počet 

Liszta, taktiež v Drážd'anoch na benefičnom koncerte. Následné mesiace trávi čas 

prípravou repertoáru na nové turné v Amerike, ktoré zahrňuje skoro celé štáty, od 

Atlantiku až po Pacifik. Toto turné mu prinieslo veľký úspech nielen klavírny, ale aj 

finančný.

Rok 1897 začína koncertami v Monte Carlo, následne Monaco, Nicea, Mediolan 

Rím, kde bol pozvaný hrať na koncertoch Akadémii sv. Cecílie. Na jeseň odchádza 

do Paríža a Londýna. Leto trávi v Švajčiarsku, blízko mestečka Morges, v prenajatej, 

neskôr kúpenej vile  Riond- Bosson. Tu pracoval na dokončení a orchestrácii opery 

Manru. Koncom  roka,  počas  pobytu  v  Drážďanoch,  prijíma  ponuku  Ernsta  von 

Schucha, dirigenta Kráľovskej opery, kde uskutočňuje premiéru opery Manru .

1898 - 1900

V tomto roku začína jeho turné v Rusku. Cestou sa zastavuje v Poľsku, kde je 

ováciami vítaný vo Varšave. Odohráva tu tri koncerty v rámci dobročinných akcií. Sú 

to jeho prvé vystúpenia v hlavnom meste od študentských čias. Je veľmi potešený 

taktiež  zo  stretnutia  so  svojím  učiteľom  Rogulskim.  Navštevuje  svojich  starých 

známych priateľov Kerptonovcov. Chce im ešte raz vyjadriť prejav vďačnosti a tak 

hraje vo Varšave, Odesse a Kijove koncerty na klavíroch, ktoré vyrába ich rodinná 

firma, s ktorou pracoval Paderewski v minulosti.

Turné  v  Rusku  otvára  koncertom  v  Petersburgu,  následne  odohráva  ešte  tri 

recitále,  ktoré  sú  veľmi  ocenené  novinármi  aj  širokou  verejnosťou.  Jedine 
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konzervatórium v Petersburgu, ktoré založil Anton Rubinstein, ho prijíma nevraživo. 

Srdečne ho tiež prijímajú kruhy ruských umelcov. V tomto období sa zoznamuje s 

Cecarom  Cui,  M.Rimskim-Korsakovom  a  violončelistom  Davidovem.  Koncertuje 

taktiež v Moskve ako sólista svojej vlastnej skladby Polskej fantázie pod taktovkou 

Vasila Safonova.

Paderewski hodnocený petersburskými kritikmi:

,,Petersburská hudobná recenzia hodnotí tohto virtuóza veľmi vysoko, hlavne kvôli  

jeho mäkkosti, rýchlosti, diferencií pasáží a krásnemu glissandu. V rubrike s názvom  

Novinky v čísle 13 novinár vyzdvihuje gráciu, krásu, horlivosť, zápal a šmak hry.  

Paderevského, hodnotí ho ako prvotriedneho, originálneho, samostatného, hotového  

a mimoriadne nadaného umelca. Tam, kde vystupujú do popredia city a srdečnosť,  

tam je jeho hra mimoriadne jemná a mäkká, trošku vrtošivá a netrpezlivá. Pre nás,  

čo sme zvyknutý na jednoduchú hru, pre vyjadrenie zdravých silných hlbokých citov  

to môže byť do určitej miery nevystačujúce,  ale netreba zabúdať na individualitu  

umelca,  a  s  tým spojenú odlišnost  v  pojímaní  cez  neho citlivých tónov.  A koniec  

koncov aj s tým, že jeho pojatie nekorešponduje s naším pohľadom a návykmi.”12

Takto podobne hodnotí  hru Ignacého aj recenzista novín  Now Wremia,  ktorý 

hovorí, o tom, ako dokázal Paderewski, že je mnohostranným hudobníkom ako vo 

svete klasikov, tak aj romantikov.13

V máji v roku 1898 sa objavuje opäť vo Varšave, no tentokrát to nie je turné. 

Dôvodom je druhá svadba s Helenou Górskou Rosen. Pani Paderewská vniesla do 

manželstva cennú vec - láskyplnú starostlivosť, ktorú večne cestujúci a prepracovaný 

umelec  tak  veľmi  potreboval.  Veľmi  skoro  sa  stala  jeho  vernou spoločníčkou na 

koncertných cestách.

V roku 1898 sponzoruje dva koncerty - skladateľský a dramatický. V tom istom 

roku podniká turné po Amerike. Cesta zahŕňa Spojené státy americké a Mexiko. V 

12 Duleba, W. Mala kronika zycia pianisty i kompozytora. Kraków: Polskie wydawnictwo muzyczne, 1960, str. 73.

13 Piber, A. Droga do sławy. Ignacy Jan Paderewski w latach 1860- 1902. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,                   
1982.
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Spojených štátoch opäť ukazuje dôvod svojej veľkej hojnosti – venuje dar v podobe 

desaťtisíc amerických dolárov na účely a podporu mladých amerických skladateľov. 

Tento  kapitál  má  rovnako  slúžiť  v  priebehu  troch  rokov  ako  ceny  za  najlepšie 

skladby.

V januári  odchádza  za  vystúpeniami  do  Talianska  a  Španielska.  Dokončenú 

partitúru opery  Manru posiela do vydavateľstva Bote - Bock. Turné v Španielsku 

prerušuje správa o smrti syna, ktorý sa narodil postihnutý a pri pôrode zomrel.

29. mája je prítomný v Drážďanoch na premiére svojej opery. Nemecké libreto 

napísané poľským poetom Alfredom Nossigom zostalo inšpirované príbehom J.  I. 

Kraszevského  Chatrč  za  dedinou. V  koncertnej  sezóne  v  roku  1902  dosahuje 

Paderewski  vrchol  svojho  úspechu  v  Amerike.  V  júni  sú  obsadené  dva  sály 

rovnobežne - recitál v Carnegie Hall, a v Metropolitan Opera House opera Manru. 

Hlavné úlohy hrali Sembrich-Kochanska a Bandrowski, dirigoval Damrosh. Po New 

Yorku je Manru dostupná na opernej scéne taktiež vo Filadelfii, Bostone, Pittsburgu, 

Baltimore a Chicagu – všade s rovnako silným úspechom. V Európe je opera hraná 

skoro všade,  výnimkou nebola ani  Pražská opera.  V novembri  v roku 1901 berie 

účasť na koncerte pri príležitosti slávnostného otvorenia Filharmónie vo Varšave.

1903 - 1910

Skoro  celý  začiatok  roka  trávi  Paderewski  v  Morgese,  kde  komponuje.  Tu 

vzniká Sonáta es- moll pre klavír, Dvanásť piesni k slovám Catulle` a Mendés, ktoré 

vznikli už trochu skôr v dobe, keď bol v Salzburgu. Ďalej Variacie a fúga pre klavír a 

skica (náčrt) Symfónie h- moll .

Skladateľ  si  myslel,  že  Sonáta je  jednou z  jeho najdôležitejších a najlepších 

skladieb, no kvôli veľkej obtiažnosti sa nikdy nestala populárnou. 

Začatá Symfónia vznikla  na  námet,  podľa  jeho  vlastných  slov,  na  počesť 

štyridsiatého výročia povstania v roku 1863.

V roku 1904 prichádza do Krakova. Odohráva tu koncerty pre dobročinné akcie 
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a vzápätí cestuje do Petersburgu. No pobyt v Rusku skrátila japonsko-ruská vojna.

Po koncertovaní v Anglicku a Nemecku, kde sa účastní tiež Renského Festivalu 

v Kolonii, sa vyberá na druhé turné do Austrálie a na Nový Zéland. Turné v Austrálii 

sa  stáva  neprerušeným  tokom  úspechu.  V  podobnom  duchu  to  prebieha  tiež  na 

Novom Zélande.  Bohužiaľ,  jeho  presilené  zdravie,  zapríčinené  stálymi  cestami  a 

zhonom,  mu  akosi  pomaly  dosluhuje.  Kvôli  tomu  prerušuje  turné  a  cestuje  do 

kúpeľov do mesta Rotoura na Novom Zélande. Kúra zapôsobila, Paderewski nabral 

nových síl  a  je  schopný dokončiť  turné -  hrá  v mestách ako Napier,  Wellington, 

Dunnedin,  Hobart  a  Launnceston.  Rozlúčkový  koncert  zaznel  v  Melbourne,  v 

prítomnosti sedemtisícového publika.

Po úspešnom austrálskom turné vzápätí  navštevuje Amerika, kde začína sériu 

koncertov v San Francisco.

V roku 1906, hoci sa zase necíti zdravý, rozhoduje sa urobiť turné v Španielsku, 

Francúzsku a Portugalsku. Avšak duševné vyčerpanie zapríčiňuje rýchlo sa v jeho 

vnútri rozrastajúcu nechuť ku klavíru. Je donútený znovu poslúchnuť rady lekárov, 

ktorí mu doporučujú absolútny kľud a zmenu spôsobu života, takže Paderewski robí 

odvážnu nečakanú vec - kupuje v Švajčiarsku farmu a sám sa stará o jej chod.  

Táto  veľká  investícia  znamenala  výrazný  úbytok  Ignáceho  financíí,  mladý 

Paderewski  si  tento  krok  asi  veľmi  nenaplánoval,  a  preto,  aj  napriek  averzii  ku 

klavíru, ktorá nastala, sa opäť vracia ku koncertovaniu.

V roku 1907 vyráža na dlhšie turné po Amerike, kde prezentuje svoju Symfóniu 

v Bostone, potom cestuje do Európy a Symfónia zaznieva v Paríži a Londýne.

V roku 1910 sa Paderewski vracia domov. Jeho zdravie naďalej chátra a je to 

čoraz horšie a tak recitály hrá namiesto neho jeho žiak Ernest Schelling. Paderewski 

bol z toho veľmi nadšený, pripravil si predslov v rôznych jazykoch, ktorý prezentoval 

na  recitáloch.  V rodnej  zemi  taktiež  prvýkrát  zaznieva  Symfónia  h  moll a  opera 

Manru pod taktovkou  dirigenta Henryka Opieńského.

V roku 1910 vydáva Paderewski svoju prvú teoretickú prácu ohľadne hudobnej 
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problematiky  s  názvom  Tempo rubato,  v  ktorej  sa  zaoberá  hlavne  problematikou 

interpretácie Chopinových diel, kedže po dlhoročnej práci s jeho dielami má uňho 

popredné  miesto  v  interperácii.  Dá  sa  povedať,  že  stvoril  vlastný  svojský  typ 

interpretácie Chopinovskej hudby. Mäkký, pastelový zvuk, lyrika s odtieňom hlbokej 

melanchólie a tempo rubato ako výraz celého konceptu pojatia skladby.

1911 - 1914

Paderewski  začína  opäť  koncertovať,  turné  z  roku  1914  zahŕňajú  koncerty 

okrem Ameriky, v ktorej bol počas tohto obdobia dvakrát, aj koncerty v Afrike. Turné 

v Afrike bolo najsmutnejšie koncertovanie v jeho kariére.

V letných mesiacoch odpočíva na svojom kúpenom statku vo Švajčiarsku, kde 

pozýva množstvo priateľov. To všetko sa odohráva v rokoch pred prvou svetovou 

vojnou, medzi jeho hosti  patrili:  Marcelina Sembrich-Kochanska,  Melba Laurence 

Tadema  (dcéra  maliara),  Artur  Nikisch,  Enrique  Granados,  Ernest  Scheeling, 

Zygmunt Stojowski, Feliks Weingarten a Jozef Hofman. 

Jeho pohnutie napnutou svetovou situáciou ho vyzýva k tvorbe, k jeho skladbám 

pribúda Canzona pre klavír a nikdy nedokončené skice Šiestich klavírnych etud.

1915 - 1929

Výbuch  prvej  svetovej  vojny  ho  zastihol  v  Morges.  Spoločne  s  Henrikom 

Sienkiewiczem.  Zakladá  v  tomto  čase  Spolok  pre  pomoc  Poliakov  v  Krajine. V 

polovici  januára  1915  sa  Paderewski  vyberá  cez  Paríž  a  Londýn do Ameriky.  V 

Londýne  vďaka  pomoci  priateľov,  predovšetkým  Melby  Laurence  Tademovej, 

organizuje spolok  Polish Victims Relief Found14.  Financie z odohraných koncertov 

venoval  Spolku  pre  pomoc  Poliakov  v  Krajine.  To  všetko  ukazovalo  na  to,  že 

Paderewski  bol  veľkou  osobnosťou,  charizmatickým  a  vnímavým  človekom  na 

14 Przybylski, H. Paderewski. Między muzyką a polityką. Katowice:  Wydawnictwo Unia, 1992.
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potreby druhých, veľa vplyvných ľudí ho podporovalo a uznávalo.

V rokoch 1918 - 1921 prestáva koncertovať a komponovať,  pretože sa začal 

venovať politike a politickým otázkam.

Bol ocenený mnohými univerzitami titulom doktor honoris caus. Prvý doktorát 

obdržal z lvovskej univerzity (1912), ďalej z univerzity v Yale (1917), z Oxfordu 

(1920), Columbie (1922), Severnej Kalifornie (1923), univerzity v Poznani (1924), 

Glasgowa (1925), Cambridge (1926).

V roku 1924 są zúčastnil slávnosti prevážania urny dobrého priateľa a básnika, 

ktorý zomrel v roku 1916, Henryka Sienkiewicza, zo švajčiarského mesta Vevey do 

Poľska 

Mnoho času venoval Paderewski i  pedagogickej  práci.  Organizoval kurzy v 

Riond-Bosson, kde prichádzali v letných mesiacoch mladí klaviristi a skladatelia. V 

roku 1929 pozýva na kurzy do Riond-Bosson mladých pianistov  a  skladateľov z 

Paríža. Kurzy prebiehali tak, že sa raz v týždni stretli, aby si mohli zahrať a ukázať 

získaný pokrok a vypočuť si hodnotenie majstra. V tejto skupine boli velké budúce 

talenty  ako:  Zygmunt  Dygat,  Michal  Kondracki,  Feliks  Labunski,  Stanislaw 

Nawrocki,  Piotr  Perkowski,  Stanislaw  Szpinalski,  Henryk  Sztompka,  Albert 

Tadlewski. Dvaja z nich, Sztomka a Szpinalski, začali pianistickú kariéru.

1930 - 1939

V  roku  1929  jeho  turné  prerušila  choroba.  Po  dlhom  čase  liečenia  opäť 

nastupuje a podniká umelecké cesty po Európe a Spojených Štátoch. V tomto čase są 

taktiež veľmi zhoršil zdravotný stav jeho manželky.

V  máji  1931  odchádza  do  Riond-Bosson,  ako  obyčajne,  na  trošku  dlhší 

odpočinok.

V roku 1932 zasa koncertuje v Taliansku, Monte Carle a Marsylu. Po krátkej 

regenerácii v Riond-Bosson vyráža zase na cestu do Spojených štátov amerických. 

Cestou späť, v júni 1933, sa zastavuje v Paríži, kde hraje recitál, ktorý je príspevkom 
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pre pomoc prenasledovaných židovských intelektuálov.

Rok  1934  prináša  Paderewskému  veľkú  ranu  -  16.  januára  umiera  jeho 

milovaná žena. Táto smrť znamenala pre umelca ešte vačší úbytok vitality, elánu a 

energie.

V roku  1935  sa  Paderewski  zúčastnil  viacerých  koncertov  vo  Švajčiarsku. 

Veľmi veľké vyčerpanie a zlý zdravotný stav zapríčinil zase prerušenie turné. Celý 

ďalší rok odpočíva pod prísnym lekárskym dohľadom, no už na jar roku 1936, sa 

jeho  zdravotný  stav  výrazne  zlepšuje.  Realizuje  tak  svoj  dávny  sľub,  prijímajúc 

filmový projekt Angličanov nakrúcajúcich film s názvom Mesačná sonáta. Tento film 

nie veľmi kvalitný, avšak má veľkú dokumentárnu hodnotu. V tomto roku taktiež 

završuje svoje posledné turné v Amerike.

V roku 1937 prichádza do Riond-Bosson, kde bol poslaný z varšavský Instytut 

Fryderyka Chopina pianista Jozef Turczynski. Obracia sa na Paderewského s otázkou 

pomoci. Jedná są o  korigovanie  redakcie pripravenej cez Instytut novej edície diel 

Chopina. Prvé zošity tohto vydania (Prelúdia a Ballady) boli prichystané k tlačeniu 

pod  záštitou  Paderewského,  ale  taktiež  so  spoluúčasťou  J.  Turczynského  a  L. 

Bronarského v roku 1939. Dalšie práce zastavuje výbuch 2. svetovej vojny. Tieto dni 

sa stali pre Paderewského skutočným peklom.

V  New  Yorku  ho  privítali  veľmi  slávnostne.  Podvečer  toho  istého  dňa 

newyorské rádio vysiela reláciu venovanú jeho tvorbe. Pianisti, chcúc manifesovať 

svoj postoj k majstrovi, robia zbierku v prvom týždni jeho pobytu v Amerike, pre 

pomoc  Poľsku.  Paderewski  obnovuje  staré  a  naviazuje  taktiež  nové  vzťahy  a 

známosti s vplyvnými osobnosťami, hovorí v radiových audíciach.

V januári 1941 cestuje na Floridu. Pri príležitosti päťdestiatého výročia jeho 

prvého  koncertu  v  Amerike,  zostáva  usporiadaný  tzv.  Týždeň  Paderewského. 

Otvorenie zahájil prezident Roosevelt. V príhovore písanom pre publikum Roosevelt 

píše o tom, že si Paderewski zaslúžil vďaka jeho schopnostiam a veľkému talentu, 

aby ho americký národ pomenoval cteným titulom tzv. súčastným nesmrteľným.15

15 Duleba, W. Mala kronika zycia pianisty i kompozytora.  Kraków: Polskie wydawnictwo muzyczne, 1960, str. 132
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Na  začiatku  mája  1941  sa  Paderewski  vracia  do  New  Yorku.  22.6.  sa 

zúčastňuje - aj napriek protestom najbližších známých - stretnutia veteránov poľskej 

armády. Na tomto stretnutí má svoj posledný príhovor. Fyzické vyčerpanie mu s tým 

robí veľký problém. Dostáva náhly zápal pľúc a po troch dňoch, dňa 29. júna 1941, 

Ignacy  Paderewski  v  New  Yorku  zomiera.  Jeho  telo  zostalo  uložené  vo 

Washinghtone.

 

2. PADEREWSKI A POLITIKA

Začalo sa to prvým krokom, keď v roku 1908 dal urobiť poľským sochárom 

Antoninom Wiwulskim pomník na pamiatku víťazstva poľských vojsk v bitke pod 

Grunvaltom.  Táto socha  bola  zverejnená  o  rok neskôr  v  Krakove pri  slávnostnej 

príležitosti na námestí, kde sa zhromaždilo okolo 150 tisíc ľudí.

Po  výpuknutí  prvej  svetovej  vojny  začal  viesť  diplomatickú  kapaň  pre  veci 

Poľska a Poliakov, kde uplatnil svoju popularitu na západe. Medzi inými organizoval 

zbierky pre pomoc obetí  vojny a bol jedným z organizátorov výborov pre pomoc 

Poliakom v Paríži a Londýne.

V  roku  1915  založil  spolu  s  Henrykom  Sienkewiczom  v  Švajčiarskom 

Vevey  ,,OBECNÝ  VÝBOR  PRE  POMOC  POĽSKÝM  OBETIAM  VOJNY  “16.  V 

tomoto istom roku odišiel do Spojených štátov, kde pokračoval v jednaní. Vo veľmi 

krátkom  čase  sa  mu  podarilo  priblížiť  k  poradcovi  prezidenta  Wilsona  Edwarda 

Housea. Neskôr sa stretol  aj so samotným prezidentom, ktorému doniesol memorial 

o  Poľsku.  Možno vďaka tomu sa vec nezávislosti  Poľskej  republiky ocitla  medzi 

slávnymi  14  bodmi  Wilsonovej  listiny.  V auguste  roku  1917  bol  predstaviteľom 

výboru v USA spolu s Romanem Dmowskim.

V roku 1918 sa vracia do Polska, a 25. decembra sa objavuje v Gdansku, odkiaľ 

vyrazil do Poznana a neskôr do hlavného mesta. Vo Varšave sa stretol s Pilsudskim a 

16 Przybylski, H. Paderewski. Między muzyką a polityką. Katowice: Wydawnictwo Unia, 1992.
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tam  sa  stal  prostredníkom  medzi  prezidentom  a  Dmowskim.  16.  januára  bol 

ustanovený premiérom Poľskej republiky a ministrom zahraničných vecí. 

V roku 1919 odcestoval do Švajčiarska, aby si trochu oddýchol od politiky.  O 

rok na to sa vrátil späť do rodnej zeme v čase kulminácie poľsko-bolševickej vojny v 

roku 1920. Bol menovaný ako vyslanec poľskej vlády v lige národov. V roku 1921 

však z tejto funkcie rezignoval.
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3. KLAVÍRNA TVORBA I. J. PADEREWSKÉHO

Op.1.  Präludium a Capriccio -inštruktívna literarúra

           Minueto g – moll ( Note- Bock Berlin) 

Op.2. Trois morceaux pour piano-  inštruktívna literatura

              Gavotte e- moll, Melódie C dur, Valse mélancolique A – dur ( Kruzinski a Lewi, Varšava )

          -Intermezzi ( W blyskawiczna noc ) g- mol a c- mol

Op.4. Elégie pour piano ( Bote- Bock) – inštruktívna literatúra

Op.5. Danses polonaises: 

              Krakowiak E- dur, Mazurka c- mol, Krakowiak B- dur, (Bote- Bock)

         - Povodeň ( pre klavír ), skladba tisknutá vo Varšave pre ľudí zastižených

          povodňami (1844), Hudobné Echo Raiman a Frendler, Varšava.

     

Op.6. Introduction et Toccata ( Bote – Bock).

Op.8. Chants de voyageur :

          1.Allegro agitato, 2. Andantino 3.Andantino grazioso 4. Andantino mistico, 5. Allegro giocoso (Bote – Bock)

Op.9. Danses polonaises :

            Prvý zošit : 1. Krakowiak F- dur,  2. Mazurka a – mol, 3. Mazurka A -dur.

          Druhý zošit:  1. Mazurka B-dur, 2. Krakowiak A- dur, 3. Polonéza H- dur ( Bote – Bock).

Op.10. Album de mai, Scénes romantiques- inštruktívna literatúra

                1. Au soir, 2. Chant d'amour, 3. Scherzino, 4. Barcarolle,  5. Caprice- Valse ( Bote- Bock) 
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Op.11. Variations et Fugue a- mol sur un théme original ( Bote Bock).

Op.12. Tatranské album ( pre 4 ručný klavír ) (Ries a Erler, Berlin)

       Tatranské album  ( pre 2 ručný klavíř),  Hudobné Echo Raiman a Frendler,  

Varšava.

Op.13. Sonate pour violon et piano ( Bote- Bock) 

Op.14. Humoresques de Concert pour piano (a` l`antique et moderne):

            Prvý zošit: Menuet, Sarabande, Caprice.

                 Druhý zošit: Burlesque, Intermezzo polacco, Cracovienne fantastique ( Bote- Bock) 

Op.15. Dans le Désert. Tableau musical en forme d`une Toccate, ( Bote- Bock).

Op.16. Miscellanea – inštruktívna literatúra

                 Légende Nr.1, Melódie, Théme varié, Nocturne, Légende Nr.2 Un moment musical, Menuet, ( Bote – Bock).

Op.17. Concerto ( la mineur ) pour piano et orchestre ( Bote- Bock).

Op.19. Fantaisie polonaise sur des thémes originaux pour piano et orchestre 

            ( Bote – Bock)

Op.21. Sonate pour piano mi bemol mineur ( Bote- Bock).

Op.23. Variations en mi bemol mineur pour piano ( Bote- Bock).

             Šesť etud, nedokončené skice, po r. 1907
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4. UKÁŽKY Z KONCERTNEJ KLAVÍRNEJ TVORBY

Prvou korunou jeho debutovej tvorby sa stal Klavírny koncert a moll op.17 a 

Polská fantázia op.19.

Klavírny koncert a moll op.17 bol venovaný jeho velkému majstrovi a vzoru 

Leszetyckému. Stal sa akousi ozdobou svetovej klavírnej literatúry. Hlavná téma v 

Allegre je  charakteristická  špecifickým rytmom.  K tomu zaznieva  druhý  motív  v 

absolútne  kľudnom  plynúcom  toku,  veľmi  špecifický  a  charakterizujúci 

Paderewského akoby echo ľudovej piesne.

Príklad 1, Paderewski op. 17, Klavírny koncert a moll, I.veta (takty 1-20)
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Druhá veta prináša v tomto pomalom plynúcom tempe klavírne sólo, veľmi 

virtuózne, s obtiažnými pasážmi a stupniciami (pr. 1a). V strede druhej vety sa tónina 

mení na rovnomennú (pr. 1b). Kadencia je postavená na prvom vedľajšom motíve 

(pr.1c).

Pr. 1a, Paderewski, op.17, Klavírny koncert a moll, II.veta a moll, 3/4 t. ( takty 1-6 )

Pr.  1b,  Paderewski  op.17,  Klavírny  koncert  a  moll,  II.veta,  vybočenie  do 

rovnomennej tóniny A dur 

 Pr. 1c, Paderewski op.17, Klavírny koncert a moll, II.veta- kadencia a moll v 3/4 t.  
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Druhá časť koncertu Romans, sa často prirovnáva k téme kryštálovej vody, je 

koncipovaná  formou  piesne  v  troch  veľmi  poetických  častiach.  V  strednej  časti 

zaznieva  klavírny  doprovod  (v  šestnástinových  triolách)  pôsobí  na  poslucháča 

dojmom jarného kvintnúceho lesa a v pozadí tejto nálady zaznieva ďalšia téma - 

akoby  vzlykanie  smútiacich  zaľúbených  sŕdc.  Sólo  husle  a  odpoveď  na  sólo  vo 

violončele.

Príklad 1d , Paderewski op.17, Klavírny koncert a moll, II. Časť, klavírny doprovod v 

šestnástinových triolách v 2/4 takte (takty 40-45)

Tretia časť koncertu sa začína témou plnou rozmachu a fantázie, s nadšením a 

slobodou, v ktorou ako kontrast zaznieva slávnostný chorál, ktorý je použitý rovnako 

efektívne aj na konci.  Tento koncert okrem autora,  ako prvá umiestnila v svojom 

programe žena,  slávna klavíristka pani Essipowa. Toto dielo dlho nevedelo získať 

kladnú kritiku, hlavne vo Francúzsku a Nemecku sa nevedeli  zorientovať v tomto 

diele, až časom bola pochopená a ocenená jeho krása.
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Príklad  1e,  Paderewski  op.17,  Klavírny  koncert  a  moll,  III.časť,  orchestrálny  a 

klavírny part (takty 1- 17)

Fantázia op.18 (Fantaisie polonaise sur des themes originaux pour piano et 

orchestre). Motívy, bohaté invenciou, plné rozmachu a a úprimnosti sa zdajú akoby 

boli vzaté z akéhosi nadpozemnského zdroja. Virtuozita diela uchvacuje poslucháča v 

akýsi  vír  rytmov  a  orchestrálneho  bohatstva.  Inštrumentácia  plná  farieb  bola 

začiatkom budúcich skvelých orchestrálnych efektov v opere Manru. 

Príklad 2, Paderewski op. 18, Fantázia, I.časť 2/4 takt, klavírny part ( takt 11 )
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Variácie op.11 (a moll) sú velmi podobné dielu Théme varié op.16 (A- dur), 

predstavujú  popri  jednoduchej  téme  bohatstvo  fantázie  a  množstvo  spôsobov  jej 

spracovania,  sú  neustálym hľadaním neobyčajných harmonických  a  koloratívnych 

efektov, umenie stvoriť u poslucháča jedinečnú náladu. 

Príklad 3, Paderewski op.11, Variácie a moll  (takty 1- 17)
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Sonáta b moll op. 21- skladateľ si myslel, že je jednou z jeho najdôležitejších a 

najlepších skladieb, no kvôli veľkej obtiažnosti sa nikdy nestála populárnou. Čo sa 

týka  technickej  faktúry  je  to  skladba,  ktorá  vymedzuje  jasne  formu,  ale  je  tam 

zároveň  nápaditosť,  ktorá  ukazuje  na  evolúciu  a  obohatenie  hudobnej  formy  za 

hranice  dobovej  tvorby.  Dramatickosť  nás  ohúri  už  od  prvých  taktov 

charakteristickým  rytmom  a  intervalom  zväčšenej  sekundy,  v  kľudnom  príchode 

druhej témy, ktorú môžme smelo zaradiť ako jednu z najkrajších hudobných invencíí, 

sa objavuje melanchólia, ale len nachvíľu.

Andante  vyznieva v Beethovenovskom kľudne, ale ku koncu v obrovskej sile 

ohromuje veľkým dojmom. 

Príklad 4, Paderewski op. 21, Sonáta b moll, II. časť (takty  1- 19)
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Finale- dvojhlasná fúga, v ktorej každý z dvoch hlasov je vedený dvojito (zo 

začiatku sextami), pôsobi miestami štvorhlasne. Je to úplne nový nápad, nikým ešte 

nerealizovaný, ktorý vytvára inovatívny zvuk piána a virtuozitu hráča.

Príklad 4a, Paderewski op. 21, Sonáta b moll, III.časť (takty 1- 17)

Tomuto  dielu  dáva  autor  výraz Maestoso  pesante. Skladba  s  homofónnou 

štruktúrou,  ktorá  pomáha téme zaznieť  v dvadsiatich variáciach -  stále odlišne, a 

zároveň  nestrácať  nikdy  svoj  charakter.  Nezvyčajné  efekty  zvuku  autor  vyvoláva 

neočakavanými harmóniami a ostrými disonanciami (variácia VII a IX).
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Príklad 5, Paderewski op.23, Variácie b moll,  variácia VII. ( takty 1- 10 )

Príklad 5a, Paderewski op.23, Variácie b moll, variácia IX (takty 1- 17 )
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Taktiež kontrastne zaznieva jasná a čistá harmónia (variácia VIII), aby mohol 

plynule naviazať na pochmúrnu dramatickú náladu ( variácia IX ), alebo sa objavuje s 

otázkou  a  patetickým výrazom citov  (variácia  X),  ďalšie  variácie  prinášajú  nové 

motívy.

Príklad 5b, Paderewski op.23, Variácie b moll, variácia VIII (takty 1- 5)

Príklad 5c, Paderewski op.23, Variácie b moll, variácia IX. (takty 1- 6)

Príklad 5d, Paderewski op.23, Variácie b moll, variácia X (takty 1- 4)
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6. UKÁŽKY Z INŠTRUKTÍVNEJ KLAVÍRNEJ TVORBY 

Menuet G dur op.14 č.1 - je najpopulárnejšia Paderewského skladba, ktorá by 

sa dala zaradiť medzi  inštruktívnu literatúru, pre šikovnejších žiakov ĽŠU alebo 1. 

ročník konzervatória. Táto kompozícia sa každoročne hrá na medzinárodnej súťaži 

Paderewského v poľskom meste Bydgosz ako povinný repertoár.

Skladba vznikla, keď Paderewski istý čas navštevoval svojho chorého priateľa 

a hrával mu Mozarta. Jedného dňa prišiel na návštevu a bez toho, aby svoju skladbu 

uviedol,  začal  hrať  Menuet  G dur.  Priateľ  zrazu ožil  a  vykríkol:  ,,O  aká  krása  - 

Mozart.“  Nato  Paderewski  reagoval:  ,,Žiaden  Mozart,  ale  Ignáceho  Menuet.“17 

Pamätná udalosť, ktorú Paderewski pri tejto často spomínal.

Už  prvé  takty  nám prezradia  ľahkosť  a  pôvab  raného  obdobia  klasicizmu. 

Paderewski vystihol Mozartovho ducha a vniesol ho do tejto skladby. Sama som mala 

možnosť skladbu hrať a doporučila by som ju jako dobrú hru z listu pre každého 

pianistu. Štvorstránková skladbička, miestami obtiažna rýchlymi pasážmi.

Pr. 6, Paderewski, Menuet G dur (takty 1- 5 )

17 http://www.rmfclassic.pl/encyklopedia/menuet-g-dur.html
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Medzi  ďalšie  skladby,  ktoré  by sme mohli  zaradiť  k inštruktívnej  literatúre 

patrí Präludium a Capriccio op. 1. Skladby sa často hárvajú aj samostatne. Určila by 

som  to  pre   šikovnejších  žiakov  7.  ročníka  ĽŠU,  alebo  pre  1.  a  2.  ročník 

konzervatória.

Präludium Allegro commodo v tónine Es dur začína netypicky ľavou rukou, 

obtiažne hlavne na trylky a veľké akordy, ktoré sa dajú ľahko vyriešiť- prenesením do 

pravej ruky.

Pr. 7, Paderewski op.1, Präludium, Allegro commodo (takty 1- 12)

Capriccio Allegretto grazioso je príznačné ľahkosťou a ozdobami, ktoré dávajú 

skladbe priam barokný charakter. Téma začína v pravej ruke a neskôr nastupuje v 

menšej  obmene.  Skladba  je  pomerne  obtiažna  najmä  kôli  ozdobám  a  rýchlemu 

tempu, preto by som ju určila pre 1. ročník a 2. ročník žiakov konzervatória ako 

zámenu za Bacha alebo Scarlattiho.
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Pr. 8, Paderewski op.1, Capriccio, Allegretto grazioso ( takty 1- 14 )

Elegie op.4 je  pomerne jednoduchá krásna prednesová skladbička písaná v 

ranom období tvorby. Jediná nevýhoda tejto skladby je tónina, ktorá môže odradiť. 

Určila by som ju pre 5- 7. ročník ĽŠU. 

Pr.9 Paderewski op.4, Elegie, Andante ( takty 1- 6 )
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Album de Mai op.10, tvorí päť skladieb s názvami:

1. Au Soir (Evening)
2. Chant d'Amour (Love Song)
3. Scherzino
4. Barcarolle
5. Caprice-Valse

Medzi  inštruktívnu literatúru by som zaradila  1.  a 2.  časť.  Ostatné časti  sú 

veľmi rýchle a obtiažne najmä po výrazovej stránke. Obe skladby by som určila pre 

vyšší  ročník ĽŠU alebo nižšie  ročníky konzervatórií.  Obe skladby majú  podobné 

úskalie,  na  ktoré  môže  interpret  naraziť,  a  to  veľké  rozklady  akordov,  čo  sa  dá 

vyriešiť arpégiom alebo prenesením do druhej ruky.

 Pr.10 Au Soir, Paderewski op.10, Album de Mai, 1.časť -Au Soir ( takty 1-20 )
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Pr. 10a, Paderewski op.10, Album de Mai, II. časť- Chant d'Amour- Love Song (takty 
1- 26 )
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7. PADEREWSKI A JEHO PRÍNOS

Paderewski,  zdalo  by sa,  akoby  kráčal  s  prúdom doby,  no  zároveň  vlastnou 

vytyčenou cestou. Vo svojich prvých kompozíciách nemyslí na zvukové efekty, klavír 

v jeho skladbách má v prvom rade spievať melódiu, ktorá sa zrodila v jeho duši. Celá 

pozornosť  mladého skladateľa  sa  upriamuje  práve  na  vyzdvihnutie  tejto  melódie, 

ktorá  je  harmonizovaná  pomerne  obtiažne  a  na  snahu  o  hlboký  zvuk  nástroja. 

Príkladom  takéhoto  typu  ,,spevu''  je  vydanie  v  1879  vo  Varšave  venované  R. 

Stroblovi Impromptu F-dur. 

Paderewski  je  vo  svojej  hre  typický  veľkou  poetickosťou  a  vášnivým 

temperamentom, no zároveň je schopný riadiť sa chladnou reflexiou. Jeho myslenie 

je nezvyčajne reálne.  Veľký neobvyklý talent  a dobrá pamäť mu vždy uľahčovali 

dobrú orientáciu a pochopenie skladby.

Vplyv,  ktorým pôsobil  na  svoje  okolie,  a  charizma  osobnosti,  odráža  veľkú 

duchovnú  silu  a  genialitu,  ktorá  je  príznačná  pre  všetkých veľkých  umelcov.  No 

samotná  genialita  by  nestačila,  keby  tam nebola  akási  fanatická  túžba  po  činení 

dobrých skutkov a slúžbe iným.

Kým sa  Paderewski dopracoval  k  akémusi  vrcholu virtuozity  musel  posvätiť 

veľa času a práce, ale nikdy to nechcel zanedbávať a nevynechal ani jeden deň, kedy 

by sa nezdokonaľoval. Práve vďaka technike mohol získať požadovanú slobodu vo 

vyjadrení a interpretácii skladieb. 

Hodiny,  ktoré venoval Paderewski práci  na technike boli  nespočetné.  No len 

vďaka tejto technike získal slobodu vo vyjadrovaní toho, čo prežíva interpertáciou 

cudzích alebo vlastných skladieb. Každý, kto počúva skladby Paderewského cíti, že z 

týchto skladieb hovorí poézia, duša víťazí nad materializmom. Paderewski nehovorí 

tónmi, ale len ich pomocou. Veľká zodpovednosť umelca a neustála túžba a hľadanie 

dokonalosti  sú hlavné charakteristiky Paderewského. Virtuozita preňho neznamená 

len prácu prstov a techniky, ale hlavne prácu duchom. Každý koncert Paderewského 
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preňho  znamenal  odovzdanie  jeho  ja,  splynutie  s  tónmi  a  najväčšiu  sústredenosť 

ducha.  Môžeme to  prirovnať k  tomu,  keď v  našej  uhnanej  dobe má stále  vačšiu 

hodnotu materializmus, tak takto podobne nemôže zahynúť v Paderewského svete 

práca ducha. Práca ducha je úprimná, pravdivá modlitba Paderewského, ktorá dokáže 

povzniesť aspoň na chvíľu zlomené srdcia jedným dychom krásy a priviesť ich do 

iných  sfér  a  svetov,  k  iným  pocitom  a  myšlienkam.  Je  to  úplne  prirodzené,  že 

Paderewski ako nasledovateľ a ďalší mysliteľ Chopina stojí takto vysoko a prijíma 

slávu,  ktorá  mu patrí  na  popredných  pozíciach  nielen  v  národe,  ale  aj  vo  svete. 

Paderewski  hral  s  obľubou  okrem  Chopina  aj  Schuberta,  Rubinsteina,  Liszta, 

Schumanna, Beethovena.

Beethovena hrá Paderewski s veľkým nadhľadom a jednoduchosťou. ,,Nemecký 

slávny kritik Vogel napísal, že jeho interpretácia Beethovena je veľmi subtílna, citlivá  

a  vyzdvihuje  štýlovosť.''18 Rovnako  je  to  aj  s  ďalšími  dielami,  ktoré  Paderewski 

interpretoval s rovnakým majstrovstvom. Nedá sa pominúť napríklad Erlkonigu od 

Schuberta-Liszta, Uhorské Rabsódie Liszta, skromné Piesne bez slov Mendelssohna 

alebo impresionistické skladby Debussyho..

Spomedzi európskych kritikov sa hlavne Nemci (síce s menšími výnimkami ako 

Spanuth,  Urban,  Vogel)  vyjadrovali  o  Paderewskom nie  veľmi  nadšene.  Naopak, 

americký kritici Paderewského priam zbožňovali. Ako príklad, jeden z tisíca, slúži 

citát  z  knižky H.E.  Krehbiela19  venovaný klavírnemu recitálu umelca:  ,,Ťažko je  

vyjadriť jasnejšie obraz magickej sily aká sa skrýva v hudbe, ťažko je viac presvedčiť  

a  fascinovať  silou  prejavu  a  pôsobenia  na  poslucháča,  ťažko  sa  hľadá  lepšia  

demonštrácia k akému stupňu môže byť využitý hudobný nástroj, než ako to dokázal I.  

J. Paderewski.''

Najkrajším  vyjadrením úcty  a  uznania  bolo  pre  Padrewského  ako  klaviristu 

album jemu venované v júni v 1923 cez hudobnú školu École normale v Paríži, v 

ktorej najlepší  francúzsky klaviristi  pri  príležitosti  audície,  ktorú robil  Paderewski 

18nOpieński, H. Ignacy Jan Paderewski. Warszawa: Gebethner I Wolff, 1928

19 Krehbiel, E. How to listen to music. New York, 1896.
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(venovanej výhradne Chopinovi), napísali pre neho svoje city a myšlienky. Senior 

francúzskych klaviristov Francis Planté pomenoval Paderewského ,,notre grand chef 

a  tous'',  Edvar  Risler mu  píše  venovanie  so  slovami:  ,,Klavírnemu  poétovi,  

nasledovníkovi, očarujúcemu, s veľkým šlachetným srdcom, a to nielen v čase pokoja,  

ale  aj  v  čase  vojny''20 Teodor  Dubois  (riaditeľ  parížskeho  konzervatória)  o 

Paderewskom pojednáva ako o skladateľovi, ktorý dáva krásny príklad svetu svojim 

odovzdaným životom.'21

Paderewski nikdy nekomponoval len pre svoje uspokojenie. Komponoval len 

vtedy, keď chcel nutne niečo zdeliť. Celá jeho kompozičná tvorba odzrkadľuje jeho 

život, je akousi kronikou života, časov triumfov aj pádov.

20 Opieński, H. Ignacy Jan Paderewski. Warszawa: Gebethner I Wolff, 1928.

21 Raba, B.  Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego . 
Wrocław: Wydawnictwo UWr, 2010.
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8. VOKÁLNA  A ORCHESTRÁLNA TVORBA

Op.7. Štyri piesne k slovám A. Asnyka: 

              Kedy posledná ruža zvädla. Sivý koň, Brezina, Chlapca môjho mi vzali (Bote- Bock )

Op.18. Šesť piesní k slovám Mickiewicza ( v polščine, v nemčine a v angličtine) 

            Tiekly slzy, Pesnička dudáka, Moje tulítko, Pri veľkej a čistej vode, Toľko som vydržal, toľko som si vytrpel, 

                 Keby som sa zmenil.

Op.20. Manru. Orchestrálna partitúra a klavírny výťah ( polský text St. Rossowski,   

              nemecký text A. Nossig) ( Bote- Bock). 

              Klavírny výťah, nemecký a anglický text H. Krehbiel ( Schirmer, new York)

Op.22. Douze Mélodies sur des Poésies de Catulle Mendés ( Au Ménestrel, Heugel at 

             Comp. Paris).

Op.24. Symfónie h- mol, orchestrálna a vokálna partitúra ( Heugel et Comp. Paris ).

    Canzona (pieseň bez slov) po roku 1907; ( Bote – Bock, Berlin )

    Hej, orol biely – na slová autora; pre mužský zbor s klavírom alebo pre 

                                         dychový orchester; Poznan K. T. Barwicki 1935

(Podľa  J.  Kleczynského,  EMTA 1890,  je  Paderewski  autorom  nepublikovaného 

Husľového koncertu a Orchestrálnej suity; Podľa Encyklopédie Groove'a je autorom 

nedokončeného Husľového koncertu a neopublikovanej  Kantáty pre zbor a orchester 

k slovám W. Tetmajera; podľa Music Leksikon Riemanna taktiež opery Sakuntala.)
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9. KONCERTNÝ REPERTOÁR PADEREWSKÉHO

J. S. Bach
Chromatická fantázia a fuga

L.v. Beethoven
Koncert Es-dur  op.73

Sonata Es- dur op.27 č.1
Sonáta cis -moll (Mesačného svitu ) op. 27 č.2

Sonata D. Dur (Pastorálna) op.28
Sonáta op. 31

Sonata C -dur ( Waldsteinovská) op.53
Sonáta f-moll ( Appassionata)

Sonáta As- dur op.110
Sonáta c- moll op.111

Sonáta pre husle a klavír 
Variácie c- moll

J. Brahms
Kvartet A- dur ( s klavír.) op.26
Kvintet f-moll ( s lavír.)  op. 34

Maďarský tanec č.1
Variácie a fúga op.24 na tému Haendla 

Variácie op.35 na Paganiniho téma

C.Chevillard
Téma a variácie

F.Chopin
Ballada g- moll op.23
Ballada F dur Op.38

Ballada As- dur op.47
Ballada f- moll op.52

Barkarola
Berceuse

Etudy op.10 č. 3, 4, 5, 7, 12
Etudy op.25 č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Fantázia f- moll op.49
Koncert e- moll op. 11
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Koncert f- moll op.21
Smútočný pochod

Nokturno Fis- dur op.15 č. 2
Nokturno Des- dur op. 27 č. 2

Nokturno H- dur op.32 č. 1
Nokturno G- dur op.37 č. 2
Nokturno c- moll op.48 č. 1
Nokturno E- dur op.62 č. 2

Polonéza es- moll op. 26 č. 2
Polonéza fis- moll op.44
Polonéza As- dur op.53

Polonéza- Fantázia op.61
Prelúdium C- dur op.28 č.1

Prelúdium Des- dur op.28 č. 7
Prelúdium b- moll op.28 č. 15
Prelúdium As- dur op.28 č. 16
Prelúdium B- dur op.28 č. 21

Prelúdium d – moll op.28 č. 24
Scherzo b – moll op.35
Sonáta b- moll op.35
Sonáta h- moll op. 58

Grande Valse Brillante op.18
Valčík a- moll op.34 č. 2

Valčík As- dur op.42
Valčík cis- moll op. 64 č.2

L.Delibes
Rigaudon

C. Debussy
Danseuses de Delphes

Minstrels
Reflés dans l`eau

Le Vent dans la plaine
Voiles

L.Diémer
3me Orientale

A. Duvernoy
Intermedium
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G.Fauré
Barkarola

J. Field
Nokturná

B.Godard
Polonéza
W. Górski

Berceuse (pre klavír a husle)

G. F. Haendel
Ária s variáciami

J. Haydn
Variácie f- moll (Andante con variazioni)

A. Henselt
Etuda

T. Leszetycki
Canzonetta toscana

Mazurka

F. Liszt
Au bord d`une Source

Koncertné etudy
Etuda ,, Ricordaze¨

Rapsódia ,,Espagnol¨
Maďarská fantázia

Fantázia na Bachovú tému
Koncert Es- dur

Maďarské rapsódie č. 2, 6, 12, 13
Valčík – Impromptu

Transkripcie:
Barkarola ,,Auf dem Wasser zu singen¨(Schubert)

Campanella (Paganini)
Fantázia na téma Don Juan (Mozart)

Kráľ Olch ( Schubert )
Polské piesne ( Chopin )

Prelúdium a fúga a- moll ( Bach )
Soirée de Vienne ( Schubert )
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F. Mendelssohn – Bartholdy
Piseň bez slov

Prelúdium a fúga e- moll
Variations sérieuses d- moll op.54

M. Moszkowski
Barkarola

G. P. Moore
Etuda patetická
W. A. Mozart
Rondo a- moll
Sonata A- dur

I  . J. Paderewski  
Burleska op.14 č. 4

Polská fantázia op.19
Kaprys op.14 č.3

Fantastický krakoviak op.14 č. 6
Ľúbostná pieseň op.10 č. 2

Intermezzo polacco op.14 č. 5
Intermezzo 

Koncert a- moll op.17
Mazurka
Melódia

Nokturno op.16 č. 4
Menuet g- moll op.1 č. 2

Menuet
Menuet op. 14 č. 1

Legenda
Romance

Sarabanda op. 14 č. 2
Scherzino op. 10 č. 3

Toccata
Téma a variácie

Variácie

A. Pierné
Romance¨

A. Rubinstein
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Barcarola op.30
Etuda

Koncert d- moll op. 70
Valse – Caprice Es- dur op. 118

C. Saint- Saens
Koncert c- moll op. 44

Polonéza pre dva klavíre op. 77

D. Scarlatti
Capriccio
Pastorale
Sonata

F. Schubert
Impromptus

Marsz
Menuet

Moment musical op. 94
Variácie 

F. Schumann
Karneval op. 9

Symfonické etudy op. 13
Fantázia C – dur op. 17
Koncert a- moll op. 54

Papillons op. 2
Fantasiestücke op. 12
Sonáta fis- moll op. 11

Toccata op. 7

E. Scheeling
Nokturno

G. Sgambatti
Gavota op. 9

Z. Stojowski
Serenáda

By the Bookside

K. Szymanowski
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Etuda b- moll op. 4 č. 3

F. Thomé 
Chanson du Rouet

H. Wienawski
Mazurka (pre klavír a husle)

Ch. M. Windor 
Zanetto
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ZÁVER

Cieľom tejto práce bolo upriamiť pozornosť na významného poľského umelca, 

ktorého meno a skladby nie sú žial veľmi známe. Pre Poliakov sa toto meno spája 

nielen s umelcom a dirigentom, ale aj veľkým mysliteľom a politikom. Každoročne si 

to  Poliaci  pripomínajú  na  Paderewského  súťaži  v  poľskom  meste  Bydgosz,  kde 

mladí nádejní umelci z celého sveta predvádzajú svoje zručnosti v interpretácii jeho 

diel.

V snahe priblíženia diel bolo nutné predstaviť Paderewského život a okolnosti, 

v ktorých jednotlivé kompozície vznikli. Pre lepší prehľad diel som zvolila rozdelenie 

na koncertnú a inštruktívnu literatúru a doložila to jednotlivými ukážkami vybraných 

skladbičiek.

Jednotlivé popisy inštruktívnych skladbičiek nepoukazujú na odborný rozbor 

skladby,  skôr  sú  to  vlastné  konštatovania  technických  problémov,  prípadne  ich 

riešenia. V hlavnej miere ide o nahliadnutie a oboznámenie s dielom autora.

Úprimne verím, že táto práca bude slúžiť pre nás učiteľov, ako zdroj nových 

podnetov,  k  hľadaniu  zaujímavej  inštruktívnej  literatúry  pre  prácu  so  žiakmi  v 

umeleckých školách.
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PRÍLOHY

Jan Ignacy Paderewski
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Teodor Leszetycki
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Antonina Korsaková - 1. manželka
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Helena Górka Rosen - 2. manželka
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