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I. W trójkącie trzech cesarzy

Jeszcze na początku XIX wieku nie było go na mapie, a nawet w spisach wsi polskich.
I nagle zrodził je węgiel. Wokół kopalni „Ludwika" i nieco młodszej „Pogoni" powstało małe
osiedle robotnicze, takie samo jak dziesiątki innych, wznoszonych w połowie zeszłego wieku w
zagłębiu górniczym dookoła Katowic. Rzędy biedniackich domostw, poprzedzielane połaciami
zakopconych, ginących lasków i małymi kawałkami pól z żytem lub ziemniakami, rysowały
po ziemi szlaki pokładów węglowych. A nad nimi w górze, w bladosinym powietrzu, sunęły
zawieszone na drutach wagoniki pełne czarnego bogactwa. Biegnące po ulicach szyny kolejowe
i tramwajowe w dymie i kurzu wyznaczały kierunki ruchu i dyktowały puls życia każdej, nowo
powstałej osady górniczej czy hutniczej. Duszący, smrodliwy zapach rodzącego się przemysłu
węgla i stali obezwładniał każde żywe stworzenie, któremu przyszło tu mieszkać.
Sosnowiec to motyl kilkucentymetrowy szarobrunatny, z białą półksiężycową plamą
i smugą ciemnoczerwoną na przednich skrzydłach. Zjawia się w połowie lipca wszędzie tam,
gdzie rosną sosny. Owad to niezwykle szkodliwy, niszczący nie tylko sosny, lecz także jodły,
modrzewie... Nie wiem, kto dał tej osadzie nazwę motyla-szkodnika, aczkolwiek nietrudno się
domyśleć, ile sosnowego lasu pochłonęło osiedle. W 1880 roku liczyło ono zaledwie dziewięć
tysięcy mieszkańców, a już pół wieku później stało się ponad stutysięcznym, jedenastym pod
względem wielkości, miastem Polski.
Na przełomie XIX i XX wieku Encyklopedia Powszechna Orgelbranda w następujący
sposób charakteryzowała Sosnowiec: „Sosnowiec - osada fabryczna w guberni Piotrkowskiej,
powiecie Będzińskim, posiada wiele fabryk, komorę celną. Liczy 60.000 mieszkańców..." Była to
osada założona w trójkącie u zbiegu dwóch rzek - Czarnej Przemszy i wpadającej do niej Brynicy
(po niedługim czasie zamieniły się one w ścieki).
W tym punkcie na mapie Europy spotykały się wówczas granice trzech mocarstw: Rosji,
Prus i Austro-Węgier, które sto lat wcześniej dokonały rozbiorów Polski, dzieląc się między sobą
jej ziemią. Osadę Sosnowiec, przycupniętą na zachodnich kresach władania rosyjskiego cara,
wraz ze znajdującymi się po drugiej stronie granicy Myślenicami, nazywano potocznie „trójkątem
trzech cesarzy". Na maleńkim skrawku ziemi zbiegały się granice trzech potęg, dzierżących ster
życia większości obszaru naszego kontynentu. Granica częściowo przechodziła nawet wzdłuż
murów sosnowieckich kamienic.
Pod carskim zaborem znajdowała się również ziemia częstochowska. Cierpiący tu niewiarygodną
nędzę chłopi na przełomie XIX i XX wieku opuszczali wsie rodzinne, szukając chleba w zagłębiu
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węglowym. Twardzi, wytrwali, uparci szli do kopalń i hut, przynosząc do osiedli górniczych
swoją odporność na trudy i zawziętą, milczącą walkę o przetrwanie.
W jednej z takich wsi, o znamiennej dla tych wędrówek nazwie: Węglowice, mieszkało
dwóch braci Kiepurów: starszy - Marcin i młodszy - Franciszek. Kiedy w 1891 roku Marcin
ożenił się z Hieronima Poszowską z Kruszyny - wsi leżącej po drugiej stronie Częstochowy, a
oddalonej o kilka kilometrów od Pławna i Gidli - rozstrzygnęły się dalsze losy rodziny Kiepurów.
Kilka lat później bowiem Marcin, wraz z nowo założoną rodziną i bratem Franciszkiem, opuścił
Węglowice, by szukać szczęścia w górniczej osadzie Sosnowiec.
W tym samym czasie, około 1900 roku, przybyła do Sosnowca kilkunastoletnia dziewczyna
(urodzona w Pławnie w powiecie radomsznańskim), która całe dzieciństwo spędziła w sąsiedniej
wsi Gidle. Nazywała się Miriam Neumanówna. Była córką Abrama i Rozalii Neumanów. W
nowym środowisku, pod wpływem przyjaciół, przeszła z obrządku starozakonnego na wiarę
katolicką, przyjmując chrzest, otrzymała nowe imiona: Maria Stanisława.
Kiedy poznała w Sosnowcu drobnego, energicznego czeladnika piekarskiego Franciszka
Kiepurę, miała lat szesnaście, piękne, puszyste czarne włosy i... niewątpliwą wiarę w to, że spotkała
mężczyznę swojego życia. Starszy od niej o siedem lat Franuś nie szczędził jej czułych słów i
roztaczał przed Marysią wizję życiowych planów. Ponieważ był człowiekiem pełnym energii,
uwierzyła, że będą razem szczęśliwi, a marzenia o własnej piekarni i własnym domu zostaną
kiedyś zrealizowane. I mimo że na razie żadne z nich nie miało potrzebnych na to pieniędzy,
postanowili się połączyć na dobre i na złe.
W 1901 roku siedemnastoletnia Maria Stanisława Neuman poślubiła w parafii sosnowieckiej
dwudziestoczteroletniego Franciszka Kiepurę. Po ślubie wynajęli skromne, małe mieszkanie w
jednopiętrowej kamieniczce przy ulicy Majowej 6. Ta dzielnica sosnowieckiej osady zwała się
Pogoń (powstała wokół kopalni węgla o tej samej nazwie w drugiej dekadzie ubiegłego wieku).
Swoją wschodnią stroną dotykała Czarnej Przemszy i torów Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej,
która od 1859 roku, kiedy to zbudowano dworzec, niewątpliwie zna¬cząco wpłynęła na rozwój
osady.
Prawa miejskie uzyskał Sosnowiec w 1902 roku. W tym samym czasie, a dokładnie 16 maja
1902 roku, na ulicy Majowej pod numerem 6 Maria Kiepurowa urodziła pierwszego syna, który
stał się równieśnikiem miasta swoich narodzin. Rodzice dali mu na chrzcie imiona Jan Wiktor.
Słońce stało wówczas w znaku Byka, obdarzając Jana Kiepurę pewnymi cechami, o których
astrologowie mają wyrobione zdanie: „Celem życia Byka jest przede wszystkim posiadanie i
zachowanie bezpieczeństwa (...). Urodzeni pod tym znakiem mają dużo wytrwałości, cierpliwości
i trudno ich wytrącić z równowagi. Zasadniczo jednak we współżyciu są spokojni i łagodni. Oprócz
Byka mało kto zdaje sobie tak jasno sprawę z tego, że życie jest piękne, lecz drogie, tańsze zaś
już nie jest takie piękne... W znaku Byka często rodzą się talenty muzyczne, szczególnie tenorzy
i sopranistki (...) Ideałem Byka jest harmonijne współżycie. Jako mąż jest zawsze mile widziany.
Wierny, stały, uczuciowy... Byk stara się unikać wszelkich pechowców, prześladowanych przez
los, wszystkich ludzi chorych (obawa zarażenia się). Także nie lubi walki bez ściśle określonego
celu materialnego. Nie cierpi cyganerii, braku solidności, niezdecydowania, niepewności oraz
odnosi się z niechęcią do każdego, kto zechciałby narzucić mu swoje zdanie, kto spróbuje wytrącić
go z równowagi lub kto staje doń w opozycji..."
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Czy przytoczona tu opinia naszego najlepszego współczesnego astrologa Leszka Szumana
na temat urodzonych pod znakiem Byka będzie przylegać do charakteru i losów Jana Wiktora
Kiepury?
Kiedy przyszedł na świat, wszyscy orzekli, że jest podobny do ojca. Serce Franciszka
wezbrało falą uzasadnionej dumy. W jednym z urodzinowych listów, wiele lat później, Maria
Kiepurowa pisała do syna: „Kochany Jasinku! (...). Przypominam sobie, jak się cieszyliśmy, gdy
Ty się urodziłeś (...). A tak ładny i taki wielki, że ważyłeś dwanaście funtów. W tej małej izdebce,
ubogiej i ciasnej i zimnej, a takie drogie dziecko. Ojciec z radości dał 5 rubli w złocie kobiecie,
która pierwszy raz kąpała Ciebie. To możesz wiedzieć, ile to dla nas było pięć rubli. Ojciec musiał
na nie pracować aż tydzień, więc możesz sobie wyobrazić, jak się cieszył (...). Kołysałam Cię
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jedną nogą, a rękami prałam...". Rozradowany czeladnik piekarski kupił ponoć najpiękniejszą
drewnianą kołyskę, jaką wówczas można było dostać w Sosnowcu.
Jan ujrzał świat z okien kamieniczki przy ulicy Majowej. Niewielkie, stale okopcone
sadzami i pyłem okna mieszkania Kiepurów wychodziły na podwórze, tak samo szare i smutne
w swojej brzydocie, jak ten dom, jak ta ulica. Tu spędził pierwsze osiem lat życia. Ściśnięty w
zwartej zabudowie jednostajnych kamienic z ciemnoczerwonej cegły biegał po wąskich uliczkach
górniczego osiedla. Patrzył na gołębie pobłyskujące srebrną falą nad domami i zazdrościł im
skrzydeł. Gdzieś na dnie duszy legła wielka, towarzysząca mu potem przez całe życie, tęsknota
ku wolnej przestrzeni, ku pędowi i przesuwającym się wokół rozległym pejzażom. Tu, na ulicach
spowitych dymem z fabrycznych kominów, zabawy kilkuletnich chłopców bywały często tak
samo odarte z ciepła i czystości dziecięcej fantazji, jak brudny i nieprzytulny był otaczający ich
krajobraz. Tutaj też zapewne musiały się rodzić pierwsze jego marzenia o kolorowym świecie,
wielkiej fortunie i pięknych samochodach, jako symbolu wolności i życia w przestrzeni. Bo
chyba tylko tak można było śnić, mieszkając na ponurej, wybrukowanej ulicy Majowej, gdzie
bieda wyzierała z każdego kąta...
Dwa lata po Janie przyszedł na świat jego młodszy brat Władysław. On z kolei stał się żywą
podobizną matki, która zwała go czule „masiupecki", w odróżnieniu od swego pierworodnego. I tak
już w rodzinie pozostało: Władek był zdrobniale nazywany „Władyjoskiem" lub „Masiupeckim".
Za mozolnie ciułane pieniądze w październiku 1910 roku Kiepurowie nabyli dom przy ulicy
Miłej 4, w którym obok mieszkania otworzyli własną piekarnię o prapolskiej nazwie „Lech". Od
tej chwili aż do pełnoletności obaj synowie wychowywali się w kwaśnych oparach drożdżowego
zaczynu ciasta. Piekarnia ojca pozostawiła Janowi trwały ślad w drogach oddechowych aż do
końca życia.
Po ukończeniu prywatnej szkoły podstawowej, mając 10 lat, został Jan uczniem jedynej
w Sosnowcu polskiej siedmioklasowej Męskiej Szkoły Handlowej (przemianowanej w okresie
niepodległości na Gimnazjum Państwowe im. Stanisława Staszica). Po pierwszym roku nauki
gimnazjalnej na świadectwie szkolnym, prócz stopni, zanotowano „Uwagi Rady Pedagogicznej:
niezbyt pilny, bardzo łobuzuje się podczas pauz, bije kolegów". Szkoła ta, mimo handlowej nazwy,
realizowała pod zaborem rosyjskim pełny program gimnazjalny, kładąc nacisk na patriotyczne
wychowanie, literaturę i historię Polski.
Tradycje patriotycznego myślenia były w Sosnowcu, jak i w całym zresztą Zagłębiu
Dąbrowskim, mocno zakorzenione. Kiedy w 1831 roku przedzierały się ku granicznej Brynicy
oddziały narodowe trwającego od zeszłorocznej jesieni Powstania Listopadowego, tu znajdowały
wsparcie, a wśród mieszkańców osady - opiekę. Natomiast 30 lat później, w okresie Powstania
Styczniowego 1863 roku, Zagłębie masowo wspierało walczących patriotów. Historycy
twierdzą, że właśnie w Sosnowcu po raz pierwszy w świecie wprowadzono do działań wojennych
pociąg, którym nadjechali niespodziewanie powstańcy Apolinarego Kurowskiego i Teodora
Cieszkowskiego. Wspomagani przez sosnowieckich robotników, górników i kolejarzy powstańcy
zdobyli osiedle, a potem całe Zagłębie. Przez krótki czas był to jedyny obszar, uwolniony
całkowicie spod władzy rosyjskich zaborców. Pamięć o tych i podobnych zdarzeniach, jak również
i o zsyłkach na Sybir, przetrwała wśród następnych pokoleń sosnowieckich. Świadczyć mogła o
tym na początku naszego stulecia przesiąknięta głębokim patriotyzmem atmosfera panująca
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wśród Zagłębiaków.
Za najbardziej muzykalną osobę w rodzinie uchodziła babka, Katarzyna z Mańków
Kiepurowa. Podobno tamtejszy proboszcz czekał z nieszporami póki nie przyszła, bowiem ona
musiała intonować pieśni nabożne, które za nią podejmowała reszta wiernych. Rozbisurmaniony
Janek, najbardziej z wnuków przez nią kochany, przesiadywał u babki Katarzyny, godzinami
słuchając jej śpiewania i próbując gry na skrzypcach podarowanych mu przez stryja Marcina. Zaś
nadmiar energii witalnej wyładowywał w drużynie piłkarskiej klubu „Victoria".
We własnoręcznie pisanym życiorysie zanotował: „...od roku 1916 należałem do Polskiej
Organizacji Wojskowej i pracowałem jako członek Wolnej Szkoły Podchorążych. Podczas
prześladowań, po manifestacji przeciw odłączeniu Chełmszczyzny, zmuszony byłem opuścić
miasto, chroniąc się przed rozkazem aresztowania..."
Jego szkolny kolega, Wacław Soból, zapisał po latach, że: „Janek Kiepura znany był pod
szydliwie a proroczo nadanym mu mianem Carusa. Uczniakeria traktowała jego pasję do śpiewu
jako coś, w owych czasach, tak osobliwie zaskakującego, że aż zasługującego na wytknięcie.
Sosnowieckie bowiem sztubaki instynktownie i tylko pasjonowały się militariami, dochodząc
w tej mierze do znawstwa przewyższającego nawet chyba wiedzę motoryzacyjną dzisiejszych
nastolatków. (...) Janek słynął w naszej budzie przede wszystkim z potężnej siły fizycznej i wielkiej
odwagi (...) Bardziej wyraziście wyziera z mych wspomnień jego ściągnięta wzruszeniem twarz,
gdy skanduje dźwięcznie wobec dziewięciu pruskich landsturmistów żądanie oddania broni «w
imieniu Rzeczypospolitej Polskiej". Było to wtedy, owego pamiętnego dnia 11 listopada 1918
roku, kiedy to czterech nas piątoklasistów pod przewodem szóstoklasisty Jana Kiepury rozbroiło
wachę w jednej z fabryk w Starym Sosnowcu".
Dwa miesiące wcześniej, na początku września 1918 roku, zastępowy II zastępu drużyny
harcerskiej przy gimnazjum Staszica, Jan Kiepura, złożył pisemny meldunek z prośbą o
bezterminowy urlop. Uzasadniał to następująco: „Wracam ze szkoły o godz. 2.30, obiad ok.
3-ciej. Od godz. 3-5 mam lekcje z dwoma uczniami. Od 5-8.30 odrabiam własne prace i co do
tego muszę zaznaczyć, że zaległości z innych klas zmuszają mnie do podwójnej pracy. Od 8.30-9
kolacja. Gdzie czas na lekturę, chociażby tylko obowiązkową, gdzie czas na lekcje śpiewu, gry
na skrzypcach itd., nie mówiąc już o spacerze lub czemś w tym rodzaju".
Inny jego kolega, Wiesław Sauter, tak oto wspominał ten okres: „Jan Kiepura, starszy ode
mnie o trzy lata, uczęszczał do Sosnowieckiego Gimnazjum razem z moim bratem Mieczysławem,
z którym żył w wielkiej przyjaźni. Warto przy okazji napomknąć, że w ich zespole znajdował
się również, późniejszy profesor, Bogdan Suchodolski - filozof, jak go przezywano w szkole.
Mego brata z Kiepurą wiązała nie tylko ława szkolna. Razem rozbrajali Niemców w 1918
roku, zdobywając na nich broń na starososnowieckim dworcu w czasie przejazdu transportów
wojskowych wiozących Niemców do Heimatu z nieudanej wyprawy na podbój Wschodu. W
piwnicy Kiepurów przy ulicy Miłej założyli prawdziwą składnicę broni: karabinów, amunicji i
granatów, z których korzystali później w czasie powstań śląskich w 1919 i 1921 roku."
W maju 1919 roku siedemnastoletni Kiepura wstąpił ochotniczo do wojska, chcąc zaciągnąć
się do armii Hallera. Został przydzielony do formującego się wówczas w Koniecpolu pod
Częstochową I Pułku Strzelców Bytomskich, złożonego głównie z Górnoślązaków i Zagłębiaków.
Ubrano ich w zielone mundury pruskie, z dystynkcjami wojsk wielkopolskich, w
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rogatywkę z orzełkiem i tzw. koniczynką. W Koniecpolu składali przysięgę, a pułk dostał swój
sztandar. Potajemna podchorążówka została uznana przez władze wojskowe i Jan otrzymał od
razu stopień kaprala oraz funkcję sekcyjnego w II Kompanii.
Od lipca znalazł się w Częstochowie, gdzie szkolono go jako podoficera wywiadu. A w
listach do rodziców słał same słowa uspokojenia, zza których wyzierał obrazek żołnierskiej idylli.
„Jedzenia po uszy. Żałuje, żem wziął z domu mięsa, bo to, co tu dostajemy, to aż za dużo i wyrzuca
się. Dostajemy codziennie 2-3 jajka, łyżkę masła albo sera, często kiełbasę itd. Ćwiczymy ciągle i
więcej nic się nie robi (...) bo stale człek ino śpiwa i śpiwa, jak ptak. Syn Janek". A w innym liście:
„Wieczorami po kolacji wszyscy leżą, opowiadają sobie. Śpiewamy wtedy, aż się po wsi rozlega.
Ale te pienia są albo bardzo wesołe, albo bardzo smętne. Wesołe, gdy śpiewamy A muzyczka
ino, ano..., smętne i powolne, gdy śpiewamy Wojenko, wojenko (...) Czasem pod wieczór, gdy
wszystko jest cicho, jak zawyjemy Z dymem pożarów, to duszę rozpiera potęga uczucia, które
powstaje pod wpływem melodii tej pieśni. No, za bardzo się rozmigdaliłem. Babcia niech się nie
martwi. Odpisujcie. Wasz Syn Janek".
A babka Katarzyna i rodzice mieli powody do zmartwień. Tego lata nad Śląskiem wisiały
już bardzo ciemne chmury, które niebawem ściągnęły na tę ziemię krwawą burzę.
Po podpisaniu 28 czerwca 1919 roku traktatu pokojowego w Wersalu, rozstrzygającego
sprawę europejskich granic po I wojnie światowej, część Górnego Śląska pozostała w rękach
niemieckich. Jednocześnie zaznaczono, że o dalszych losach tych ziem ma zadecydować plebiscyt
wśród miejscowej ludności, który będzie przeprowadzony pod nadzorem międzynarodowym.
Pomiędzy splecionymi wspólną zabudową miastami i osiedlami zagłębia węglowego przebiegała
granica polsko-niemiecka, oddzielająca w sposób nienaturalny Bytom, Zabrze czy Gliwice, a
także cały Śląsk Opolski od swej Ojczyzny. Ślązacy chcieli być razem. Dążyli, mimo krwawych
interwencji niemieckich oddziałów Grenzschutzu, do połączenia się z Polską i Zagłębiem
Dąbrowskim.
11 sierpnia wybuchł na Górnym Śląsku wielki strajk. Objął on także Opolszczyznę z jej
hutami i cementowniami. Cztery dni później na dziedzińcu kopalni „Mysłowice" doszło do
masakry, której na zgromadzonych tu robotnikach dokonali żołnierze Grenzschutzu. Wiadomość
o tym obiegła cały Śląsk i Zagłębie. Pierwsze strzały w odwecie za tę masakrę padły następnej
nocy w powiatach pszczyńskim i rybnickim.
Napięta sytuacja polityczna na Górnym Śląsku powodowała, że od wielu tygodni
poprzedzających sierpniowe wydarzenia do I Pułku Strzelców Bytomskich wstępowały całe klasy
gimnazjalistów śląskich i zagłębiowskich. A byli to najczęściej członkowie P.O.W. Ochotnicysokoli 15 sierpnia nagle zostali zwolnieni z armii polskiej. Następnej nocy, z 16 na 17 sierpnia
1919 roku, wybuchło I Powstanie Śląskie. Wojsko Polskie nie mogło brać w nim udziału, bowiem
rząd premiera Ignacego Paderewskiego nie chciał dopuścić do nowej otwartej wojny z Niemcami.
Ale przeszkoleni w armii przez kilka miesięcy sosnowieccy chłopcy - już jako osoby prywatne mogli wstąpić w szeregi powstańcze. Wśród nich znaleźli się obaj bracia Kiepurowie.
Kolega szkolny Jana pisał: „Nasze klasy, to jest piąta i szósta, dały duży kontyngent
ochotników i poniosły też stosunkowo znaczne straty. Mieliśmy kilkunastu rannych, w tym trzech
bardzo ciężko. Jeden z kolegów dostał się do niewoli i stanął przed pruskim sądem polowym...
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Janek Kiepura, przy swojej brawurze, wyszedł niemal cudem bez szwanku. Natomiast ranny
został jego brat Władek".
Nieco obszerniej wspomina o tym Wiesław Sauter w 1986 roku: „Janek Kiepura, Janek
Zieleniewski, Mietek Mierzejewski i mój brat stanowili w tych powstańczych poczynaniach,
nocnych wyprawach i walkach z Grenzschutzem nierozerwalną czwórkę. A ponieważ w naszym
mieszkaniu kwaterował wówczas jeden z ich dowódców, chorąży Zeflik (nazwiska nie pamiętam),
więc często pod wieczór zbiórka w naszym domu poprzedzała ich wymarsze do walki w kierunku
Szopienic czy Eichenau (Mała Dąbrówka).
Najczęściej po zbiórce u nas ruszała cała grupa po broń do Kiepury i udawała się na
nocną wyprawę. Zeflik dysponował motocyklem i za dnia jeździł często, nie wiem do kogo, po
instrukcje. Był to zadzierzysty Ślązak, mówiący śląską gwarą, niesamowity ochlaptus. Rzadko
kiedy widywałem go trzeźwego.
Pewnego razu brat z Zeflikiem wrócili bardzo smutni. Okazało się, że pod Mysłowicami,
koło Dreikaiserecke, toczyli walkę na jakichś hałdach; omalże kilku nie straciło życia, bo
granat rzucony na Niemców stoczył się z powrotem ze wzgórza i tuż koło nich eksplodował.
Janek Zieleniewski i jeszcze jeden kolega dostali się do niewoli, a Władka Kiepurę, rannego w
walce, ledwie udało się jego bratu wynieść z pola bitwy. Na szczęście sprawa niewoli dobrze
się skończyła. Nasza Semmlerka, nauczycielka języka niemieckiego, ruszyła na poszukiwanie
zaginionych i udało się jakoś obu jeńców wydobyć z rąk Grenzschutzu. Znalazła ich zamkniętych
w komórce, mocno już pobitych przez Niemców."
24 sierpnia spontaniczne I Powstanie Śląskie upadło. Jan i Władysław Kiepurowie wrócili
do domu i od września znów zasiedli w gimnazjalnej ławce. Trochę niedyskrecji na ich temat
zawdzięczamy cytowanemu poprzednio Sauterowi: „Władek Kiepura, niski, o atletycznej
budowie chłopak, uczęszczał przez parę lat do naszej szkoły i siedziałem z nim w jednej ławce.
Absolutnie nie miał zapału do nauki, żył tylko z odpisywania i podpowiadania. Jedno, co
umiał doskonale, czego ja z kolei nie potrafiłem - to kaligraficznie pisać. Poza tym należał do
najlepszych sportowców w szkole, grał, podobnie jak Janek, w piłkę nożną - należeli do klubu
Victoria na Pogoni - a ponadto zajmował się dżudżitsu. Moja przyjaźń i współpraca układała się
z Władkiem pomyślnie. On odrabiał za mnie kaligrafię, ja zaś pomagałem mu we wszystkich
innych przedmiotach.
Jeszcze jedna korzyść wynikała dla mnie z przyjaźni z Władkiem. Kiedyśmy najbardziej w
czasie wojny głodowali, on, syn piekarza, zawsze miał chleb, a niekiedy nawet bułki, o których
marzyliśmy w snach.
Władziu miał potężne bary i płuca jak miechy kowalskie, silny głos o barwie barytonowotenorowej i nie mogę wyjść z podziwu, że później śpiewał partie tenorowe, np. Jontka. Miał
jednak jakiś defekt słuchu, co się okazało, gdy śpiewał jako pierwszy bas w chórze szkolnym.
Wspaniały słuch miał za to Jan Kiepura. W całej szkole rozlegał się jego donośny śpiew.
Śpiewał wiele, śpiewał wszędzie, nawet w ustępie szkolnym, gdzie palacze szli na papierosa
- rozlegały się jego pienia (La donna mobile czy coś takiego). Mieliśmy w szkole dwóch takich
śpiewaków z tej samej klasy - Franka Bargieła i Janka Kiepurę, którzy rywalizowali ze sobą
na koncertach szkolnych. Bargiele przepowiadano wielką przyszłość śpiewaczą, Kiepurze - nie.
Działo się tak, ponieważ prof. Powiadowski nie cierpiał Kiepury, uważając go za butnego
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zarozumialca i beztalencie. Obaj jednak występowali na publicznych koncertach szkolnych. Raz
nawet przypadł mi obowiązek akompaniowania Kiepurze na takim występie. Śpiewał wtedy
barkarolę Galla: Ach zejdź do gondoli kochanko ma..."
Po powrocie z powstania Jan znów aktywnie działał w drużynie harcerskiej, z którą
związany był już od kilku lat; znano ją w Sosnowcu jako staszicowską „błękitną dwójkę". I coraz
częściej śpiewał... Pewnego razu wystąpił nawet w miejscowym kinie Sfinks. Pierwsze oklaski
podziałały jak narkotyk. Teraz już nie mógł się wyzwolić z ich magicznej siły.
Życiową decyzję przypieczętował niespodziewany wyjazd do Warszawy, w kwietniu
1920 roku. Zjawił się w stolicy na krótko w mieszkaniu słynnego śpiewaka i pedagoga,
Wacława Brzezińskiego. Wyszedł zaś stamtąd z bijącym radośnie sercem, dzierżąc w dłoni,
niczym największy swój skarb, kartkę papieru z odręcznym pismem profesora. Treść znał już na
pamięć. „Na wyraźne życzenie pana Jana Kiepury niniejszym stwierdzam, że pan Jan, 18-letni
młodzieniec, posiada głos tenorowy wielkiej piękności i siły. Pan Jan dotąd nie umie zupełnie
głosem władać i jeśli chce, aby w przyszłości przeprowadzić mógł właściwe i poważne studia,
powinien natychmiast poniechać wszelkiego popisywania się śpiewem, a szczególnie wysokimi
tonami, gdyż to może zgubnie działać na całą przyszłość artystyczną, która, jestem pewny,
powinna być dla posiadacza tak nieprzeciętnego materiału głosowego wspaniała. Głos dał Pan
Bóg, reszta zależy od talentu, poważnego zamiłowania do sztuki, a głównie wielkiej i intensywnej
pracy. Artysta Opery Warszawskiej - Wacław Brzeziński".
Miał nadzieję, że opinia ta przekona rodziców, którzy śpiew traktowali tylko jako miły,
świąteczny dodatek do rodzinnych uroczystości lub towarzysza prac domowych. Lecz w żaden
sposób nie chcieli pojąć, że strunami głosowymi można zarobić na życie, pod warunkiem
wieloletnich i kosztownych studiów, a potem ustawicznej pracy. Poza tym, powiadali w domu,
wiadomo jak nietrwały i zwodniczy to instrument, który w każdej chwili może odmówić
posłuszeństwa. Nie, nie... - kiwali głowami z dezaprobatą, słuchając gorących przemówień syna,
który bronił swoich marzeń o śpiewie. - To tylko młodzieńcze fanaberie...
Na razie jednak zostały dwa miesiące do ukończenia VII klasy gimnazjalnej, a za rok
- matura. Po otrzymaniu promocji do klasy VIII, z początkiem czerwca 1920 roku, Kiepura
wyjechał do Poznania leczyć gardło z przewlekłego nieżytu. 12 lipca napisał do Sosnowca:
„Kochani Rodzice! Jest mi dużo lepiej. Zrobiła to operacja w gardle, bez usypiania robiona. Dziś
doktor mówił, że za jakiś tydzień będę zupełnie zdrów. Ja sam czuję wielkie polepszenie i myślę,
że on mnie naprawdę wyleczy z tej piekielnej choroby. (...) W Poznaniu manifestacje na cześć
armii i wezwania ciągłe do wstępowania w jej szeregi..."
Trwała wojna polsko-radziecka. Po powrocie ze szpitala Jan wraz z ojcem i bratem
ochotniczo wstąpili do wojska. 3 sierpnia 1920 roku napisał do matki z Torunia, gdzie stacjonowała
jego jednostka: „Ja jestem stworzony na żołnierza".
Tym razem przywdział mundur marynarski. Z Torunia skierowano go do Szkoły
Podoficerskiej w Grudziądzu. Tu właśnie w połowie września dowiedział się, że ojciec powrócił
z wojny do domu; niesnaski między rodzicami przybrały niepokojący obrót. Pełen wzburzenia
pisał: „Kochana Mamusiu! (...) Otrzymałem dziś list od Ojca, pisany z Sosnowca. Mówi z żalem,
że do domu nieprędko wróci, gdyż go nic już z domem nie wiąże!!! Co to ma znaczyć? Pisze w
dalszym ciągu o jakichś intrygach. Co to za intrygi? Ja się domyślam, lecz bodajby moje domysły
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w niwecz się obróciły. Gdyby jednak była to prawda, czego ja się domyślam, wtedy biada. Biada
temu, kto mnie i moją rodzinę plami, choćby to była... biada temu, kto targnął się okryć mą rodzinę
wiecznie, niestartą hańbą. Bodajby mnie pierwsza kula trafiła, bodajby żaden granat nie minął,
bodajby mnie ziemia pochłonęła, niżbym się miał dowiedzieć, że rodzina została splamiona, że
straciłem na wieki to, co cenię ponad swe marne życie, mianowicie - honor..."
Z wojska został zwolniony 10 listopada i powrócił do neorenesansowego gmachu
staszicowskiego gimnazjum, rozpoczynając naukę w klasie maturalnej. Pod nosem wyrósł
modny trójkąt wąsów, a pobyt w marynarce wojennej wyostrzył mu nieco rysy twarzy. Gardło,
mimo operacji, nadal dawało się we znaki. Rozdźwięki między rodzicami przycichły, a w domu
zapanował spokój.
Po maturze, w czerwcu 1921 roku, postanowił poświęcić wakacje na dalsze leczenie
przewodu oddechowego. Sierpień spędził w Ciechocinku, kurując się tam pod opieką doktora
Herynga.
„Ciechocinek, dnia 8 VIII 1921. Kochani Rodzice! Jestem tu już szósty dzień. Doktor ustalił
chroniczny katar nosa i gardła. Twierdzi, że sprawa jest do wyleczenia. Nie wiadomo jednak, czy
w przeciągu trzech tygodni da się to usunąć. Chodzę na inhalacje specjalne i inhaluję do nosa i
gardła. Doktor twierdzi, że krtań zdrowa, a ona jest źródłem głosu. Po kilku dniach napiszę do
domu, czy czuję polepszenie. Jeżeli bym musiał zostać dłużej niż trzy tygodnie, to pieniędzy mi
nie wystarczy. Zależy, czy doktor każe mi zostać, czy nie. Nudzę się szalenie. Przyślijcie mi koc,
prześcieradło, ręcznik i poduszkę. (...) Radbym też otrzymać jakiś list obszerny z wiadomościami
z domu. Przede wszystkim, jak idzie handel. O tem proszę obszerniej. Będę próbował mówić
telefonicznie stąd. Czy wszyscy zdrowi? Całuję - Jaś".
Cztery dni później: „Kochani Rodzice! Bardzo mi przykro, że mimo tylukrotnych kołatań
żadnych wiadomości z domu nie otrzymuje. I oto człowiek myśli sobie Bóg wie co: albo
bandyci napadli i wszystkich pozarzynali, albo wszyscy wraz z domem spłonęli, albo już z głodu
poumierali? (...) Przecież wyjechałem z domu blisko miesiąc temu i mimo depeszy, mimo kilku
kart, nie ma ani be, ani me. Dzień w dzień idę na stacje, pytam o przesyłkę, a tu zawsze: nie ma,
panie, nic..."
Leczenie w Ciechocinku nie przyniosło decydujących rozstrzygnięć. Nieco uspokojone
inhalacjami gardło niebawem znów dało znać o sobie. Chroniczny nieżyt dróg oddechowych,
wielokrotnie jeszcze potem leczony, towarzyszył Kiepurze przez całe życie i stanowił dlań stałe
zagrożenie w śpiewaczym zawodzie. Teraz, mając lat dziewiętnaście, wierzył mocno w to, że
szybko usunie ów suchy katar gardła, że zrealizuje marzenia o scenie operowej. Zaczynał swój
sen o sławie...
Idąc jednak za nakazem ojca, 21 października 1921 roku zapisał się na Wydział Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego. Franciszek Kiepura widział już w swym pierworodnym synu
nobliwego mecenasa lub bogatego szefa wielkiej firmy handlowej. ,,- Ten chłopak ma łeb do
interesów" - mawiał.
Jan przystał na propozycję ojca, wiedząc, że w Warszawie będzie mógł uczyć się śpiewu
u sławnych pedagogów i wystartować do wielkiej, wymarzonej kariery. Ale na razie nie miał
jeszcze pomysłu, jak się do tego zabrać w zupełnie obcym mu mieście.
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Opuścił Sosnowiec, w którym spędził całe swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze. Tu ukształtowała
się jego osobowość, psychika, światopogląd. W rodzinie piekarza Franciszka i w sosnowieckim,
kopalniano-hutniczym krajobrazie rodziły się jego wyobrażenia o świecie, ale też i tworzył się
świat jego marzeń, który stanowił swoisty azyl dla chłopięcej wrażliwości i wyobraźni.
Pierwsze dwudziestolecie naszego wieku nie szczędziło wstrząsów, od których chwiały
się nie tylko mury miasta Sosnowca, ale i całego świata. Był to też czas przełomowy w historii
naszego kraju. W tym czasie i w tym miejscu na ziemi przyszło żyć Janowi Kiepurze przez
pierwsze dziewiętnaście lat. Zrozumienie tych okoliczności jest niezwykle istotne dla każdego,
kto zainteresował się postacią i życiem śpiewaka, którego kariera przeszła dziś do legendy.
Na jego oczach rodziła się Polska niepodległa. W sercu i umyśle dojrzewającego chłopca,
z całą siłą chłonącego ideały, gorączkowo szukającego wartości najwyższych - ten czas
zapisał trwale swoją historyczną rację. Kiedy po latach, będąc u szczytu kariery, przy każdej
najdrobniejszej okazji mówił: „jestem Polakiem", „mam najlepsze buty z Polski", „zapraszam
was na obiad po polsku" - sceptyczni obserwatorzy brali to za kokieterię. Inni - za jeszcze jeden
chwyt reklamowy, mający wyróżnić Kiepurę z grona najczęściej włoskich tenorów, okupujących
światowe sceny operowe.
Nikt z tych prześmiewców i prasowych łowców sensacji czy nabzdyczonych krytyków
muzycznych nie wyrastał wśród sztubaków, których jedyną prawdziwą namiętnością były
militaria. Nikt z nich dobrowolnie nie brał karabinu, by walczyć o przyłączenie Śląska do rodzącej
się z porozbiorowych ruin Polski. Nikt spośród zagranicznych obserwatorów kariery Kiepury nie
przeżył dzieciństwa w kraju niewolnym i głosem kilkunastolatka nie krzyczał potem „W imieniu
Rzeczypospolitej..." I nie mógł wiedzieć, że po krzyżu chodziły ciarki przy wymawianiu tych
słów, które brzmiały jak świętość.
Mało kto też zdawał sobie sprawę z ustawicznego stresu, który towarzyszył mu w
śpiewaczym zawodzie z powodu nieuleczalnego nieżytu dróg oddechowych. Każdy kolejny
występ był mu darowany... A owej chęci przebicia się, zdobycia sławy i pieniędzy, tak bardzo
ironicznie przez wszystkich podkreślanej, nie mogli zrozumieć zwłaszcza ci, którzy nie wyrastali
spośród szarych ludzi i szarych ulic spowitych pyłem z dymiących kominów. I nie doświadczyli
na własnej skórze biedy, codziennej szarpaniny piekarskiego domu, utarczek ze sklepikarzami
dziś chcących zakupić partię chleba, a jutro już nie; nie   przeżywali  wielokrotnie  powracającego  
strachu   przed sekwestratotem...
Powiadają, że syty głodnego nie zrozumie. Syci radością domowego spokoju, dobrobytu,
wyrośli w głębokiej tradycji rodzinnej smakowania kultury i subtelnych odcieni artyzmu,
wychowani w krajach wolnych, ludzie „letnich" uczuć i zdystansowani do spraw tego świata nigdy chyba nie pojmą, kim naprawdę był Jan Kiepura i z czego zrodziła się jego życiowa busola.
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II. Wiara w marzenia

Pewnego jesiennego dnia przypadkowo dowiedział się, że przy Akademickim Klubie
VMCA istnieje sekcja śpiewu solowego. - Zaryzykuje - pomyślał. - A może przyjmą? Pomogą?
Tego popołudnia w klubie przy ulicy Miodowej 12 zebrał się zarząd sekcji, by ustalić
program występów na najbliższą sobotę. Anatol Wroński, student Politechniki Warszawskiej i
początkujący śpiewak, był dziś w nie najlepszym nastroju. I kiedy podczas zebrania zobaczył w
drzwiach klubu nieproszonego gościa, zareagował ostro.
- Czego pan sobie zyczy?
Niepozornie wyglądający młodzieniec w szarym płaszczu starał się uśmiechnąć, ale grymas
szybko znikł z twarzy. Milczał, nadal stojąc przy drzwiach.
- Klub jest dzisiaj nieczynny - informował Wroński. Widząc jednak brak reakcji u intruza,
dodał podniesionym głosem: - Czy nie widzi pan, że jesteśmy zajęci?
Przybysz podszedł do stołu.
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- Jestem studentem pierwszego roku prawa. Nazywam się Jan Kiepura i chciałbym zapisać
się do waszej sekcji.
Wśród obecnych przebiegł szmer zdziwienia. Wroński, który rozpoczął tę rozmowę, jakby
przejmując ciężar reprezentacji swojej sekcji i zgromadzonego tu zarządu, postanowił rzecz
doprowadzić do końca. Tym razem łagodniejszym już tonem wyjaśniał jak dziecku:
- Szanowny kolega wybrał chyba zły adres. Tu jest sekcja śpiewu solowego, a należeć do
niej mogą tylko zaawansowani adepci sztuki wokalnej.
- Jestem tenorem - odparł Kiepura. - Mam głos, który wszystkim się w Sosnowcu podoba...
Zebrani skwitowali to oświadczenie prowincjusza znaczącym uśmieszkiem. Jeszcze
jeden „z Grójca", któremu zachciało się Warszawy. A na imieninach u cioci śpiewać - to nie
łaska? Jednakże przy stole nie padło żadne słowo. Chwilę denerwującej ciszy przerwał młody
sosnowiczanin: Mogę zaśpiewać... Koledzy przekonają się, czy mam głos, czy nie...
Wroński nadal pełnił „honory domu".
- A cóż to nam kolega zaśpiewa?
- Arię z kwiatkiem z opery Carmen. Mam ze sobą nuty.
I zaśpiewał. Nierytmicznie, z kiepską emisją, podwyższając niektóre tony, aż wreszcie na
zakończenie arii i całego tego występu - „palnął koguta". Tym razem już nie skrywany chichot
rozległ się na sali. Twarz Kiepury spurpurowiała, końcówki palców zadrgały nerwowym skurczem.
- Macie kolego ładną barwę głosu - rozpoczął Wroński mentorskim tonem starego
wyjadacza. - Ale sami słyszycie, że brakuje wam umiejętności. Trzeba się uczyć... Tak, tak, my
także uczymy się. Na razie jednak nie możemy was przyjąć do sekcji.
Wszyscy uznali rozmowę za zakończoną, sadowiąc się z powrotem przy stole. Kiepura
jednak nie dał za wygraną. Już nieco uspokojony podszedł do Wrońskiego. - Jeżeli tak uważacie
- powiedział - to proszę mi pokazać, jak trzeba tę arię zaśpiewać.
Anatol Wroński wstał. Był wówczas uczniem profesora Heintzego i na lekcjach w
warszawskim konserwatorium śpiewał tę arię wielokrotnie. Edmund Heintze krótko występował
na scenie operowej jako bas, ale za to uchodził za świetnego pedagoga. Miał dobrą rękę i sporo
zapału w wynajdywaniu młodych talentów śpiewaczych; słynął przy tym z bezinteresowności.
Nierzadko uczył za darmo, wierząc w swoje artystyczne posłannictwo i talent najbiedniejszych
nawet uczniów. Śpiewacza Warszawa znała go również z niezwykłej systematyczności w pracy
i stalowej dyscypliny narzucanej adeptom. Wroński był dumny ze swojego nauczyciela i chciał
teraz przedstawić efekty wspólnej pracy, tym bardziej że okazja popisu sama się nadarzyła. Bez
słowa zademonstrował arie z Carmen. Nie było w niej koguta, a górne rejestry lśniły czystością.
Intruz słuchał uważnie.
- To jest oczywiste, że kolega ma już głos postawiony - powiedział po skończonym śpiewie.
- A ja jestem na razie „natursaenger". Mam tylko to, co mi Bozia dała. Żegnam panów, dziękując
za lekcje. I wyszedł.
Na początku 1922 roku Franciszek Kiepura mógł wreszcie upoważnić swojego syna Jana do
reprezentowania interesów nowo powstałej spółki „Polonia". Był to dom handlowy w Sosnowcu,
który sprzedawał w całej okolicy towary spożywcze krajowe i kolonialne, zaopatrując kopalnie,
fabryki, magistraty i sklepy zagłebiowskie.
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Kiedy do Warszawy nadeszło - zaopatrzone odpowiednimi pieczątkami i podpisami - upoważnienie,
przed początkującym studentem prawa zarysowały się nowe obowiązki, ale również i perspektywa
dodatkowego zarobku.
					
Sosnowiec, dnia 21 lutego 1922 roku
„Dom Komisowo-Handlowy
Polonja
Sosnowiec, ul. Miła 4
Telefon no. 111
Upoważnienie
Niniejszym upoważniamy p. Jana Kiepurę do załatwiania wszelkich formalności w
Głównym Urzędzie Przywozu i Wywozu w Warszawie, celem otrzymania pozwoleń na przywóz
do kraju pięciu wagonów pomarańczy, jednego wagonu fig i jednego wagonu rodzynków. W razie
przyznania nam wspomnianych pozwoleń, upoważniamy jednocześnie p. Kiepurę do odebrania i
pokwitowania w naszym imieniu."
Przez następne dwa lata, oprócz studiów prawniczych i nauki śpiewu, Jan Kiepura parał
się także maklerstwem. Jednakże zarobki stąd płynące, nie zawsze pokrywały nawet podstawowe
opłaty za naukę, ubranie, wyżywienie i mieszkanie. Na razie jednak upoważnienie to stwarzało
nową perspektywę łatania dziur w studenckiej kieszeni.
Gliński był w wannie, gdy odezwał się dzwonek u drzwi jego mieszkania przy ulicy
Kapucyńskiej. Otworzyła gosposia. Znając zwyczaje pana domu, zaprowadziła nie znanego
gościa do salonu i podreptała w stronę łazienki.
- Jakiś student do pana redaktora - powiedziała przez drzwi.
Mateusz Gliński, naczelny redaktor miesięcznika „Muzyka", nie zamierzał przerywać
kąpieli, która przed śniadaniem zdecydowanie poprawiała samopoczucie.
- Niech Jadzia mu powie, żeby przyszedł kiedy indziej - odkrzyknął z czeluści swojej
kafelkowej samotni.
Pół godziny później, wesoło pogwizdując, szedł w kierunku jadalni. Droga prowadziła
przez salon, a tu...
- Jestem Jan Kiepura - powiedział nie znany Glińskiemu młodzieniec, wstając z fotela.
Lekko skłonił głową i patrzył wyczekująco na redaktora, znanego z ostrego pióra i szerokich
powiązań w muzycznym światku stolicy.
- Czym mogę służyć? - Zaskoczony gospodarz starał się nie okazywać zniecierpliwienia,
gdyż był jeszcze przed śniadaniem.
- Chcę panu redaktorowi coś zaśpiewać.
Krytyk nie ukrywał zaskoczenia. Ale jednocześnie uważniej spojrzał na swojego
nieoczekiwanego gościa. „Mógł mieć niewiele ponad dwadzieścia lat - zanotował potem we
wspomnieniach Mateusz Gliński. - Był niewysoki, szczupły, dość mizerny, o twarzy raczej
pospolitej, ale sympatycznej. Uderzała w jego postaci niecodzienna żywość temperamentu,
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połączona z pewnością siebie, a nawet tupetem. Ale oczy miały wyraz inteligentny i z nich łatwo
można było wyczytać, że ten chłopiec dokładnie wie, czego chce. Na ustach raz po raz przewijał
się przekorny uśmiech... a śmiejąc się, mój gość przezabawnie szczerzył swe białe i piękne
zęby."
- Zanim pan zaśpiewa, to zjedzmy razem śniadanie. Akurat po temu stosowna pora.
Kiepura ochoczo przystał na tę propozycję, nie wyczuwając delikatnej wymówki. Zanim
panna Jadzia podała jedzenie, Gliński był już pobieżnie poinformowany, kim jest i skąd pochodzi
ten mizernie wyglądający młodzieniec, któremu zamarzyło się śpiewanie. Bezpośredniość gościa
i spontaniczny sposób bycia zrobiły dobre wrażenie na redaktorze. A kiedy rozgrzany własną
opowieścią Kiepura mówił mu o swoim pierwszym pobycie w operze i o wykonawcy głównej
roli, rzucając niebacznie:
- Przecież, proszę pana, ja mam lepszy głos od niego... ...Gliński dużo baczniej przyjrzał się
swojemu interlokutorowi. Tym bardziej że chłopiec nagle poderwał się z krzesła i - jak wspominał
potem krytyk - „wydobył z krtani kilka potężnych nut najwyższego rejestru, od których zadrżał
żyrandol wiszący nad stołem. Dźwięki były forsowane, ale materiał głosowy wydał mi się od
razu najwyższej klasy."
Kiepura z pasją opowiadał o swoich pierwszych występach w Sosnowcu, o wielkiej chęci
zostania śpiewakiem operowym, nawet za cenę największych wyrzeczeń. Nie wiedział natomiast,
i tu nie skrywał bezradności, jak utorować sobie drogę do kariery.
- Czy zechciałby pan przedstawić mnie Emilowi Młynarskiemu? - zapytał w pewnym
momencie bez ogródek. - O nic więcej nie proszę, bo jak mnie usłyszy, to na pewno zaangażuje
bez żadnej protekcji - dodał z rozbrajającą wiarą we własne siły.
Po śniadaniu wrócili do salonu, gdzie stał fortepian. Teraz Kiepura wydawał się być nieco
speszony, ale zaśpiewał swoją ulubioną pieśń Galla Ach, zejdź do gondoli. Mateusz Gliński
wysłuchał   uważnie   całego   utworu   i   po   chwili   namysłu powiedział:
- Panie Janku, wydaje mi się, że ma pan głos pod wieloma względami zupełnie wyjątkowy.
Ale jest to głos jeszcze surowy, nie wyrobiony, z wadliwą emisją. Rażą mnie też niektóre pańskie
maniery, jak na przykład częste wysuwanie szczęki i szczerzenie zębów. - Na moment przerwał
tę tyradę, jakby się zastanawiając nad dalszym wyłuszczeniem nagiej prawdy. „Młody jest, to
wytrzyma", pomyślał i głośno mówił dalej:
- Pańska interpretacja jest żywiołowa, ale prymitywna. Czuję, że wystudiował pan tę pieśń,
nie mając nut w ręku. Śpiewa pan, proszę się nie gniewać za szczerość, ale sam pan tego chciał,
otóż śpiewa pan bez poczucia rytmu, z przesadnymi akcentami dynamicznymi i agogicznymi.
Poza tym słyszy się niepokojącą tendencję do podwyższania dźwięków.
Wciśnięty głęboko w fotel Kiepura słuchał w skupieniu. Z ust dawno już znikł lekko
ironiczny uśmiech, świadczący o pewnym dystansie do otaczającej go rzeczywistości. Teraz
słuchał o sobie, o tym, co było mu najbliższe i... najboleśniejsze. Bowiem słowa Glińskiego, choć
rozważne i brzmiące życzliwością, miały działanie lodowatego prysznica.
- Panie redaktorze, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mimowolnie podwyższam dźwięki.
Często odczuwam suchość w gardle. Próbowałem już to leczyć. I właśnie to poczucie suchości
powoduje forsowanie dźwięków, nieczystą intonację. A wie pan, skąd się to wzięło?
- ...
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- Z pieca. Po prostu z pieca do wypieku chleba, który był zainstalowany w naszym
mieszkaniu na Miłej. Tam było zawsze przeraźliwie gorąco i duszno, a powietrze przesiąknięte
oparami drożdży. Przyzwyczaiłem się do tego, ale widocznie moje gardło nie chciało się
przyzwyczaić - dodał ze smutnym uśmiechem. - Lekarze robią mi nadzieje. Miałem też operację,
ale niewiele pomogła... Byłem już u kilku laryngologów i twierdzą oni, że odpowiednia kuracja
tudzież dbałość o gardło przed samym występem zlikwiduje tę koszmarną suchość.
- Skoro tak bardzo pali się pan do spotkania z dyrektorem Młynarskim i do życia operowego,
którego nawiasem mówiąc nie zazdrościłbym panu, to proszę jeszcze trochę posiedzieć u mnie.
Na obiad ma tu przyjść Adam Wieniawski. Słyszał pan o nim?
- Nie. Chwileczkę... czy to jakiś krewny tego słynnego skrzypka?
- Tak. To bratanek Henryka Wieniawskiego. Jest kompozytorem i pisze także dla sceny
operowej. Wrócił niedawno do kraju po wieloletnim pobycie w Paryżu i zabawia się teraz także
krytyką muzyczną w „Rzeczpospolitej".
- Już kojarzę. Czytałem.
- No właśnie... I co dla naszej sprawy najważniejsze: ostatnio pełni on obowiązki referenta
prasowego w Operze Warszawskiej.
Po obiedzie Kiepura śpiewał dla dwóch słuchaczy. Popularna wówczas pieśń Lucjana
Marczewskiego: Na ust koralu wypadła zupełnie nieźle. Natomiast arcytrudna aria Don Jose'go
z III aktu Carmen, którą Kiepura zaśpiewał, bo uznał za „dobrze leżącą w jego głosie" - wypadła
tragicznie i Gliński przerwał ją brutalnie w połowie.
- Tego na pewno nie pokaże pan Młynarskiemu! Proszę do mnie zatelefonować jutro. Może
będę miał jakieś wiadomości - dodał na osłodę.
Po wyjściu Kiepury Wieniawski obiecał przyjacielowi, że załatwi przesłuchanie u dyrektora.
- Temu chłopcu warto pomóc.
O doktorze Grocholskim krążyła po Warszawie fama cudotwórcy. Kiedy Kiepura usłyszał
o nim po raz pierwszy, wiedział, że nie będzie go stać na wizytę u tak znakomitego lekarza. Teraz
już odłożył trochę pieniędzy i po nagłej śmierci doktora Zieńciakiewicza, który go leczył do tej
pory, musiał znaleźć innego, renomowanego laryngologa. Bez względu na cenę chciał ratować
gardło. Niedawno dowiedział się też, że doktor Grocholski opiekuje się najlepszym tenorem
stolicy - Ignacym Dygasem. To przeważyło szalę.
- Czy doznał pan kiedyś urazu głowy, twarzy, nosa? - zapytał lekarz, gdy student wyłuszczył
mu cel wizyty, skarżąc się na suchy katar gardła.
- Tak, panie doktorze. Ale to było dawno, jeszcze w dzieciństwie. Kolega rąbnął mnie
kamieniem w nos.
- Musimy to obejrzeć dokładnie... - powiedział Grocholski; przystępując do badania, lubił
używać liczby mnogiej. Uważał, że taka forma daje pacjentowi poczucie czynnego uczestnictwa
w badaniu i zbliża do lekarza.
Pół godziny później siadł za masywnym, rozległym biurkiem, które stało przed białym
parawanem po lewej stronie okna. Przesunął na czole swoje laryngologiczne lusterko i głośno
westchnął. Przez chwilę spoglądał na Kiepurę w milczeniu, po czym zaczął mówić spokojnym
18

głosem. Jego słowa brzmiały jak wyrok.
- Nie będę owijał w bawełnę, bo jest pan dorosłym mężczyzną. Uważam, że musi pan
zmienić swoje plany życiowe i zrezygnować ze studiowania śpiewu. Nie widzę szans na to, by
mógł pan zawodowo eksploatować gardło.
W gabinecie zapanowała przedłużająca się cisza. Pacjent czuł, że znów ogarnia go paniczny
strach, który obezwładniał każdy mięsień. Wreszcie zdołał wydusić z siebie jedno słowo.
- Dlaczego?
- Po tym uderzeniu kamieniem prawdopodobnie nastąpiło u pana pęknięcie i przemieszczenie
się chrząstek przegrody nosowej. To z kolei spowodowało trwały nieżyt przewodu oddechowego.
A więc chroniczne wysychanie śluzówek nosa i gardła. Stąd też wynika zaflegmienie nosa i krtani
oraz chrypka. Na razie medycyna nie zna skutecznego sposobu na zwalczenie takiego nieżytu.
On jest nieuleczalny...
Zbiegając po schodach, Kiepura miał w oczach łzy. W bra¬mie zatrzymał się, ściskając
mocno dłonie obu rąk.
- A ja jednak będę śpiewał. Na przekór wszystkim konowałom.
Podniósł kołnierz i nieco już spokojniejszy wyszedł na ulicę.
Restauracja „Gastronomia" mieściła się przy skrzyżowaniu Nowego Światu z Alejami
Jerozolimskimi, pięć minut drogi od Uniwersytetu. Dwadzieścia lat temu była to słynna „Cafe
Gabler", ale potem do Gablera dołączyli bogaci udziałowcy, rozbudowali kawiarnie, powiększając
lokal o całe piętro i werandę. Już pod nazwą „Gastronomia" była początkowo szanującą się
restauracją, w której po piątkowych zebraniach cechu tradycyjnie przesiadywali warszawscy
cukiernicy. A któż lepiej od nich mógł ocenić słodkie menu? Tutaj też zapewne z przejęciem
dyskutowali na temat słynnego sporu o drożdżówki, jaki wybuchł między cukiernikami i
piekarzami, a oparł się o Izbę Rzemieślniczą i ministerstwo. Otóż piekarze na Śląsku i w
Wielkopolsce zgodnie z tradycją prócz chleba i bułek wypiekali też drożdżówki, z których słynął
między innymi Franciszek Kiepura z Sosnowca. Odbierało to część dochodów cukiernikom i
dlatego wytoczyli oni piekarzom proces o drożdżówki, ciągnący się aż kilkanaście lat.
Teraz jednak cukiernicy rzadko już zaglądali do „Gastronomii". W latach dwudziestych
straciła ona swój ekskluzywny, kawiarniany charakter, stawiając na masowe, tanie posiłki. Wśród
studentów słynęła z tak zwanych „urzędowych" obiadów: zupa i pieczyste w postaci sztuki mięsa,
zwanej potocznie „podeszwą", lub kotleta siekanego - ale za to na miarę studenckiej kieszeni. Na
jednym z tych obiadów Kiepura znów spotkał Anatola Wrońskiego z klubu VMCA
- Nie wystarczy mi na cały obiad - powiedział bez ogródek.
- Mnie też. Weźmy więc jedną „urzędówkę" do spółki.
- I dwa nakrycia.
- Ma się rozumieć. Jak w Wersalu. Wroński uśmiechnął się.
- Z powodu, że ładnie, czy z powodu, że śmierdzi?
- Niby dlaczego? - Kiepura nie ukrywał zdziwienia.
- Posłuchaj, co sobie wczoraj wynotowałem. - Anatol wyciągnął z kieszeni trochę zmiętą
kartkę. - „Panowie oddawali tam mocz pod ścianami korytarzy pałacowych, nagminnie puszczano
głośno wiatry, a damy nie myły się po parę lat, skrapiając za to obficie perfumami."
- Dobre, co? - W pałacu wersalskim podobno śmierdziało jak w szambie.
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- Gdzieś to wytrzasnął? A zresztą... utrafiłeś w samą porę. Smacznego! - zareplikował
Kiepura.
Niektórzy powiadają, że nic lepiej nie jednoczy, jak wspólna bieda. Wroński słuchał o
śpiewaczych perypetiach młodszego kolegi i szczerze mu współczuł. - Kup sobie, Jasiu, pierwszy
i drugi solfeż Kazury.
Następnego dnia znów spotkali się na wspólnej „urzędówce". Janek między zupą a
pieczystym mruczał ćwiczenia z solfeża i taktował sobie prawą ręką.
Miesiąc później natknęli się na siebie w długiej kolejce podłej studenckiej jadłodajni. Obaj byli
nieco speszeni miejscem tego spotkania, bo oznaczało ono dno studenckiej egzystencji. Anatol
próbował zatuszować niemiłe zaskoczenie.
- Jak ci idzie ze śpiewem?
- Widzisz tę kolejkę po żarcie? - Kiepura wyczuł, że może odbić piłeczkę od siebie. - Tak
będą kiedyś stali wszyscy w kolejce po bilety na mój koncert.
- Czyżby? - Po twarzy Wrońskiego przebiegł nerwowy tick. O taką bezczelność nie
podejrzewał nawet Janka, który już nieraz zaskoczył go swoim tupetem.
- Jeśli chcesz mnie posłuchać, to przyjdź jutro do profesora Brzezińskiego na moją lekcję.
O czwartej.
Wacław Brzeziński był szczupłym, ciemnym blondynem średniego wzrostu i nosił
fantazyjnie podkręcone wąsy. Nieco skośne oczy, niewielki, lekko zadarty nos, wąskie usta i
wystające kości policzkowe nadawały jego twarzy orientalny wygląd. Wielu twierdziło, że jest
niezwykle podobny do Stefana Jaracza. W rodzinie mówiło się. że praprzodek profesora był
tatarskim giermkiem Bolesława Krzywoustego. Stąd ponoć wziął się herb „Dunin". który od
wieków towarzyszył kolejnym pokoleniom Brzezińskich. Te charakterystyczne, tatarskie rysy
odziedziczyła po nim córka Hanna, kobieta o niebywałej urodzie i wdzięku. Z upodobaniem
malowali jej portrety, różni artyści, a wśród nich Witkacy, szczególnie uwrażliwiony na kobiece
piękno.
- Kiedy idziemy z Hanką ulicą, ludzie mówią, że „pekiny chodzą parami" - śmiał się
profesor.
Na scenach operowych zasłynął Wacław Brzeziński dzięki świetnej technice wokalnej, z
powodu wyjątkowego talentu aktorskiego, a przede wszystkim pięknego lirycznego barytonu.
Ten głos zyskał mu przydomek: „polski Battistini". Swoją karierę życiową zaczynał jako ślusarz
kolejowy. Ojciec widział w nim przyszłego urzędnika na zasobnej posadzie. Jednakże grupa
przyjaciół poparła talent wokalny Brzezińskiego i złożyła się na sfinansowanie studiów we
Włoszech. Po kilku latach nauki zadebiutował on na scenie operowej w Bolonii. Potem śpiewał
we Lwowie, aż wreszcie, na blisko dwadzieścia lat, związał się z Operą Warszawską, gdzie
odnosił największe sekcesy.
Uchodził za niezwykle skromnego człowieka o gołębim sercu. Mimo swojej małomówności
potrafił błysnąć znakomitym, ciętym dowcipem. Rozkochany w poezji, a szczególnie w strofach
Antoniego Langego (sam też pisywał wiersze), tłumaczył libretta operowe.
Będąc czterdziestolatkiem, u szczytu swoich możliwości głosowych, nagle wycofał się ze
sceny, poświęcając się pracy pedagogicznej. Wtajemniczeni twierdzili, że ta dramatyczna decyzja
życiowa była w dużej mierze wynikiem „wojny domowej". Otóż zazdrosna o niezwykle
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przystojnego męża pani Janina, de domo baronówna Kąsinowska, doprowadziła w końcu do tego,
że Wacław Brzeziński mógł teraz prawie całą dobę spędzać w domowych pieleszach. Stało się
to z dużym pożytkiem dla śpiewaczej młodzieży, która garnęła się na lekcje do opromienionego
sławą Maestra. Chociaż i w domu, zwłaszcza gdy po nauki przychodziły urodziwe śpiewaczki,
pani Janina zawsze znalazła pretekst, by rzucić bacznym okiem na męża i uczennice. - Wacuś,
zlew się popsuł... - Wacuś, listonosz przyszedł... - powiadała, uchylając niezbyt dyskretnie drzwi
do pracowni.
Następnego dnia po spotkaniu z Wrońskim Janek Kiepura biegł przez Plac Teatralny, by
zdążyć do mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Focha 8. Punktualnie o czwartej wszedł
do pokoju, w którym odbywały się lekcje. Tuż przy wejściu, po lewej stronie był piec kaflowy,
o który zazwyczaj opierał się z rękami założonymi za siebie, wykonując zadane przez profesora
ćwiczenia. Pod prawą ścianą stał zaś krótki, czarny fortepian z lampą oświetlającą równocześnie
nuty na pulpicie i twarz nauczyciela. Brzeziński lubił własnym głosem i wargami demonstrować
adeptom sztukę poprawnej emisji.
Nad fortepianem wisiał duży, przyciągający wzrok portret profesora, namalowany przez
jego przyjaciela, Michała du Laurans. Na wprost drzwi wejściowych wpadało do pokoju światło, z
dwóch wielkich okien. Stał teraz przy nich Tolek Wroński, spoglądając w milczeniu na Ratusz i Plac
Teatralny z dużym trawnikiem i świerkami. Po lewej stronie widać było filary głównego wejścia
Teatru Wielkiego. Już po chwili przekonał się, że Janek nie strzela kogutów w Bizetowskiej „arii
z kwiatkiem", jak to jeszcze nie tak dawno czynił w klubie YMCA. Nadal jednak szwankowała
intonacja. Kiedy Kiepura wyszedł na chwilę do toalety, Wroński wykorzystał ten moment.
- Panie profesorze, czy nie sądzi pan, że on ciągle ma tę tendencję do podwyższania
dźwięków? Małomówny na ogół Brzeziński uśmiechnął się.
- Cóż chcesz? Janek stale pnie się do góry - powiedział swoim charakterystycznym głosem,
który mimo bliskiej już pięćdziesiątki, brzmiał nadal niczym mosiężny dzwon.
Na początku lutego 1923 roku przyszło wielkie zwątpienie. Sytuacja finansowa Kiepury
była bardzo kiepska. Mrozy dawały się we znaki, a o kupnie nowego odzienia nie miał co marzyć.
Z gardłem też ciągle było nie najlepiej. Coraz częściej zastanawiał się teraz, czy rzeczywiście
powinien dalej myśleć o śpiewaniu? A może jednak lepiej pójść za radą ojca i zapewnić sobie byt
w prawniczej kancelarii?
Na domiar złego przyplątała się jakaś gorączka. Postanowił zatem przelać swoje żale na
papier i napisał do Sosnowca dłuższy list.
,,Kochani Rodzice! Chodzę w dziurawych butach i dziś leżę w łóżku. Piszę ten list, bo
się przeziębiłem i mam trochę gorączki. Cni rodzice zapominają o tym, że ja jeszcze w domu
będąc ostatni raz, już chodziłem w dziurawych butach. Brzeziński, zobaczywszy te dziury przy
dzisiejszych mrozach, ulitował się nade mną i chciał mi dać pieniądze na zelówki, bo mówił
on: »teraz musisz być nieprzemakalny". Podziękowałem mu za dobre serce i powiedziałem, że
moi rodzice także mają dobre serce i może przyślą pieniądze na zelówki. Tym bardziej że każą
mi latać po śniegu po 5-9 kilometrów za Warszawę i szukać na liniach kolejowych zaginionych
wagonów z mąką. Depeszowałem, że wagon 109219, tj. pierwszy, został wysłany z Warszawy 7
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lutego, bo ja sam go wysyłałem. Drugi 13 lutego na pewno. Napiszcie, czy nadeszły w porządku.
(...)
Postanowiłem zająć się gorliwiej prawem i śpiew usunąć na drugą linię. W ogóle widzę
coraz bardziej, że śpiew jest popłatną, ale i ryzykowną rzeczą. Trzeba się zająć prawem, bo to
jest spokojniejszy i pewniejszy kawałek chleba. Postanowiłem zdawać prawo z roku na rok.
Moje zaniedbywanie prawa i oddanie się z zapałem śpiewowi było dziecinnym zapaleniem się i
oszołomieniem, które jednak miało uzasadnioną podstawę..."
			
													

III. Debiuty

Rok 1924 zaczął się pomyślnie. Śpiewacze nadzieje nagle nabrały blasku. Na początku
lutego Jan Kiepura zdał w Operze egzamin, po którym został przyjęty do teatru jako adept. W
obecności zespołu i dyrekcji zaśpiewał arie z Toski, Carmen i Hugenotów, a bratu napisał, że:
„Obecnie dyrekcja pertraktuje ze mną celem zaangażowania mnie na stałe" oraz że „Brzeziński
bardzo szczęśliwy i zadowolony z audycji". Teraz właśnie kończył przygotowywać na lekcjach z
profesorem partię tytułową Fausta i miał cichą nadzieję, że już niebawem zaśpiewa ją na scenie.
Serce rozpierała radość i duma. Oto zrobił pierwszy ważny krok w kierunku zaczarowanego
kręgu.
Poczynając od tego momentu, daje się zauważyć rzecz charakterystyczną. Otóż podczas całej
swojej wspinaczki ku karierze za każdym razem, gdy osiągnie najmniejszy chociaż sukces, który
wzmocni wiarę w powodzenie - jego myśli zwracają się ku bratu. Tak, jakby chciał natychmiast
przelać część swojej nadziei w nieco bardziej strachliwą duszę ukochanego „Władyjoska", jakby
chciał go wesprzeć zrodzoną w sobie wiarą w sukces. Bowiem brat dysponował także dobrym
materiałem głosowym i po latach niektórzy twierdzili nawet, że ma głos ciekawszy niż Jan.
Teraz, jako świeżo upieczony „adept Opery Warszawskiej" (bo taką właśnie wizytówkę
kazał sobie sporządzić), pisał do brata: „Żebyś, Władek, tu był i tak codziennie z bliska za kulisami
widział ten świat śpiewaczy, tych »wielkich« Gruszczyńskich i Dygasów, jak to pluje, chrząka
za kulisami i na scenie, gdy głuszy orkiestrę, to byś dopiero należycie ocenił sam Twój głos i
widziałbyś jak na dłoni, jakie on miejsce może zająć wśród tych śpiewaków »wielkich« (...) Dziś
właśnie śpiewał Gruszczyński Pajace i ta aria Śmiej się pajacu była zaśpiewana z uczuciem, ale
i... bez głosu. Uciekał tak z góry, jakby go kto gonił..."
Przypadek sprawił, że w zastępstwie chorego tenora Kiepura wystąpił na koncercie w sali
Konserwatorium Warszawskiego, śpiewając kilka arii. Oklaski i kwiaty, jakie zebrał po swoim
pierwszym, poważniejszym występie w lutym 1924 roku, sprawiły, że ze wzruszenia nie spał całą
noc.
Przez pierwsze miesiące „terminowania" w Operze zaniedbał poważnie swoje obowiązki
na uczelni. Kiedy wiosną przyjechał do Sosnowca, próbował przed ojcem zatuszować nie zdane
w terminie egzaminy wiadomościami o pierwszych sukcesach śpiewaczych. „Od samego progu
piekarni machał wizytówką »adepta Opery Warszawskiej« - mówił o tym zdarzeniu jego brat. Ojciec wpadł w taką furię, że sprał Janka zupełnie fantastycznie. Dość powiedzieć, że dorożkarz,
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który przed piekarnią czekał na zapłatę, widząc, co się dzieje, zaciął konia i uciekł".
Ojciec postawił sprawę jasno: albo pozdaje egzaminy - albo może wynosić się z domu.
Wrócił zatem do stolicy i postanowił udowodnić, że to wyśmiewane przez ojca „śpiewactwo"
wydźwignie go ku pułapom dużo wyższym niż pozycja adwokaciny w małym miasteczku.
Nieszczęścia jednak lubią chodzić parami.
W Operze powierzono mu do zaśpiewania w III akcie Halki króciutką partię przodownika
chóru górali: Po nieszporach, przy niedzieli, skoro jeszcze słonko jasne... - reszta słów wtapiała
się w głos chóru. Po raz pierwszy w życiu miał zaśpiewać solo kilka nut na operowej scenie! I
zaśpiewał... ale tak długo przeciągnął ostatni z dźwięków, tak bardzo chciał, by jeszcze przez
ułamek sekundy słuchali go widzowie, tak bardzo... że wybił dyrygenta z tempa, nie bacząc na
żelazną dyscyplinę partytury. Takie popisy w spektaklu operowym były niedopuszczalne.
Jan Kiepura został wyrzucony z Opery.
Tymczasem w Sosnowcu gromadziły się ciężkie chmury nad domem przy ulicy Miłej 4.
Ponaglany depeszami, opuścił Warszawę.
„Ojciec, jak później Jan, temperament posiadał nie od parady - wspominał Władysław
Kiepura, najmłodszy świadek tych wydarzeń. - Mówi się w piosenkach, że marynarze w
każdym porcie mają po dziewczynie. Ojca zaś w każdym młynie czekała inna młynarka. Matka,
która na jurne wybryki męża dotąd zwykła była patrzeć przez palce, chociaż wiedziała o nich
dobrze od »życzliwych« sąsiadek, obecnie i tę niewierność postanowiła wyzyskać w walce o
pokrzywdzonego syna Jana. Doszło pomiędzy rodzicami do burzliwej sceny i w rezultacie się
rozeszli takim sposobem, że matka wzięła mnie i przeniosła się na drugą, swoją stronę domu przy
ulicy Miłej, gdyż dom ten należał po połowie do Marii i Franciszka Kiepurów. Ojciec zaciekł
się w gniewie, a że piekarnia i dochody z niej należały tylko do niego, zaczęliśmy wieść długi
okres życia chudego (...) Mój brat, pozbawiony domu i ojcowskiej pomocy, w dodatku na bruk
wywalony z Opery, do której udało mu się wejść tak niedawno i z tyloma nadziejami, wrócił do
Sosnowca, myśląc o samobójstwie".
Zamieszkał u swojego szkolnego kolegi i sąsiada z ulicy Miłej, Mieczysława Szafrugi,
z którym przyjaźń będzie go łączyć aż do końca życia. Te pierwsze dni lata należały chyba do
najczarniejszych. Z listu, który w lipcu napisał do Wacława Brzezińskiego, wynika, że na domiar
złego, nawet profesor nie pozwolił mu publicznie podawać się za swojego ucznia. Bowiem przed
wyjazdem z Warszawy śpiewał na raucie u wioślarzy. „Bardzo mi było przykro, że ani Mistrz
ani Pani Profesorowa nie była łaskawa zaszczycić tego rautu. Może by Mistrz pozwolił wtedy
podawać się za Jego ucznia, gdyby zobaczył nareszcie, jak ten »bidny tenor« jest przyjmowany
przez tak kulturalną i świetną publiczność..."
W Sosnowcu spotkał znanego podówczas krakowskiego pedagoga, Ignacego Warmutha.
Z nim opracowywał partię Turridu z Rycerskości wieśniaczej, bowiem pewien impresario chciał
zorganizować w Katowicach objazdowe przedstawienie tej opery. Niewiele wyszło z tych
pomysłów, ale kontakt z Warmuthem podniósł Kiepurę na duchu, i to w momencie, gdy był na
dnie depresji.
W grudniu 1924 roku pisał do profesora Brzezińskiego: „Kochany Mój Mistrzu! Jestem
w Sosnowcu i mam stąd donieść Mistrzowi ważne sprawy, gdyż nie mogę pewnych poczynań
przedsiębrać bez zasięgnięcia zdania Mistrza. (...) Varmuth dziś po mojej arii z Carmeny, Aidy i
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Pajaców ryczał na cały salon wobec mnóstwa gości ze świata tutejszego wielkiego przemysłu:
»Świat nie ma dość pieniędzy, by zapłacić za to, co pana pański profesor nauczył (...), pan już
jest gotów do robienia światowej kariery; to, co Brzeziński zrobił z pana przez te dwa lata, kiedy
słyszałem pana po raz pierwszy, tego nie zrobiłby nikt na świecie, pan zabije wszystkich tenorów«
itd. itd.
Na tym nie koniec. On kiedyś miał scysję z Młynarskim za to, że przyjął parę lat temu kogo
innego na stanowisko profesora konserwatorium. Otóż on nienawidzi Młynarskiego i dlatego
chce mnie mu zabrać. I już wysłał list do kapelmistrza Opery Lwowskiej Lehrera, w którym
wychwala mnie pod niebiosy i poleca mu, aby mnie zaraz angażowali. (...) Ja strategicznie
czekam, co odpowie Lwów. (...) Varmuthowi na drugi dzień śpiewałem od początku do końca
Fausta, jednocześnie grałem jak na scenie. Nie chciał wierzyć, że nie miałem lekcji z reżyserem...
(...) Proszę bardzo Mistrza Kochanego, by był łaskaw odpisać, czy jeśli Lwów mnie zaprosi,
pojechać tam i cichutko zaśpiewać, by Warszawa nie wiedziała, a potem po fakcie przyjechać na
stałe do Warszawy? Oczekuję odpowiedzi, bo przypuszczam, że Lwów odpowie, a ja wtedy nie
wiedziałbym, co robić..."
Przed świętami Bożego Narodzenia mistrz piekarski Franciszek Kiepura dostał list z
Warszawy od profesora Brzezińskiego. Przeczytał go uważnie parę razy i czuł, że złość na Janka
nieco w nim zelżała. - Może rzeczywiście będzie żył z tego śpiewania? - zastanawiał się, myśląc
nad odpowiedzią, którą teraz wypadało mu napisać.
20 grudnia na swoim papierze firmowym wysłał do Warszawy pismo tej treści: „Szanowny
Panie Profesorze! Dziękując za zaszczytny list, w którym z wdzięcznością przyjąłem złożone
mi życzenia, moim to właśnie było obowiązkiem pospieszyć z podziękowaniem za poniesione
trudy oraz za uzdolnienie głosu memu synowi. Jeżeli tego nie uczyniłem, to tylko dlatego,
że nie wiedziałem dotąd o przyjęciu go do opery i zaopiniowaniu jego zdolności. Serdecznie
szanownemu profesorowi spieszę złożyć życzenia z głębi uczuć moich na nadchodzące Święta,
jak również pomyślności w rozkwicie dalszej kultury, której doznał syn mój. Kreślę się z
prawdziwym szacunkiem - F. Kiepura". A tymczasem we Lwowie... „Któregoś dnia dyrygent
Opery Lwowskiej, Józef Lehrer, pokazał mi list otrzymany z Krakowa od profesora Ignacego
Warmutha, niegdyś sławnego tenora scen europejskich - wspominał Stanisław Drabik, o pięć
lat starszy od Kiepury śpiewak, występujący od 1923 roku na lwowskiej scenie operowej. - List
informował, że na Śląsku pokazał się cudowny tenor, syn fabrykanta, że ma przygotowaną partię
Fausta i może ją zaśpiewać nawet gratisowo, bo na pieniądzach mu nie zależy".
5 stycznia zdenerwowany uczeń śle kolejny list do swojego profesora w Warszawie:
„Kochany Mistrzu! Przykro mi, że Mistrz nie odpowiedział na poprzedni list. Dziś właśnie
Lwów przysłał mi depeszę, czy mogę śpiewać Fausta 13 stycznia po jednej próbie. Według mnie,
powinienem skorzystać z zaproszenia (...) Zaśpiewać sobie we Lwowie, a potem z recenzjami
przyjechać do Warszawy... (...) Muszę Mistrza uspokoić, co do mego wykończenia Fausta.
Miałem tutaj akompaniatora i sam pracowałem nad górą i emisją. Dziś gdyby mnie Mistrz słyszał
śpiewającego i grającego Fausta, na przykład samą cavatinę, to by się Mistrz zdziwił na pewno.
Muszę powiedzieć, że Mistrz nauczył mnie nie tylko śpiewać, ale i samodzielnie pracować.
Owoce tego, co przemyślałem, owoce tego co wypracowałem zamknięty sam w pokoju, owoce
tych nie przespanych nocy, w których wyobraźnia moja widzi wyraźnie wszystkie sceny Fausta,
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owoce tego zobaczy Mistrz w Warszawie i powie na pewno, że ma ucznia inteligentnego, który
Mu w szerokim świecie wstydu nie przyniesie.
(...) Gdyby Mistrz był zdania, że występ we Lwowie zaszkodziłby mnie w Warszawie w
czemkolwiek, to proszę depeszować: »Nie śpiewaj we Lwowie, przyjeżdżaj do Warszawy«, bym
wiedział, co depeszować do dyrekcji Lwowa, która czeka mojej odpowiedzi. (...) Mistrzu, proszę
bardzo nie zostawiać mnie w tych sprawach bez udzielenia rady. Najserdeczniejsze życzenia
przesyłam całej rodzinie, wierny »tenorino« Jan Kiepura."
Sądząc z dalszego biegu wydarzeń, mistrz Brzeziński chyba nie oponował przeciw
występom lwowskim, tym bardziej że nadarzała się sposobna okazja debiutu scenicznego
„wiernego tenorina" poza Warszawą, która - jak na razie - nie była mu zbyt przychylna.
Na początku stycznia 1925 roku Jan Kiepura przyjechał do Lwowa z listem polecającym od
Warmutha, skierowanym do dyrektora Miejskich Teatrów Lwowskich Ludwika Czarnowskiego.
I 15 stycznia doszło do prawdziwego solistycznego debiutu dwudziestotrzyletniego tenora z
Sosnowca na scenie operowej. Wystąpił w roli tytułowej w Fauście. Przedstawieniem dyrygował
Milan Zuna.
Miesiące pracy nad tą partią, którą opracowywał na lekcjach u Wacława Brzezińskiego,
zaowocowały wreszcie pierwszą rolą sceniczną. Nikt nawet się nie domyślał, jak bardzo się bał
tego dnia.
„Na spektaklu tym oczywiście byłem obecny - napisał 40 lat później Stanisław Drabik. Pamiętam doskonale obsadę głównych partii. Małgorzatę śpiewała Helena Lipowska, a Mefista
- Jan Zapoth, przezwany przez nas »diabłem«. Kiepura robił wrażenie śpiewaka obytego już ze
sceną, na spektaklu uprawiał dosłownie żonglerkę wokalną. Wyśpiewał - oprócz wspaniałego »c«
w cavatinie i wysokiego »si« w pierwszym akcie, przeróżne dodatkowe wysokie nuty. W prologu
na przykład śpiewał miejscami oktawę wyżej, a cavatinę zakończył wysokim »la bemol«, aby
tylko pokazać nieczęsto spotykaną, wyjątkową rozpiętość tonalną swego głosu.
Do kolegów odnosił się nie jak debiutant, ale śpiewak z wieloletnim już stażem, na przykład
klepiąc po ramieniu basa Zapotha ze słowami: »brawo kolego, tylko tak dalej«. Nie obeszło się
także bez incydentu za kulisami z fryzjerem Tomaszem Rzeszutko, starym wygą teatralnym,
którego Kiepura potraktował dość obcesowo. (...) Na drugi dzień po debiucie kazał zrobić sobie
równocześnie u kilku najlepszych lwowskich fotografów zdjęcia w kostiumie Fausta..."
Ma to już za sobą. Może wreszcie uda się zaśpiewać Fausta w Warszawie? Profesor napisał,
że rozmawiał już z Młynarskim. Ha! Więc teraz drzyjcie panowie Dygasi, bo Janek jedzie...
W kilka dni po spektaklu, zaopatrzony w plik fotografii, wyruszył Kiepura do Wielkopolski.
Przed pokazaniem się w stolicy chciał jeszcze skorzystać z nadarzającej się okazji i zaśpiewać
tę partię w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Podobno tamtejsza publiczność zna się na operze
wybornie... No, zobaczymy - pomyślał, wsiadając do pociągu.
„Nasza studencka kolonia dowiedziała się niespodziewanie z notatki w gazecie, że
przyjeżdża Kiepura i będzie w Poznaniu debiutował w Fauście Gounoda" - wspominał ówczesny
prezes Koła Zagłębian na Uniwersytecie Poznańskim, szkolny kolega obu Kiepurów, Wiesław
Sauter. ,,- Kiepura zamieszkał w akademiku u Mietka Mierzejewskiego. Nocował w jego łóżku,
a gospodarz musiał spędzić noc na podłodze. Nikogo z nas nie stać było na stworzenie lepszych
warunków. Kiepura po przyjeździe dał każdemu z kolegów po dwa bilety do opery: - »Dla ciebie
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i dla narzeczonej", sporo pieniędzy na kupno kosza kwiatów i zobowiązał do klaki.
Z drżeniem i niepokojem, chyba pół godziny przed rozpoczęciem przedstawienia,
siedzieliśmy już w operze i czekaliśmy zdenerwowani. Wszak tu chodzi o honor Sosnowca.
Wreszcie kurtyna poszła w górę i po chwili nasz Janek zaczął swoje wokalne popisy. W scenie
pod oknem Małgorzatki odśpiewał wspaniale arię z kwiatkami i zgodnie z umową otrzymał po
raz pierwszy w czasie spektaklu rzęsiste brawa przy otwartej kurtynie, zainicjowane oczywiście
przez nas, Zagłębiaków."
Niecałe pół wieku później historia przekonała nas, że tak szczerze opisywane przez Sautera
popieranie się ziomków z Sosnowca przeniosło się ze śpiewu na inne dziedziny życia społecznego.
Widocznie przykład Kiepury podziałał na potomnych.
Spojrzał na kalendarz: 30 stycznia 1925; przy dacie zanotowana godzina spotkania z
dyrektorem Młynarskim. Powinien wyjść z domu za trzy kwadranse. Postanowił zatem napisać
jeszcze kartkę do brata. Wybrał pocztówkę z Poznania, z widokiem »gmachu pod Pegazem«,
który kojarzył mu się z niedawnymi oklaskami. Zaczął pisać maczkiem.
„Kochany Władyjosku! Poznań przyjął mnie jeszcze lepiej niż Lwów. Jeszcze więcej
kwiatów przy otwartej scenie i takie brawa, że musiałem przerwać przedstawienie i kłaniać się
publiczności jak na koncercie..."
Odłożył pióro, uśmiechając się do własnych myśli. Jeszcze raz przeżywał swojego”Fausta”
sprzed czterech dni. Dyrektor poznańskiego Teatru Wielkiego nie tylko mu gratulował, ale i
zaprosił potem do swojego gabinetu na parterze.
- Tym razem był pan Faustem za sto pięćdziesiąt złotych. To niewielkie honorarium, ale
frycowe musi płacić każdy. Pański debiut w Poznaniu uważam za sukces. - W tym miejscu
Piotr Stermicz-Valcrociata zawiesił głos, niczym aktor przygotowujący się do najważniejszej
kwestii. Pochylił nieco na pół łysą głowę, uniósł do góry ciemne, krzaczaste brwi i poruszając
nieznacznie z lekka siwiejącymi wąsami, patrzył uważnie na swego gościa. - Już w lutym mogę
panu zaproponować dwa występy za stawkę dwukrotnie wyższą od dzisiejszej.
Kiepura słuchał, patrząc mu prosto w oczy. Nie przerywał. Dyrektor chwilę odczekał, jakby
się namyślając i wreszcie przerwał ciszę.
- Mogę też panu zaproponować kontrakt na dwa lata.
Tak, to jest wyjście... - pomyślał teraz, wracając do pisania kartki do brata.
„...Prasa poznańska jednogłośnie pisała o wielkim sukcesie mego występu, przyrównując
głos do głosu Carusa i pisząc, że będę dzielną podporą polskiej opery. Recenzje prześlę Wam, jak
dostanę więcej..."
- Gdzie u diabła są te recenzje? Przecież muszę je dziś pokazać Młynarskiemu.
„...Dziś Młynarski zadecyduje o dacie występów w Warszawie. Jeśli mi nie da odpowiedzi,
to natychmiast napiszę do Poznania, by mnie zaangażowali na rok dla zrobienia repertuaru..."
Odłożył pióro i zaczął się ubierać.
W tym czasie Emil Młynarski przymierzał swój nowy frak, który nadszedł z Londynu,
szyty w pracowni słynnego krawca Poole'a. W teatrze podziwiano nie tylko jego nienaganny strój,
co przede wszystkim ruch pałeczki dyrygenckiej. Krótki, pełen gracji, a przy tym zdecydowany,
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narzucający orkiestrze taktową miarowość, ruch godny mistrza batuty, a jednocześnie gentelmana
w każdym calu.
Ćwierć wieku temu tworzył Filharmonię Warszawską, teraz po raz drugi już w swym życiu
kierował stołeczną Operą. W nowych warunkach, w niepodległej Polsce, starał się, by była ona
rzeczywiście narodową sceną muzyczną. Czy wszyscy to potrafili docenić? Czy te, nierzadko
jadowite, ataki różnych kawiarnianych mądrali i rozplotkowanego środowiska muzycznego
pozwalały mu na pełną realizację pomysłów? Niejeden już raz myślał z goryczą o tym, jak ciężko
jest kierować śpiewakami...
Dzisiaj czekała go trudna rozmowa. Niedawno wyrzucił tego młokosa z teatru, ale może
warto mu dać szansę? Pyszałek, bo pyszałek, lecz w gruncie rzeczy to chyba dobry chłopak. Ma
w sobie coś... może się ludziom podobać.
Po południu Jan Kiepura kończył pisać pocztówkę do brata: „Wróciłem. Młynarski
wyznaczył mi występ za 10 dni. Pytał, ile chcę miesięcznie. Powiedziałem: 500 złotych".
Tym razem nie powinien zmarnować szansy. 11 lutego jego nazwisko pojawi się na afiszu
Warszawskiej Opery. W roli tytułowej, a więc dużą czcionką, wszyscy przeczytają. Nagle poczuł
dreszcze. Nerwy czy grypa? O Boże! byleby tylko nie rozchorować się...
- Jak mnie przyjmą?
Im dłużej o tym myślał, tym bardziej czuł zwątpienie. - Teraz, albo nigdy. Teraz - albo
nigdy! Każdy następny dzień wzmagał napięcie.
Emil Młynarski zgodził się przygotować go do wejścia w spektakl. Przećwiczyli zarówno
partie muzyczne, jak i zapoznał Kiepurę z kolejnymi sytuacjami scenicznymi.
Następnego dnia po debiucie gazety warszawskie odnotowały w swoich recenzjach
pojawienie się w Operze nowego tenora.
W „Kurierze Porannym", cenionym za swe wyważone i fachowe opinie, Karol Stromenger
napisał: „Jan Kiepura wystąpił wczoraj w tytułowej partii »Fausta«. Młody śpiewak o niezbyt
obfitym, ale dźwięcznym, wyrównanym i swobodnie wysokie tony obejmującym głosie - posiada
poczucie śpiewności, naturalną fraz? liryczną, bez przesady rozlewności. Jeszcze nie wyrobiona
jest zupełnie dobra dykcja. W cavatinie, a zwłaszcza w kwartecie, miał artysta momenty doskonałe.
Przygodne detonowanie kładziemy na karb małej rutyny śpiewackiej bardzo muzykalnego artysty.
Pan Kiepura ma niezaprzeczony talent śpiewacki, który zasługuje na troskliwe pielęgnowanie
go. Sympatyczny wygląd artysty dostrajał się dobrze do całości przedstawienia, starannego pod
każdym względem".
Tego samego dnia profesor Rytel, pisząc o debiucie Kiepury w „Gazecie Warszawskiej",
zrobił z niego Stanisława i „artystę Teatru Wielkiego w Poznaniu" (w którymś kościele dzwoniło...);
uznał głos za bardzo ładny, ale intonację i wymowę za wadliwą. I jak przystało na krytykanauczyciela zakończył: „Stąd płynie wniosek jasny, trzeba się jeszcze uczyć, występy publiczne
zaś zredukować do minimum".
Jednakże dyrektor Opery nie przejawiał aż tak mocnych zapędów pedagogicznych i
pozwolił Janowi śpiewać dalej, nie ograniczając jego występów do minimum. Zresztą któż mógł
wiedzieć, gdzie owo „minimum" się mieści?
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To zaproszenie wywołało komentarze w całym teatrze. Temperatura rosła z godziny na
godzinę. Inspicjent Apoloniusz Kowalski chciał zobaczyć teraz minę Ignacego Dygasa. A „król
stołecznych tenorów" przez cały czas udawał, że o niczym nie wie. Kowalski nie zapomniał
głośnego w całej Operze powiedzenia, którym Dygas pogardliwie obrzucał inspicjentów: „obędę
się bez ekonomów". Idąc korytarzem marzył o tym, by spotkać teraz tego nadętego balonika z
wysokim »c«, zadać mu to jedno, niewinne pytanie: -  Czy mistrz słyszał, że podobno ten debiutant,
no... jak mu tam?..., Kiepura, już po dwóch „Faustach" został zaproszony na czwartkowe przyjęcie
do pana prezydenta?
- Nie wierzę w to. Kolejna bujda Strączkowej. - Tancerka Agacińska zdecydowanie
odrzucała tę plotkę, nie przerywając ćwiczenia skłonów.
- A ja ci mówię, że ma jechać. Razem z panem dyrektorem. Strączkowa zna sekretarkę, a
ta jej powiedziała, że prezydent ma nawet przysłać po nich swoje auto.
- Zazdrościsz mu? - Agacińska uważniej spojrzała na koleżankę. - Haniu, a może ty
zabujałaś się w Jasiu-kochasiu?
- Jeszcze by tego brakowało! A wiesz, że ktoś wczoraj mówił w bufecie, już nawet nie
pamiętam kto...
- Daj sobie spokój z bufetem!
- Nie przerywaj. Więc ktoś mówił, że podobno Kiepura przyjaźni się na Uniwerku z synem
prezydenta Wojciechowskiego. - Hanka była tak przejęta, jakby to ona miała wystąpić w pałacu
głowy państwa.
Na biurku Emila Młynarskiego leżało pismo z kancelarii cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
do dyrekcji Opery Warszawskiej, zapraszające pana Jana Kiepurę na uroczyste przyjęcie w
Belwederze, które ma się odbyć dnia 19 lutego 1925 roku.
- Niech zaśpiewa tam parę arii, niech go posłuchają sfery... Oby mu się tylko za szybko w
głowie nie przewróciło.
Patrząc na ozdobny blankiet zaproszenia, Młynarski uśmiechnął się sam do siebie. - Taki
młody, a już łysy.
Pół wieku później Henryk Comte w swojej książce Zwierzenia adiutanta. W Belwederze i na
Zamku zanotował: ,,... Konstanty Lenc wspomniał podczas jednego z obiadów w Belwederze,
że niejaki Jan Kiepura ma bardzo ładny głos i występuje na estradach. Wprawdzie nie ma
jeszcze wyrobionego wśród artystów i publiczności nazwiska, ale jego występy są atrakcyjne
i cieszą się dużą frekwencją. Można by wiec początkującym śpiewakiem zainteresować gości
»czwartkowych«. Prezydent po chwilowym namyśle sprawę zaproszenia Kiepury pozostawił do
uznania Lenca. Na najbliższym »czwartku« pojawił się skromny młodzieniec. Swoim pięknym
głosem podbił serca wszystkich obecnych..."
Tymczasem bohater tego zamieszania, w tydzień po debiucie na stołecznej scenie, kończył pisać
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list do brata.
„...Mam propozycje mieszkań darmowych w pierwszorzędnych domach książęcych, lecz na razie
nie przyjmuję, bo to za darmo, a ja wolę sobie kupić, bo mnie stać na to. Mieszkanie, rozumie się,
z fortepianem..."
Na „czwartkowy obiad" do Belwederu pojechał dopiero dwa tygodnie później, bo pani
Prezydentowa była chora.
											
											

IV. Niespokojna wiosna

W pierwszych dniach maja 1926 roku w Warszawie wystawiono po raz pierwszy w Polsce
jednoaktową operę komiczną Pucciniego Gianni Schicci. Stanowiła ona ostatnią część niedawno
napisanego tryptyku operowego: Płaszcz, Siostra Angelica i Gianni Schicci. Dyrektor Emil
Młynarski zdecydował się przedstawić tylko tę ostatnią jednoaktówkę, powierzając jej reżyserię
wybitnemu aktorowi dramatycznemu Aleksandrowi Zelwerowiczowi. Kierownictwo muzyczne
oddał w ręce swojego najzdolniejszego asystenta - Artura Rodzińskiego.
Wystawienie właśnie tej opery było zapewne nieco ryzykowne, ponieważ - jak pisał
wówczas Karol Stromenger: „U nas niektórzy muzycy bagatelizują Pucciniego, nie doceniając
w nim wielkiego majstra sceny muzycznej. Jeszcze nie nastał u nas kult fachowości, ale słyszy
się nieraz zdania, jak: Puccini «waluciarz», «ginekolog», a opery jego to «towar galanteryjny"".
Dyrektor Teatru Wielkiego był jednak odmiennego zdania o Puccinim i rzeczywiście - okazało się,
że polska prapremiera tej jednoaktówki wywołała zarówno zachwyt krytyków, jak i publiczności.
Szczególnie chwalono aktorstwo i pracę reżysera.
Podczas przerwy na jednej z prób Jan Kiepura, grający w niej rolę Rinuccia, chłopca
zaręczonego z córką tytułowego bohatera, poprosił Aleksandra Zelwerowicza o krótką
rozmowę w sprawie osobistej. Reżyser wysłuchał młodego śpiewaka życzliwie, uśmiechnął się
ze zrozumieniem, wziął pióro do ręki i w trakcie ich rozmowy napisał list. - Proszę go oddać
dramaturgowi Reduty, panu Orliczowi, który powinien teraz być w Wiedniu. Czy będzie pan
przejeżdżał przez Austrię? - Tak. - Kiepura podziękował za list i skrzętnie go schował. - Nieźle
radzi sobie pan na scenie - dodał Zelwerowicz na pożegnanie.
W niedzielę 9 maja Kiepura kupił kilka egzemplarzy „Nowego Kuriera Warszawskiego"
i wyciął recenzję Juliusza Wertheima. Krytyk ten pisał po premierze opery Gianni Schicchi,
że: „Dzieło Pucciniego wykonane zostało na scenie Opery Warszawskiej zupełnie imponująco,
szczególnie pod względem wyjątkowej harmonii między śpiewem a grą wszystkich niemal
artystów. Nie pamiętam przedstawienia, w którym by strona aktorska tak ogólnie zadowalniała
- w tym też niewątpliwie leży główny punkt spontanicznego powodzenia u publiczności tej
jednoaktówki Pucciniego. Na pierwszym miejscu należy wymienić p. Jana Kiepurę, który
szlachetnym brzmieniem głosu oraz szczerością uczucia umiał przykuć uwagę słuchaczy..." To
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ostatnie zdanie tekstu śpiewak podkreślił ołówkiem, a potem starannie wkleił wycinki do dwóch
albumów. Postanowił w nich gromadzić dla siebie i dla rodziców wszystkie głosy prasy na swój
temat. - To będą „głosy o głosie" - uśmiechnął się pod nosem. Kiedy w zamyśleniu odkładał
albumy na bok, uśmiech znikł z jego twarzy. Wstał i otworzył okno.  
Wiosna swym ciepłym, świeżym tchnieniem dawała już znać o sobie, ale w powietrzu
wisiało coś groźnego. Od kilku dni czuł to coraz wyraźniej. Powrócił do stolika z gazetami.
Zastanowił go artykuł w „Nowym Kurierze Polskim". Był tam wywiad z Wincentym
Witosem, o którym ostatnio mówiło się coraz częściej. W gazecie Witos pokrzykiwał: „Niechże
wreszcie Marszałek Piłsudski wyjdzie z ukrycia, niechże stworzy rząd, niech weźmie do współpracy
wszystkie czynniki twórcze, którym dobro państwa leży na sercu. Jeśli tego nie zrobi, będzie się
miało wrażenie, że nie zależy mu naprawdę na uporządkowaniu stosunków w państwie..."
- Oj, niedobrze. To mi pachnie jakąś prowokacją... - pomyślał Kiepura, odkładając gazetę.
Zawsze interesował się polityką, choć jednocześnie starał się publicznie nie angażować w
jakikolwiek spór czy dyskusję natury politycznej. Dobrze zapamiętał słowa jednej ze znajomych
matki, która pewnego razu powiedziała: „Wiedz, Jasiu, że polityka jest jak gówno. Ledwie
wdepniesz jedną nogą, a będziesz śmierdział cały". Nagle wstał i, jak to czynił zawsze w
momentach wzburzenia, zaczął szybko chodzić po pokoju.
Nikt z niedzielnych czytelników popularnego „Kuriera" nie wiedział, że w pierwszej wersji
tego wywiadu, która nie poszła do druku, chłopski polityk z Wierzchosławic powiedział wprost:
„Mówią, że Piłsudski ma za sobą wojsko. Jeśli tak, to niech bierze władzę siłą... ja bym się nie
wahał tego zrobić". Słowa te dotarły jednak do Sulejówka, w którym mieszkał Marszałek.
Następnego dnia po próbie w teatrze Kiepura szczerze zaniepokoił się, gdy pan Gienio, były
legionista, w Operze zwany „złotą rączką", wepchnął mu ukradkiem starannie złożony w kostkę
numer „Kuriera Porannego". - To konfiskata - powiedział półszeptem - ale udało mi się zdobyć.
Jest tu wywiad z Marszałkiem. Niech pan go przeczyta, panie Jaśku. Mój nos mówi, że zanosi
się na jakąś burzę. W garderobie Kiepura starannie wyprostował pogniecioną gazetę i pogrążył
się w lekturze, „...tacy panowie, jak p. Wincenty Witos i jego koledzy, negliżując honor służby
i korzystając z faktu, iż wojsko nie jest ich wyborcą, brudną nieraz ręką często mącili sumienie
wojska". Na końcu wywiadu otwarcie stwierdził, że staje do walki z głównym złem państwa:
„panowaniem rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach,
a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści".
Mocno poruszyła też Kiepurę wiadomość, gdy jeden z szatniarzy teatralnych mieszkający
na Pradze powiedział, że podobno pod Warszawą zbiera się wojsko. - Teraz do szczęścia jest mi
tylko potrzebna prawdziwa wojna - mruknął do siebie z ironią, mając na myśli własną „wielką
inwazję". Bo tak nazywał w duchu swoje plany wyjazdowe i nadzieje na wielki skok ku karierze.
Zapewne zdenerwowałby się jeszcze bardziej, gdyby wiedział, że już 18 kwietnia minister spraw
wojskowych, generał broni Lucjan Żeligowski, w porozumieniu z pułkownikiem WieniawąDługoszewskim, wydał specjalny rozkaz o zgrupowaniu oddziałów na 10 maja w rejonie
Rembertowa. „W celu przeprowadzenia gry wojennej" pod osobistym nadzorem marszałka
Piłsudskiego.
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We wtorek ukazał się nadzwyczajny dodatek „Kuriera Porannego" z elektryzującą wszystkich
wiadomością o napadzie na willę Marszałka w Sulejówku, którą ostrzelali jacyś nieznani sprawcy.
Idąc po południu do teatru, Kiepura spotkał Zylbersztajna, kolegę z Uniwersytetu, który teraz
zajmował się maklerstwem.
- Mówię ci, Janek, jaki ruch na giełdzie! Kurs dolara idzie w górę z godziny na godzinę.
Oj, nie wiem, co to będzie, ale coś będzie...
Wieczorem wracał Nowym Światem, idąc w kierunku cukierni Bliklego. Ze zdziwieniem i
niepokojem patrzył na grupki żołnierzy i młodych cywilów, którzy krzyczeli:,,Nie damy rozkradać
Polski"; „Nie pozwolimy frymarczyć wojskiem"; „Niech żyje wódz naczelny Piłsudski". Z
wnętrza kawiarni dolatywała melodia Pierwszej brygady. Pod drzwiami do Bliklego tłum był
większy. Podobno kogoś pobili. Nadchodził właśnie patrol policji, więc poszedł dalej, chcąc jak
najszybciej znaleźć się na Nowowiejskiej, w domu. Pod drzwiami swojego mieszkania spotkał
Józka Michalskiego, sąsiada z tej samej kamienicy, który był w wojsku kapitanem. Wieczorna
rozmowa z przyjacielem całkiem wybiła go ze snu.
Następnego dnia, w środę 12 maja, była słoneczna pogoda. Kiepura miał na wieczornym
spektaklu śpiewać Rinuccia, ale już z samego rana wyszedł do miasta.
Na murach wisiały odezwy Piłsudskiego, a ruch na ulicach był taki, jakiego jeszcze nigdy
dotąd nie widział. Jakiś stary, przygodnie poznany warszawiak powiedział mu, że od czasu
pamiętnej mobilizacji w 1914 roku nie pamięta tak napiętej atmosfery w mieście.
Zaczął czytać obwieszczenie: „Na mocy artykułu 124 Konstytucji Rada Ministrów
rozporządziła o zawieszeniu praw obywatelskich na obszarze m.st. Warszawy... Na mocy tego
rozporządzenia zawieszone zostały: wolność osobista, nietykalność mieszkań, wolność prasy,
tajemnica korespondencji..."
Przewidywania Józka Michalskiego sprawdzały się. Młody śpiewak nie wiedział, że
najgorsze dopiero nadchodzi.
Po południu po obu stronach Wisły zbierało się wojsko. Od Pragi nadciągały oddziały wierne
Józefowi Piłsudskiemu, zaś Aleje Ujazdowskie przemierzały samochody pancerne i piechota
wierne rządowi Witosa i prezydentowi Wojciechowskiemu. Zaczęły tworzyć one stanowiska
bojowe przy moście Poniatowskiego, wokół Placu Zamkowego i w okolicach mostu Kierbedzia.
Na pobrzeżach Wisły okopywała się artyleria. Pałac Radziwiłłowski, w którym obradowała Rada
Ministrów oraz prezydencki Belweder, otoczone zostały silnymi posterunkami policji.
Będąc już w garderobie teatralnej i charakteryzując się do Rinuccia, Kiepura jeszcze nie
wierzył w najgorsze. Przecież o piątej po południu na moście Poniatowskiego doszło do spotkania
Prezydenta z Marszałkiem. Piłsudski prosił o niezwłoczną dymisję rządu, by nie doszło do wojny
domowej. Wojciechowski odpowiedział odmownie i nakazał Marszałkowi posłuszeństwo wobec
legalnej władzy.
Po szóstej przy moście Kierbedzia padły pierwsze strzały. Łoskot karabinów maszynowych
odbił się głuchym echem od murów miejskich, podrywając w górę spłoszone stada gołębi. Z
Pragi odezwała się artyleria. Wśród zgromadzonych tłumów na Placu Zanikowym, Teatralnym i
w przyległych ulicach - zapanowała panika.
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W Operze trwał spektakl. W pierwszej części przedstawienia pokazano dwa balety: Pietruszkę
Strawińskiego oraz Dafnis i Chloe Ravela. Kilka dni temu, po premierze, Stromenger żartował
w „Kurierze Porannym", że: „balet «Pietruszka» nazywa się u nas «Pietrek». Zapewne dlatego,
żeby uniknąć sugestii zieleniarskich".
Część drugą dzisiejszego przedstawienia wypełnić miała opera Gianni Schicci.
Występujący w niej artyści wiedzieli już o wydarzeniach wokół gmachu Opery, o zamkniętych
bramach kamienic, o siekących tynki kulach, przed którymi trzeba było uciekać. Zabawny epizod
o florenckim spryciarzu z Piekła Dantego, który stanowił kanwę fabularną tej opery, nie mógł
śmieszyć dziś nikogo. Widownia była prawie pusta.
Nad Warszawą zawisło widmo wojny domowej.
Wychodząc z teatru, Kiepura postanowił przejść w stronę Wisły. Okazało się, że most
Kierbedzia był już zdobyty przez wojska Marszałka. Tłum zgromadzony przed Zamkiem
Królewskim wznosił okrzyki i śpiewał Pierwszą brygadę; Józef Piłsudski wjechał na Zamek, a
jego szwadrony z 7 pułku ułanów posuwały się Krakowskim Przedmieściem w stronę Nowego
Światu.
Walki w stolicy trwały trzy dni. W tym czasie Kiepurze nie udało się nawiązać kontaktu
z kapitanem Michalskim, który nagle zniknął z ich kamienicy. Telefony zostały wyłączone,
wszystkie teatry i większość sklepów były nieczynne. Wieczorami wiele ulic tonęło w mroku.
W czwartek dozorca ich domu dostał rozporządzenie komendy miasta, które pokazał swoim
mieszkańcom: „Ktokolwiek ukaże się przy otwartym oknie w domu, z którego padnie strzał do
wojska - będzie natychmiast sprowadzony na ulicę i rozstrzelany".
- Teraz śmierć czai się za każdym rogiem, panie Janku. Gdzie pan idzie? - zatrzymywał
dozorca młodego śpiewaka w bramie kamienicy. - Muszę wyjść. A zresztą... złego szlag nie trafi.
O Michalskim nic nie wiecie? - Jak kamień w wodę, panie Janku.
Ulica Marszałkowska od Dworca Głównego aż do placu Unii Lubelskiej, jak i jej bocznice,
zasłana była tynkiem i szkłem z rozbitych okien oraz roztrzaskanych przystanków tramwajowych.
Pod butami nieprzyjemnie skrzypiało. Nie zamiatane od trzech dni jezdnie wyglądały jak wielki
śmietnik ludzkiej złości. O tym, że nie jest to tylko koszmarny sen, przypominały tu i ówdzie
plamy zastygłej krwi. Z wyjątkiem aut z flagami Czerwonego Krzyża wiozących rannych ruch
kołowy prawie zamarł. Z chodników i jezdni wystawały strzeleckie rowy, a na skwerku placu
Unii zbudowano okopy. Dowiedział się też, że w innych dzielnicach spadło na Warszawę kilka
bomb.
Kiepura bał się. Narastający w nim przez te dni niepokój, graniczył już teraz ze strachem.
Nade wszystko bał się o rodziców i brata, a z Sosnowcem w żaden sposób nie mógł nawiązać
kontaktu. I co gorsza: nie wiedział, kiedy będzie mógł zatelefonować czy wysłać depeszę. Teraz
dopiero odczuł samotność w pełnym, tym bolesnym wymiarze. Zaintrygowany dotąd sprawami
codziennymi i realizacją swoich „światoburczych" planów nie zdawał sobie sprawy, że odległość
dzieląca go od najbliższych może tak okrutnie ciążyć na sercu. - A jeśli ta strzelanina rozniesie
się po kraju? Zbłąkana kula może trafić każdego... Ojciec jest krewki, do wojaczki jeszcze zdatny.
Władek też by z nim poszedł, jak wtedy... – Kiepura dobrze pamiętał rodzinne rozmowy, gdy
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wybuchło Powstanie Śląskie.
Czuł się zupełnie bezradny i jakby sparaliżowany. Cała jego radość życia, siła i upór ulatniały
się z szybkością powietrza, uchodzącego z przebitej dętki. Teraz był nikomu niepotrzebnym
unieruchomionym kołem. Nagle wydało mu się, że to, czym żył do tej chwili, jest bez sensu,
bez wartości. Jest tylko iluzją. Jeden silniejszy, brutalny podmuch - a wszystko to razem gdzieś
uleciało bez śladu. Teraz pragnął tylko jednego: znów być w sosnowieckim domu na ulicy Miłej
4.
Stał zagubiony pośrodku obcego mu świata.
W piątek, 14 maja, proklamowano strajk generalny. Po południu padł Belweder, a Prezydent
i rząd Witosa uciekli do Wilanowa. Około północy z piątku na sobotę w pałacu wilanowskim,
który pozostał poza zasięgiem strzałów, doprowadzono do zawieszenia broni.
Prezydent Stanisław Wojciechowski złożył swój urząd Marszałkowi Sejmu, Maciejowi
Ratajowi, i kilka godzin później opuścił Warszawę. Rataj przyjął także dymisję rządu premiera
Witosa, po czym ogłosił dekret, w którym oddał „likwidację zajścia w ręce marszałka Piłsudskiego".
Zamach stanu powiódł się i przeszedł do historii jako „przewrót majowy".
W sobotę, 15 maja, na ulice Warszawy powrócił spokój. Powoli udzielał się on i Kiepurze,
który myślami znów był na scenie. W niedzielę wziął do ręki „Wiadomości literackie" i z
uporem wczytywał się w jedno tylko zdanie, nie mogąc uwierzyć, że tak je właśnie napisano po
premierze Gianni Schicci. Czytał: „Z wykonawców na czoło wybił się p. Kiepura, którego głos
posiada już dziś wartość międzynarodową". Po raz pierwszy ktoś w recenzji napisał „wartość
międzynarodową". To było to. Nareszcie!
Autor tych słów, Roman Jasiński, przyznał potem:
- Pamiętam, że ta moja opinia zaszokowała wówczas wiele osób, a Młynarski nawet
powiedział: „No, teraz to mu się zupełnie w głowie przewróci".
Ach, te dziewczyny... Wydarzenia wielkie lubią się przeplatać z małymi, tak jakby bez nich
nie mogły istnieć.
W poniedziałek wieczorem, 17 maja, w mieszkaniu Kiepury przy Nowowiejskiej 16
siedzieli w fotelach dwaj jego goście: kapitan Józef Piotr Michalski, sąsiad, który powrócił po
walkach do domu oraz prezes korporacji grunwaldzkiej, Stefan Chajecki. Gospodarz był bardzo
zdenerwowany, relacjonując wydarzenia sprzed kilku godzin. Mówił urywanymi zdaniami,
szybko chodząc po pokoju.
- ...I wyobraźcie sobie... Wychodzę dziś z nią od Loursa, idziemy spokojnie Królewską,
coś jej tam wesołego powiedziałem, ona się śmiała, a tu z jakiejś bramy przy Mazowieckiej
wyskakuje ten Szrojt.
- I co, dał ci w zęby? - zapytał Michalski, mrużąc oko do prezesa. Kiepura nagle zatrzymał
sie i spojrzał na kapitana tak, jakby ktoś wyrwał go ze snu.
- Nie żartuj. On przecież zaczął się z nami szarpać i wydzierał się przy tym na całą ulicę
tym swoim piskliwym głosem. Zaraz oczywiście zrobiło się wokół nas zbiegowisko. Musiałem
zatrzymać taksówkę...
- A co wykrzykiwał? - zapytał Chajecki.
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- „Pan jesteś łobuz, szczeniak... łobuz spod ciemnej gwiazdy, ja znam takich ludzi..."
- To wielce obraźliwe, zważywszy, że słuchali tego przechodnie.
- Żeby tylko to... - Kiepura machnął wymownie ręką. - Krótko mówiąc, panowie: żądam
satysfakcji!
- Ma pan prawo. Jutro razem z kapitanem odwiedzimy Szrojta.
Trzy dni później, w czwartek wieczorem, obaj zastępcy obrażonego spisali „Protokół
jednostronny w sprawie honorowej pana Jana Kiepury, artysty Opery Warszawskiej..."
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Po dokładnym opisie poniedziałkowego zdarzenia w punkcie l protokołu, zanotowali dalej:
„2. We wtorek dnia 18 maja o godzinie 16 minut 35 udaliśmy się do mieszkania pana Juliana
Szrojta, gdzie zastaliśmy obraziciela na miejscu. Oznajmiliśmy panu Szrojtowi, że przychodzimy
jako zastępcy pana Jana Kiepury, który zajściem z dnia 17 bm. czuje się obrażonym.
Obraziciel, pan Szrojt, oświadczył nam, że w rzeczywistości on jest obrażonym i on
powinien pana Kiepurę wyzwać, lecz po odbytej rozmowie z panem Kiepurą po fakcie obrazy
tego nie uczynił. I wobec tego wyzwania nie przyjmuje. W toku dalszej rozmowy oświadczył
jednakowoż: - Mam czas 48 godzin. Jeżeli w tym czasie moich zastępców nie przyślę, względnie
panów o ich zamianowaniu nie powiadomię, to ich w ogóle nie przyślę! (...)
3. Ponieważ pan Szrojt w przeciągu 48 godzin od chwili wyzwania, tj. do czwartku 20
maja godz. 16 min. 30, zastępców swoich nie przysłał, uchylił się tym samym po myśli art. 71
P.K.H. od dania satysfakcji.
4. Wobec powyższego stanu rzeczy sporządzamy po myśli art. 120 p.a. Polskiego Kodeksu
Honorowego protokół jednostronny i stwierdzamy, że dla Pana Jana Kiepury sprawa załatwiona
została honorowo".
Po upadku już czternastego gabinetu rządowego, w ciągu zaledwie ośmiu lat trwania Polski
Niepodległej, misję utworzenia nowego rządu otrzymał profesor Politechniki Lwowskiej, doktor
Kazimierz Bartel.
31 maja Zgromadzenie Narodowe obrało prezydentem marszałka Józefa Piłsudskiego. On
jednak wyboru tego nie przyjął. Już kilka dni wcześniej oświadczył w wywiadzie dla „Kuriera
Porannego": „System Konstytucji, która została uchwalona przez sejm konstytucyjny, dał w ręce
panów posłów tyle sposobów zatamowania każdej pracy w państwie, że - zdaniem moim - każdy
prezydent jest skazany na męczeństwo. Cóż dopiero mówić o mnie, człowieku, który namiętnie
lubi pracę dającą szybkie efekty i który z trudem znosić jest w stanie długie rozmowy i przetargi
bez decyzji i efektu... Ja się do tej pracy nie nadaję".
Na drugim Zgromadzeniu Narodowym l czerwca 1926 roku wybrano trzeciego prezydenta
Rzeczypospolitej. Został nim wybitny uczony, chemik i fizyk, twórca nowych technologii
produkcji kwasu azotowego, syntezy związków cjanowych i budowniczy polskiego przemysłu
nowoczesnej chemii - profesor Ignacy Mościcki, doktor honoris causa kilku uczelni, który kończył
w tym roku 59 lat.
W pierwszych dniach czerwca na afiszu warszawskiego Teatru Wielkiego znów pojawiła
się opera Gianni Schicci, pod batutą Artura Rodzińskiego, z Janem Kiepurą w roli Rinuccia.
Pięć lat temu, w roku 1921, Emil Młynarski ściągnął ze Lwowa do Warszawy początkującego
wówczas kapelmistrza, który mimo młodego wieku uchodził obecnie za najzdolniejszego asystenta
dyrektora. Rodziński, nie mając początkowo grosza przy duszy, zamieszkiwał w apartamentach
teatralnych państwa Młynarskich. Teraz stał już pewnie na własnych nogach, zdobywając coraz
szerszy rozgłos. Po niedawnej wizycie Leopolda Stokowskiego w Warszawie, któremu Młynarski
serdecznie zarekomendował swojego trzydziestocztero-letniego asystenta, Artur
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Rodziński przygotowywał się do wyjazdu na drugą półkulę. Nie wiedział jeszcze, że pozostanie
w Stanach Zjednoczonych aż do śmierci i zazna tam światowego rozgłosu, prowadząc najlepsze
amerykańskie orkiestry w Filadelfii, Los Angeles, Cleveland, Nowym Jorku i Chicago.
Właśnie dzisiaj w Operze zapowiedziano wizytę wybitnego gościa z Ameryki. W loży
magistrackiej, obok prezydenta Warszawy, Władysława Jabłońskiego, jego żony i Emila
Młynarskiego, miał pojawić się największy polski śpiewak doby obecnej: pierwszy bas
nowojorskiej Metropolitan Opera House, otoczony już teatralną legendą rywal Szalapina Adam Didur. Rodziński miał mu być przedstawiony po spektaklu. Nerwowym ruchem odgarnął
swoją niesforną, brązową czuprynę, która spadała mu na oczy zawsze w najmniej oczekiwanym
momencie. Zdawał sobie sprawę z tego, jak wiele może zależeć od dzisiejszego wieczoru.
Wiedział o tym także charakteryzujący się teraz w garderobie młody tenor, który
zadebiutował w Fauście na warszawskiej scenie pod batutą Artura Rodzińskiego, a teraz planował
swój pierwszy wyjazd zagraniczny „na podbój Europy", jak to nazywał w marzeniach.
Miesiąc temu śpiewałem w Giannim do pustych krzeseł. Dzisiaj będę występował tylko dla
loży magistrackiej - powiedział Kiepura kolegom przed wyjściem na scenę. Kiedy ta bezczelna
uwaga dotarła do mistrza Ignacego, Dygas aż zbladł z wrażenia. Jego niechęć w stosunku do
„tego prostaka Kiepury" powoli przeradzała się w nienawiść. Było w tym coś więcej niż tylko
zawodowa walka o tenorowy tron w Operze.
Rankiem następnego dnia Kiepura dłużej niż zwykle szykował się do wyjścia. Po
zakończeniu toalety starannie zawiązywał krawat. Stał przed lustrem i zastanawiał się, jaka
twarz ma towarzyszyć mu przy dzisiejszym spotkaniu. Mrucząc coś, bawił się swoim lustrzanym
odbiciem, ale żadna z kreowanych grymasami i gestami postaci nie odpowiadała potrzebie chwili.
- Pewnie pomyśli sobie: prostak. Oni wszyscy tak myślą o mnie. I co z tego? - Wyraz
zażenowania na twarzy ustąpił miejsca bucie. Spojrzał na swoją wodę kolońską i cofnął rękę. Nie, już lepiej żadnej niż taką... - Opuszkami palców sprawdził efekty golenia. - Dobra robota.
- Przez moment stał zamyślony z dłonią przy twarzy, patrząc sobie prosto w oczy.
- Gdzie ty się, synku, tak spieszysz? Każde ciasto trzeba najpierw dobrze urobić, bo inaczej
będzie zakalec - zakołatały w głowie słowa matki.
- Nie mam na co czekać - powiedział jej wtedy.
- Czy wiesz na pewno, że wszystkiego się już nauczyłeś?
- Nie mam na co czekać - powtórzył z uporem, czując w głębi jakiś nieznany dotąd niepokój.
- Teraz albo nigdy!
Odwrócił się od lustra i podszedł do szafy. - Tak, teraz albo nigdy - powiedział głośno
sam do siebie i poczuł przypływ otuchy. Wkładając marynarkę, postanowił w końcu, że najlepiej
jednak być naturalnym. - Trudno... albo mnie zaakceptuje takim, jakim jestem, albo... Nie, nie
będę z siebie robił małpy, jak te operowe łaszące się pajace. Raz kozie śmierć!
Mocno stremowany wchodził po schodach Hotelu Europej¬skiego, gdzie Adam Didur
wyznaczył mu spotkanie. Kilka godzin później za kulisami Opery komentowano tę wizytę nie bez
złośliwości. Jan udawał, że niczego nie słyszy i nie zauważa. - Poparcie takiego człowieka, jak
Didur, oto czego mi trzeba! - myślał, ukontentowany poranną wizytą, głośno wyrażoną pochwałą
oraz nieźle wróżącymi obietnicami wielkiego artysty.
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Kilka dni później wystąpił obok Didura na warszawskiej scenie operowej. Mistrz śpiewał
Mefista i wiódł młodego tenora jako Fausta ku zwodniczej miłości do pięknej Małgorzaty. To
przedstawienie na długo pozostało w pamięci Kiepury. Wychodząc do oklasków przed kurtynę,
czuł pulsującą w uszach krew i zdawało mu się, że znalazł się na scenie Metropolitan Opera.
Adam Didur, który kłaniał się obok niego, był pierwszym w życiu Kiepury artystą światowej
sławy, z którym wystąpił na scenie.
Wracając do domu, wiedział, że ten dzień stał się jakby symbolicznym słupkiem milowym
w jego artystycznej karierze. - Teraz w świat... - pomyślał zadumany nad wielką niewiadomą,
która czaiła się w zakamarkach czerwcowej nocy.
Na drzwiach widniała tabliczka z napisem „Departament Polityczny", a niżej: Naczelnik
Wydziału Prasowego. Zapukał i wszedł. Sekretarka zaanonsowała go u szefa.
Doktor Grabowski wywarł na nim sympatyczne wrażenie. - Widać, dżentelmen w każdym
calu - pomyślał ciepło, i już ośmielony klarownie wyłuszczył swoją sprawę.
- Wiem, wiem - Grabowski uśmiechnął się. – Zostałem uprzedzony o celu pańskiej wizyty.
Proszę mi teraz szerzej wyjaśnić swoje plany.
Kiepura siadł głębiej w fotelu, poprawił krawat i począł już w szczegółach przedstawiać
swoje zamiary. Naczelnik nie przerywał śpiewakowi, czasem coś sobie notował. Z uwagą
przyglądał się twarzy młodzieńca, który w trakcie swego expose, coraz bardziej rozpalał się,
kreśląc niebotyczne perspektywy. Mimo tej emfazy argumenty Kiepury wydały się urzędnikowi
przekonywające. Kiedy ten skończył, Grabowski przymknął na moment oczy, jakby coś rozważał.
Odkładając pióro, powiedział:
- Myślę, że będziemy mogli panu pomóc. I teraz, i później. Ale to w dużej mierze zależy
od pana.
- To znaczy? - w głosie Kiepury pojawiła się podejrzliwość.
- Nie ukrywam, że na razie jeszcze nie możemy mocniej zaangażować się w tę sprawę, ale
jeśli uda się panu dobrze wystartować, to obiecuję poczynić dalsze kroki.
- Czy mam wyjść z tego gabinetu tylko z obietnicą?
- Ależ nie! - Grabowski uśmiechnął się i wstał zza biurka. Podszedł do Kiepury, wyciągając
rękę na pożegnanie.
- Teraz otrzyma pan od nas feuille de rout. Będzie to list polecający do naszego
przedstawicielstwa w Wiedniu i Paryżu. Proszę być ze mną w kontakcie. Życzę powodzenia!
Kiepura wyszedł z gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych niezupełnie przekonany o swoim
zwycięstwie. Mimo tego uznał, że przygotowania do wyjazdu mają się ku końcowi.
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V. Narodziny kariery

Na stacji granicznej w Dziedzicach zapowiedziano dłuższy postój. Pasażerowie wylegli na
peron „rozprostować kości". Wielu prosto z wagonów poszło do restauracji dworcowej.
Roman Hernicz przysiadł zamyślony nad szklanką wina. Lipcowy upał zmuszał do
zwilżenia gardła, a seria odczytów na Górnym Śląsku i pieniądze, jakie ostatnio otrzymał w
wydawnictwie Karola Miarki w Mikołowie, podreperowały nieco kieszeń. Będąc w niezłym
nastroju, obserwował współtowarzyszy podróży.
W pewnej chwili jego uwagę zwrócił młody człowiek, który wypijał jedną herbatę po
drugiej. Ciągle wstawał od stolika, nerwowo spacerował po lokalu, znów siadał... Hernicz nie
mógł nawet przypuszczać, jak mocno dręczył młodzieńca strach przed nieznanym. - Co go tak
nosi po tej sali? - pomyślał. - Ależ ma Reisefieber!
Podszedł do nieznajomego. - Przepraszam za wścibstwo, ale to już chyba czternasta herbata
- powiedział z uśmiechem.
- Czternasta? Być może... Muszę pić dużo płynu. Jestem śpiewakiem.
- Pan pozwoli, że się przedstawię. Roman Hernicz, wiedeński korespondent
„Rzeczypospolitej" i „Polonii".
- Jan Kiepura, tenor Opery Warszawskiej. Miło mi pana poznać, redaktorze. Czy to pan
napisał artykuł o wystawieniu Halki w wiedeńskiej Volksoper?
- Tak.
- A niechże pana diabli... Przepraszam, ale nie mogę o tym myśleć spokojnie. Wiem,
kto tam śpiewał i wiem, jaki impresario to przygotowywał. Wyobrażam sobie, co też oni tam
nawydziwiali. I to miała być, pana zdaniem, propaganda muzyki polskiej? Ja bym wam zaśpiewał
w Wiedniu Jontka. To byłaby dopiero propaganda.
Hernicz zaniemówił. - On mnie obraża! - pomyślał. - To niesłychane... Hola, mopanku!
- Krew gorącą falą napłynęła do głowy, twarz poczerwieniała. Jednak dziennikarska rutyna
pozwoliła mu szybko opanować wzburzenie. Potarł nerwowo brodę.
- Hmm... zostawmy ten temat - mruknął. - A pan, przepraszam, dokąd się wybiera?
- Do Paryża.
- O, świetnie! - Twarz redaktora rozpłomienił zawodowy uśmiech. - To może chciałby
pan nawiązać kontakt z naszym wychodźstwem, z organizacjami polonijnymi? Można dać kilka
koncertów dla polskich robotników, których tak dużo mieszka teraz w północnej Francji?
- Mam taki zamiar. O... widzi pan? - Kiepura wyciągnął z kieszeni kopertę. - To jest mój
kontrakt z Kahnem, francuskim impresariem. Będę występował w Paryżu. A potem La Scala i
cały świat mój!
- Biedny entuzjasta - pomyślał Hernicz, ale uśmiechnął się przy tym tak, jakby miał pełne
zrozumienie dla planów młodego tenora.
- Jak wrócimy do pociągu, to pokażę panu swoje ostatnie recenzje z hippodromu.
- Czyżby łaskawy pan zabawiał się konikami?
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- W zeszłym miesiącu odbył się tam turniej śpiewaczy. Prasa nazwała mnie „królem
tenorów". Byłem lepszy od Dygasa i Gruszczyńskiego.
- A zagranica już wie o tym? - w głosie Hernicza pojawiła się nie skrywana drwina. Jego
rozmówca zdawał się tego nie zauważać.
- Trafił pan w sedno - westchnął wyraźnie zmartwiony. - Niestety, zagranica nic o mnie nie
wie. Sam muszę sobie wydeptać odpowiednie ścieżki. A może pan zechciałby mi w tym pomóc?
- Nie znam Paryża. Ale w Wiedniu mógłbym się rozejrzeć...
Po przekroczeniu granicy pociąg pośpieszny relacji Warszawa-Paryż-Rzym zmierzał w
kierunku Wiednia.
Jan Kiepura postanowił zatrzymać się na kilka dni w stolicy Austrii. Był to jego pierwszy w
życiu pobyt za granicą. Znajomy z pociągu zaopiekował się nim, służąc za tłumacza i wiedeńskiego
cicerone. Wiedząc, że Kiepura ma list polecający do polskiej placówki dyplomatycznej, już
pierwszego dnia zadzwonił w jego imieniu do posła RP, doktora Wierusza-Kowalskiego. Niestety,
nie miał on czasu na spotkanie z Kiepurą, a radca legislacyjny też był zajęty...
Spotkali się w kawiarni przy Hauptstrasse, niedaleko hotelu Erz Herzog, gdzie zamieszkał
śpiewak.
- Czekając na pana, zjadłem już obiad, bo byłem bardzo głodny.
- Obiad w kawiarni? - Hernicz nie krył zdziwienia.
- A cóż w tym dziwnego? - Kiepura zawołał kelnera. - Chcę zapłacić. Trzy kawy z pianką,
trzy jaja i pięć ciastek kremowych.
- Jak na pierwszy wiedeński obiad, to nieźle... No, chodźmy. Jesteśmy umówieni u państwa
Pacowskich. Mieszkają w gmachu naszego przedstawicielstwa. Dyrektor poselstwa, pan Edward
Pacowski, zna doskonale całą polską kolonię w Wiedniu. Może panu będzie mógł pomóc?
W mieszkaniu Pacowskich zastali również prezesa i dwóch innych członków zarządu
polonijnego towarzystwa „Strzecha". Kiepura natychmiast postanowił wykorzystać nadarzającą
się okazję. Poprosił Hernicza na stronę.
- A może by tak jakiś koncert w sali „Strzechy"?
- W lipcu? Panie Janie? - dziennikarz gestem podkreślił swoją bezradność, ale Kiepura był
uparty.
- Czemu nie? Sam nie zaproponuję, bo mnie wyśmieją. Ale gdybyście panowie poprosili,
to może bym zaśpiewał dla kolonii polskiej.
Hernicz zdębiał. - Ależ tupet ma ten chłopak... - Jednak po chwili odrzekł: - No, cóż,
spróbuję to jakoś zaaranżować...
W trakcie rozmowy w salonie nagle odezwał się głośno, by go wszyscy usłyszeli: - Jakże to
byłoby pięknie, gdybyśmy mogli wykorzystać ten krótki pobyt w Wiedniu króla polskich tenorów
i urządzić koncert dla naszej kolonii.
Na twarzach zebranych malowała się zupełna obojętność.
- O tym nie ma mowy. Najdalej pojutrze jadę do Paryża. -Twarz Kiepury wyrażała pełne
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zdecydowanie. Jednakże ta odmowa wzbudziła zainteresowanie obecnych. I w tym momencie
rybka chwyciła haczyk. Zaczęto go prosić o występ. Śpiewak nadal odmawiał, ale coraz słabiej.
- Zgoda. Pod jednym wszakże warunkiem... - Wziął kartkę i napisał: „Korzystając z
przejazdu przez Wiedeń najznakomitszego polskiego śpiewaka, króla tenorów, Jana Kiepury,
uprosił go Wydział „Strzechy", by był łaskaw zaśpiewać na artystycznej wieczornicy". Podsunął
tekst gospodarzowi. - W tym tonie chciałbym widzieć zaproszenia.
Edward Pacowski najpierw poczerwieniał, a potem zaczął nagle głośno się śmiać.
Nie mając nadziei na rychłe spotkanie z posłem Kowalskim, następnego dnia Kiepura
wybrał się do konsula generalnego. Był nim w Wiedniu doktor Edward Rittner, brat znanego
dramaturga - Tadeusza. Woźny zaanonsował śpiewaka, lecz konsul kazał go odesłać do swojego
zastępcy. Przypadek sprawił, że w tym samym czasie w gabinecie Rittnera siedział Michał
Orlicz, dziennikarz i kierownik literacki teatru Osterwy „Reduta". Obecnie opracowywał dla
wiedeńskiego wydawcy trójjęzyczną monografię o współczesnej Polsce. Zaciekawiony anonsem
woźnego, wyszedł do hallu. Stanął przed nim uśmiechnięty, niskiego wzrostu młodzieniec z
zaawansowaną łysiną. Na nogach miał lakierki o bardzo wysokich obcasach. Spodnie w pepitkę
uzupełniała lśniąca koszula z fikuśnie przewiązanym czarnym krawatem. Dowiedziawszy się z
kim rozmawia, Kiepura pokazał Orliczowi dwa listy polecające doń adresowane: od wybitnego
aktora Aleksandra Zelwerowicza i posła Stanisława Strońskiego, redaktora „Rzeczypospolitej".
Podczas obiadu Michał Orlicz był kolejnym słuchaczem marzycielskich wynurzeń młodego
śpiewaka, który z niezachwianym przekonaniem rozsnuwał przed nim swoje plany.
- U kogo pan się uczył? - Orlicz przerwał potok słów Kiepury.
- Początkowo u profesora Brzezińskiego, a później także u Tadeusza Leliwy.
- To wspaniałe nazwiska! Redaktor z uznaniem pokiwał głową. Wiele słyszał, zwłaszcza
o świetnym tenorze bohaterskim, Tadeuszu Leliwie-Kopystyńskim, którego świat artystyczny
podziwiał na początku stulecia jako Enzo Leliva. Ten uczeń legendarnego polskiego tenora Jana
Reszke i pani Massini, pierwszej włoskiej odtwórczyni roli Małgorzaty w Fauście rozpoczął swoją
wielką karierę na scenie La Scali. Do Mediolanu zaś zaprosił go znany kompozytor operowy i
dyrygent, Ruggiero Leoncavallo, twórca Pajaców. Aż do wybuchu I wojny światowej Leliwa
występował we Włoszech i teatrach operowych obu Ameryk. Swoją karierę sceniczną zakończył
w 1919 roku, występując w Kijowie na uroczystym spektaklu Halki. Po powrocie do Warszawy,
zajął się pedagogiką.
Podczas spotkania z Adamem Didurem miesiąc temu Kiepura również słyszał słowa
uznania pod adresem swojego profesora Leliwy, o czym też wspomniał Orliczowi.
- To znakomity artysta! Słuchało się go z zapartym tchem - mówił wówczas Didur. - Kiedyś
nagrałem z nim na płyty duet z III aktu Żydówki. Leliwa z Brzezińskim powinni wykierować
pana na ludzi - dodał przy pożegnaniu Didur, który teraz w 1926 roku był najwyżej cenionym
na świecie basem operowym i jednym z filarów zespołu artystycznego Metropolitan Opera w
Nowym Jorku.
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Orlicz przysłuchiwał się opowiadaniu Kiepury z rosnącym zainteresowaniem. - Więc
poznał pan też Adama Didura?
- Niedawno był na moim występie w Warszawie i zaprosił mnie później na rozmowę
- powiedział nie bez dumy Kiepura. - A kilka dni później śpiewałem z nim Fausta w Teatrze
Wielkim...
Redaktor wyszedł do telefonu. Po chwili wrócił uśmiechnięty. - Mam dla pana dobrą
wiadomość. Bronisław Wolfstahl, znany panu zapewne dyrygent opery lwowskiej, który teraz
pracuje w Wiedniu w Volksoper, obiecał nas przyjąć i wysłuchać pańskiego głosu. Jesteśmy
umówieni na jutrzejszy wieczór w jego zacisznym domku nad Dunajem.
„Po skromnej kolacyjce Kiepura zaśpiewał kilka pieśni i arii operowych - zapisał potem
Michał Orlicz. - Dźwięczny, metaliczny głos, niezwykła nośność i czytelność brzmienia, śmiałe
atakowanie najwyższych rejestrów, wywołały entuzjazm miłego gospodarza i jego małżonki.
Zdawało się chwilami, że potęga krtani dynamicznego tenora rozniesie sufit i strąci obrazy ze
ścian niewielkiego pokoju. Sąsiedzi, otworzywszy okna, bili rzęsiste brawa. Rozanimowany
Wolfstahl przyrzekł zająć się audycj.ą w Volksoper".
Po kilku dniach okazało się, że zachwyty Bronisława Wolfstahla stały się czekiem
bez pokrycia. Do przesłuchania wstępnego w operze nie doszło, a gdy go poproszono, by
zaakompaniował Kiepurze podczas pierwszego występu dla wiedeńskiej „Strzechy" - odmówił
w ostatniej chwili. Powód był prozaiczny: „Strzecha" płacić nie chciała, a Kiepura nie miał
pieniędzy na honorarium dla akompaniatora. Niewiele brakowało, by koncert się w ogóle nie
odbył...
Na 400 wysłanych dla polonii zaproszeń, anonsujących występ Jana Kiepury, do salki
teatralnej przy Johannesgasse przybyło niewiele ponad 50 osób. Kiedy na domiar złego okazało
się, że akompaniator zawiódł, Roman Hernicz musiał przedłużać czytanie swoich wierszy
zaplanowanych na pierwszą część wieczornicy. W tym czasie radca poselstwa, Karol Zins, jeździł
po Wiedniu, poszukując swego syna Daniela, aby towarzyszył on przy fortepianie młodemu
tenorowi. Nieliczna publiczność, już nieco znudzona wierszami, oczekiwała śpiewu. Kielicha
goryczy dopełnił sam Kiepura jeszcze przed swoim występem. Kiedy wreszcie dojechał Daniel
Zins, śpiewak wyszedł na estradę... w jasnym ubraniu i to bez kamizelki, co wywołało pierwszy
syk na widowni.
- Zanim wystąpię w tej Staadsoperze, zaśpiewam wam parę piosenek - wypalił na powitanie,
szczerząc zęby w promiennym uśmiechu prowincjusza. - Wybaczcie, że w tym ubraniu... We
fraku zobaczycie mnie gdzie indziej. Po sali przeszedł głośny szmer obrażonej publiczności.
Swoim śpiewem naprawił wszystkie gafy. Świadek tego zdarzenia, redaktor Hernicz,
zanotował później: „Czy to możliwe, aby sześćdziesiąt rąk tak głośno biło brawo? Entuzjazm,
jakiego wśród kolonii nie widziałem".
Na zaimprowizowanym po koncercie bankiecie Jan Wiktor Kiepura po raz pierwszy w
Wiedniu poczuł życzliwy uśmiech losu. A jeszcze przedwczoraj wieczorem siedział w swoim
pokoiku hotelowym, zastanawiając się nad listem do matki i dalszymi posunięciami. Realnie
oceniał sytuację: bez silniejszego wsparcia w Wiedniu niewiele zdziała, bowiem skądinąd miłe
panie z miejscowej polonii nie zapełnią nawet najmniejszej sali operowej. Szkoda czasu! zdecydował i usiadł do pisania listu.
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„Kochana Matulu! Przyjechało mi się do »Widnia« i zamieszkałem w eleganckim hotelu
Erz Herzog. Płacę 15 zł dziennie za sam hotel, ale niech się Matula nie martwi, bo pewnie pojutrze
wieczorem wyjadę do Mediolanu, Wenecji i Rzymu. Jeszcze nie zdecydowane, bo poselstwo w
Wiedniu pragnie, bym zaśpiewał tutaj koncert dla kolonii polskiej.
Dzisiaj dopiero zobaczyłem Wiedeń, jakież to cudne miasto! Zwiedzałem cesarskie zamki
i pokoje, ogrody i muzea. To są tak cudne rzeczy, jakie widzicie tylko we śnie. Wyjeżdżam 27 bm.
rano do Wenecji, potem do Rimini i Ancony. Stamtąd napiszę znowu..."
Lipcowy upał 1926 roku nieźle już się dał we znaki Hugo Kneplerowi, dyrektorowi
agencji koncertowej Gutmana. Jego humor jeszcze bardziej pogorszył się po rozmowie z
polskim dziennikarzem, który chciał go koniecznie uszczęśliwić nowym, nieznanym tenorem.
Knepler tłumaczył Orliczowi jak dziecku, że ma już dość zmartwień z Leo Slezakiem i Alfredem
Piccaverem, którzy są kapryśni i nie znoszą żadnej tenorowej konkurencji w Wiedniu.
- Herr Orlitsch! Chcę panu przypomnieć, że „Konzertdirektion Gutman" nie jest instytucją
charytatywną, tylko impresariatem najlepszych artystów.
Jednakże Michał Orlicz okazał się twardym przeciwnikiem i w końcu dla świętego spokoju
Knepler zgodził się na dziesięciominutowe przesłuchanie polskiego tenora.
Następnego dnia punktualnie o dwunastej w małej salce kameralnej rozpoczęła się audycja
Jana Kiepury. Dyrektor Knepler siedział przy fortepianie i akompaniował śpiewakowi.
Po arii Cavaradossiego z Toski, kiedy usłyszał pięknie brzmiące popisowe górne ,,si", zaproponował
kolejne spotkanie nazajutrz o godzinie jedenastej. Kiepura odłożył zatem swój wyjazd do Włoch.
Oczekiwał na decyzję Hugo Kneplera. Wiedział, że jego agencja dysponuje najlepszą salą
koncertową Wiednia: Grosser Musik-Vereins Saal, w której występy łączą możliwość rozgłosu z
pokaźnym honorarium. Godzinę później Knepler rozmawiał telefonicznie z Berlinem.
- Tego nie możemy wypuścić z rąk - powiedział do berlińskiego rezydenta swojej agencji.
- Musisz natychmiast przyjechać.
28 lipca przed południem Kiepura przyszedł razem z Orliczem do salki, w której wczoraj
odbyło się przesłuchanie. Dziennikarz pełnił rolę tłumacza. Tym razem, obok Hugo Kneplera,
zastali tu agenta z berlińskiego biura Gutmana - Norberta Saltera. On również chciał posłuchać
tenora z Polski. Po trzeciej arii obaj Austriacy zaprosili swoich gości do gabinetu.
Podano kawę. Knepler podszedł do biurka i wyciągnął już przygotowany do podpisania
kontrakt z „Konzertdirektion Gutman". Michał Orlicz zaczął tłumaczyć treść kontraktu na język
polski, wyraźnie artykułując każde słowo.
Umowa dotyczyła trzech kolejnych sezonów koncertowych, od l września 1926 do
końca sierpnia 1929 roku. W pierwszym sezonie współpracy agencja zobowiązywała się do
zorganizowania Kiepurze 40 występów, płatnych po 150 dolarów za koncert plus 50 procent
dopłaty z wpływów. Śpiewak zaś powinien mieć przygotowane na l września 1926 roku następujące
partie operowe w języku włoskim: Księcia w Rigoletcie, Don Josego w Carmen, Cavaradossiego
w Tosce, Cania w Pajacach, Turiddu w Rycerskości wieśniaczej oraz partię tytułową w Fauście.
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W drugim sezonie biuro Gutmana zapewniało już 50 występów po 300 dolarów za każdy
wraz z dodatkiem obejmującym dwie trzepie wpływów, zaś w trzecim roku współpracy – 60
występów po 400 dolarów i dodatek w wysokości 75 procent od wpływów kasowych. Całość
trzyletniego kontraktu, nie licząc procentów od ewentualnych wpływów, obejmowała łączne
honorarium podstawowe w wysokości 45 tysięcy dolarów. Umowa zastrzegała jednocześnie
prawo wyłączności dla agencji na organizowanie wszelkich występów Jana Kiepury z wyjątkiem
Polski i Francji.
Śpiewak słuchał uważnie każdego słowa, robiąc sobie notatki. Kiedy tłumacz skończył,
dokonał kilku obliczeń. Chciał się zorientować, jaka jest równowartość kontraktu w przeliczeniu
na złotówki.
- Interes jest chyba niezły - powiedział, pochylając się do Orlicza.
- Podpisze pan?
- Oczywiście.
W tym momencie Knepler i Salter wymienili znaczące spojrzenia. Nie znając polskiego,
domyślili się treści tej krótkiej rozmowy.
- Czy pan Kiepura godzi się na nasze warunki? - dla porządku zapytał Orlicza dyrektor
Knepler.
Umowa została podpisana ku wyraźnemu zadowoleniu obu stron. Kiedy Polacy opuścili
gabinet, gospodarz głęboko westchnął, mrugnął znacząco okiem do wspólnika i wyciągnął
butelkę dobrego koniaku. Obaj z Salterem zaczęli się głośno śmiać. W biurku bowiem leżała
druga wersja tego kontraktu, również gotowa do podpisania, ale zapewniająca soliście nie 45 a 77
tysięcy dolarów podstawowego honorarium. Ta druga umowa została przygotowana na wypadek,
gdyby Polak nie chciał przyjąć poprzedniej. Popijając koniak i snując plany na temat sposobów
lansowania i eksploatacji „nowego Carusa", nie przypuszczali nawet, że po latach obie wersje
tego kontraktu znajdą się w biurku Kiepury. Na razie jednak wszystko szło po ich myśli. - Prosit!
Zadowoleni również byli ich polscy kontrahenci.
„Na korytarzu uszczęśliwiony Kiepura roześmiał się szeroko, ściskając w ręku
egzemplarz umowy - wspominał potem Michał Orlicz. - Po chwili przystanął i poprosił, abym go
mocno uszczypnął w ramię. Spełniłem prośbę Kiepury tak energicznie, że śpiewak aż gwizdnął z
podziwu.
- Teraz dopiero wiem, że to nie był sen. Dziękuję panu za życzliwe, jakże bezinteresowne
zabiegi, które doprowadziły do podpisania tak dobrej umowy. Tego panu nigdy nie zapomnę.
Dziś ja proszę na obiad.
Wyszliśmy na ulicę. Byliśmy oddaleni chyba kilkaset metrów od budynku biura
koncertowego, kiedy nagle Kiepura przystanął.
- Musimy natychmiast wracać.
- Po co? - zapytałem zaskoczony.
- Powiem panu tam na miejscu.
Kiedy otworzyliśmy drzwi do gabinetu dyrekcji, panowała tam radość niezwykła. Obaj
wspólnicy częstowali się koniakiem i szampanem, palili cygara, popijając kawą. Niespodziewany
nasz powrót wywołał pewne zakłopotanie, które próbował zatuszować dyrektor Knepler.
- Jakże to miło, że panowie wrócili. Prosimy na koniaczek. Było nam przykro, że panowie
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tak szybko odeszli. Nie ma co mówić, to była gafa z naszej strony.
Kiepura, kiedy mu przetłumaczyłem, machnął ręką.
- Niech im pan powie, że ja popełniłem większą gafę, bo podpisawszy umowę, nie wziąłem
zaliczki. A na ich koniak gwiżdżę.
Usłyszawszy, o co chodzi, Knepler odłożył cygaro. Podszedł natychmiast do biurka,
wyciągnął z bocznej szuflady kilka banknotów, wypisał rewers i rzekł:
- Herr Kiepura, pan ma stuprocentową rację. Płacę panu od razu za dwa najbliższe koncerty,
to znaczy trzysta dolarów. Mam do pana pełne zaufanie. Proszę pokwitować.
Kiepura podpisał i wziął banknoty, obejrzawszy je przedtem dokładnie. Przed wyjściem
podał obu dżentelmenom prawicę i dodał: - Niech im pan powie, że alkoholu nie używam, w ich
własnym zresztą interesie. Struny głosowe nie znoszą tej trucizny".
Ten dzień był pierwszym ważnym przełomem w całej zagranicznej biografii Jana Kiepury.
Co prawda nie doszło jeszcze do występu, czyli zdarzenia mogącego zaważyć na losach
artystycznych, lecz już sama umowa z potężnym impresariem otwierała wiele drzwi. Najbliższe
dni potwierdziły też, że młody śpiewak, choć z trudem poruszający się po nieznanym mieście,
potrafił świetnie zdyskontować sam fakt istnienia kontraktu z agencją Gutmana.
W pierwszych dniach sierpnia wiedeński dziennik „6 Uhr Blatt" zamieścił niewielką
notatkę, w której poinformował o istnieniu „nowego Caruso". Miał nim być polski tenor, Jan
Kiepura. Napisano tam również, że zawarty przez niego kontrakt zapewnia mu najwyższą gażę,
jakiej nie pobiera żaden ze współczesnych artystów. Nie jest wykluczone, że kryła się za tym ręka
Michała Orlicza.
Była to reklama szyta bardzo grubymi nićmi, zważywszy, że nawet znani śpiewacy wiedeńscy
mieli wówczas gaże dziesięciokrotnie wyższe od tej, jaką zawierała umowa Kiepury. Ale wycinek z
wiedeńskiej „6 Uhr Blatt", skrzętnie wykorzystany przez zaprzyjaźnionych dziennikarzy, poszedł
w świat. Trafił i do Polski, podlany fantazyjnym sosem wyobraźni Romana Hernicza.
Z lotniska Aspern pod Wiedniem miał za chwilę odlecieć samolot polskich linii lotniczych
relacji Wiedeń-Budapeszt-Kraków. Przed odlotem urzędnik podsunął Herniczowi i Kiepurze
blankiet do podpisania. „Podróż i przewóz bagażu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i
ryzyko podróżującego".
Hernicz, który wiele razy korzystał już z przelotów, podpisał bez słowa. Jego towarzysz,
mający przed sobą pierwszą w życiu podróż lotniczą, zjeżył się.
- A gdybym nie podpisał tej cedułki?  
- Pasażer przed podróżą w porcie odlotu musi stwierdzić własnoręcznym podpisem, że
nie ma żadnych pretensji w razie śmierci i że bez zastrzeżeń przyjmuje wszystkie warunki odpowiedział bezbarwnym głosem pracownik lotniska.
Mimo pełni lata warunki atmosferyczne nie były najlepsze. „Samolot tańczył formalnie
kankana - wspominał te pierwszą podróż lotniczą Kiepury, towarzyszący mu redaktor Hernicz. Chwiał się jak opętany to w lewo, to w prawo. Podnosił się potem z diabelską pasją w górę, to
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znowu gwałtownie opadał, że zdawało się, iż wpadamy już w objęcia białej Kostusi. Ledwo
zdołaliśmy spojrzeć na siebie, już nasze oczy szukały - torebki. Ona była jedyną naszą
pocieszycielką..."
Mimo tych przygód dolecieli szczęśliwie do celu. Kilka godzin później na dworcu kolejowym
w Krakowie oczekiwali obaj na pociąg do Katowic. Zanim jednak wsiedli do wagonu, pomny
niedawnych męczarni śpiewak podszedł do maszynisty i uścisnął mu dłoń.
- Jestem Kiepura. I przyrzekam panu, że tylko kolej będzie moją lokomocją. Niech żyje
Polska Kolej!
Pasażerowie ze zdziwieniem patrzyli na młodego entuzjastę kolejnictwa.  
10 sierpnia wieczorem w biurze redaktora naczelnego katowickiej „ Polonii“ trwały
pertraktacje. Hernicz uzyskał już zgodę dyrektora pisma, Czesława Chmielewskiego, na
zamieszczenie w jutrzejszym numerze artykułu pod intrygującym tytułem Wojna o Kiepurę.
Redaktor naczelny, Zabawski, nie był całkiem przekonany o tym, czy treść artykułu Hernicza jest
zgodna z prawdą. Tym bardziej, że tekst najeżony był mataforami nie najwyższych lotów. Jednak
dał się przekonać.
Następnego dnia czytelnicy „Polonii“ mieli się dowiedzieć że: W Wiedniu rozgorzała
wojna o… Kiepurę. Pociski w postaci nęcących engagements dolarowych posypały się na
artystę… Broni się jeszcze z wieży Alpuchary. Broni się jeszcze Kiepura, lecz wkrótce Hiszpanie
zamku dostali… Dostali Kiepurę, podpisali kontrakt. Zażądał jednak w pierwszym rzędzie prawa
śpiewania polskich pieśni, następnie, mimo ofiarowanej przez koncern ( Salter – Berlin, Gutman –
Wiedeń) sumy miliona złotych, odrzucił Kiepura stanowczo propozycję zmianę nazwiska swego
w duchu niemieckim…“ Cały tekst utrzymany był w podobnym tonie. Artykuł został również
przedrukowany przez dziennik „Rzeczpospolita“.
W drugiej połowie sierpnia śpiewak powrócił   do Austrii, spędzając resztę wakacji w
kuracyjnej miejscowości Kaltenleutgeben pod Wiedniem. Któregoś dnia podczas przechadzki po
sanatoryjnym parku z przypadkowo zasłyszanej rozmowy jedno zdanie szczególnie zapadło mu
w pamięć.
- Żadna istota nie potrafi tak mocno wierzyć w siebie, jak człowiek.
Wieczorem wprawił w osłupienie Władysława Eugeniusza Barona, polskiego dziennikarza
i znanego podówczas działacza społecznego, który mieszkał z Kiepurą w tym samym sanatorium.
- Panie redaktorze… Powiem panu jedno. Przed Kiepurą nie było Kiepury, po Kiepurze nie
będzie Kiepury.
Od początku września stolica Austrii, która jeszcze nie słyszała Kiepury na żadnym
większym koncercie, coraz częściej dowiadywała się z łamów prasy o istnieniu „ polskiego
następcy Carusa.“
Dwaj zaprzyjaźnieni ze śpiewakiem dziennikarze, Hernicz i Orlicz, nie próżnowali. A Kiepura
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ćwiczył w tym czasie swój repertuar operowy, przewidziany w kontrakcie.
Tygodnik teatralny „ Die Bühne “ miał urządzić „ Wieczornicę artystyczną“ z występami
znanych solistów. Do tego grona zaproszono też debiutanta, o którym zarówno „ Die Bühne“ jak
i wychodzący w tym samym koncernie prasowym popularny dziennik „Stunde“ zamieściła sporo
informacji. Po owej wieczornicy, która stała się pierwszym występem Jana Kiepury przed elitarną
publicznością, „ Stunde“ zamieściła dużą jego fotografię i entuzjastyczną  recenzję. Był to dopiero
początek wiedeńskiej kampanii reklamowej, która w bardzo krótkim czasie spowodowała, że
młody polski tenor, już po pierwszych występach operowych, stał się prawdziwą gwiazdą sezonu.
Po wieczornicy tygodnika „Die Bühne" doszło do spotkania Kiepury z dyrektorem naczelnym
Staatsoper w Wiedniu, Franzem Schalkiem. Krążące w światku artystycznym informacje o
żywiołowo śpiewającym potomku polskiego piekarza dotarły do Schalka i doprowadziły do
wstępnego przesłuchania w Operze. „Der junge, schöne Pole", jak mawiały o tym śpiewaku damy
z towarzystwa, spodobał się również i dyrektorowi Staatsoper i primadonnie tego teatru, Marii
Jeritzy. Schalk zdecydował, że już kilka dni później wprowadzi Jana Kiepurę na swoją scenę w spektaklu Toski jako Cavaradossiego - gdzie będzie śpiewał razem z Marią Jeritzą. Ryzyko
Schalka było równie wielkie jak szansa, która pojawiła się przed Polakiem. Audycja w Operze
musiała jednak zrobić na dyrektorze niecodzienne wrażenie, a już następnego dnia wiedeńska
plotka głosiła, że Kiepura bez najmniejszej żenady popisywał się przed Schalkiem niezwykłymi
możliwościami swojego głosu.
- Chce pan usłyszeć wysokie ,,c"? Proszę bardzo... Może jeszcze raz? Proszę... Chce pan
po raz trzeci? Mam...
Słysząc tak swobodną ekwilibrystykę głosową, Schalk bezradnie rozłożył ręce. - Czy pan
wie, co pan ma? Pan ma bezwstydny głos!
18 września 1926 roku doktor Tadeusz Grabowski, kierujący Wydziałem PrasowoPolitycznym w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był wyraźnie zadowolony z
informacji, którą przed chwilą otrzymał. Wezwał sekretarkę.
- Można będzie przy okazji upiec dwie pieczenie - pomyślał. Chodząc po pokoju, zastanawiał
się nad odpowiednim sformułowaniem swoich myśli.
- Czy pani jest gotowa?
- Tak. - Sekretarka siedziała przed nim z notatnikiem.
- Pierwszym pismem będzie okólnik MSZ do wszystkich naszych ambasad, poselstw i
konsulatów. Proszę dać adnotację „Poufne" i dzisiejszą datę. Dyktuję:
„Pan Jan Kiepura, artysta Opery Warszawskiej, przy pomocy i poparciu Wydziału Prasowego
MSZ uzyskał z firmą Gutman w Wiedniu kontrakt, o którym pisma krajowe i zagraniczne piszą,
iż warunków w nim zawartych nie ma żaden z żyjących dziś tenorów.
W związku ze swojem engagement pan Jan Kiepura zaofiarował Ministerstwu swe usługi
w dziedzinie propagandy muzycznej we wszystkich tych krajach, gdzie będzie występował w
przeciągu najbliższych trzech lat, na który to czas podpisał ów kontrakt.
Pan Kiepura zaofiaruje swe usługi Przedstawicielstwom RP za granicą w urządzaniu
bezpłatnych jego koncertów muzyki polskiej na cele wskazane przez dane Przedstawicielstwo.
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Pragnie też nadsyłać do MSZ swe raporty, spostrzeżenia i uwagi, dotyczące możliwości propagandy
muzyki polskiej w poszczególnych krajach i na koniec wykonywać za granicą nieoficjalne zlecenia
lub prośby MSZ w dziedzinie propagandy muzyki polskiej.
Pan Jan Kiepura otrzymał od MSZ feuille de route Nr 551/26.
Podając powyższe do wiadomości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi wszystkie
podległe mu placówki za granicą do okazywania p. J. Kiepurze wszelkiego poparcia i ułatwień.
Ministerstwo uważa za wskazane, by Przedstawicielstwa RP, które wejdą w kontakt z p. J.
Kiepurą, zajęły się gorąco tą sprawą i wykorzystywały w sposób owocny jego gotowość do pracy
w dziedzinie propagandy muzyki polskiej.
Jednocześnie Ministerstwo zaznacza, że stosunek p. Kiepury do Ministerstwa jest
nieoficjalny i powinien być traktowany jako ściśle poufny".
Naczelnik zapalił papierosa i rozpoczął dalszą wędrówkę po gabinecie.
- A teraz napiszemy jeszcze list do pana Kiepury. Proszę załączyć kopię okólnika, by sam
się przekonał, co robimy w jego sprawie. Na liście również dzisiejsza data. Dyktuję.
Kilka dni później w Wiedniu adresat przeczytał uważnie obydwa pisma sygnowane
nagłówkiem: MSZ, Departament Polityczny, Wydział Prasowy. Zarówno list doktora
Grabowskiego, jak i okólnik opatrzone były tym samym numerem: PIV/6609.
Czytając okólnik po raz drugi, czuł, jak krew nabiega mu do twarzy. - Bezczelny lis mruknął sam do siebie. - Jak on śmiał to napisać? „Dzięki pomocy i poparciu Wydziału Prasowego
MSZ uzyskał kontrakt..." A mój głos, to pies? Co ty możesz o tym wiedzieć, doktorku? Chciałbyś
tylko cudzym kosztem łowić nowe zasługi. Ależ z ciebie cwaniak!
Wściekły wstał od stołu. Po chwili znów wrócił do lektury okólnika. - Rany boskie! On robi
ze mnie kapusia. Jakie raporty mam pisać? „Stosunek p. Kiepury do Ministerstwa jest nieoficjalny
i... ściśle poufny". To przecież wyraźnie wskazuje na szpiclowanie. O nie, tego mu nie daruję!
Wyciągnął papier i przybory do pisania. Patrząc przez okno, zastanawiał się przez chwilę.
Kiepura uznał, że musi bronić się przed okólnikiem, który - jego zdaniem - ośmiesza go
we wszystkich polskich przedstawicielstwach. Swój protest wyraził w Poselstwie RP w Wiedniu,
nazywając okólnik „obraźliwym". Napisał również ostry w tonie list do naczelnika Grabowskiego
w MSZ.
Maria Jeritza była niewątpliwie kobietą piękną. Ta pochodząca z Brna Morawskiego
artystka, której prawdziwe nazwisko brzmiało - Jedlickova, stała teraz u szczytu swoich
możliwości wokalnych i sławy. Od kilkunastu lat związana z Wiedniem, jeszcze od czasów
miłościwie panującego Franciszka Józefa, który kazał ją zaangażować do Opery Dworskiej
(obecnie przemianowanej na Staatsoper), miała również za sobą niezwykle udane występy w
nowojorskiej Metropolitan Opera oraz w całej Europie, uchodząc za jedną z czołowych, acz
kapryśnych, śpiewaczek świata. Sam Puccini widział w niej najlepszą odtwórczynię roli Toski,
a Ryszard Strauss zaprosił w 1913 roku do udziału w Stuttgardzkiej prapremierze swojej nowej
opery Ariadna na Naksos. Inni kompozytorzy również zabiegali o to, by Jeritza chciała wystąpić
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w ich operach.
- Niech pan sobie wyobrazi, że uczyłam się także u wielkiej polskiej maestry - powiedziała
z dumą Kiepurze, podczas próby. - Kiedy byłam w Nowym Jorku, zajęła się mną sama Marcella
Sembrich!
Mając teraz 39 lat i Wiedeń u swych stóp, we wrześniu 1926 roku Maria Jeritza wprowadziła
na scenę Staatsoper, jako swojego partnera, o piętnaście lat młodszego śpiewaka z Polski. Już
następnego dnia po tym zdarzeniu „Kurier Warszawski" przekazał wiadomość czytelnikom w
kraju: „Korespondent nasz z Wiednia donosi telefonem: Tenor polski, p. Jan Kiepura wystąpił
22 bm. po raz pierwszy w tutejszej operze w roli Cavaradossiego w Tosce. Główną rolę kobiecą
śpiewała Jeritza, primadonna opery tutejszej. Pani Jeritza była wczoraj niezbyt dobrze usposobiona
i cała uwaga publiczności skupiła się około młodego tenora polskiego. Pan Kiepura zachwycił i
porwał słuchaczów".
Niestety debiut ten nie został dobrze przyjęty przez wiedeńską krytykę muzyczną, mimo
że publiczność gorąco oklaskiwała go w roli zakochanego w Tosce malarza Cavaradossiego.
Niektóre gazety wręcz naśmiewały się z dotychczasowej sztucznej reklamy, robionej „nowemu
Caruso". Wskazywano na niewyrównaną skalę głosu tenora, na jego braki warsztatowe, na słabe
aktorstwo.
Kiepura bardzo boleśnie przeżył tę porażkę. Przez kilka dni chodził zupełnie przygnębiony.
Zaczynał już wątpić w swoją szczęśliwą gwiazdę. Aż tu nagle... Schalk zaproponował mu udział w
premierze Turandot obok Marii Jeritzy; mimo złych krytyk po Tosce, mimo szemrającej kawiarni
artystycznej, lecz za to przy poparciu wielkiej śpiewaczki, 15 października miał znów wyjść na
scenę Staatsoper - w roli księcia Kalafa w najnowszej operze Pucciniego, której prapremiera
odbyła się pół roku wcześniej w Mediolanie. Teraz Turandot miała być po raz pierwszy pokazana
w Wiedniu.
Propozycja przyszła w samą porę. Artysta podbudowany na duchu, przed premierą napisał
do brata w Warszawie słowa pełne entuzjazmu. „Kochany Władyjosku! Piszę Ci kartę, bo pojutrze
napiszę list, po premierze Turandot dnia 15 śpiewanej przeze mnie (...) Skacz do góry cały
dzień, gdyż podpisuję jutro kontrakt stały z Wiedeńską Operą, na warunkach jakie ma Jeritza, to
znaczy: największa gaża, słyszysz? Tak zrobiły próby generalne z Turandot. Ślezaka położyłem
na obydwie łopatki..."
Położył, ale przed publicznością stało się to dopiero dwa dni później, niż przypuszczał.
Bowiem Franz Schalk zaplanował dwie premiery Turandot: jedną z Leo Slezakiem, podstarzałym
już nieco, ale nadal wybitnym tenorem wiedeńskiej Opery, drugą zaś - z Janem Kiepurą.
Ślezak był rówieśnikiem Carusa, a w pewnym okresie nawet jego rywalem, bowiem
przez kilka lat, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, obaj występowali równocześnie w
Metropolitan Opera House. Fenomenowi głosowemu Enrica Carusa - Leo Ślezak przeciwstawiał
wspaniałe wykonawstwo ról wagnerowskich. Podobnie jak i Jeritza, Leo Ślezak pochodził z
Moraw i podobnie jak ona miał wśród swoich nauczycieli Polaka, najwybitniejszego tenora końca
ubiegłego stulecia, Jana Reszke.
W środowisku artystycznym Wiednia Leo Ślezak uchodził też za człowieka bystrego,
dowcipnego, towarzyskiego, którego otaczał rój wielbicieli i rodzące się niemal codziennie nowe
anegdoty na temat jego zachowania i celnych ripost. (Zresztą Ślezak dał temu wyraz w
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swoich pamiętnikach, które - wśród memuarów innych śpiewaków - rzeczywiście wyróżniają
się inteligencją i ostrym spojrzeniem. (Charakterystyczne tu może być zdarzenie następujące.
Otóż pewnego razu, udało się Ślezakowi uzyskać w jednym z teatrów wyjątkowo korzystny
kontrakt. I kiedy dyrektor wręczał mu umowę, powiedział: - Nie jest pan aż tak głupi, panie
Ślezak, na jakiego wygląda... - Bo w rzeczy samej twarz śpiewaka, dobroduszna i „szwejkowska"
przypominała raczej prostego chłopka-roztropka a nie artystę o światowej sławie. Słysząc tę
niezbyt delikatną uwagę dyrektora, Ślezak odpowiedział: - W tym właśnie jest różnica między
mną a panem, dyrektorze.
W październiku 1926 roku, kiedy dyrekcja Staatsoper zdecydowała się na „premierowy
turniej dwóch tenorów", Ślezak miał już 53 lata. Lubił teraz godzinami przesiadywać w starej
piwiarni „Grichenbeisel" na Fleischmarkt, gdzie obficie raczył się nie tylko piwem, lecz i
słodyczami. Stał się bardzo grubym mężczyzną. Mimo otyłości i podeszłego, jak na tenora, wieku
mógł przeciwstawić blisko o połowę młodszemu Polakowi wielką rutynę, wyśmienity warsztat
wokalny i światową sławę. Ta w Wiedniu liczyła się szczególnie. Jednak, jak relacjonowali
świadkowie, młodość i emanująca z Kiepury spontaniczna radość śpiewania - zwyciężyły.
Widząc entuzjastyczną reakcję publiczności, już w tydzień po premierze Turandot agencja
Gutmana zorganizowała Polakowi koncert w jednej z największych sal Wiednia. Przed występem
musiała interweniować policja, by rozpędzić tłoczących się przy wejściu tych, którzy nie dostali
biletu. Nie dość tego, po zakończeniu bisów, wśród których znalazła się też aria z Halki, musiano
zgasić światła, by publiczność wreszcie opuściła salę. Dwa dni po tym zdarzeniu Jan Kiepura
napisał do brata:
„Kochany Władyjosku! Przedwczoraj miałam koncert w Grosses Konzerthaus, gdzie
wchodzi 2500 ludzi. Było wysprzedane całkowicie. Zarobiłem z tego 10.000 szylingów równe
12.000 złotych.
Londyn przysłał depeszę, prosząc o występy. Mario Puccini, syn kompozytora, jest moim
wielkim przyjacielem. Razem z naczelnym dyrektorem »Ricordiego« napisali entuzjastyczne
listy do Toscaniniego, projektując zaangażowanie mnie do śpiewania premiery wznowienia Toski
i Manon Pucciniego w La Scali (...)
Na koncercie publiczność wariowała. A była to publiczność tak wykwintna, tak wyperlona,
wydiamentowana i wybrylantowana, że - jak mówią agenci - nie było takiego koncertu od 15 lat.
Władek, ucz się języków, łobuzie, a najpierw włoskiego i niemieckiego. Berlińskie pisma, a także
budapeszteńskie i czeskie, piszą o Turandocie, nazywając mnie nowym Caruso".
Nareszcie mógł myśleć o zrealizowaniu wielkiego marzenia: kupnie mercedesa. Wzmianka
w liście do brata o pismach niemieckich, węgierskich i czeskich wiązała się z najbliższym
kalendarzem występów: Berlin, Brno, Praga, Budapeszt i znów Wiedeń. Terminy miał zajęte
aż do Bożego Narodzenia. Nie bez dumy doniósł bratu: „Jak widzisz, mam doskonałą maszynę
do pisania, bardzo inteligentnego sekretarza nazwiskiem Sygall, który dobrze prowadzi moje
sprawy".
Pod koniec października tego spęczniałego ważnymi zdarzeniami 1926 roku, który był
chyba decydującym o całym dalszym życiu artystycznym Jana Kiepury, chłopiec z Sosnowca
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stanął nagle u wrót sławy. Właściwie jeszcze dwa miesiące temu nikt poważnie nie mógł myśleć,
że nieznany w Wiedniu młody tenor odniesie istotny sukces w Staatsoper u boku Marii Jeritzy,
że ma dar magnetycznego oddziaływania na kilkutysięczną publiczność podczas recitalu, że
dosłownie w ciągu kilku dni sąsiednie stolice zaproszą go na swoje największe sceny operowe,
że...
Jeśli nasza baśń Z chłopa król czy międzynarodowa bajka o Kopciuszku miałyby znaleźć
swoje odniesienie w życiu, to można ich szukać między sierpniem a listopadem 1926 roku w
biografii Jana Kiepury.
											

VI. Chmury na błękicie

Na początku następnego roku nic jeszcze nie świadczyło o nadciągającej burzy.
Po udanych występach w Operze Berlińskiej, gdzie Jan Kiepura śpiewał w Tosce, Rigoletcie
i Turandot, po owacjach, jakie zbierał w Czechosłowacji, i po węgierskim debiucie w Operze
Królewskiej w Budapeszcie - w lutym 1927 roku znalazł się w Londynie. Występował tu w
słynnej Royal Albert Hali, co dla cudzoziemca było nie lada wyróżnieniem. Teraz czuł, że jego
pozycja rynkowa zdecydowanie umocniła się. Czas więc było pomyśleć o pomocy dla brata.
Władysław dysponował głosem, który - jak na warunki europejskie - przy należytej pracy
i reklamie, mógł przynieść sukces. Jan wierzył w to głęboko. Do rodziców pisał o nim: „Mój
kochany, bardzo kochany mały Władyjosek. Tego kocham, temu pragnę szczęścia, temu życzę
większej kariery niż moja i temu do tego dopomogę." Wysyłając zaś z Londynu widokówkę ze
zdjęciem budynku, w którym mieścił się Royal Albert Hali, napominał brata: „...Oddaj to, coś
winien ludzkości, co Ci Bóg dał, mianowicie wielki talent. Tak cholero, wierz mi, Tyś urodzony na
wielkiego światowego artystę i nim będziesz, wszystko jedno czy śpiewakiem czy filmowcem..."
Po koncertach w Anglii z końcem zimy powrócił do Wiednia, by nieco odpocząć w znanym
kurorcie Semmering. Ostatnie miesiące owego nagłego zrywu ku karierze, podróże, nagłe zmiany
klimatyczne i nie słabnące napięcie związane z występami na zupełnie dotąd obcych scenach spowodowały pewne depresję psychiczną. Łagodziła ją nowa, wymarzona zabawka: samochód.
W marcu pisał do rodziców: „Kochanemu Tatulowi i Mamuli zasyłam pozdrowienia z wycieczki
w góry moim autem. Sam prowadziłem auto 120 kilometrów w godzinę i 15 minut..."
Adresował teraz listy już do obojga rodziców. Rozdźwięki małżeńskie nieco przycichły,
do czego również przyczynił się jego nowy pomysł. Postanowił bowiem lokować część swoich
honorariów w budowę luksusowego pensjonatu w Krynicy. Zaś rodziców zobowiązał do
nadzorowania inwestycji.  Maria i Franciszek Kiepurowie zgodnie zajęli się tym przedsięwzięciem,
a wiadomo, że wspólna praca łączy.
O zaprojektowanie późniejszej „Patrii" śpiewak zwrócił się do młodego architekta
Bohdana Pniewskiego (po II wojnie światowej wsławił się on odbudową warszawskiego Teatru
Wielkiego). Pniewski opowiadał potem, że gdy podał Kiepurze wysokość swojego honorarium,
ten mu odpowiedział: „Panie, taki projekt zrobiłbym sam za połowę tej sumy", na co architekt
odparował ze stoickim spokojem: „Za połowę tej sumy to ja mogę panu zaśpiewać".
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W końcu jednak Pniewski zaprojektował „Patrię", a nadzorem budowlanym zajął się inżynier
Zygmunt Protasewicz, mąż znanej aktorki filmowej, Jadwigi Smosarskiej. „Patria", uznana potem
za jeden z najnowocześniejszych pensjonatów w Europie, a wybudowana kosztem kilkuset
tysięcy dolarów, została uroczyście otwarta i poświęcona na Boże Narodzenie 1933 roku, zaś jej
gospodarzami zostali rodzice Jana Kiepury. Jednym z pierwszych gości była następczyni tronu
holenderskiego, Juliana, która po ślubie przyjechała do „Patrii" razem z Bernardem, księciemmałżonkiem. Ponoć wzruszyły ją bardzo - jak twierdził Marcel Prawy, sekretarz Kiepury - napisy
powitalne na ulicach. A napisy te głosiły m.in., że: „Kolej górska już czynna". Klimat i wody
krynickie prawdopodobnie pomogły Julianie w wyleczeniu się z bezpłodności (czterokrotnie
potem była matką), a nasze lalki w strojach ludowych wzbogaciły późniejszą słynną kolekcję
królowej Juliany. Pobyt królewskiej rodziny w Krynicy stał się żywą legendą, sławiącą ten zakątek
Polski, i świetnie reklamującą w okresie międzywojennym Kiepurowską „Patrię". Przejęty tym
wydarzeniem Waldorff, pisząc biografię chłopca z Sosnowca, zaryzykował nawet twierdzenie, że
„Kiepura pośrednio przyczynił się do zapewnienia sukcesji tronu holenderskiego".
Po tej podróży w czasie powróćmy do roku 1927, w którym pozostawiliśmy naszego
bohatera wraz z kłopotami jego rodziców.
Maria Kiepurowa napisała do Jana w połowie marca 1927:
„Kochany Malutki Syneczku Mamusi! List otrzymaliśmy od Ciebie, który nas bardzo
ucieszył, bo tak dawno nie pisałeś do domu. Dnia 10 lutego słuchaliśmy radia u dr Czerskiego,
sam nas zaprosił. Słychać było doskonale. Nie wyobrażasz sobie, co się działo w moim sercu.
Łzy mi się same cisnęły do oczu. Ja jestem prawie oszołomiona. Nie wiem, czy to na jawie, czy
też mi się śni.
Nie wyobrażasz sobie radości matki, jeśli Cię cały świat kocha i widzieć, i słyszeć pragnie
głosu, a co dopiero matka?! „Kurier Krakowski" wydał śliczną recenzję i „Kurier Zachodni"
zawsze pisze, kiedy masz śpiewać i zawsze wydaje dobre recenzje. Prosił mnie, żeby dać
fotografię. Będzie umieszczona na pierwszej stronie.
Po ostatnim śpiewie w radio spopularyzowałeś się. Zewsząd napływały listy z gratulacjami
i chcieli nam urwać telefon.
Teraz o budowli. Plac już kupiony w dobrym punkcie, po trzy dolary i dwadzieścia
centymów, około 2200. Ojciec pojechał do Krynicy, będzie lasował wapno. Bo wapno musi
poleżeć, ponieważ nie można budować świeżym. Musi się też postarać o wodę. Co do budowania
w Krynicy, to nie ma najmniejszej obawy. Jest to najlepsza lokata kapitału. Choćby otworzyli
granicę, to Krynica zawsze będzie miała powodzenie..." A w innym liście dodała: „Czy widziałeś
swoją karykaturę w „Kurierze Krakowskim", jak murujesz willę w fartuchu z kielnią w ręce?".
Maria Kiepurowa, po latach biedy i wyrzeczeń, gdy na początku małżeństwa zbierali grosz na
własny dom i piekarnię, a później po latach niesnasek z mężem i awantur o starszego syna,
którego ojciec wyrzucił z domu po przerwanych studiach prawniczych, teraz czuła się w miarę
spokojna i szczęśliwa. Los starał się jej wynagrodzić cierpienia i w liście do syna napisała takie
zdanie: „Nie umiem napisać i wypowiedzieć, jaka jest miłość matki dla dzieci tak dobrych, jakimi
Wy jesteście..."
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Tymczasem w Wiedniu Leo Slezak i Alfred Piccaver nie próżnowali. Tej klasy konkurent
zagrażał im pospołu. Na szczęście mieli jeszcze dość znaczne wpływy towarzyskie i nadal
przychylną im część prasy. Nie na darmo dyrektor wiedeńskiej Staatsoper, Franz Schalk, mawiał:
„Każdy teatr jest domem wariatów, ale opera jest oddziałem dla nieuleczalnych".
Kiedy w „Theater an der Wien" urządzono galowe przedstawienie Fausta z osławionym już
basem rosyjskim Fiodorem Szalapinem w roli Mefista i Janem Kiepurą jako tytułową postacią nadarzyła się okazja do ataku. Po spektaklu niektóre dzienniki napisały, że dopiero wobec talentu
rosyjskiego śpiewaka, można było przekonać się o nikłości głosu Jana Kiepury. Jeden z krytyków
nawet ocenił, że Polak jest pozbawiony jakichkolwiek zdolności artystycznych i wspierał się
dotąd jedynie na trickach reklamowych, a kostium, w jakim wystąpił, mógł wzbudzać tylko
śmiech zażenowania...
Ale była to dopiero przygrywka. Następna runda walki rozpoczęła się wkrótce. Sprowokował
ją sam Kiepura i nie były to już tylko wyssane z palca impertynencje krytyków muzycznych.
W wywiadzie dla jednej z niemieckich gazet nasz śpiewak przechwalał się swoimi zarobkami,
samochodami, ilością osobistych sekretarzy i angażem do La Scali. Występ na najsłynniejszej
wówczas scenie operowej Europy, kierowanej przez Arturo Toscaniniego, był jego marzeniem,
lecz kontraktu nie podpisał. Owszem, prowadzono rozmowy z dyrekcją w Mediolanie, w których
także pośredniczył syn znakomitego kompozytora Pucciniego, ale Kiepura ogłosił w wywiadzie,
że posiada już ów angaż. A to łatwo sprawdzić i Alfred Piccaver - sprawdził. Zaprosił do siebie
przedstawicieli wiedeńskiej prasy i po prostu wyśmiał swojego polskiego konkurenta. Zarzucił
mu kłamstwo, a przechwałki o autach, pieniądzach i sekretarzach nazwał niegodnym artysty
chwytem reklamiarskim.
Odpowiedź Piccavera odbiła się po Wiedniu szerokim echem. Nawet życzliwy Kiepurze
dotąd Roman Hernicz opublikował w „Kurierze Wiedeńskim" ostry w tonie artykuł pod
znamiennym tytułem Kiepuriada: „...człowiek tej miary przez swoje słabostki sam psuje i burzy
to, co udało mu się dzięki jego energii i zdolnościom zbudować".
W kwietniu Kiepura przyjechał do Warszawy. W połowie miesiąca można było przeczytać w
„Epoce": „Przed rokiem jeszcze szeroki świat nie znał nazwiska - Jan Kiepura. Dziś rozbrzmiewa
już o nim cała Europa... Kroniki teatralno - artystyczne nie pamiętają tak błyskawicznego rozkwitu
kariery. Przed rokiem skromny tenor Opery Warszawskiej, dziś otrzymuje już przeciętnie 1500
dolarów za występ, w stolicach - jeszcze więcej.
- Czy usłyszymy pana w Warszawie? - Kiepura zaprzecza. Przybył na parę dni w sprawach
osobistych (...) Przystępuje on do budowy wielkiego pensjonatu luksusowego w Krynicy o stu
pięćdziesięciu pokojach, kosztem pół miliona złotych..."
Nadal kłuł w oczy, a echa wiedeńskiej afery zaczęły docierać do Polski. I tu także gromadziły
się nad nim chmury...
Na początku czerwca jednak wystąpił w Warszawie. Okoliczności tego koncertu, a ściślej
mówiąc to, co działo się wokół miejsca występu, stało się powodem innej miary wydarzenia.
„Kurier Krakowski" doniósł telegraficznie z Warszawy, że przed gmachem, w którym śpiewał
Kiepura, rozrzucono odbitki z najbardziej napastliwymi fragmentami artykułu Kiepuriada.
Wiedeńska nagonka prasowa przeniosła się do Warszawy.
Następnego dnia plotka kawiarniana niosła, że sprawcą tej akcji był zazdrosny o swoją
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pozycję w stołecznej Operze „król tenorów" - Ignacy Dygas. Wiadomo, że w światku artystycznym,
a szczególnie śpiewaczym, kawiarniana plotka często rządzi emocjami. Śpiewakom towarzyszy
ciągły stres: dziś ma, a jutro już może nie mieć instrumentu, którym zarabia na życie. Wystarczy
czasem trochę wiatru, przeciąg, deszcz...
Tego było już za wiele, nawet na Kiepurę. A jak załatwiają takie sprawy Polacy? Wiadomo
- zgodnie z Kodeksem Boziewicza. A więc... Pojedynek!
- W żaden sposób nie może dojść do rozlewu krwi - gorączkował się pułkownik Passelli.
Jego starannie wygolona czaszka połyskiwała kropelkami potu. Trapez ciemnych wąsów,
przystrzyżonych jak angielski trawnik, opadał na górną wargę i dodawał nieco męskiej powagi.
- Niechże więc pan wpłynie na swojego przyjaciela. Musi odwołać to, co powiedział w
gabinecie dyrektora Młynarskiego. -  Adam Wieniawski, jako przyszły sekundant Dygasa, wiedział,
co należy uczynić, by nie doszło do najgorszego. Jeszcze niedawno pomagał razem z redaktorem
Glińskim załatwić Kiepurze pierwsze przesłuchanie w Operze, a teraz miał występować w roli
zastępcy strony... wyzywającej go na pojedynek.
- Postaram się wraz z porucznikiem Olchowiczem przekonać Janka. W swojej naiwności
za bardzo uwierzył plotkarzom - próbował tłumaczyć Kiepurę pułkownik.
- Nasza strona też by chciała wierzyć, że to tylko nieporozumienie - odparł Wieniawski.
Obopólna niechęć Ignacego Dygasa i Jana Kiepury z czasem przerodziła się w nie skrywaną
nienawiść. Król odchodzący i król wstępujący. Obaj czuli, że o jednego za dużo na warszawskiej
scenie, zwłaszcza teraz, po sukcesach Kiepury w Wiedniu, Berlinie, Pradze, Budapeszcie i
Londynie.
Najlepszy okres kariery Ignacy Dygas miał już za sobą. Dwadzieścia dwa lata temu
debiutował w Operze Warszawskiej jako Jontek w Moniuszkowskiej Halce. Od razu zyskał sobie
szerokie uznanie. Niebawem wyruszył w świat i w Parmie wydarzyło się coś, czego jeszcze
dotąd nie notowały kroniki poważniejszych teatrów operowych. Jako tenor bohaterski został tam
zaangażowany na jeden występ w Lohengrinie Wagnera. Entuzjazm po tym przedstawieniu był
tak wielki, że pod presją parmeńskiej publiczności dyrekcja musiała nagle zmienić dawno już
ustalony repertuar w tym sezonie i zaprosić Dygasa na czternaście dalszych występów. Fama o
tym zdarzeniu szeroko rozniosła się po operowej Europie, a i teraz mówiono jeszcze o tym w
Warszawie. Dygas zaczął występować w największych teatrach, łącznie ze słynnym Teatro Colon
w Buenos Aires. Śpiewał z najlepszymi solistami tego okresu.
Kiedy dowiedział się, że Polska odzyskała niepodległość, wrócił do kraju, angażując się na
stałe w Operze Warszawskiej. Odtąd był niekwestionowanym królem tej sceny.
Teraz jednak musiał już szanować głos. W partiach zespołowych markował tylko śpiewanie,
by oszczędzić struny na popisy solowe. Bardzo przytył i popsuł mu się wzrok. Kiedy w hełmie i
pancerzu Lohengrina wciągano go na scenę w łodzi - łabędziu, wyjmował zza pazuchy binokle,
zakładał na nos i z trudem gramolił się na deski sceny, by zacząć „arię do ptaka". Już nawet w
swojej koronnej roli czuł się niezbyt zręcznie. Z zazdrością więc spoglądał na swojego następcę.
Do szewskiej pasji doprowadzało go to, że ten młodzik Kiepura mógł pozwolić sobie na beztroskie
szafowanie swoim, co tu ukrywać, ładnym i rzadko spotykanym głosem. Ten młokos
59

nawet śpiewał pełną siłą na próbach, nie mówiąc już o spektaklach! A jeszcze do tego był tak
pewny siebie, przystojny i przepychał się do kariery jak oszalały.
Dwa dni po rozmowie Wieniawskiego z pułkownikiem Passellim spotkali się w czwórkę
wszyscy zastępcy. Mogli już z ulgą odetchnąć. Teraz należało tylko sporządzić odpowiedni
protokół. Czterdziestoośmioletni Wieniawski, człowiek pióra i światowiec, dyktował, zaś
najmłodszy z nich, porucznik Olchowicz, pisał. Passelli machinalnie gładził wąsy.
„Protokół spisany dnia 5 lipca 1927 roku w sprawie honorowej pomiędzy J. W. Panami
Ignacym Dygasem jako wyzywającym a Janem Kiepurą jako wyzwanym.
Zastępcy strony wyzywającej: p.p. Adam Wieniawski i Zygmunt Rawita - Gawroński.
Zastępcy strony wyzwanej: p.p. pułk Aureliusz Passelli i por. Aleksander Olchowicz.
Zastępcy obu stron posiadają pełnomocnictwa nieograniczone. Postanowiono posługiwać
się Polskim Kodeksem Honorowym Władysława Boziewicza..."
- Panie pułkowniku, proszę w krótkich słowach streścić całe zdarzenie, bo teraz powinniśmy
je opisać.
- Dobrze, ale w razie jakiejś niezręczności, redaktorze...
- Oczywiście. Piszemy dalej, panie poruczniku.
„...Dnia 30 czerwca 1927 roku około godziny 11 wieczorem w Teatrze Wielkim w
Warszawie, w gabinecie Dyrektora Opery Pana Emila Młynarskiego (przy scenie), JW Pan Jan
Kiepura w odpowiedzi na sarkastyczne uwagi skierowane do Niego przez J. W. Pana Ignacego
Dygasa zarzucił JW Panu Ignacemu Dygasowi, że ten opłacał kolporterów, którzy przed koncertem
JW Pana Kiepury w cyrku dnia 5 czerwca 1927 roku rozdawali ulotki o treści dla niego - JW Pana
Jana Kiepury - ubliżającej. Tym zarzutem uczuł się JW Pan Ignacy Dygas dotknięty.
Zastępcy JW Pana Ignacego Dygasa oświadczają w jego imieniu, że ich klient czynu,
będącego treścią tego zarzutu, się nie dopuścił i w ogóle uważałby takie postępowanie za
nieetyczne.
Zastępcy JW Pana Jana Kiepury oświadczają, że stawiając ten zarzut, klient ich działał w
dobrej wierze, opierając się na informacjach osób trzecich. Przytem był podrażniony sarkastycznym
tonem, w jakim odzywał się doń JW Pan Ignacy Dygas.
Wobec powyższego zastępcy JW Pana Jana Kiepury w myśl art.: 104 i 111 kodeksu
Boziewicza składają wyjaśnienie, że słowa wypowiedziane przez ich klienta do JW Pana Ignacego
Dygasa, opisane bliżej w ustępie pierwszym niniejszego «stanu faktycznego", były powiedziane
bez intencji osobistego obrażenia JW Pana Ignacego Dygasa oraz, że klient ich zarzutu w tych
słowach zawartego, wobec oświadczenia JW Pana Ignacego Dygasa - nie podtrzymuje.
Zastępcy JW Pana Ignacego Dygasa przyjmują powyższe oświadczenie do wiadomości,
wobec czego zastępcy obu stron stwierdzają jednomyślnie, że sprawa została dla ich klientów
honorowo załatwiona.
Na tem protokół niniejszy, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
zakończono i podpisano własnoręcznie: Adam Wieniawski, Zygmunt Rawita-Gawroński,
Aureliusz Passelli płk, Aleksander Olchowicz por."
Czterej zastępcy złożyli swoje podpisy na dokumencie.
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VII. Listy z Mediolanu

Wiosna 1928.
„Drodzy Rodziciele!
Skończyła się tajemnica z Mediolanem. Już załatwione: śpiewam w kwietniu Turandot i
Toskę w La Scali i Wy powinniście tu przyjechać na te występy. Zobaczycie świat i najsławniejszy
teatr, który jest 4 razy taki wielki jak Teatr Wielki w Warszawie i sześciokrotnie większy od teatru
miejskiego w Katowicach. Ma on scenę tak szeroką, jak długi jest nasz cały dom i mieści w sobie
5.500 ludzi. Orkiestra jedna składa się ze 150 osób, a druga za sceną z 20-30, chóry - 200 ludzi.
I to wszystko ja musze pokrywać swoim głosem, gdy przychodzi dramatyczny moment, kiedy
wszystko razem gra i śpiewa forte (tzn. mocno, głośno).
Oni tu już dawno, dawno na mnie czekali. Tak mi mówił otwarcie na konferencji dyrektor
Scandiani, który podpisuje ze mną kontrakt na występy.
Śpiewam dopiero około połowy kwietnia, bo teraz studiuję partie (czyli role) po włosku
i czekam na Toscaniniego, który wraca z Ameryki 10 kwietnia. Toscanini to jest Bóg jako
kapelmistrz i wszyscy: Caruso, Szalapin są niczem wobec niego. Od niego zależy wszystko. Jak
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on powie dobrze, to możecie się cieszyć, że za to zbudujemy 3 takie hotele, o jakich nawet nie
marzycie.
O tym, że będę śpiewał, nie ma wątpliwości, bo Scandiani kontrakt już podpisuje.
Przyszykujcie wszystkie sprawy tak, byście mogli w początkach kwietnia wyjechać na miesiąc,
by być parę dni we Wiedniu. Sygall Was oprowadzi i przedstawi polskiej kolonii, tak że nie
potrzebujecie mówić po niemiecku. Zobaczycie cuda wiedeńskie, zamki, muzea, teatry, tę operę,
gdzie mnie tyle razy oklaskiwano, i będzie się Wam zdawało w tym cudnym gmachu, że słyszycie
mój głos...
Potem wsiądziecie w pociąg i za 22 godziny, wśród wprost boskich widoków, na których
śnieg latem i zimą leży, wśród tunelów i pięknych lasów górzystych, przespawszy się wygodnie
w slipingu, obudzicie się w gorącym kraju, gdzie Rzymianie żyli i papież króluje.
Tu będziemy na Was czekali z całą świtą moich sekretarzy i mercedes zawiezie Was do
luksusowego hotelu lub do moich pokoi, bo kupuję reprezentacyjne mieszkanie. Zobaczycie
Włochy, Rzym, papieża na posłuchaniu. Zaprowadzę Was do Toeplitza, co kupił teraz cały
Bank Handlowy i ma Bank Handlowy włoski. Potentat, który może kupić 100 Kraupów i 100
Chrzanowskich za to, co wyjmie z jednej kieszonki od kamizelki. Polak i patriota, mój wielki
przyjaciel. Byłem u nich parę razy.
Naturalnie po występach nie wrócicie zaraz do Polski, na 2 tygodnie pojedzie matka do
Montecatini dla kuracji nóg i odtłuszczenia, najsławniejsze na świecie, lepsze niż Karlsbad i
inne. A ojciec nad morze przy górach, co jest Zakopanem i Gdynią jednocześnie, by usunąć
niedomagania płucne.
Namyślcie się nad tem, bo dosyć już tej harówki. Czas Wam świat obejrzeć, a dzieci jeść
nie wołają i rano z chlebem nie trzeba jechać. Czeladnicy nie zaśpią, kwas z bajty nie wyleci
i chleba ani bułek w piecu nie spalą. Ojciec nie potrzebuje więcej na Święta Wielkanocne, co
się zbliżają, nie spać tydzień bez przerwy i stojąc usypiać w fussgrupie. A matka nie potrzebuje
szykować do świąt, aż do utraty możności chodzenia na napuchniętych nogach. Wypieku Wam
nie odbiorą i nie musicie drżeć o to, że sklep ten lub ów przestał brać chleb, bo inny dał taniej.
O 5 rano w ciemności i duszności nie będziecie lecieć do sklepów i wysłuchiwać ich krzyków i
narzekań grymaśnych. Matka nie potrzebuje płakać, a ojciec smucić i zaciskać zęby..."
Jesień 1928.
„Kochani Rodziciele!
Muszę Wam donieść radosną nowinę, że odniosłem niesłychany sukces wczoraj na próbie
w Scali. Wszyscy dyrektorzy się... posmarkali, jak usłyszeli świeżo przygotowanego Fausta.
Na skutek tej próby obarczyli mnie wielkim repertuarem, tak że plany na przyjazd do Was
wcześniej niż w maju spełzły na niczem.
Mam śpiewać: Fausta, Toskę, Bohemę (Cyganeria po polsku się nazywa), Turandot no i
premierę włoskiej opery pod tytułem Śmieszne klejnoty. Nowa zupełnie opera, a ja mam kreować
ją, stworzyć w La Scali w styczniu. To jeszcze niepewne, bo może nieładna, więc nie będę chciał
śpiewać.
My się śmiejemy do rozpuku z Waszych listów, obaw i rad. Czas, byście wreszcie uwierzyli,
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że ja mam prawdziwy talent i że nie jestem fałszerzem rozdmuchanym przez reklamę. Wierzcie
we mnie i nigdy już się nie bójcie!
Zaziębienie zabiera głos takiemu, który nigdy go nie miał. Stracić głos też niełatwo, trzeba
by go maltretować systematycznie przez parę lat, a ja tego nie robię, bo... umiem śpiewać.
Proszę Was kochani, byście byli tymi ostatnimi, którzy uwierzyli w moją gwiazdę. Choć
późno, to lepiej niż wcale i już nigdy nie bójcie się o moją przyszłość.
Wierzcie, że nigdzie: ani we Wiedniu, w Berlinie, w Polsce i na całym świecie grosza za
darmo nie dadzą. Jeśli mi więc dawano i po 2000 dolarów za koncert, to chyba muszę coś, na miły
Bóg, umieć. I mieć w sobie coś, co ludzie opłacają i pragną słyszeć (...)
Mówię Wam kochani, że za trzy lata będziecie milionerami. Ten rok jest przełomowym,
jak w Warszawie pierwsze lata. Ten rok daje mi siły do skoku na Amerykę. Trzeba mi jeszcze po
nim jednego, razem dwa i potem pójdą... trociny z Metropolitan Opery. Potrzaskam tamtych na
drobne kawałki, trociny z tych wielkich tenorów polecą.
Śpijcie spokojnie i wiedzcie, żem silny i dam radę stu Scalom, nie darmom Kiepura.
O choroby się nie bójcie, bo zaziębienie nie niszczy mięśni rąk, więc nie może zniszczyć
strun głosowych, które są zwyłymi mięśniami. Wiedzcie, że jakby było źle, to sam pierwszy Wam
napiszę, bo głupotą byłoby ukrywać zło, co by mogło jeszcze pogorszyć sytuację.
Ja myślę, że już nie umieracie ze strachu. A matka to już taka zabawna z tymi radami o
leczeniu i opuszczeniu Mediolanu. Formalnie kładliśmy się ze śmiechu.
Oficjalny afisz Scali, program na przyszły sezon (obecny), gdzie jest moje nazwisko na
liście artystów Opery podkreślone - ja mam śpiewać.
Nie zapominajcie o stryju. Dajcie mu, niech nie pracuje tak ciężko. Nie żałujcie sobie. Jeśli
coś trzeba leczyć, bo życie krótkie, a pieniędzy starczy. Byleście zdrowi nam byli.
Kochane Tate i Mame, piszcie dużo. Wasz Jaś.
P.S. Czuję się naturalnie doskonale. Byłem parę dni zaziębiony, jak tysiące innych, ale
zaraz przeszło i śpiewam jeszcze lepiej.
Ojciec tyle razy był zaziębiony, a jeszcze kilka lat temu jak krzyknął, to się służąca ze
strachu zesikała".
W innym zaś liście z Mediolanu pisał:
„Uczę się wszędzie. Nie tylko na lekcjach, ale i na ulicy, kiedy w roztargnieniu, pochłonięty
jakąś kwestią artystyczną, wchodzę na słup telegraficzny albo potrącam przechodniów, uczę się
w łazience, myśląc o jakiejś frazie (...) Intonacja dwóch nut kulminacyjnych w II akcie Toski
«Vittoria! Vittoria» przyszła mi do głowy, kiedy się goliłem. Kilku najwybitniejszych muzyków
ostrzegało mnie przed niebezpieczeństwem studiów u różnych «maestrów». Ostrzegał mnie
Szalapin, ostrzegał Toscanini, Scandiani. Uczę się jednak, uczę się stale i uczyć się będę zawsze,
bo doskonałość nie jest do osiągnięcia. Uczę się jednak nie tylko u profesorów. Uczę się u
wszystkich. Wielcy śpiewacy są najlepszymi przewodnikami - to chyba jasne dla każdego. Ale
i u najgorszego śpiewaka można pochwycić jakiś szczegół emisji czy interpretacji, który daje
bodziec do samodzielnych rozważań, do nowych refleksji i w wyniku przynieść może niekiedy
większy pożytek niż regularne lekcje u profesora.
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Na scenie La Scali Jan Kiepura występował kolejno; w Turandot Pucciniego, w prapremierze
Le preziose ridicole Lattuady, Tosce Pucciniego i Rigoletcie Verdiego, śpiewając je w sezonie
1928/29 pod dyrekcją Arturo Toscaniniego. Podczas prezentowania ostatniej z wymienionych tu
oper doszło do konfliktu między polskim śpiewakiem a wielkim dyrygentem. Mówił o tym znany
nasz baryton, Jerzy Czaplicki, który w owym czasie, jako student, przebywał w Mediolanie.
„Już podczas próby z Toscaninim Kiepura jedną z ostatnich nut w ariecie (chodzi o partię
Księcia w Rigoletcie - przyp. W. P.) przybrał w efektowny ozdobnik, którego u Verdiego nie
było. Toscanini, stróż partytur, sławny z wierności odtwarzania zapisów tekstowych, wstrzymał
próbę i ostro zastrzegł się, żeby tej fioritury na przedstawieniu nie słyszał. Janek po swojemu
się uparł, ozdobnik wyciął taki, że ha! - w rezultacie zaś dowiedział się od łatwo złoszczącego
się maestra, że pod jego batutą więcej śpiewać nie będzie. Szczęściem dla polskiego tenora,
ta mikroawanturka zbiegła się z jedną z wielkich awantur Toscaniniego, po której znakomity
dyrygent rzucił La Scalę, a batutę przejął po nim de Sabata".
Kiepura powrócił do La Scali w 1931 roku i właśnie pod kierownictwem muzycznym
Victora de Sabaty odniósł swój największy chyby sukces w Mediolanie, śpiewając partię Kawalera
des Grieux w operze Manon Masseneta.

												

VIII. Miss Polonia

Latem 1928 roku Jan Kiepura poznał piękną, niespełna dwudziestoletnią lwowiankę,
Zofię Batycką. Urodziwa szatynka - postawna, o dużych, migdałowych oczach z nostalgicznym
wejrzeniem i krągłej, dziewczęcej twarzy - miała niebawem stać się drugą w historii „najpiękniejszą
Polką". Kiedy spędzała wraz z rodziną i młodym śpiewakiem pierwsze wspólne wakacje w
Truskawcu, zaczęto już myśleć o zorganizowaniu pierwszego w Polsce konkursu piękności. Ale
dopiero rok później ogłoszono pierwszą „Miss Polonia 1929", którą została blondwłosa panna
Władysława Kostakówna, urzędniczka Miejskiej Kasy Oszczędności w Warszawie. Tego roku
w wyborach „Miss Europy" w Paryżu tylko o włos przegrała z przedstawicielką Węgier, która
- jak twierdzili specjaliści - nie była piękniejsza od Polki, ale za to lepiej rozreklamowana, i
nieoficjalnie uznano Kostakównę jako rzeczywistą „Miss Europy". Po niej to, w 1930 roku, berło
najpiękniejszej Polki miała przejąć ciemnowłosa Zofia Batycka, której teraz, latem 1928 roku,
nawet nie śniło się, że stanie do takiego konkursu, że go wygra, że będą ku niej wzdychać tysiące
serc... Tego lata w Truskawcu piękna Zofia coraz śmielej spoglądała w oczy śpiewającego Janka,
który jej imponował nie tylko swoim głosem, ale i nie zawsze konwencjonalnym zachowaniem
się człowieka światowego. Pewność siebie emanująca z Kiepury była na tyle zaraźliwa, że nieco
płocha dotychczas Zosia przez dwa lata znajomości z Jankiem przesiąkła nią na wylot. Kiedy
otrzymała koronę „Miss Polonia 1930", uznała się za piękność skończoną i nieprześcignioną,
czego dowodem było, że rok później... nie chciała abdykować z tronu „królowej piękności" mimo
próśb i gróźb organizatorów. W tej sytuacji konkurs zawieszono. Na razie jednak panna Batycka
wyraźnie zauroczyła swoimi ciemnymi, wielkimi oczami tylko jednego kawalera, który odwiedził
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jej rodzinę na wiejskich wakacjach.
Ojcowie Zofii i Jana spoglądali na tę znajomość życzliwie, a że byli z sobą zaprzyjaźnieni,
niebawem doszli do wniosku, że „z tej mąki powinien być chleb". Młodzi, co tu ukrywać,
wyraźnie mieli się ku sobie. Znajomość była tak bliska, że po wyjeździe Jana z Polski, kiedy to po
wakacyjnej przerwie podjął występy, prawie codziennie rozmawiali z sobą telefonicznie. Prócz
tego między Wiedniem, Berlinem, Mediolanem a Lwowem, w którym przy ulicy Piekarskiej
mieszkali państwo Batyccy z córką, kursowała ożywiona korespondencja.
Na początku jesieni Eugeniusz Batycki, znany adwokat lwowski, pisał do Franciszka
Kiepury: „Drogi Franciszku! Dziękujemy Ci serdecznie za wiadomość o sobie i chłopcach.
Myśmy dzisiaj także otrzymali list od Janka. Pisze w doskonałym humorze i zaprzecza wszelkim
wiadomościom o jakiejkolwiek chorobie. Był tylko przeziębiony, jak to mu się często trafia, bo
aura jest zła i on nie bardzo się szanuje..."
Obaj ojcowie, widząc, co się dzieje z ich dziećmi, w duchu już pobłogosławili ten związek
i zaczęli przemyśliwać o rychłym ślubie. Aż tu pod koniec roku nagle zaczęły powstawać niemiłe
rysy na tej idyllicznej znajomości. Prawdopodobnie zaczęło się od spotkania w Krakowie, na
które Jan namówił Zofie. Przyjechała co prawda z rodzicami, ale ojciec jej miał za złe śpiewakowi,
że wymusza na córce coś, co on uważa za „pogoń za mężczyzną". Jakże to: wbrew wszelkim
zwyczajom jest, by panna jeździła za narzeczonym! Widać doktor Batycki wielce przywiązany był
do nienaruszalnych form towarzyskich i zwyczajów. A prócz tego młody tenor prawdopodobnie
mocno przeholował w swoich opowieściach z „wielkiego świata", jakie roztaczał przed „gąską"
ze Lwowa, chcąc jej widocznie zaimponować łamaniem konwenansów. Czy zaimponował? - Nie
wiadomo. Rozjuszył natomiast ojca panny Zosi.
Na początku stycznia 1929 roku, po owym niefortunnym wyjeździe do Krakowa, który
miał być utrzymany w tajemnicy, a nabrał towarzyskiego rozgłosu, ojciec Eugeniusz napisał do
ojca Franciszka:
„...Było to ostatnie z mej strony zezwolenie na wybryk i zaspokojenie kaprysu Janka,
bo jak Ci mówiłem, i co Ty akceptowałeś, chcę dać możność jak najlepszego poznania się
wzajemnego. Aby potem nie było zawodów i rozwodów, których my nie znamy ani nie uznajemy.
Przypuszczam, że Ty jako człowiek na wskroś prawy i ojciec zrozumiesz, że ja chcę jak najlepiej
dla swego dziecka i widzę swe szczęście w jej szczęściu.
Uznaję wszystkie zalety i wartość Janka, ale to jego deptanie godności i form, nieobliczalność
nawet w jego własnych sprawach, to ustawiczne stwarzanie atmosfery zamieszania, widocznie
nieodzowne u ludzi tzw. wielkich, budzi we mnie obawę, czy dziecko moje z nim wytrzyma i
czy znajdzie to minimum, które kobiecie szukającej w domu tylko przywiązania koniecznie się
należy.
Dlatego zastosuję inny system: wyprawię ją w świat, niech zobaczy innych ludzi i niech
porównuje, a potem dopiero decyduje.
To, że Janek jest artystą i to wielkim, to wedle mnie jest minusem, jeżeli chodzi o męża.
Słuchanie jego śpiewu jest tylko kwestią ceny biletu a ewentualnie kosztów jazdy. Mnie chodzi o
to, jaki on będzie jako mąż?
Zrozum, że dziewczynie, którą chroniłem 20 lat przed tzw. światem i świadomością złego,
mówi się dzisiaj o Żydówkach wiedeńskich, o muzykantach berlińskich i rudych Amerykankach
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i takie obrzydliwości wstrząsają jej istotą, poznaje życie od razu od najohydniejszej strony. I
jaki to może mieć wpływ na jej duszę? Kto mi zaręczy, czy ona nie otrzaskawszy się z takimi
rzeczami, sama się nie zbrudzi?
Dotąd jest kryształem, którego nikt nie ważył się poniżyć, ani nawet ubliżyć dwuznacznym
słowem, a tu naraz okazuje się jej taką nagą prawdę życiową!
Piszę Ci to wszystko tak szczerze, jak myślę, bo wiem, że chociaż Twój syn jest Ci drogim,
masz także swój sąd o życiu, że potrafisz być na tyle bezstronnym, że mimo uczucia nie odmówisz
mi racji. (...) Ściskam Cię najserdeczniej - Twój Gienek."
Mijały miesiące. Sądząc z zachowanych dokumentów - Zosia kochała coraz mocniej, Janek
coraz mniej. Zofia została „Miss Polonią", Jan zaczynał jej unikać. Zofia zdyskontowała swój
tytuł ostrym startem filmowym, stając się niebawem gwiazdą - Jan o niej zapomniał, pogrążony
w przelotnych miłostkach i rosnącej z dnia na dzień popularności.
W roku 1930 mogło dojść do największej sensacji matrymonialno-towarzyskiej. Niewiele
już brakowało, by w gazetach pojawiły się nagłówki typu: „Najpiękniejsza Polka wychodzi za
mąż za najpopularniejszego śpiewaka". A popularność Jana Kiepury rosła w sposób niewymierny,
choć czasami bywała przez niektórych „przeliczana". Obliczeń wzrostu popularności w ciągu
ostatnich kilku lat, poczynając od debiutu śpiewaka do chwili obecnej, dokonali radiowcy. Oto
punkty skrajne tych obliczeń.
Na kilka dni przed warszawskim debiutem operowym Jana Kiepury w Fauście - w lutym
1925 roku - rozpoczęła działalność w Warszawie przy ulicy Narbutta pierwsza polska radiostacja.
Rozpoczynała swoje audycje słowami: „Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa
Radiotechnicznego w Warszawie, fala trzysta osiemdziesiąt pięć metrów..." Słyszalność stacji około 200 km. Koszt miesięczny programu radiowego wynosił 9 tysięcy złotych, co spowodowało,
że pod koniec kwietnia z braku funduszów, miało dojść do zamknięcia stacji. Na szczęście dla
radioamatorów i Jana Kiepury kryzys zażegnano i z początkiem maja krótki, codzienny program
był nadal emitowany.
I oto w dniu 5 maja przed mikrofonem stacji PTR wystąpił młody śpiewak, rekomendowany
przez Adama Wieniawskiego. Pozostawił po wyjściu ze studia swoje zdjęcie wraz z własnoręcznym
podpisem na odwrocie: „Jan Kiepura, młody utalentowany tenor Opery Warszawskiej, znany
stolicy z sukcesów w roli Fausta i Turidda w Rycerskości". O tym, że znany był bardziej sobie
niż kierownictwu stacji PTR, świadczy wysokość honorarium, jakie otrzymał za swój występ:
25 złotych (nota bene honoraria jednakowej wysokości wypłacano wszystkim wykonawcom,
występującym wówczas przed mikrofonem PTR; dla porównania warto dodać, że tego samego
1925 roku, np. Fiodor Szalapin otrzymywał za występ w londyńskiej rozgłośni BBC - równe
1000 funtów, czyli 5 tysięcy dolarów).
Upłynęły cztery lata. W 1929 roku również poproszono Jana Kiepurę o występ przed
mikrofonem... tym razem już Polskiego Radia, które przejęło emisję programów po próbnej
stacji PTR. Według oficjalnych danych honorarium śpiewaka tym razem wyniosło 20 tysięcy
złotych. Ale, jak podał jeden z szefów polskiej radiofonii, inżynier Roman Rudniewski, Kiepurze
wypłacono nie 20 lecz 27 tysięcy. „Żądał przyniesienia mu tej sumy w gotówce do apartamentu w
hotelu, grożąc, iż w przeciwnym wypadku nie wystąpi. Całą sumę, w odcinkach różnej wartości,
starannie przeliczył" - uzupełnił tę informację Rudniewski.
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W okresie tych czterech lat, kiedy radiowcy wymierzyli złotówkami rozmiary rosnącej
popularności od 25 złotych do 27 tysięcy złotych - Kiepura dokonał też kilku pierwszych nagrań
płytowych, co w dużej mierze przyczyniło się do spopularyzowania jego osoby. Nagrywał dla
firm „Fonotipia" i „Parlophon". Pierwsza jego płyta z 1926 roku zawierała dwie arie Księcia i I i
IV aktu Rigoletta Verdiego, a została wydana przez „Fonotipię" pod numerem 120030 (N 6558).
Przed Wielkanocą 1929 roku Eugeniusz Batycki ostatecznie rozstrzygnął o losach
ewentualnego małżeństwa Zofii i Jana. Właśnie wrócił z córką z podróży do Włoch i 20 kwietnia
napisał do Sosonowca obszerny list do Kiepury-seniora, charakteryzujący jego syna z punktu
widzenia zatroskanego ojca i lwowskiego mecenasa, galicjusza - tradycjonalisty:
„Drogi Franciszku!... Cały wojaż trwał 12 dni. Z Jaśkiem nie widzieliśmy się, bo najpierw
byliśmy pewni, że jest jeszcze w Budapeszcie, a gdy Zośka rozmówiła się z nim telefonicznie
z Rzymu, było już za późno zbaczać do Mediolanu, gdyż to wymagało najmniej 2 dni jazdy, a
śpieszyliśmy się na święta. Zaproszeniu zaś Zośki, by Jasiek wyjechał na spotkanie w Wenecji,
Jasiek odmówił.
Naturalnie, że taka odmowa nie wpłynęła dobrze na jej usposobienie do niego, gdyż dotąd
jej taka odmowa nie spotkała w życiu, a każdy z panów uważał sobie taką rozmowę za zaszczyt.
Będąc zdania, że Janek kobiet z towarzystwa dotąd nie znał i nie wie o tem, że kobiety się szanuje,
te zaś damy, które same włażą do jego sypialni są ulicznicami bez względu na pochodzenie - mam
to przekonanie, że kumami nie będziemy, co jednak nie przeszkadza, że my obaj zostaniemy
dobrymi przyjaciółmi, bo jesteś człowiekiem i zacnym, i mądrym. A przecież z góry, co do
naszych dzieci ułożyliśmy, że do niczego nie będziemy ich skłaniać i to dla ich dobra.
Mojem zdaniem Jasiek powinien ożenić się z osobą bardzo bogatą i ze sfer artystycznych
albo przynajmniej tak liberalnych pojęć i przekonań pod względem miłości i traktowania w
życiu codziennem, żeby jej nic nie dziwiło. A przede wszystkiem równoczesny stosunek z kilku
kobietami czy z całego czy tylko z półświatka, bo on ma tylko jeden cel w życiu: własną karierę.
Wszystko zaś inne gra tylko podrzędną rolę.
Zośka zaś powinna mieć męża zwykłego zjadacza chleba, ale delikatnego i kulturalnego, a
poza domem miłości nie szukającego. Prawdopodobnie tak Bóg zrządził, iż tak się stanie..."
I stało się. Każde z nich poszło własną drogą. Chociaż miłość Zofii tak szybko nie
wygasła, mimo przeróżnych kłopotliwych towarzysko sytuacji z Janem. Świadczyć o tym może
korespondencja, jaką jeszcze przez dłuższy czas prowadziła z niedoszłym teściem, dopytując się
nieśmiało o Janka i opowiadając o swojej coraz większej karierze filmowej. W jednym z listów
do Franciszka Kiepury napisała: „...I niedawno jeszcze miałam tyle słońca i radości z każdym
listem jego, a teraz lepiej nie mówić..."
Pełne goryczy słowa mecenasa Batyckiego, utyskującego na powodzenie Kiepury wśród
kobiet, zdają się potwierdzać chyba wszyscy, którzy obserwowali rosnącą popularność artysty.
Jeden z synów kompozytora Feliksa Nowowiejskiego pisał w książce wspomnieniowej o ojcu
Dookoła kompozytora, że Kiepura spopularyzował w świecie arie opery Nowowiejskiego Legenda
Bałtyku. A przy tym dodaje: „Janka obdarzyła natura rzadką cechą psychiczną: stuprocentową
wiarą w siebie, czyli niesamowitym tupetem i rozsadzającą go nieokiełznaną radością życia.
Fascynował audytorium, które daje się chętnie ujarzmiać przez mocne indywidualności. Młode i
stare kobiety wariowały za Kiepurą, czekając w ogonkach na audiencje (często nocną). Maestro
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był nawet «skumowany» z naszą rodzinką jako ojciec chrzestny kuzynki, Kici Otowskiej.
Kiepura w Poznaniu, jak i wszędzie, miał legion entuzjastek i wielbicieli. Trudno zapomnieć,
gdy po koncercie w auli uniwersyteckiej długo targował się z publicznością, żądającą koniecznie
«Maćka». Wreszcie Jasio zawołał zniecierpliwiony, że «Maciek umarł i nigdy już nie wstanie»
- a na sali zachwyt i burzliwa owacja. Na odmianę zaśpiewał nieśmiertelne «Aja-jaj» - damesy
oszalały z rozkoszy. Dialogi ze słuchaczami należały, niestety, do stałych punktów recitalowych
«chłopaka z Sosnowca». Niemniej był przecie znakomitym artystą o dobrym, polskim sercu. Znana
śpiewaczka, Helena Korff-Kawecka, opowiadała mi o stypendium na studia, otrzymywanym
kiedyś właśnie od Kiepury..."
Latem 1929 roku Jan Kiepura wyjechał do Ameryki Południowej, gdzie od lipca do
września występował na scenach operowych Buenos Aires i Rio de Janeiro. Śpiewał razem z grupą
solistów mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera. Tu spotkał się i konkurował
z takimi sławami tenorowymi jak Aureliano Pertile (wówczas „król La Scali") i Beniamino
Gigli („król MET"). Z tego tournee pisał do domu m.in.: „Cyganeria leży mi świetnie, wszyscy
kapelmistrze mówią, że lepiej od Gigliego..." „...Z Pertile jestem w przyjaźni - on tu zmalał przy
mnie, publiczność nie dała mu połowy tego entuzjazmu, co mnie". Impresario również był tego
zdania, bowiem realnie wymierzał wartość polskiego śpiewaka na 1.800 dolarów od jednego
występu. Było to - pod koniec drugiej dekady naszego stulecia - honorarium wysokie. Kilkanaście
występów przyniosło pokaźny zastrzyk gotówki inwestowanej wówczas przez Kiepurę w budowę
krynickiej willi „Patria".
Po powrocie z Ameryki odbył jesienne tournee po stolicach europejskich. Zawitał także, po
kilku latach nieobecności, do Opery Warszawskiej, gdzie śpiewał na początku listopada w Tosce,
Cyganerii i Rigoletcie. Gościnne występy Jana Kiepury wywołały niemały szum w muzycznych
sferach stolicy, która teraz witała go jak nobilitowaną przez La Scalę gwiazdę. Cztery lata temu
opuszczał Warszawę jako początkujący solista...
Jak widzieli i oceniali jego powrót znani wówczas krytycy? Czy uznali, że jego sztuka
wokalna rozwinęła się równie imponująco, jak i popularność? Znany kompozytor, niegdyś
dyrektor opery lwowskiej, a teraz profesor stołecznego konserwatorium i krytyk, Stanisław
Niewiadomski, pisał w „Dzienniku Polskim":
„Przed laty kilkoma wyleciał w świat z Warszawy wielki talent śpiewacki, jeden z
największych, jakie Polska w ciągu pół wieku wyprodukowała... Wyleciał skwapliwie, może z
maleńkim żalem, że publiczność od razu okrzyknęła go znakomitością, a krytyka to i owo zawsze
do powiedzenia miała. Ale w 25 roku życia widzi się wszystko różowo i chciałoby się, ażeby
zdania i sądy były zawsze jednogłośne (...)
Kiepura jest szczęśliwym posiadaczem całej sumy tych danych, co stanowią bogactwo
artysty, lecz najsilniej w jego talencie przemawia i nerw sceniczny, i lubowanie się w śpiewie.
Wybornie to nazwał jeden z krytyków niemieckich: «Sangesfreude». Bo Wiedeń pierwszy ocenił
z tej strony talent młodego śpiewaka, a ponieważ tradycje opery nad modrym Dunajem nakazują
wielbić ponad wszystko temperament, przeto nic dziwnego, że Kiepura nigdzie nie znalazł
przyjęcia równie entuzjastycznego jak w Wiedniu, i że jego «Sangesfreude» tak silnie chwyciła
wiedeńczyków za serce.
Drugim ważnym etapem kariery Jana Kiepury był Mediolan. Tu nie dość mieć talent i
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świetne warunki, i nie dość nawet przy pięknym głosie rozporządzać nienaganną umiejętnością
śpiewania. Tu trzeba znać wszystkie lokalne tradycje, a są one oparte na przywiązaniu do pewnego
stylu wokalnego (...) Kiepura musiał tu zacząć studia swe wokalne w kierunku specjalnie tam
wymaganym. Nie ma wątpliwości, że była to praca niemała (...) Z całą młodzieńczą energią
poddał się tej pracy, a dodajmy jeszcze, i ze skromnością godną uznania. Wobec niej upadają
wszystkie powiastki o "bezgranicznej zarozumiałości" młodego śpiewaka, bo jeżeli tu i ówdzie
dał się kiedyś słyszeć z jakimś słowem chełpliwym, to w gruncie rzeczy uznał konieczność
postępu i nieustannych studiów. A w sztuce swej poszedł istotnie naprzód..."
To podsumowanie całego etapu dotychczasowej kariery Jana Kiepury, dokonane przez
profesora Niewiadomskiego, uzupełniały uwagi Feliksa Szopskiego, dotyczące techniki wokalnej,
zamieszczone w „Kurierze Warszawskim":
„Odchodząc od określeń ogólnych i zbliżając się z obowiązku do ściślejszego opisu
techniki, jakiej Kiepura używa i jaka nas tak gorąco obchodzi, możemy streścić się w słowach
następujących. Na całej skali swojego z natury tak pięknego głosu daje Kiepura dźwięki jednakowo
otwarte. Tak zwanego «krycia» tonów i upozowania na masce nie spotyka się w jego metodzie
śpiewania. Skutek tego w bardzo efektownej «górze», którą Kiepura przy dobrym usposobieniu
głosowym może imponować i porywać publiczność, jest widoczny w salwach oklasków i w
«bisowaniach» arii najefektowniejszych.
Mniej korzystnie odbija się to na szeregu dźwięków niższych, które stają się przez to w
piano nieco płaskie, mniej dźwięczne, zwłaszcza kiedy je pokrywa pewne zamglenie, chrypką
spowodowane.
Wczorajszy występ (chodzi tu o Księcia w Rigoletcie - przyp. W. P.) utwierdza również zdanie,
że Kiepura rodzajem swego dużego głosu zdaje się nabierać właściwości tenora bohaterskiego.
Liryka znajduje w głosie tym mniej odpowiedników niż silne akcenty dramatyczne. Wewnętrzne
usposobienie Kiepury zdaje się również godzić z dźwiękowymi wskazaniami głosu..."
Mimo powszechnego uznania, jakim się śpiewak cieszył pod koniec 1929 roku, mimo jak
najlepszych rokowań na temat jego kariery operowej - marzenia Kiepury kierowały się wówczas
ku filmowi. Tam widział nowy środek wzmocnienia popularności, a także... odtrutkę na przesyt
śpiewem. Ostatni rok nagłych zmian klimatycznych i wielkiej ilości występów operowych
nadwerężył jego siły. Wrócił do Włoch, by zimą podkurować głos i odpocząć od śpiewania. 17
stycznia 1930 roku pisał do rodziców:
„Kochani Moi! Listów Waszych od dłuższego czasu już nie dostałem. Nie wiem, jak
spędziliście święta. Ja już nie leżę w łóżku od tygodnia i jestem tutaj jedynie dla wypoczynku (...)
Najważniejsze jest, że czuję się co dzień lepiej i już zapomniałem, że byłem chory.
Muszę Warn donieść bardzo ważną nowinę: podpisałem kontrakt z Tonfilmem (śpiewający
film) i otrzymałem zadatek 4000 dolarów. Zdjęcia zacznę 25 marca w Neapolu, a potem w
Londynie. Honorarium, jak pisałem, 45 000, z tego 35 000 gwarantowanych, a ostatnie 10 tysięcy
dolarów jako minimum przy sprzedaży do Ameryki: ta suma może jednak dojść (prawie na pewno)
do 20 tyś. dolarów, bo mam 20 procent, czyli razem byłoby 55.000 dolarów - jest to pół miliona
złotych za dwa miesiące.
Jestem podwójnie szczęśliwy z tego kontraktu, bo ciągle myślałem o filmie, i po drugie: bo
mniej będę śpiewał, dając odpoczynek głosowi. Jest nieprawdą, że praca w filmie jest cięższa od
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oper i koncertowania. To może mówić tylko ten, który tak jak ja nie pracował. (...) Cieszcie się
moim szczęściem, bo ten film to wielka i cudna przyszłość, to były moje marzenia..."

													

IX. Ślub

Od 1930 roku zaczyna się filmowy wątek w biografii Jana Kiepury. Na świecie obserwuje
się początki ery filmu dźwiękowego. Publiczność chce oglądać amantów i śpiewaków, którzy
prócz urody powinni mieć również piękny głos. Kiepura był właśnie tym, na kogo czekało kino
lat trzydziestych. Rozpoczął swą filmową karierę, nie wiedząc jeszcze, że właśnie przed kamerą
odnajdzie tę, „dla której śpiewa".
Jego stale rosnącej popularności, jako śpiewaka operowego, przybył nowy sprzymierzeniec
o największej wówczas sile oddziaływania: obraz filmowy. Rok 1930, kiedy to ukazał się na
ekranach pierwszy fabularny film muzyczny z Janem Kiepurą Neapol, śpiewające miasto (tytuł
oryginału: Die singende Stadt), otwiera nowy etap w jego życiu, etap szczytowego powodzenia.
Trwać on będzie wiele lat...
„Kiepura ma coś z ludowego bohatera - pisał o nim Michał Gawołkiewicz, świadek
rosnącej popularności śpiewaka. - Kiedy jest już u szczytów sławy, nie zaciera swojej przeszłości
sosnowieckiej. Przeciwnie, używa stylizowanej gwary śląsko - dąbrowskiej w swoich licznych
kontaktach z masami wielbicieli. Zaczyna się śpiewać o Kiepurze. Jest masę powiedzonek i
dowcipów o Kiepurze. Pamiętam, jak w latach trzydziestych na Bazarze Różyckiego sprzedawano
takie małe pudełeczko, przez które przeciągnięta była nitka nasmarowana kalafonią. Przesuwanie
pudełeczka w górę i w dół nitki dawało skrzypiący dźwięk. To urządzenie nazywało się „kiepura".
Komu kiepurę za 50 groszy, komu? - wołali sprzedawcy, wydobywając głos ze swych urządzeń
przypominających gdakanie kury..."
Również używali sobie na Kiepurze nasi radiowcy, wykorzystując nowy oręż: płytę
gramofonową. Stanisław Broniewski opowiadał w swoich pamiętnikach, z krakowskiej rozgłośni
Polskiego Radia, pt. Przez sitko mikrofonu, jak to jeden z „prima aprilisów" lat trzydziestych
poświęcili zabawom z głosem Jana Kiepury. Otóż razem z Kazimierzem Osiejewskim nadali
„serię transmisji z najegzotyczniejszych sal koncertowych i operowych. Wszystko szło z
obcojęzycznymi zapowiedziami, z gwarem widowni..." Na zakończenie puścili płytę z arią La
donna e mobile w wykonaniu Kiepury. Potem powtórzyli tę arię, ale płyta szła na zwolnionych
obrotach. „Głos mistrza stał się kontrabasowy, a aria nabrała charakteru żałobnej elegii. Aby dobić
do reszty rozhisteryzowane wielbicielki gwiazdora, nadaliśmy jeszcze raz tę płytę, ale od końca
do początku z zapowiedzią: «a tak brzmi głos mistrza od tyłu». Wówczas to jedna z wielbicielek
Kiepury napisała ostry list, który kończył się cytatem: „Ale świętości nie szargać, bo trza, by
święte były..." Czyżby pomysł zaczerpnęli radiowcy z Bazaru Różyckiego?
A tymczasem sam Kiepura odbywał swój triumfalny pochód po Europie. Giorgio Favaretto,
który był jego korepetytorem (a później zasłynął też jako pedagog i akompaniator Renaty Tebaldi,
uważany słusznie za współtwórcę jej sukcesów), z sentymentem wspomina początki lat
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trzydziestych. Nakreślona przez niego charakterystyka Kiepury wydaje się być na tyle znamienna,
że warto ją przytoczyć w tym miejscu.  
- Współpracowałem z wieloma sławnymi śpiewakami. Iluż z nich przeszło już do historii...
Gigli, Schipa, Toti dal Monte, Simionato. Z Janem Kiepurą współpraca była całkiem inna niż
z tamtymi artystami i sprawiała mi wiele radości. Było to prócz wspólnej pracy zawodowej
jeszcze coś więcej. Coś, co nam artystom jest potrzebne na co dzień. Mam na myśli uśmiech i
życzliwość. Kiepura był zawsze wesoły i z daleka promieniał uśmiechem. Do tego tak szczery
i prostolinijny, że zanim coś powiedział, wyczytałem wszystko z jego twarzy. Miał też coś, co
nazwałbym gestem królewskim, i to zarówno pod względem aktorskim, jak i w przenośni, kiedy
po skończonej próbie czy koncercie oznajmiał często kolegom: a teraz zapraszam wszystkich
na obiad w polskim stylu! Zresztą, o ile pamiętam, to wszystko u niego było „polskie" albo „po
polsku".
Był to, nie pomnę który z kolei, nasz koncert w Paryżu. Zamieszkaliśmy w hotelu niedaleko
Pól Elizejskich. Nasz tenor miał zwyczaj codziennie rano wykonywać kilka ćwiczeń głosowych.
Tamtego ranka zauważył, że jego zegarek stoi, wskazując jakąś nocną godzinę. Ponieważ wydawało
mu się, że jest już dość późno, wstał i rozpoczął ćwiczenia. Na początku mormorando, potem
coraz głośniej i wyżej. Nagle przestał. Spojrzałem w tym momencie na zegarek: była godzina
szósta rano. Za chwilę, zamiast głosu Kiepury, usłyszałem straszliwą awanturę na korytarzu.
Dyskretnie uchyliłem drzwi. Jakaś wytworna dama w szlafroku domagała się
natychmiastowego widzenia się z dyrektorem hotelu. Coraz częściej otwierały się drzwi z
różnych pokoi, a w nich pojawiali się zaspani goście. Pokojówka bez powodzenia starała się
wytłumaczyć, że właściciel hotelu przyjdzie dopiero za dwie godziny. Owa dama w szlafroku,
straszliwie rozzłoszczona, zaczęła wykrzykiwać o złych porządkach i zwyczajach tegoż hotelu
kategorii „Lux", a także o jego podejrzanych gościach zakłócających spokój. Na poparcie swoich
pretensji wskazała innych obudzonych ludzi, wychodzących teraz na korytarz. Na co jeden ze
wskazanych powiedział: - Ależ pani jest w błędzie! Myśmy wyszli tylko po to, by zobaczyć, kto
przeszkodził w śpiewie naszemu mistrzowi, na którego koncert przyjechaliśmy. - Dama zbladła i
wycofała się do swojego pokoju.
Okazało się, że owi goście na korytarzu, a było ich około piętnastu, przyjechali na występ
Kiepury, ale nie dostali biletów, wyprzedanych już od dwóch tygodni. Dlatego byłem ogromnie
zdziwiony, kiedy bohater tego zdarzenia poprosił ich wszystkich, by zjawili się w jego garderobie
na godzinę przed koncertem.
Przyszli jak jeden mąż. Dyrektor zwrócił delikatnie uwagę Kiepurze, że takiej liczby gości
nie można wprowadzać do garderoby. Ten jednak oznajmił z uśmiechem, że są to jego krewni,
którzy dziś wieczór chcą posłuchać jego głosu. - Nie wiedziałem mistrzu, że ma pan tak liczną
rodzinę w Paryżu - powiedział z przekąsem dyrektor. - Poza tym z przykrością muszę oznajmić,
że wszystkie bilety zostały już dawno wyprzedane.
- To mi nie przeszkadza - odrzekł Kiepura. - Dla tych gości śpiewać będę gratisowo.
Oczywiście nikt nie śmiał zmieniać woli mistrza, by, broń Boże, nie zdenerwować go przed
występem.
Kiepura dysponował nie tylko głosem o rzadkiej barwie, z rodzaju „tenore brillante", który
mógłbym jedynie porównać z naszym Lauri-Volpim - kontynuował swoją opowieść Giorgio
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Favaretto. - Prócz tego miał również opanowaną do perfekcji technikę śpiewania piano w
wysokich rejestrach, co jest niezwykle trudne dla tenorów. Jego „godzinne" fermaty, zaatakowane
w najwyższych rejestrach na forte, ze stopniowym diminuendo, czy też od razu zaczynające
się od piano - przeszły do legendy. Zazdrościli mu tego, posiadający zresztą wiele innych zalet
głosowych, tacy śpiewacy jak Gigli czy Schipa.
Tajemnicą zaś tak wielkiego powodzenia Kiepury była jego „gioia di cantare" - jak my,
Włosi, to określamy - czyli radość śpiewania, którą on posiadał chyba bezwiednie, bo wynikało
to z jego beztroskiej, sympatycznej natury. Przejawiało się to w jego rozbrajającym uśmiechu,
spojrzeniu, mimice twarzy, ruchach. I tą właśnie zaletą podbił Kiepura swoich rywali śpiewających
„na smutno". Otworzyło mu to też drogę do kariery filmowej... - kończył swoje uwagi Giorgio
Favaretto.
Po filmie Neapol, śpiewające miasto - przyszły następne. Dwa lata później, w 1932
roku, wystąpił w Pieśni nocy. Partnerowała mu Magda Schneider, a reżyserował Anatol Litvak.
Producentem była berlińska firma „UFA", ta sama, która bodaj jako pierwsza zaproponowała
kontrakt filmowy Miss Polonii 1930, Zofii Batyckiej. Rok później, w tejże wytwórni, nakręcił
Kiepura film Zdobyć cię muszę (Ein Liedfur Dich) z Jenny Jugo w wersji angielskiej i niemieckiej
oraz z Claudie Cleves w wersji francuskiej. Reżyserem był Joe May.
Nadszedł rok 1934. Reżyser jego pierwszego filmu, Carmine Gallone, miał kręcić nowy
obraz dla brytyjskiej wytwórni „Gaumont - British Picture Corporation". Główną rolę męską
zaproponował Kiepurze. Do wersji francuskiej tego filmu zaproszono słynną gwiazdę - Danielle
Darrieux, zaś do niemieckiej aktorkę, która od niedawna dopiero zaczęła swoją karierę filmową,
Martę Eggerth.
Film ten nosił tytuł Mein Hertz raft nach Dir, co w Polsce zostało przetłumaczone Dla
ciebie śpiewam. Nie wiem, ile w tym jest magii tytułu, ale warto przypomnieć, że przyjaciel

78

Jana Kiepury w latach trzydziestych, a także jego protektor przy wprowadzeniu tenora na scenę
Metropolitan Opera, Adam Didur, poznał swoją żonę w trakcie przygotowywania w La Scali
opery Moc przeznaczenia. (A swoją drogą, to warto prześledzić inne mariaże znanych śpiewaków
pod kątem tytułów utworów, podczas realizacji których poznawali swoje partnerki życia).
Prawie pół wieku później Marta Eggerth powiedziała:
- „Byłam zakochana w Kiepurze zanim się poznaliśmy.
Zobaczyłam go po raz pierwszy, kiedy przyjechał do Budapesztu. Śpiewał partię Kalafa w
Turandot Pucciniego. Śpiewał wspaniale i odniósł olbrzymi sukces. Nie pamiętam, który to był
rok, ale Jan już wtedy cieszył się sławą. Poznałam go jednak dopiero w 1934 roku w Berlinie
podczas realizacji filmu Dla ciebie śpiewam. Przedstawieni zostaliśmy sobie jeszcze w 1933 roku,
w przeddzień rozpoczęcia zdjęć, na wielkim balu sylwestrowym. Kiepura przybył na salę tuż
przed północą. W momencie kiedy producent filmu przedstawiał mi mego partnera, na sali zgasło
światło. Zegary biły północ. Kiepura uścisnął mi dłoń, ale nie był to zwykły, konwencjonalny
uścisk ręki. Tak przynajmniej mi się wówczas zdawało. Nie był jednak w dobrym nastroju. Po
prostu złościł się, że witać musi Nowy Rok w Berlinie, a nie w Krynicy, gdzie otwierała podwoje
wybudowana przez niego „Patria".
Zdjęcia rozpoczęliśmy zaraz po Nowym Roku. Słynny tenor w wolnych chwilach stale
otoczony był tłumem wielbicielek, z którymi rozmawiał w różnych językach. Po niemiecku,
angielsku, po polsku, włosku i francusku. Mnie, niestety, zupełnie nie dostrzegał. Powiedział
nawet, że skoro przyszedł z Opery Wiedeńskiej i La Scali, nie będzie śpiewać w duecie z «tą małą
Martą Eggerth». On, który śpiewał z Marią Jeritzą, z Lotte Lehman i innymi największymi. Z tą
«małą»! Byłam wściekła na niego, tym bardziej że wyraźnie faworyzował Danielle Darrieux. Co
wieczór przychodząc do domu, mówiłam matce: «nienawidzę go, nie cierpię»... A moja matka na
to: «jesteś w nim po prostu zakochana». Oczywiście, że byłam zakochana i zazdrosna...
Film realizowano w trzech wersjach językowych i w każdej z nich towarzyszyła mu inna
aktorka. I oto przyszła kolej na wielką scenę miłosną z całowaniem. Jan zawsze dbał o zdrowie,
obawiał się zarażenia... Całował wszystkie trzy partnerki. Kiedy kręcił wersję francuską, na
planie, za zastawką z hiszpańskim widoczkiem stał jego sekretarz z wodą czy innym płynem, a
ja usłyszałam tylko: gul, gul, gul. Po wersji angielskiej też gulgotał. Wtedy wkroczyłam ja. Po
pocałunku nie płukał gardła!
Do atelier przychodziłam zawsze w towarzystwie mamy, ale pewnego dnia mama była
zajęta, a zdjęcia skończyły się wyjątkowo późno. Jan Kiepura zaofiarował się odprowadzić mnie
do domu. Mieszkałam w centrum Berlina, szliśmy więc pieszo i... bardzo, bardzo długo. Było
już po północy, kiedy na Kurfuestendamm spotkaliśmy starą kwiaciarkę z ogromnym koszem.
Kiepura wziął od niej wszystkie kwiaty, wręczył mi je i zapytał: czy może mi pani pożyczyć
piętnaście marek, pani Marto? Kiedy chwilę później żegnaliśmy się pod moim domem, zapytał
mnie cicho: czy domyśla się pani, dlaczego kupiłem te kwiaty? Oczywiście po tych słowach
spodziewałam się gorących wyznań miłosnych. Nic z tego! Janek powiedział po prostu, że żal mu
było tej starej kobiety, która do późnej nocy nie sprzedała towaru.
Ten pierwszy spacer zaważył jednak na naszej przyszłości. Co prawda, jeszcze długo
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nie
myśleliśmy
o
małżeństwie, to znaczy:
on nie myślał. Kiedyś
powiedział mi nawet tak:
- Nie możesz zostać moją
żoną z trzech powodów.
Po pierwsze, nie jesteś
Polką.
Po
drugie,
farbujesz włosy, i po
trzecie - jesteś aktorką.
- Odparłam wówczas:
- Polką nie jestem, ale
przy tobie mogę się nią
stać. (Marta Eggerth
wypowiadała te słowa
po polsku). Po drugie:
włosy
rzeczywiście
farbuję, ale mogę wrócić
do
naturalnych.
A
aktorką jestem i będę!
Grałam
w
trzydziestu dziewięciu
filmach, z Janem i
sama. Ale żadnego
nie
obejrzałam
na
ekranie.
Brzmi
to
nieprawdopodobnie,
lecz tak jest naprawdę!
Po prostu nie chciałam
oglądać siebie w filmie,
bo
spostrzegłabym
mnóstwo rzeczy, które
by należało poprawić,
zmienić. A to by mnie
denerwowało.
Nawet
dziś, w 1977 roku,
kiedy telewizja nadaje
któryś z moich dawnych
filmów, odchodzę od
odbiornika..."
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Hubert Urbasik miał ciężką noc. Zmęczony i niewyspany przywlókł się do biura. Załatwił
kilka drobnych spraw i teraz siedział za swoim biurkiem, porządkując papiery w ostatniej z teczek.
Nieruchomy wzrok utkwił w jakiejś rysie na ścianie tuż obok gipsowej tarczy godła państwowego.
Rozpamiętywał swój dzisiejszy sen: nie kończące się szpalery mężczyzn w czarnych smokingach,
garniturach i zewsząd szumiący potok słów „tak", „tak", „tak". Gorączkowo i coraz głośniej
skandowały to słowo mnożące się wokół twarze. I te wykrzywione dziwnym, odrażającym
grymasem usta...
- To pewnie niestrawność albo za długo już pracuję w tym urzędzie - pomyślał, wracając
wzrokiem do rozłożonych dokumentów. Ta ostatnia myśl zawirowała mu w głowie. - Rzucić to
wszystko? Wyjechać z Katowic...
Głośne trzaśniecie drzwi wyrwało go z odrętwienia. Powoli umiósł głowę, mierząc
wzrokiem wchodzącego mężczyznę. Twarz przybrała zwykłą maskę zapracowanego urzędnika.
Na słowa powitania, uprzejmie skinął głową.
- Czym mogę służyć? - rozciągnął wargi w służbowym uśmiechu.
- Pan pozwoli, że się przedstawię. Nazywam się Edward Szubert - rzucił przybyły,
zatrzymując się pośrodku pokoju. - Jestem redaktorem „Ilustrowanego Kuriera Codziennego" i
kieruję katowickim oddziałem tej gazety.
Interesant był dość przystojnym mężczyzną w średnim wieku. Jego szary, dwurzędowy,
modnie skrojony trencz błyszczał wilgocią październikowej mżawki. Była jesień 1936 roku.
Urbasik wskazał uprzejmym gestem na krzesło.
- Powiem krótko. - Szubert rozsiadł się wygodnie. - Jestem u pana w bardzo delikatnej
sprawie i z góry uprzedzam, że obowiązuje nas pełna dyskrecja...
- Ależ pan wybaczy - przerwał mu zatrwożonym głosem urzędnik. - Toż to nie tajny referat
wojskowy, ale zwykły urząd stanu cywilnego.
- No właśnie... - roześmiał się dziennikarz. - Chodzi mi o ślub, nie o zwykły, ale taki wręcz
wagi państwowej!
Urbasik zastygł z na wpół otwartymi ustami, wlepiając przerażone oczy w swego rozmówcę.
„Ten sen, cholerny sen, w nim coś musiało być", błądziło mu w myślach.
- Niech się pan tak nie denerwuje - redaktor rozłożył ręce w uspokajającym geście. - Chodzi
mi po prostu o ślub pewnego artysty z cudzoziemką, również artystką, pochodzącą z Węgier. Na
razie nie upoważniono mnie do ujawnienia nazwisk. Chciałbym więc zasięgnąć informacji, jakie
dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego.
- Jeżeli strony są stanu wolnego, to muszą przedstawić metryki urodzenia, poświadczenie
obywatelstwa, poświadczenie zameldowania z miejsc pobytu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
a cudzoziemka musi też przedstawić zezwolenie na ślub od władz ojczystych - jednym tchem
wyrecytował Urbasik formułę wyuczoną podczas wieloletniej praktyki.
- Zaraz, zaraz... pogubię się. Muszę to zapisać. - Interesant był wyraźnie spłoszony
liczbą dokumentów potrzebnych do uprawomocnienia jednego słowa „tak". Liczył, że załatwi
formalności od ręki, a tymczasem...
- Czy mogę skorzystać z dyskretnego telefonu? - zapytał, chowając notes w kieszeni.
- W hallu jest kabina - powiedział Urbasik.
- Pan wybaczy, za chwilę wracam - poderwał się redaktor Szubert, kładąc na krześle swój
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filcowy kapelusz, jakby je chciał zarezerwować wyłącznie dla siebie. Po chwili skrzypnęły drzwi
i kapelusz znalazł się ponownie na kolanach wysłannika „Ikaca".
Ciekawe, czy on coś knuje dla gazety, czy prywatnie - pomyślał Urbasik, przyglądając się
zadyszanemu interesantowi.
- Szanowny panie, mam placet, ale jeszcze raz proszę o dyskrecję. Zgoda?
- Zgoda - wykrztusił Urbasik, czując, że tym słowem niemal przekracza swoje urzędnicze
kompetencje.
- A więc... - dziennikarz zawiesił głos - ...chodzi mi o ślub pana Jana Kiepury z panną
Martą Eggerth.
Po krzyżu Huberta Urbasika przebiegło lekkie mrowienie. Już wiedział, że na razie nie
rzuci tej cholernej posady, by szukać szczęścia hen, hen, po świecie.
Załatwienie wszystkich formalności okazało się trudniejsze niż początkowo przypuszczano.
Jan Wiktor Kiepura przemeldował się niedawno z Sosnowca do Katowic, by tu nabyć prawa
do zawarcia małżeństwa. W tym mieście bowiem obowiązywały nieco inne przepisy niż w
Zagłębiu Dąbrowskim. Zależało mu również na tym, żeby w gablocie Urzędu Stanu Cywilnego
nie wywieszano ogłoszenia z oficjalnymi zapowiedziami, a ślub odbył się bez rozgłosu i szybko.
Dyspensy od wywieszenia zapowiedzi mogło udzielić tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
lecz narzeczony nie chciał zwracać się do tej instytucji. Za namową Urbasika napisał podanie do
Wojewódzkiego Urzędu Śląskiego o skrócenie terminu zapowiedzi do pięciu dni.
Dyrektor magistratu kazał mimo to wywiesić zapowiedzi w widocznym miejscu.
Następnego dnia o tajemniczym (w założeniu) ślubie wiedział już cały Śląsk. Tytuły w gazetach
głosiły: „Chłopiec z Sosnowca żeni się w Katowicach".
Inne kłopoty miała narzeczona. Okazało się, że Marta Eggerth, mimo iż urodziła się
w Budapeszcie, nie jest obywatelką węgierską. Jej ojciec, Niemiec z pochodzenia, uczynił ją
podopieczną III Rzeszy i choć stale przebywała w Austrii, pozwolenia na jej ślub mógł udzielić
tylko Berlin. Poza tym musiała napisać specjalne upoważnienie dla swego przyszłego męża, by
ten mógł ją reprezentować przed polskimi urzędami.
Czas płynął nieubłaganie. Szybki i bezgłośny ślub okazał się niemożliwy nawet w
Katowicach. Na domiar złego prezydent miasta, doktor Kocur, który miał poprowadzić ceremonię,
był na urlopie i nie zamierzał skracać wypoczynku w Zakopanem nawet z tak niecodziennej
okazji. Chciał go w tym zastąpić wiceprezydent, lecz znający przepisy Urbasik oświadczył, że
jest to niezgodne z pragmatyką. W efekcie pan wiceprezydent obraził się i czekano na powrót
Kocura.
Reporter z gazety „7 Groszy" sobie tylko znanymi drogami odnalazł lokal, gdzie miało się
odbyć przyjęcie dla nowożeńców i ich - jak się dowiedział - trzydziestu pięciu gości. Personel
hotelu „Monopol" również nie był zbyt dyskretny. 31 października 1936 roku, czyli w dzień
uroczystości zaślubin, „7 Groszy" stała się najbardziej poczytną gazetą Śląska.
Jeszcze przed godziną otwarcia magistratu wokół zaczęli się gromadzić się ciekawscy. Na
katowickim dworcu spory tłum oczekiwał porannego pociągu z Budapesztu.
Przed godziną dziesiątą na biurku doktora Kocura zadzwonił telefon. „Narzeczeni już
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jadą.“ Wiadomość natychmiast dotarła do odświętnie ubranych gości z kwiatami, którzy czym
prędzej utworzyli szpaler w korytarzu. Stamtąd zaś, lotem błyskawicy, wieść obiegła czekających
wokół gmachu.
W gabinecie prezydenta czekają rodzice i krewni Kiepury. Czekają fotoreporterzy. Doktor
Kocur machinalnie poprawia krawat. Z korytarza dolatują coraz głośniejsze okrzyki.  
Są. Stoją teraz w otwartych drzwiach gabinetu. Błyskają flesze.  
Ona w białym kostiumie z żabotem. Na głowie ma kapelusz zwieńczony nad czołem filuterną
kokardą, z którego spływa na twarz delikatny, krótki welon. W ręku trzyma kwiaty i niewielką
torebkę.
On w ciemnym garniturze i białej koszuli z szeroko zawiązanym krawatem. Nie ukrywa
swej wysokiej łysiny.Stara się być spokojny.Oboje uśmiechnięci. Z boku, za mistrzem ceremonii,
skromnie stoi Urbasik, który to wszystko przygotował. Może kiedyś opisze? Na razie będzie
urzędowym tłumaczem, bo panna młoda i świadek nie znają języka polskiego.
„Ceremoniant“ odczytuje akt ślubu. Potem prosi o powstanie z miejsc. Teraz mają paść
najważniejsze słowa.
- W obecności świadków zapytuję tu obecnego Jana Wiktora Kiepurę, czy ma wolną i nie
przymuszoną wolę pojąć za małżonkę tu obecną Martę Eggerth?  
Przełknięcie śliny do suchego gardła zadudniło w uszach Jana Wiktora jak odległy grzmot.                                                         
- Tak.
-Zapytuję tu obecną Martę Eggerth, czy ma nie przymuszoną wolę pojąć za małżonka tu
obecnego Jana Wiktora Kiepurę?
Hubert Urbasik tłumaczy na niemiecki.
-Bardzo!
Tłumacz jest skonsternowany.
- Proszę powtórzyć jeszcze raz pytanie po polsku, bowiem ta odpowiedź nie może być
uznana jako bezspornie twierdząca.
W gabinecie wyraźne poruszenie, tłumiony śmiech. Ktoś z obecnych tu mówi po niemiecku.
-Pani Marto, proszę wyraźnie powiedziec „ tak“, bo inaczej ślub będzie nieważny. Wszyscy śmieją się już głośno.
- Tak! Tak! Tak! – mówi Marta wyraźnie, a drżące w jej ręku kwiaty świadczą o wzruszeniu.
Na mocy obopólnego publicznego oświadczenia pobrania się, jak i na mocy obowiązującego
Kodeksu Cywilnego jesteście prawomocnymi małżonkami.
Mistrz ceremonii prosi teraz o obrączki. Ręce Kiepury błyskawicznie obiegają wszystkie
kieszenie garnituru. Twarz ma kredowo-białą. Wolno obraca się do tyłu i rozkłada ramiona w
bezradnym geście. - Chyba zgubiłem - mówi cicho. Z poczuciem winy wbija wzrok w podłogę.
Po wszystkich zakamarkach gabinetu burmistrza zaległa denerwująca cisza, pełna wyczekiwania.
Marta stara się ukryć uśmiech. Kładzie swój bukiet ślubny na krześle, otwiera torebkę i wyjmuje
etui z dwoma złotymi krążkami. Jest kobietą i nie zapomniała o najważniejszym.
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W filmie Ein Liedfür Dich, który w Polsce wyświetlano pod tytułem Zdobyć cię muszę, Jan
Kiepura wylansował jeden z największych przebojów swojego repertuaru - piosenkę Bronisława
Kapera, z polskim tekstem Marceli Halicz: Ninon, ach uśmiechnij się... Teraz już wszyscy
wiedzieli, dla kogo śpiewał:
Uśmiech twój ma niepojęty czar,
wzniecił w sercu moim pragnień żar.
Nagle bez słów odeszłaś ty
i prysły złudne sny.
Raz wzbudzona miłość w sercu tli.
Gdzież cię szukać, gdzież, ach, powiedz mi.
Przyzywam cię piosenkę tą
Czy słyszysz mnie Ninon?
Ninon, ach, uśmiechnij się.
Urok twoich ust oczarował mnie.
Chcę cię całować, Ninon,
wysłuchaj mnie.
Ty nie wiesz, mała Ninon, że kocham cię!
Ninon, ach, uśmiechnij się...
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W kilka godzin po otrzymaniu wyciągu z aktu ślubu Edward Szubert mógł już wręczyć
Marcie Kiepurowej jej pierwszy polski paszport, na który następnego dnia po weselu wyjechała
wraz z Janem do Berlina. Operatywny redaktor Szubert, załatwiający formalności związane ze
ślubem Kiepury na polecenie swojego szefa, dyrektora naczelnego koncernu prasowego „IKC"
Mieczysława Dobiji, zaprzyjaźnionego ze śpiewakiem, mógł z czystym sumieniem powiedzieć,
że działał z szybkością maksymalną.

											

X. Hurra, Kiepura!

Pod koniec września 1934 roku, kiedy to Mein Herz ruft nach Dir pojawił się na ekranach
wielu krajów, a Kiepura pokazał się w nim u boku swojej przyszłej żony po raz pierwszy nasz śpiewak odwiedził Danię. Wielokrotnie odkładana wizyta w tym kraju wzbudziła wśród
Duńczyków początkowo nieufność do informacji - zamieszczonej na pierwszej stronie najbardziej
poczytnego dziennika „Politiken", obwieszczającej wielkimi literami: „NU KOMMER JAN
KIEPURA" - wraz z dużą fotografią artysty.
Anna Iwaszkiewiczowa, mieszkająca wówczas w Kopenhadze, miesiąc później opisała tę
wizytę: „Urzędniczka na poczcie, która przyjmowała nadawaną z poselstwa depeszę Kiepury w
sprawie terminu wygodnego mu na oficjalne przyjęcie, nie wytrzymała i, przerywając zapisywanie
tekstu, spytała: - Przepraszam panią! Czy to na pewno przyjeżdża Kiepura? Czy pani myśli, że w
ogóle będzie można dostać bilety na koncert?"
Występ miał się odbyć w sali „Forum" w Kopenhadze, liczącej siedem i pół tysiąca miejsc,
która była w zasadzie pawilonem wystawowym, a nie salą koncertową. Mimo że wybrano
największe z możliwych pomieszczeń, pierwszego dnia po ogłoszeniu w gazecie wiadomości o
koncercie od piątej rano pod kasą stała kolejka i w południe wszystkie bilety były wyprzedane.
Przez cały tydzień poprzedzający przyjazd Kiepury gazety zamieszczały anegdoty i opowieści
z życia artysty, a kiedy już wyczerpały się pomysły, wyssano z palca nawet taką wiadomość:
„Dowiadujemy się, że rodacy Jana Kiepury wymawiają jego nazwisko z akcentem na pierwszej
sylabie".
Kiedy wreszcie w piątek wieczorem, 28 września, wysiadł na dworcu z pociągu, policja
musiała trzymać w ryzach falujące tłumy. Wywiady z dziennikarzami trwały prawie 4 godziny.
„Zadawano mu najbardziej nieoczekiwane, nieraz kłopotliwe pytania. Podziwialiśmy jego
dowcip, bystrość odpowiedzi, błyskawiczną orientację i prostotę we wszystkim, co mówił o sobie.
Wzruszył nas tym, co i jak mówił o Polsce. Jeszcze na dworcu, kiedy proszono go, żeby pozwolił
dokładnie się obejrzeć, bo wszystko to musi być opisane, pokazując obuwie powiedział: Buty
warszawskie - najlepsze na świecie! Wszystkim dziennikarzom pokazywał fotografię swojego
hotelu w Krynicy, zachwalając piękno okolic, skuteczność kuracji, jednym słowem, robiąc
niesłychaną reklamę królowej wód polskich".
Sobotni koncert w kopenhaskiej hali „Forum" nie odbiegał swoją atmosferą od wielu
innych, w których występował Kiepura w pozostałych stolicach europejskich przed wybuchem II
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wojny światowej.
„Trudno wyobrazić sobie imponujący widok, jaki przedstawiało „Forum" w pamiętny
wieczór pierwszego koncertu. Olbrzymi tłum wibrujący pełnym napięcia oczekiwaniem,
rozfalowany, jak wielki łan zboża. Oczekiwanie trwa dość długo, atmosfera przesycona jest
elektrycznością. Wreszcie drzwi na estradę otwierają się, burza oklasków, to on, wreszcie on
we własnej osobie. Publiczość duńska szaleje za filmami Kiepury (nie wiadomo dlaczego nie
docenianymi u nas). Jest artyście wdzięczna za te chwile radości, słonecznej pogody, które im
dał we wszystkich swych pełnych uroku kreacjach, więc wita go jak dawnego, ukochanego
przyjaciela.
Program składa się wyłącznie z arii operowych: Aida, Tosca, Cyganeria, Halka (oczywiście
po polsku), Manon, Turandot. Wszystko wykonane z wysokiej miary artyzmem wzbudza zachwyt
i podziw krytyków, którzy nazajutrz podnosić będą w recenzjach nie tylko zalety wspaniałego,
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pełnego metalicznego brzmienia głosu Jana Kiepury, ale właśnie to: artyzm wykonania.
Opanowanie głosu, niezrównane piano w arii Manon, wielką dyscyplinę artystyczną, którą się
czuje w każdej frazie, w każdej niemal nucie. Ale szeroka publiczność czeka na swoje ukochane
przeboje filmowe: Ninon, Heute Nacht..., Mein Hertz ruf t nach Dir.
To wszystko muszą usłyszeć i nie odejdą za nic na świecie, póki się tym nie nacieszą. Zresztą
nie tylko ta bezimienna publiczność upomina się o piosenki z filmów; w pierwszym rzędzie siedzi
z córkami poważna matrona, księżna Helena, bratowa króla, i upomina się koniecznie o Mein
Hertz ruft nach Dir. Co tu gadać, i my porwani ogólnym zapałem, krzyczeliśmy z całych sił:
Ninon!!!
Po kilkunastu bisach publiczność nie tylko się nie uspokaja, ale szaleje coraz bardziej.
Tłum otacza estradę, krzyczy już nie «brawo», a «hurra». Setki rąk wyciągają się do artysty.
Kiepura serdecznie ściska te wszystkie dłonie, ale to nie każdemu wystarcza: w pewnej chwili
przez tłum przedziera się jakaś młoda panienka, wskakuje na estradę i bez ceremonii rzuca się na
szyję ucieleśnionemu królewiczowi z... ekranu (...)
W poniedziałek wypadł uroczysty jubileusz założenia pisma „Politiken" (...) O godzinie
pierwszej salony redakcyjne pełne były kwiatów i gości, ale w chwili kiedy zjawił się Jan Kiepura,
jubileusz zasłużonego pisma zamienił się w uroczystość na jego cześć. Wszyscy rzucili się do
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niego z okrzykiem: «hurra, Kiepura!» Po chwili otoczył go tłum panienek, pracowniczek biura
„Politiken", błagając o zaśpiewanie choć jednej ze sławnych piosenek filmowych. Zaskoczony
tym artysta śmiał się i wymawiał, mówiąc, że nie zabrał głosu ze sobą. Nie mógł się jednak oprzeć
prośbom tylu wielbicielek, pośród których było kilka rzeczywiście uroczych. Wszedł na krzesło i
bez akompaniamentu zaśpiewał Heute Nacht, potem Mein Hertz. Scena żywcem wyjęta z filmu:
śpiewający artysta otoczony grupą dziewcząt, a na podwórzu, na które wychodziły okna pokoju,
tłum ludzi; w każdym oknie kilkupiętrowej kamienicy wychylające się głowy zachwyconych tym
niespodziewanym koncertem.
Podobna scena powtórzyła się nazajutrz w wielkim browarze, którego właściciele, znani
potentaci kopenhascy, fundatorzy wspaniałej «Gliptoteki», wydali na cześć Jana Kiepury
śniadanie. Wstrzymano na pół godziny prace w fabryce i tłum robotników z zachwytem słuchał
naszego artysty, który zaśpiewał im kilka piosenek. Na zakończenie powiedział: wasze piwo jest
co najmniej tak dobre, jak mój śpiew.
We wtorek, 2 października, odbył się drugi koncert, na którym doszło do takiego entuzjazmu,
że całowali uwielbianego artystę po rękach..."
Rok później wszedł na ekrany następny film z Janem Kiepurą i Danielle Darrieux Ich liebe
alle Frauen (Kocham wszystkie kobiety). I oto od 1935 roku zaczął rozbrzmiewać w całej Europie
nowy przebój Kiepury, piosenka autorstwa Roberta Stolza, z polskim tekstem Marceli Halicz:
Brunetki, blondynki. Obok Ninon zajęła ona najważniejsze miejsce w repertuarze nieoperowym
śpiewaka, podnosząc jego popularność do zenitu. Teraz już rzeczywiście Jan Kiepura był nie tylko
artystą-śpiewakiem - był idolem piosenkarskim i filmowym w dzisiejszym tego słowa znaczeniu.
A ulica powtarzała za nim:
Brunetki, blondynki,
ja wszystkie was dziewczynki
całować chce.
Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię,
tę kochać chcę.
Bo ta jedyna, słodkousta ma dziecina,
Jej całus znam i dlatego tylko jej jedynej serce dam...
Mimo szalejących tłumów brunetek i blondynek znalazła się taka, która nie tylko nie uległa
czarowi śpiewającego Jana, lecz wręcz twierdziła, że nigdy o nim nie słyszała. Tą kobietą była
Apolonia Chałupiec - największa polska gwiazda kina niemego, starsza od Kiepury o pięć lat.
O tym, jak doszło do ostrego starcia między Polą Negri (dlaczego panna Chałupiec przybrała
ten nieco murzyński pseudonim - trudno dziś powiedzieć) a nowo kreowanym gwiazdorem
filmu dźwiękowego, wspominał nasz wybitny baryton, Jerzy Czaplicki, świadek wydarzenia i
wieloletni przyjaciel Kiepury.
„W 1936 roku wyjechałem z grupą znanych artystów: Halszka Buczyńska, Loda Halama,
Jan Kiepura, Chór Dana z Mieczysławem Foggiem - na zagraniczne tournee. (...) Konferansjerkę
w naszym programie miała prowadzić przebywająca wówczas w Berlinie Pola Negri, która
zrezygnowała jednak z tej funkcji, zobaczywszy plakaty reklamujące imprezę. Oto połowę
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wielkiego afisza zajmowało nazwisko Kiepury, a pod nimi małymi literkami wypisano nazwiska
pozostałych polskich wykonawców, wśród nich jej.
Napięcie między Polą Negri i Kiepurą spotęgował jeszcze zgrzyt towarzyski, jaki miał
miejsce w czasie koktajlu w polskiej ambasadzie. Sekretarz naszej placówki zwracając się do
Kiepury, powiedział: - Mistrzu, chciałbym pana przedstawić Poli Negri. - Kiepura udając, że nie
wie o kogo chodzi, zapytał: - A kto to jest? - Po czym zgodził się być przedstawiony aktorce.
Pola Negri słyszała rozmowę Kiepury z sekretarzem ambasady i gdy przy prezentacji padło
nazwisko śpiewaka, zapytała: - Kiepura? Czym się pan zajmuje? - Mistrz Jan siląc się na dowcip,
odpowiedział: - Niektórzy mówią, że śpiewam... Na to Pola Negri: - Doprawdy? Nie słyszałam.
Janek zawsze mi imponował autodyscypliną bliską ascezy - wspominał dalej Jerzy
Czaplicki. - Prowadził bardzo higieniczny tryb życia. Nie pił, nie palił. Ja przeciwnie - paliłem
przez cały okres kariery. Skonstatowałem nawet, że papierosy wysuszają mi zafiegmienie.
Oczywiście daleki jestem od namawiania śpiewaków do palenia, bo papierosy między innymi
skracają oddech.
Kiepura zdradził mi pewien sekret. Zacznę od tego, że przemyślny chłopiec z Sosnowca
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twierdził - i słusznie - że po to, aby rozgrzać struny głosowe, wcale nie trzeba śpiewać pełnym
głosem, ani nawet stosować piana. I tu zbliżam się do sedna sekretu: Janek kazał mi wyciągać
chusteczką język na zewnątrz i wydawać dźwięki podobne do operowania falsetem.
Dowodził, że w tej sytuacji struny schodzą się i natężają tak, jak to się dzieje podczas
śpiewania, tylko że bez użycia siły. Zacząłem stosować tę metodę i rychło przekonałem się o jej
skuteczności.
Co się tyczy cech osobistych Janka, to bywał on trochę niezrównoważony. Przykład: gdy
przyjechał do Hollywood kręcić filmy, z miejsca naraził się realizatorom i pracownikom na planie.
Jeśli ktoś zapalił w jego obecności papierosa, robił z tego powodu nieomal awanturę. Doszło do
tego, że na bankiet wydany z okazji ukończenia filmu nie zaproszono Kiepury. Gdy w tej sprawie
interweniował sekretarz śpiewaka, Pięta, dyrekcja wytwórni odpowiedziała dyplomatycznie, że
na party przyjdzie wielu palaczy..."
Kiepura narażał się wielu osobom nie tylko z powodu swoich wystąpień natury towarzyskiej
czy obsesyjnej wręcz nienawiści do tytoniowego dymu. To, co przynosiło mu bajeczną wręcz
popularność - czyli film i piosenki - dla wielu stanowiło przedmiot krytyki.
W polskim środowisku muzycznym nierzadko miano mu za złe, że z tak pięknie rozpoczętej
kariery operowej zboczył ku lekkiej muzie, filmowi i piosenkom. Mit Wielkiej Sztuki nie
pozwalał na tolerancję. Solą w oku były owe słynne występy Kiepury na dachach samochodów
czy w oknach balkonowych, gdzie śpiewał swoje przeboje dla rozentuzjazmowanych tłumów.
Nawet tak przychylny mu początkowo Mateusz Gliński, który swego czasu starał się ułatwić mu
start operowy, wspominał potem z pewną niechęcią: „Był gorąco oklaskiwany w operze i salach
koncertowych, kiedy śpiewał arie i pieśni, ale owacje dochodziły do zenitu, kiedy produkował
się w lekkich piosenkach i w szlagierach filmowych. Na takich koncertach widziało się tłumy, ale
byli to przeważnie ludzie specjalnego pokroju, często typki jak żywcem wykrojone z felietonów
Wiecha. (...) Zdarzało się, że po długiej, hałaśliwej owacji wynoszono Kiepurę na rękach do
jego samochodu, umieszczano go na dachu i zmuszano do dalszych bisów (...) W okresie tych
niepospolitych triumfów zaczął ulegać pokusie łatwych powodzeń. Nie zajął stałego i przodującego
stanowiska w żadnym teatrze operowym, nie miał stałego kontraktu z żadną z wielkich wytwórni
gramofonowych (...) Janek nie dał się nikomu osiodłać, a sam nie umiał pokierować swoim
życiem..."
Czy rzeczywiście?
Istniał wówczas, utrwalony przez tradycję, wzorzec prawdziwego artysty: człowieka
skromnego, pracowitego, przesiąkniętego ideałami Sztuki, której podporządkowywał on życie
prywatne, każdego dnia doskonaląc coraz bardziej swoją twórczość, psychikę i niesforne ciało.
Wzorzec wyjęty z romantyzmu, a sięgający korzeniami jeszcze głębiej w historię.
W latach trzydziestych notowano dopiero początki dominacji mass mediów, dopiero
zaczynał się kształtować pierwowzór przyszłego idola telewizyjno-płytowego drugiej połowy
naszego stulecia, kiedy to oswajano się z rewolucją młodzieżową Beatlesów, a lekka muza i
chrypka Armstronga nie drażniła subtelnych uszu koneserów. Wtedy jednak Kiepura dopiero
przecierał szlaki dla tolerancji masowych gustów wśród grona wyznawców Sztuki.
Jego postawa życiowa, kiedy znalazł się u szczytu powodzenia, była niejako zaprzeczeniem
romantycznego wzorca artysty. Upajał się entuzjazmem „gawiedzi", mówił głośno o pieniądzach
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(które zresztą do dziś stanowią w Polsce temat wstydliwy w rozmowach ludzi z elity artystycznej),
chwalił się i był dumny ze swojego powodzenia. Po prostu był sobą - Chłopcem z Sosnowca,
który zrealizował dziecięce marzenia o sławie i dobrobycie. Bo Kiepura nie marzył chyba o
doskonaleniu Sztuki i wznoszeniu jej na wyższy poziom, niż była w momencie jego narodzin.
Nie chciał tworzyć sztuki dla sztuki. Jego śpiew stanowił środek do celu, jakim była popularność,
uznanie i możliwość korzystania z dobrodziejstw doczesnego życia. Chciał być KIMŚ: ważnym,
lubianym, wyniesionym ponad przeciętność i codzienność. A to wzbudzało u niektórych otwartą
niechęć, a czasami i złośliwość.
Znamienne było wydarzenie, o którym opowiadał cytowany przed chwilą Mateusz Gliński.
Otóż na jednym z przyjęć, jakie wydawał w Warszawie z okazji przyjazdu znanych artystów jako
szef „Muzyki" - gościł wielkiego pianistę Aleksandra Braiłowskiego. Kiedy artysta skończył grać
chopinowską Balladę, w drzwiach salonu Glińskiego ukazał się Kiepura. „Już na progu oznajmił,
że przychodzi wprost od prezydenta Mościckiego, który będzie niebawem telefonował do niego
w bardzo ważnej sprawie. Zdarzyło się, że wśród gości był mój przyjaciel Leon Orlański, dyrektor
naczelny Philipsa w Warszawie (...) Zainstalował on u mnie najnowszy model transmitera;
skomplikowana aparatura umieszczona została w pokoju sypialnym, a głośniki ustawione były w
salonie. Po produkcji Braiłowskiego Leon zaczął nadawać wieczorny komunikat Polskiego Radia.
Ale po kilku wiadomościach goście moi usłyszeli »specjalną wiadomość z ostatniej chwili«.
Brzmiała ona mniej więcej tak: »Nasz sławny tenor Jan Kiepura został wezwany na Zamek
Królewski i odbył dłuższą rozmowę z Prezydentem Rzeczypospolitej, Ignacym Mościckim.
Treść nie została podana do publicznej wiadomości, ale z poważnego źródła dowiadujemy się,
że wielki artysta zostanie powołany niebawem na jedno z najwyższych stanowisk państwowych.
Jest również możliwe, że obejmie jedną z czołowych placówek dyplomatycznych".
W salonie zawrzało. Zwracano się o bliższe informacje do Janka, ale on stał blady,
przerażony i milczał uparcie. Po chwili opuścił nas (...) Kawał udał się też i dlatego, że Kiepura
nie krył się ze swoimi aspiracjami politycznymi. Mawiał nieraz, że mając tak wielką popularność,
mógłby zrobić dla swego kraju wiele więcej..."
Stosunek naszej elity muzycznej do działalności Jana Kiepury bardzo dobitnie zarysował
w jednym ze swoich pierwszych felietonów w 1937 roku Zygmunt Mycielski. Trzydziestoletni
wówczas krytyk i kompozytor powrócił niedawno do kraju po studiach w Paryżu i obracał się
w kręgu wielbicieli Karola Szymanowskiego i awangardy muzycznej. Jego tekst Niezwykłe
enuncjacje muzyczne wielkiego tenora, opublikowany w „Kurierze Porannym", stanowi niejako
podsumowanie tego, co i w jaki sposób mówiono o Kiepurze w stołecznym światku muzycznym.
„W apartamencie hotelowym przyjął pan Kiepura grupę dziennikarzy łasych na sensacyjne
nowiny. Sensacji istotnie nie brakło. Engagement na trzy sezony do nowojorskiej opery
Metropolitan House, od marca tournee wraz z całym zespołem tej opery po Ameryce, bliska
premiera ostatniego filmu Czar walca, na którą zapowiedzieli w Wiedniu swe przybycie Kanclerz
i kardynał Innitzer, skargi na podatek dochodowy z „Patrii", oświadczenie, że najzabawniejszą
naszą cechą narodową jest zarozumiałość - "wszystkim tym się cieszymy lub martwimy, ale
najbliższy sercu jest nam cel najbliższego koncertu (wysoki protektorat objął marszałek Śmigły),
na którym Kiepura śpiewa na Fundusz Obrony Narodowej.
Nie jest to pierwszy obywatelski i partiotyczny gest pana Kiepury. Jego naprawdę duże
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dochody płyną do kraju, a takich Polaków jest niewielu. Serce rośnie, „Patria" rośnie! Pan
Kiepura wie sam najlepiej, jak takich drożdży nam trzeba, bo objechawszy świat, patrzy smętnie
na wszystko, co u nas jest ubogie. Po prostu ciągle u nas mało tej forsy!
To jedna płaszczyzna sprawy. Ale przechodząc do dziedziny muzycznej, rzecz się ma inaczej.
Cieszę się, że Pan Kiepura porywa tłumy Rigolettem, Trubadurem, Turandotem, Cyganerią,
Toską, Manru i tą przepiękną Carmen Bizeta. To ma Ameryka, a i my może go usłyszymy - może,
może w Operze Warszawskiej. Pomimo to jednak nieśmiało wtrąciłem pytanie o wielki program
klasyczny z Mozartem, Gluckiem, Haendlem i Bachem. Bo ostatecznie oni też pisali arie i to nie
najgorsze.
Usłyszałem kawałeczek zdania: „...nie leży mi...", co ma oznaczać, że ten repertuar gdzieś
nie leży. Po namyśle doszedłem do przekonania, że ponieważ repertuar ten leży na pewno w
skali wielkiego głosu pana Kiepury, więc widocznie nie leży mu w sercu ani w upodobaniu? Nie
leży na linii artystycznych dążeń, gustów i możliwości mistrza Jana. I to mnie zmartwiło. Bo
właściciel tego głosu i popularności mógłby niejedno z wielkiej sztuki przemycić. A wtedy służąc
nadal sobie, służyłby i muzyce.
Może zawisły w powietrzu moje nie wymówione pytania, bo nagle się pan Kiepura
zapalił, zupełnie niespodziewanie oświadczając, że z Szymanowskim wszyscy przesadzają. Więc
nareszcie jest mowa o sztuce! Ale pan Kiepura aż powstał i podniósł głos. To były oficjalne
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enuncjacje. Padło na nas milczenie. Pan Kiepura nawet słyszeć nie może zestawienia: ChopinSzymanowski z pominięciem Moniuszki. To ma być narodowa niewdzięczność wobec autora
Halki. Za jedną arię z tej opery odda pan Kiepura całą twórczość Szymanowskiego. Oświadcza
to prawie ostro, potem się trochę niby cofa, mitygowany przyznaje nawet, że Szymanowski jest
muzykiem, że słyszał «tego Rogera». Nie pytam, co jeszcze słyszał i milczę, słuchając dalej z
obowiązku dziennikarskiego.
Każdy lubi, co chce. Ale pan Kiepura oświadczył równie oficjalnie z estrady, że piękna
jest pieśń Marczyńskiego Na ust koralu. Tu już trzeba precyzować. Słuchają go rzesze, dla nich
śpiewa. Twierdzę, że takimi enuncjacjami pan Kiepura bałamuci i wykrzywia pojęcie estetyczne
rzesz w niego wpatrzonych.
Wielu wielkich wirtuozów wyśpiewywało lub wygrywało ohydne i tandetne programy.
Ale każdy z nich, nawet Heifetz, nawet Caruso, okupywał to przynajmniej kilku arcydziełami z
wielkiej literatury klasycznej czy współczesnej.
Pan Kiepura wie chyba, że Na ust koralu jest artystycznie ohydną szmirą. Jeżeli tę
piosenkę śpiewa, to niech to będzie ustępstwem. Takie rzeczy bywają oklaskiwane, wiemy to
wszyscy, niestety. Ale chodzi o hierarchię, o godność i szacunek. Muzyka nie jest i nigdy nie była
businessem. Mozart, Bach i Debussy nie wnosili kapitałów, a jednak mieli jakąś wartość. Myślę,
że gdyby pan Kiepura lubił czytywać sobie do poduszki pieśni Schuberta, Schumanna, Brahmsa i
Wolffa, to by może przeszedł potem na klasyków i doszedł wreszcie do współczesnych. A wtedy
śpiewałby inne programy, trochę inaczej i pierwsi wynieślibyśmy go na rękach my, zatwardziali
grzesznicy.
W innych krajach wszystko ma już swoje ustalone miejsce. Jest tam też owo tłumne,
gwarne i entuzjastyczne miejsce dla obsypywanego złotem Jana Kiepury. Nie pisałbym tam
tyle o tym. Ale u nas jest jeszcze zamieszanie w miejscach poświęcoych sztuce. Dlatego piszę,
twierdząc, że pan Kiepura służy muzie nieładnej, nieraz wulgarnej, często muzie najzwyklejszej
i najbanalniejszej, muzie pochodzenia włoskiego, którą atramentem wykarmił Puccini i z którego
resztki bywają jeszcze gorsze. Temu kilka lat grupa muzyków czekała na powrót wielkiego
pewnego muzyka z koncertu Kiepury. Muzycy byli wtedy krytycznie usposobieni do produkcji
mistrza Jana. Ale młodość zagalopowuje się łatwo i posuwa aż do twierdzeń, że Kiepura »nie ma
głosu«. W taką atmosferę wszedł ten, którego nazywamy »wielkim muzykiem«. Wracał trochę
zmęczony i mówił, zdejmując płaszcz: »Ale nie, moi drodzy, Kiepura wcale tak źle nie śpiewa«.
Tym powiedzeniem osadził nas wszystkich krytyków Kiepury, Karol Szymanowski.
Tłumy wiwatowały dalej na cześć mistrza Jana, gdy wieszał na haczyku w dawnej »Astorii«
swój płaszcz".
Zygmunt Mycielski, pisząc o zbliżającej się premierze nowego filmu Kiepury, pomylił
tytuły: chodziło nie o Czar walca, ale Czar cyganerii (Zauber der Bohemę). Film ten, nakręcony
w 1937 roku w Austrii przez wytwórnię Cine - Opera, reżyserował Gera von Bolvary. Kiedy
ukazał się na polskich ekranach, tygodnik „Kino" tak go ocenił:
„Romantyczna powieść Murgera z życia cyganerii znęciła już kiedyś Pucciniego do
zilustrowania jej piękną muzyką operową. Gdy filmowcy wiedeńscy zabierali się do kręcenia
Czaru cyganerii - scenariusz opracowano już raczej według libretta operowego. Pomimo to żyje
w tym filmie Murger i jego wdzięk nieśmiertelny.
99

100

Największą jednak atrakcją tego obrazu jest udział w nim Marty Eggerth i Jana Kiepury.
Marta Eggerth nie tylko pięknie śpiewa, ale jest ona jednocześnie wybitnie utalentowaną aktorką.
Sceny dramatyczne w jej ujęciu są pełne wyrazu i siły, wzruszają głęboko i prawdziwie.
Kiepura jest zbyt wielkim śpiewakiem, by nie miało to w nim stworzyć pewnej
jednostronności talentu. Nie dając, jako aktor, nic poza poprawnością - wynagradza to jednak
sowicie swym cudownym głosem. Jak na film stworzony dla dwóch tak znakomitych gwiazd Czar cyganerii jest wyjątkowo starannie i ładnie opracowany".
Podczas Wystawy Światowej w Paryżu, w połowie października 1937 foku, wystąpiła na
trzech koncertach Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga.
Solistami zaś byli: śpiewaczka Ewa Bandrowska - Turska, pianista Henryk Sztompka, a na
ostatnim z tych koncertów wystąpił Jan Kiepura. Prasa francuska uznała naszą orkiestrę za
jedną z najlepszych w Europie (mimo że powstała ona zaledwie dwa lata wcześniej, a więc była
zespołem bardzo młodym), zaś Kiepura mógł odnotować w swojej karierze zdarzenie, o jakim się
nie śniło nawet twórcom najwymyślniejszych anegdot muzycznych.
Historyk polskiej radiofonii,  Maciej Józef Kwiatkowski, zanotował: „Koncerty cieszyły
się dużym powodzeniem - w loży honorowej zasiadł prezydent Francji Lebrun. Gdy na bis Jan
Kiepura wykonał swoje popisowe Umarł Maciek, umarł, prezydent Lebrun wstał w loży, a
Gwardia Narodowa sprezentowała broń. Być może skoczny mazur skojarzył się prezydentowi
z Mazurkiem Dąbrowskiego - w każdym razie w podniosłym nastroju cała sala z prezydentem
na czele na stojąco wysłuchała Maćka i był to niecodzienny hołd dla polskiej muzyki, światowej
sławy polskiego tenora i stającej się sławną Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją
Grzegorza Fitelberga".
Taki ślad po tym zdarzeniu pozostawił kronikarz. Spójrzmy teraz, jakie odbicie znalazło
ono w książce wspomnieniowej Stanisława Broniewskiego Przez sitko mikrofonu. Przytaczam
tu wszystko, co Broniewski zapisał na temat występu Kiepury na Wystawie Światowej, bowiem
przy braku innych świadectw drukowanych oba te zapiski, dokonane z zupełnie odmiennych
punktów widzenia, tworzą już dziś historię.
„Również sporo pochwalnych słów skierowuje paryska prasa pod adresem solistów,
zwłaszcza Bandrowskiej i Sztompki. Mniej uwagi zwraca trzeci solista, którego repertuar znany
jest za granicą bez żadnej zmiany od kilku lat. A właśnie pozyskanie tej gwiazdy i uzgodnienie
warunków finansowych przysparzało organizatorom najwięcej kłopotu. Fitelberg z Rudnickim
musieli sporo czasu antyszambrować w apartamentach hotelowych, zanim mogli dostąpić
zaszczytu powitania gwiazdy w piżamie i wysłuchania na stojąco warunków dotyczących
wysokości honorarium, reklamy, terminów prób itp. Po koncercie, na bankiecie urządzonym
przez ambasadę polską, gdy atmosfera stała się bardziej swobodna, Rudnicki zapytał Kiepurę:
»Panie Janie, niech mi pan powie, dlaczego pan jest taki, jaki pan jest?« - »A kto może sobie
pozwolić, żeby być takim, jak nie ja?« - odpalił mistrz z miejsca".
Wiele mówi o Kiepurze, jego stosunku do pracy, poczuciu wartości zawodowych, godności
i o spojrzeniu na polski teatr operowy - jego list, który wiosną 1938 roku wysłał do Stanisława
Gruszczyńskiego. Ongiś konkurował z Gruszczyńskim na scenie Opery Warszawskiej w partiach
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tenorowych. Ten starszy o 11 lat od Kiepury wielki polski śpiewak uważany był także za
wybitnego aktora, samorodny talent sceniczny. Zdarzyło się, że w Teatrze Polskim w Warszawie
Junosza - Stępowski grał Otella, zaś w Operze tegoż Otella, ale muzycznego - Verdiowskiego,
śpiewał Gruszczyński. I kreację aktorską śpiewaka wielu uznało za ciekawszą od dramatycznej
wersji Junoszy - Stępowskiego. Podpatrując Gruszczyńskiego, w latach dwudziestych uczył się
śpiewaczego zawodu Kiepura. A teraz, stojąc u szczytu sławy, pisał:
„Kochany Panie Stanisławie!
Prosi mnie Pan o kilka słów o Panu do Pańskiej książki Jubileuszowe gawędy. Otóż, muszę
Panu donieść, że w roku 1924, 1925 i w późniejszych latach, kiedy przyjeżdżałem na krótko
do Warszawy, byłem prawie codziennym bywalcem Opery Warszawskiej, szczególnie kiedy
występował Pan. Pamiętam dokładnie wszystkie Pańskie kreacje, np. Pańskiego Don Jose w
Carmen.
Nie dalej, jak przedwczoraj śpiewałem w Operze Wiedeńskiej Carmen po raz pierwszy.
Dużo, bardzo dużo było w tym przedstawieniu Gruszczyńskiego. Widziałem Carmen prawie
na wszystkich scenach świata, ale żaden Jose nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak Pański.
Pamiętam Pańskiego Raoula w Hugenotach, w tym sławnym duecie górne tony po prostu »stały«
na widowni, a Pański Otello jest najlepszy aktorsko, jakiego widziałem na świecie.
Pamiętam każdy Pański ruch w Lohengrinie i w rozmowie z Furtwaenglerem powiedziałem,
że ja mam tenora, który najlepiej ze wszystkich wczuwa się w postać Lohengrina, który to robi
z takim opanowaniem i poczuciem godności rycerza nieziemskiego pochodzenia, jak również
z tak wielką dozą liryzmu w miłosnym duecie z Elsą. Furtwaengler był szalenie zaciekawiony,
który to z niemieckich tenorów jest moim ideałem Lohengrina. W całym towarzystwie ambasady,
gdzie rozmowa się toczyła, zapanowało wielkie zaciekawienie i różni dyplomaci, jak również
piękne hrabiny prześcigały się w podawaniu nazwisk mojego idealnego Lohengrina. Odkryłem
im tajemnicę, że tym idealnie scenicznie i głosowo Lohengrinem byli: Polak, nazwiskiem
Stanisław Gruszczyński i Pertile. Wywiązała się dyskusja, w której szczególnie zaciekawiony
był Furtwaengler, specjalnie interesując się Pańską osobą.
Aby, drogi Kolego, dać Panu kompletny obraz roli, jaką dla mnie Pan odegrał, muszę dodać
jeszcze parę słów. Zanim byłem Pańskim kolegą na deskach Opery Warszawskiej, odegrał Pan
już rolę dla mnie, kiedy byłem studentem prawa i walczyłem z rozsądkiem, który rozkazywał mi
zostać prawnikiem. Przeciwko temu głosowi rozsądku miałem następujące argumenty. Mówiłem
moim rodzicom, którzy niezadowoleni byli z moich śpiewaczych planów, że to przecież nie jest
taka wielka tragedia zostać tenorem Opery Warszawskiej.
Wprost przeciwnie, mówiłem lamentującej matce, przecież ten Gruszczyński, cóż to za
kariera! Pięć tysięcy złotych miesięcznie bierze, oprócz tego poza operą za każdy występ siedemset
złotych, a może tysiąc. Przecież jeżeli bym był kiedyś pół-Gruszczyńskim, to i tak będzie i mnie,
i wam lepiej aniżeli wtedy, gdybym był marnym prawnikiem w Sosnowcu. Rodzice i koledzy nie
dowierzali, abym mógł zostać tenorem Opery Warszawskiej, a już mowy nie było, abym został
Gruszczyńskim.
Kiedy zaangażowano mnie do Opery Warszawskiej po dwóch z mojej winy nieudanych
audycjach i kiedy po wielu staraniach wystawiono mi legitymację »adept Opery Warszawskiej",
pokazywałem ją moim kolegom jako dowód, że już rzeczywiście jestem w Operze Warszawskiej.
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A gdy ten dowód nie budził całkowitego zaufania, musiałem użyć większych środków na
przekonanie moich kolegów, mianowicie dopuszczałem się kilkakrotnie kradzieży, bardzo
ciekawej kradzieży. Jak pan wie, w operze były na arkuszu papieru wypisywane rozkłady prób. A
więc o godzinie tej i tej, w pokoju takim i takim, próbować będzie Gruszczyński operę,
np. Carmen. Następny numer inna godzina i inny pokój, solista Dobosz, opera taka i taka. Otóż
czatowałem całymi tygodniami, aby był dzień, w którym by było Pańskie nazwisko obok mojego.
I taki arkusz znikał, ja go buchałem i tak od niechcenia podsuwałem moim kolegom: widzisz, tu
Gruszczyński, a tu, w tym samym pokoju, po godzinie próbuję z tym samym akompaniatorem
Fausta, jestem więc na równi potraktowany z Gruszczyńskim. Przyjaciele moi byli wobec takich
dowodów bezradni i wygrażali się: zobaczymy, zobaczymy.
Kochany Panie Stanisławie!
Jest Pan, obok Wacka Brzezińskiego, mojego profesora, kolegi i przyjaciela, w paru
procentach winien temu, że się »puściłem« na śpiew, bo właśnie wtedy Pan stał mi przykładem
przed oczyma. Obok Wacka Brzezińskiego, który mi dał fundamenty zdrowe i dobre, był Pan
jednym z tych, od którego dużo artystycznych walorów sobie przywłaszczyłem. Zresztą w tym
miejscu musiałbym dodać, że nie tylko od Pana, bez Jego wiedzy i woli przywłaszczyłem sobie
dużo rzeczy, a także od wielu kolegów z ówczesnego okresu. Pan jednak siał w pierwszym
rzędzie tych, którzy swymi kreacjami dostarczali mi niezapomnianych przeżyć i miał być dla
mnie wzorem.
Dziś widzę, że opera, która miała tak wielkie tradycje, na której scenach występowali nie
tylko sławni Polacy, ale wszyscy najsławniejsi na świecie, nie może sobie znaleźć prawa do życia
we własnym kraju. Zapewniam Pana, że to się zmieni, bo sprawa Opery Warszawskiej nie jest
tylko sprawą gaży, śpiewaków chóru i orkiestry. Sprawa Opery Warszawskiej jest sprawą kultury
narodu. Społeczeństwo polskie i państwo musi zrozumieć, że jeżeli tak w dalszym ciągu opera
nie dostanie poważnej pomocy, to za rok, dwa nie będzie w ogóle, nawet gdyby się dawało duże
sumy, ani solistów, ani chóru, ani orkiestry, bo nikt nie będzie się chciał uczyć śpiewać, grać,
widząc, że czeka go «kariera» 600 zł albo 200 zł i to często tylko na papierze.
Nie ma na świecie opery prowadzonej za 350 tysięcy złotych. Takiej sztuki nie dokona
żaden dyrektor. Takie stanowisko braku pomocy ze strony państwa i społeczeństwa prowadzi
do zaniku kultury muzycznej w Polsce w ogóle. Musimy sobie powiedzieć, że rezygnujemy
raz na zawsze z wszelkiej kultury muzycznej i śpiewaczej. Że nie potrzeba nam ani następców
Moniuszki, ani Szymanowskiego i że nie potrzebujemy śpiewaków i śpiewaczek, którzy by nieśli
śpiew polski i sztukę polską na szeroki świat i że nie potrzebujemy tej sztuki jako pokarmu
duchowego w samym kraju.
Kochany Panie Stanisławie!
Nie należy czarno myśleć o przyszłości. Społeczeństwo polskie i państwo znajdzie z
powrotem potrzebę placówki kulturalnej, która swym promieniem powoływać będzie do życia
zarówno kompozytorskiego, jak i śpiewaczego. Społeczeństwo polskie lubi dobry śpiew i będzie
chodzić do Opery Warszawskiej, ale będzie do niej tylko wtedy chodzić, gdy będzie stała na
poziomie, jak kiedyś, a będzie mogła stać wtedy na poziomie wysokim, jeżeli dostanie uposażenie,
jak kiedyś miała i jakie mają wszystkie inne opery narodów kulturalnych.
Serdecznie Pana ściskam i do zobaczenia w Polsce w czerwcu lub w jesieni".
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Od wielu lat starał się Kiepura dostać na rynek amerykański. Właściwie to już po udanym
debiucie wiedeńskim, a więc od 1926 roku, myślał o tym, by móc zaprezentować się na scenie
najbardziej wówczas liczącej się w świecie - czyli w nowojorskiej Metropolitan Opera House.
Niewielu polskich śpiewaków znalazło się do tej pory w annałach MET: Marcelina SembrichKochańska, Jan Reszke, Edward Reszke, Felicja Kaszowska i Adam Didur. Właśnie ten ostatni,
śpiewając w MET prawie ćwierć wieku, kiedy zaprzyjaźnił się z Kiepurą w latach trzydziestych,
starał się pomóc młodszemu koledze w utorowaniu drogi na tę scenę. Rekomendacja Didura była
niczym świadectwo najlepszej uczelni.
Co prawda już w 1931 roku podpisał artysta swój pierwszy kontrakt amerykański z Civic
Opera House w Chicago, występując tam kilkanaście razy, a cztery lata później, jesienią 1935
roku, Jan Kiepura nakręcił w USA swój pierwszy film amerykański dla wytwórni Paramount
Picture Give us this night (Pieśń nocy), ale z Chicago i Hollywood do Metropolitan droga była
dłuższa, niż mu się początkowo zdawało. Dopiero dwa lata po filmie, w 1938 roku, mógł po
raz pierwszy wystąpić w legendarnej Metropolitan Opera House. Zadebiutował w styczniu
rolą Rudolfa w Cyganerii. Potem występował w tej operze obok słynnej gwiazdy filmowej i
operowej, Grace Moore, która była sceniczną Mimi. O tych spektaklach Cyganerii opowiadał jego
rówieśnik, Jerzy Czaplicki, który był wówczas solistą Civic Opera w Chicago. (Warto tu dodać,
że Czaplickiego zaangażowała opera chicagowska „w ciemno". Wystarczyło, że Adam Didur
polecił go jako utalentowanego barytona polskiego, i Czaplicki mógł otworzyć sezon 1937/38 w
Aidzie na jednej z największych scen operowych USA. Śpiewał tam nieprzerwanie do 1942 roku,
a jego wspomnienie o Kiepurze i Grace Moore wydaje się tym bardziej wiarygodne, że gwiazda
ta miała zostać żoną Czaplickiego. Zginęła w katastrofie lotniczej w czerwcu 1947 roku).
„W Metropolitan miał Kiepura ciężkie życie z różnych względów. Miedzy innymi dlatego,
że zadarł z Grace Moore, która głosu nie miała nadzwyczajnego, za to bardzo «piekne i mocne
plecy». Właśnie ze względu na ten głos ustosunkowana śpiewaczka, nie chcąc wypaść zbyt nikle
w porównaniu z Kiepurą, załatwiła reżyserię sytuacji mansardowej w I akcie Cyganerii w ten
sposób, że sama śpiewała na froncie sceny, ale wcześniej, podczas arii Kiepury sadowiła się na
krześle w głębi, zmuszając partnera, żeby śpiewał z tej głębi.
Nie na takie jednak kawały można było brać energicznego Jana! Za pierwszym razem
uniósł jedną rękę Mimi, a drugą wziął krzesło i całą sytuację przesunął do przodu. Wobec tego
następnym razem Grace Moore kazała krzesło przyśrubować do scenicznych desek. Nie znała siły
Kiepury: wyrwał krzesło wraz ze śrubami i ponownie znalazł się razem z Mimi przy rampie..."  
Krytyka nowojorska przyjęła polskiego śpiewaka bardzo życzliwie. Na początku 1939 roku
nadal śpiewał w Cyganerii, ale także Don Jose'go w Carmen i księcia Mantui w Rigoletcie. Dla
nowego tenora w MET był to okres trudny i dość kłopotliwy. Bo oto 23 stycznia w Aidzie pojawia
się na tej scenie po pięcioletniej przerwie ulubieniec publiczności, legendarny już włoski tenor
Beniamino Gigli. I występuje jeszcze kilkakrotnie w styczniu i lutym, a słuchacze porównują
Włocha i Polaka.
11 marca spektakl Rigoletta, w którym śpiewał Kiepura obok Lily Pons jako Gildy
i Lawrenca Tibbetta w roli tytułowej, został potajemnie nagrany i po latach trafił na płyty,
początkowo pirackie, a potem wydawane w znanej serii The Golden Agę of Opera.
Tymczasem w Europie gęstniała atmosfera. Jan Kiepura powrócił do kraju.
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W ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny śpiewał w całej Polsce: od Zagłębia
Karwińskiego na Śląsku Cieszyńskim, gdzie występował dla górników w kopalni „Barbara",
i Katowic, do których ściągnęli mieszkańcy z całej południowej części kraju, poprzez Łódź,
Warszawę aż po Gdynię.
29 czerwca na Rynku Starego Miasta w Warszawie Czesław Lewicki dyrygował Wielką
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, a solistami byli Marta i Jan Kiepurowie. Dochód z tego
koncertu, transmitowanego przez radio, przeznaczony został na Fundusz Obrony Narodowej.
Szczelnie wypełniony tysiącami słuchaczy Rynek stał się w trakcie koncertu miejscem wielkiej
manifestacji patriotycznej. Na zakończenie występu warszawiacy śpiewali razem z Kiepurą:
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" i hymn. A w powietrzu wisiała największa wojna w dziejach
ludzkości, której ofiarą miała paść cała Polska wraz z zamienioną w gruzy stolicą.
Podobną manifestacją zakończył się występ Kiepury w Gdyni w lecie 1939 roku. Jego
koncerty na cele społeczne miały już kilkuletnią tradycję. W styczniu 1935 śpiewał w Krakowie
Toskę, a rok później występował na dziedzińcu Zamku Wawelskiego, przeznaczając dochód na
Muzeum Narodowe. Z okazji Dni Morza w 1939 roku śpiewał na Placu Piłsudskiego w Warszawie,
wzbogacając fundusz rozwoju floty polskiej. Potem zbierał pieniądze dla dzieci, które stały się
ofiarami wojny domowej w Hiszpanii, przeznaczał dochód z koncertu w kraju na ofiary powodzi,
śpiewał w Krakowie na Pomoc Zimową dla bezrobotnych, ale o tych gestach, świadczących o
jego poczuciu obowiązku obywatelskiego, jakoś nie wszyscy chcieli potem pamiętać. Zwłaszcza
w Polsce, w pierwszych latach powojennych, kiedy to prasa nazywała go „byłym Polakiem".
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Jego starszy syn, Jan Tadeusz, wspominał już po śmierci ojca: „Był on bardzo wrażliwy na biedę
innych ludzi. Opowiadała nam mama, że kiedy po debiucie ojca w Metropolitan Opera w Cyganerii
w 1938 roku zapytał go pewien dziennikarz, który z występów przyniósł mu najwięcej satysfakcji
- odpowiedział bez namysłu, że każdy z tych, których dochód przeznaczył na biednych. Znając
dobrze swego ojca wiem, że nie była to żadna wypowiedź dla zrobienia sobie reklamy, lecz
całkiem szczere zwierzenie..."
Wrzesień 1939 roku zastał małżeństwo Kiepurów w Paryżu. Jego brat Władysław
wspominał: „Było to w krótki czas po wybuchu drugiej wojny światowej. Jan wstąpił już do
tworzącej się we Francji armii polskiej. Ja jeszcze byłem we Włoszech. Chciałem płynąć do
Stanów Zjednoczonych, ale łudziłem się, że najpierw uda mi się wyciągnąć z okupowanej Polski
i wziąć ze sobą rodziców. Niestety! Miało się to okazać niewykonalne. Pewnej nocy odebrałem
telefon od mego brata z Paryża. Dzwonił właściwie w sprawie ojca i matki, lecz przy okazji dzielił
się swoją oceną sytuacji, co było jeszcze możliwe, gdyż Włochy dopiero później, 11 czerwca
1940, przystąpiły do wojny. Mówił, że był na froncie i widział, jak żołnierze francuscy wychodzą
na przedpole, żeby pić wino z Niemcami w tej »dröle de guerre« (śmiesznej wojnie). W pewnej
chwili zawołał rozgoryczony: »Zobaczysz, że wojnę na koniec wygrają Rosjanie!«"
Tuż przed samym wybuchem wojny ich ojciec, Franciszek Kiepura, wycofał z banku
krakowskiego złożone tam przez Jana złoto i pieniądze, które potem podczas okupacji, na
polecenie syna, przekazywał Radzie Głównej Opiekuńczej w Krakowie na opiekę nad najbardziej
potrzebującymi rodakami. Pomagał także wielu osobom ze środowiska muzycznego. Feliks i
Kazimierz Nowowiejscy w swojej książce o ojcu Dookoła kompozytora wspominali, że: „pan
Franciszek, mimo że finansowo nie przelewało się wówczas nikomu, każdego pierwszego wędrował
na ulicę Pawią i wypłacał do śmierci z własnych zasobów miesięczną pensję ślepnącemu z powodu
jaskry Bolesławowi Wallek-Walewskiemu, kompozytorowi i ulubionemu akompaniatorowi Jasia.
Niemcy skonfiskowali w Krynicy »Olimp« i oczywiście »Patrię«. Gdy stary Kiepura dowiedział
się, że Nowowiejski uległ ciężkiemu atakowi mózgowemu, przez sentyment dla muzyki autora
Legendy Bałtyku opłacił najdroższy szpital w Krakowie, lekarstwa i pielęgniarzy - aby pomóc
biedującej rodzinie."
W 1940 roku Marta i Jan przenieśli się do Nowego Jorku. W sezonie 1941/42 Kiepura
wystąpił jeszcze kilka razy na scenie Metropolitan w Carmen i Tosce, po czym definitywnie
rozstał się z tą operą, śpiewając głównie w Chicago na deskach Civic Opera House. Występował
też w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, by w 1942 roku przekazać ponad 100 tysięcy
dolarów na Fundusz Pomocy Polsce. Audytoria jego koncertów dochodziły do 40 tysięcy
słuchaczy (np. w nowojorskiej Madison Sąuare Garden). Krytycy prasowi twierdzili, że trudno
by znaleźć drugiego śpiewaka, który by mógł w tych latach przyciągnąć na swoje występy takie
tłumy widzów. Impresariem Kiepury był wówczas słynny Soi Hurok (z pochodzenia też Polak).
Występował także w Ameryce Południowej. „Spotkaliśmy się z Jankiem w 1943 roku w
Buenos Aires" - wspominała Wanda Wermińska, z którą Kiepura występował już przed wojną w
Carmen. - „Kiedy dowiedziałam się, że on ma do nas przyjechać, szalałam z radości. Dyrektor
Piergili słyszał Kiepurę w Rio de Janeiro w Manon i tak zachwycił się jego śpiewem, że - choć miał
w swojej kompanii Gigliego, Stefano i Del Monaco - zaangażował Janka na gościnne występy w
Tosce i Manon. Nigdy nie dorównywali Kiepurze, a co dopiero wtedy, gdy był on na szczytach
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doskonałości. Nawet Gigli, nieskory do chwalenia innych, mówił: - Ten chłopak ma piękny głos.
Kiedyś gdy wchodziłam do teatru, portier powiedział do mnie: - Pani Polak już przyjechał.
- Gdy wpadłam zdyszana na scene, Janek ryknal na cala Opera Colon: Wanda, do cholery! - i
padliśmy sobie w ramiona. - Teraz pokażemy, co Polacy potrafią!
I pokazał. Śpiewał przepięknie. Po arii w III akcie najpierw wstała galeria, a później cały
teatr ryczał: «Janek, Janek». Entuzjastyczne recenzje odnotowały ten nowy sukces wokalistyki
polskiej na wieczną pamiątkę.
A w naszych rozmowach powtarzał się jeden temat, który nie dawał Kiepurze spokoju:
co w kraju, co z jego rodzicami, zwłaszcza niepokoił się o życie matki, której - ze względu na
żydowskie pochodzenie - w każdej chwili groziła śmierć z ręki hitlerowców".
Matka ukrywała się najpierw w Krakowie, a potem, już ciężko chorą, przewieziono do
Końskich koło Kielc, gdzie ostatnie miesiące życia spędziła u Heleny Kiepury-Kuc, stryjecznej
siostry Jana. W Końskich zmarła 28 listopada 1943 roku i tam została pochowana. Ojciec,
Franciszek, przeżył całą wojnę w Krakowie i umarł w Krynicy 2 lutego 1951 roku, gdzie też
jest jego grób. Brat Władysław zamieszkał od czasu wojny w USA i jako „Ladis" Kiepura dał
się poznać amerykańskiej publiczności operowej. Między innymi śpiewał Stefana w premierze
Strasznego Dworu na scenie Civic Opera w Chicago, która odbyła się 26 marca 1941 roku pod
dyrekcją Jerzego Bojanowskiego, z Jerzym Czaplickim w roli Zbigniewa.
Początki kariery śpiewaczej Władysława Kiepury sięgają lat trzydziestych. Brał udział w
premierze Halki w Hamburgu w 1935 roku, śpiewając partię Jontka po polsku, a zaczynał swoje
występy operowe, podobnie jak i brat, rolą tytułową w Fauście. W 1936 roku nagrał pierwsze
płyty dla „Odeonu", rok później wystąpił w polskim filmie Halka w reżyserii Juliusza Gardena,
który przeniósł na ekran naszą operę narodową, powierzając rolę Jontka Władysławowi Kiepurze.
Przybrał on pseudonim artystyczny „Ladis", chcąc podkreślić swoją niezależność względem
sławnego brata, lecz mimo ponoć równie pięknego głosu, Władysławowi nie udało się zrobić
większej kariery. Niektórzy twierdzili, że przeszkodą był tu także niski wzrost Ladisa.
Dla Marty i Jana Kiepurów rok 1944 był przełomowym w kronice rodzinnej. Na świat
przyszedł ich pierwszy, syn: Jan Tadeusz (sześć lat po nim urodził się drugi: Marian Wiktor).
Jednocześnie z narodzinami Jana - juniora jego rodzice inwestują spory kapitał w produkcję i
wystawienie na Broadwayu operetki Wesoła wdówka Lehara. Główne role Wdówki i Daniła - zagrali
oboje. Przez dwa lata „Wdówka" nie schodziła z afisza, odnosząc duży sukces komercyjny: około
900 przedstawień, na których Kiepurowie zarobili podobno blisko milion dolarów. A w III akcie
hrabia Daniło nieodmiennie wplatał w akcję śpiewanego po polsku Kujawiaka Wieniawskiego.
Zachęceni tym powodzeniem, po Wesołej wdówce wystawili Kiepurowie w 1946 roku musical
Polonez o Tadeuszu Kościuszce z Janem w roli głównej. Muzykę opracował (na motywach
chopinowskich) Bronisław Kaper, znany kompozytor filmowy, związany z Kiepurą od czasu
swojego pierwszego przeboju Ninon. Po roku grania Poloneza przenieśli się do Paryża i przez
najbliższych sześć lat mieszkali w Europie, występując w filmach i na scenach operetkowych.
Potem kupili posiadłość pod Nowym Jorkiem i osiedlili się tam na stałe. Jan Kiepura, oprócz
sporadycznych już teraz występów, zajmował się administrowaniem posiadanych nieruchomości
w USA i Kanadzie.
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XI. Znów w Warszawie

Tymczasem prasa w Polsce, mniej więcej do połowy lat pięćdziesiątych, z pewnym
upodobaniem „podszczypywała" Kiepurę przy każdej nadarzającej się okazji. Czytelnikom
polskich gazet zdawać by się mogło, że ów mityczny Jan Kiepura zza oceanu jest co najmniej
wrogiem klasowym albo narodowym.
11 lipca 1946 roku w Nowym Jorku wręczył on czek na sumę tysiąca dolarów dla nowo
powstałego Funduszu Chopina, a do kraju wysłał list otwarty tej treści:
„Kochani Rodacy! Zamiast pisania tych kilku słów stokrotnie i z całego serca wolałbym
być z Wami w Polsce. Niestety, moje kontrakty zmuszają mnie do pozostania w Ameryce. Mam
jednak nadzieję, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie mi danym odwiedzić kraj na
parę miesięcy - jak to corocznie czyniłem przed wojną. Od pierwszej chwili wojny przeżywałem
razem z Wami straszliwą tragedię. Starałem się koncertami przez radio, w prasie i innymi
wystąpieniami publicznymi zwrócić uwagę świata na cierpienie naszego narodu. Będę na pewno
wzruszony do łez, gdy mi będzie znowu danym wraz z moją żoną, Martą Eggerth i dwuletnim
synem Janem Tadeuszem odwiedzić kraj i śpiewać na Wawelu lub na gruzach Warszawy Szumią
jodły na gór szczycie lub arię z kurantem ze Strasznego dworu: Boże mój, melodia ta, a jakie
chwile przypomina...
Ja do Was przyjadę. Będę śpiewał w teatrach i przed teatrami, w salach koncertowych i
na taksówce - na ulicy. Biednym i bogatym. Pragnę, byście mnie zachowali w Waszych sercach.
Duchem i sercem jestem z Wami - Jan Kiepura".
Ani ten list, ani dotychczasowa postawa patriotyczna artysty nie przeszkadzała co bardziej
dyspozycyjnym dziennikarzom brudzić wspomnień o „chłopcu z Sosnowca" i zacierać jego
legendy chwytami prasy rynsztokowej. W niewybrednych napadach na Kiepurę prym wiódł
„Przekrój", zamieszczając na przykład takie artykuły:
„Kiepura! Nowy środek przeciw łysinie.
«Notre celebrę compato - idiot» - jak mawiał o Janie Kiepurze Jerzy Paczkowski, przybył
ostatnio z Włoch do Paryża, aby nakręcić wspólnie ze swą nieodłączną małżonką Martą Eggerth
nowy film. Razem z nimi przyjechała babcia i Jan Kiepura-junior, którego nazywają «Scarbi».
Sławny Kiepura ma bzika na punkcie syna, sądząc, że po takich rodzicach jak On i Marta,
wyrośnie z niego nowy geniusz. Prasa francuska, która znana jest z tego, że lubi się bawić, ma
niesamowite używanie. Głównie z powodu czapki. Kiepura bowiem nie rozstaje się obecnie z
białą czapką typu kaszkiet. Śpiewa w czapce, je w czapce i prawdopodobnie niedługo będzie
w niej sypiał. Robi to, aby ukryć przed ludzkimi oczyma swą coraz bardziej łysiejącą czaszkę.
Mówi się, że łysienie jest oznaką mądrości. Przypadek Jana Kiepury jest wyjątkiem, który zdaje
się potwierdzać ową słuszną regułę". (P. nr 149).
„Jan Kiepura uśmiercony przez plotkę żyje i przebywa teraz w Wiedniu.
Były Polak (wyrzekł się narodu i przyjął obywatelstwo USA) i były dobry śpiewak (stracił
dawną sławę i ambicje i śpiewa teraz po kiepskich rewiach i operetkach) popadł ostatnio w
finansowe tarapaty. Angielskie władze podatkowe ścigają go za nie zapłacone podatki.
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Na fotografii Kiepura (w peruce) z żoną. Tak, ta starsza tęga pani po lewej to Marta Eggerth, żona
Jana Kiepury" (P. nr 514).
Oczywiście „Przekrój" nie był jedynym opluwaczem Kiepury. Wtórowały mu inne
wysokonakładowe pisma, jak np. „Kobieta i Życie". Jeszcze w 1960 roku tygodnik „Radio i
Telewizja" pisał: „...Po pobycie w NRF w podstarzałym chłopcu z Sosnowca odżyły widać
przedwojenne sentymenty z okresu jego współpracy z UFA (hitlerowską wytwórnią filmową),
gdyż podpisał już kontrakt na poprowadzenie w drugim programie telewizji NRF, organizowanym
obecnie pod patronatem Adenauera, serii widowisk pod nazwą Od melodii do melodii, w których
będzie występował wraz ze swoją żoną Martą Eggerth".
Jednakowoż cały jad wyciekający z piór autorów takich i podobnych artykulasów nie był
w stanie zmienić stosunku Polaków do swojego ulubieńca sprzed wojny. O tym, jak wielki był to
sentyment, przekonał wszystkich rok 1958. Wtedy to po raz pierwszy od czasu wybuchu wojny Jan Kiepura przybył do swojej ojczyzny.
7 września 1958 roku na warszawskim Okęciu o godzinie 17 wylądował samolot z Berlina.
Wokół wysiadających z samolotu - wielotysięczny tłum. Kiedy na schodkach pojawia się Jan
Kiepura, witają go rzęsiste oklaski. I znany mu okrzyk: Jasiu, śpiewaj! Nie dał się prosić. Już na
schodkach samolotu, dzierżąc w dłoni pierwsze wiązanki kwiatów - zaśpiewał: Ninon, ach
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uśmiechnij się... Po blisko dwudziestu latach żywa legenda rozbłysła w Warszawie nowym
blaskiem wspomnień i magnetyzującego wzroku człowieka, dla którego śpiew był i jest nadal
największą radością życia. Radością udzielającą się także słuchaczom.
Miał i ma teraz także szczęście do najpiękniejszych Polek. Oto znów spotyka Miss Polonię
najświeższej daty, bo z roku 1958, która wita go kwiatami w imieniu tysięcy pań zgromadzonych
wokół lotniska. Przyjechał sam, bez żony i synów, na to pierwsze po wojnie spotkanie z Polską.
Tłum niesie go na rękach do recepcji lotniska. Jest wyraźnie wzruszony, kiedy mówi:
- To najszczęśliwszy dzień, jaki przeżyłem w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Przyjeżdżam
dopiero dzisiaj, bo tak długo trwały formalności paszportowe. Ale jest w tym jakiś paradoks, że
po tylu staraniach o paszport i wizę polską przyjechałem do kraju bez paszportu i bez wizy. Po
prostu zgubiłem w podróży. Ale władze wpuściły mnie do Polski i bez dokumentów...
Godzinę później niemały tłum faluje u zbiegu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, pod
hotelem „Bristol". W hallu krótka konferencja prasowa. Dziennikarze pytają też o powojenne
filmy.
- Brałem udział razem z żoną w realizacji dwóch filmów włoskich Złote gwiazdy świeciły
i Jej cudowne kłamstwo; wystąpiliśmy w nowej wersji Czaru cyganerii i we francuskim filmie
Valse brillante. Zaś w Berlinie Zachodnim nagraliśmy filmową wersję operetki Lehara Kraina
uśmiechu.
Wielbiciele pod hotelem domagają się głośno, by zaśpiewał. Minęło sześć lat od operacji,
jakiej Jan Kiepura poddał się w Bostonie. Stwierdzono wówczas w płucach istnienie ropnego
guza i usunięto mu płat płucny. Prasa w Polsce przedrukowała z zachodniej prasy brukowej
plotki o rzekomej śmierci artysty, które puszczono w obieg po tej operacji. Teraz jest zaziębiony,
ma kłopoty z oddechem, ale przerywa konferencję prasową i jak za dawnych lat wychodzi na
hotelowy balkon, by śpiewać przed zgromadzoną na ulicy widownią.
Stoi przed nią uśmiechnięty, daje znak ręką.
- Śpiewaj Jasiu!
- Ale co?
- Tosca!
- Rigoletto!
Nagle przez tłum przebija się przejmujący głos:
- Ojojoj!
Sąsiad poprawia piskliwą staruszkę. - Ta piosenka Kiepury zaczyna się: „Ay, ay, ay", proszę
pani... - A co pan myśli, że nie wiem? Ktoś mi nastąpił na nogę!
Kiedy kończy swój krótki koncert popisową arią La donna e mobile - ludzie klaszczą jak
oszaleli, mają w oczach łzy. Dla jednych na balkonie „Bristolu" pojawiła się ich własna młodość,
przed innymi - legenda, o której słyszeli od rodziców. Dlatego są wdzięczni Kiepurze.
Trasa jego występów wiodła przez wszystkie główne miasta kraju, a zaczynała się 21
września koncertem w warszawskiej Sali Kongresowej. Śpiewał arie ze Strasznego dworu, Toski,
Manon, a potem swoje ulubione pieśni: Na ust koralu Marczewskiego i bisowanego Kujawiaka
Wieniawskiego. Nie obyło się także bez piosenek filmowych: Ninon i Tobie śpiewam tę pieśń.
Potem spotkał się z robotnikami fabryki samochodów na Żeraniu. - Zamiast zaplanowanych
dwóch piosenek - mówił dziennikarzom - musiałem śpiewać sześć czy siedem. Spociłem się
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strasznie. Zdejmowałem kolejno marynarkę, sweter, krawat, podkasałem rękawy, a gdy robotnicy
zaczęli mnie podrzucać, czułem się jak sputnik w przestworzach.
Tej nocy w hotelu „Bristol" zadzwonił telefon w pokoju sekretarki Kiepury.
- Tu Pułtusk. Czy można rozmawiać z mistrzem?
- Kto mówi? Pułtusk? Jak to, całe miasto mówi?
- Tak, całe miasto. Jestem telefonistką w centrali międzymiastowej w Pułtusku i chcę
powiedzieć, że mieszkańcy naszego miasta prosili, by mistrzowi przekazać pozdrowienia od
całego Pułtuska.
Potem śpiewał w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu... Entuzjastycznie przyjmowany
przez publiczność i oschle przez prasę, która różnymi sposobami próbowała ostudzić zapał
mieszkańców swoich miast. Po zastosowaniu przez dziennikarzy jednego z chwytów poniżej
pasa Jan Kiepura zmuszony został do następującego oświadczenia publicznego:
„Wobec fantastycznych pogłosek krążących wokół bajońskich sum, jakie rzekomo pobieram
z tytułu mego honorarium za koncerty w Polsce, pragnę wyjaśnić, że za jeden występ otrzymuję
10 tysięcy złotych, a nie, jak doniosła np. jedna z gazet łódzkich - 100 tysięcy. Z otrzymywanej
sumy muszę pokryć koszty hotelu, utrzymywania mojego, mojej sekretarki, oraz szereg innych
wydatków, jak: wizyty lekarskie, rozmowy telefoniczne, depesze, pranie bielizny itp. Nie jest
również prawdą, jakobym część honorarium pobierał w dewizach. Otrzymuję je wyłącznie w
złotówkach i - zgodnie z kontraktem - bez prawa transferu".
Pod koniec października Kiepura pojechał do Krakowa i zamieszkał w Hotelu Francuskim.
Mało kto z jego słuchaczy uświadamiał sobie, że w 1958 roku miał on za sobą ponad 30 lat
intensywnego śpiewania. Były w tym także okresy, kiedy występował po kilka razy dziennie.
Mało który tenor ze światowej czołówki przez tyle lat mógł sobie pozwolić na nieustanne występy,
ciągłe zmiany klimatyczne. A już na pewno żaden nie pozwalał sobie na słynne Kiepurowskie
śpiewanie po ulicach, na dachach samochodów, na balkonach, gdzie wiatr hulał swobodnie po
strunach głosowych.
Nie widząc go przez 20 lat tysiące słuchaczy, zgromadzonych w największych salach i
halach sportowych na jego trasie koncertowej, nadal oczekiwało najpiękniejszych brzmień głosu
z czasów młodości śpiewaka. Kiepura nie przywiózł już młodzieńczego pięknego głosu, bo nie
mógł tego zrobić w wieku 56 lat, ale przywiózł ze sobą mit, ucieleśnioną legendę ludowego
bohatera z bajki, swój uśmiech i nadal nie skrywaną radość... Właśnie na przełomie października
i listopada Kraków miał się przekonać, o co naprawdę chodzi w tych występach Kiepury. W
przeddzień pierwszego występu, który miał się odbyć 30 października, odwiedził go w hotelu
kolega z okresu studiów, obecnie kierujący krakowską sceną operetkową, Anatol Wroński. Nie
widzieli się od ćwierć wieku.
„Przyjrzałem mu się bliżej. Ogromnie się zmienił. Miał pergaminową cerę, całą w bardzo
drobnych zmarszczkach, jak gęsta siatka. Ale oczy te same, pełne ognia i bystre (...) Zaproponował
mi spacer po nocnym Krakowie, a noc była ciepła i księżycowa. Poszliśmy przez Sławkowską
do Rynku (...) Zatrzymaliśmy się pod pomnikiem Mickiewicza. Twarz Janka w blasku księżyca
wyglądała jakby rzeźbiona w marmurze. Blada, nieruchoma. Ożywiał ją tylko blask szeroko
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rozwartych oczu. Wiedziałem, że myślami jest daleko od rzeczywistości. Powiedział: - Tu, stojąc
na stopniach pomnika, śpiewałem. Było to tak dawno, a jednocześnie zdaje mi się, że onegdaj.
Wokół mnie zebrał się tłum. Odczuwałem wtedy potrzebę śpiewania dla nich. Zrozumiałem
wówczas, że mój głos nie jest już moją własnością, lecz należy do nich. Tak zaczęła się moja
legenda...
Poszliśmy pod Wawel. Wisła była otulona opalizującą mgiełką.
- Podnieś kołnierz, bo się zaziębisz. A jutro śpiewasz.
- Ja i zaziębienie? - Uśmiechnął się jakby z przymusu, ale kołnierz podniósł.
- Jak przyjdziemy do hotelu, dam ci dwa miejsca w pierwszym rzędzie, tylko pod
warunkiem, że na koncert przyjdziesz z jakąś ładną buzią. Nie znoszę brzydkich twarzy, zwłaszcza
w pierwszych rzędach. Tracę wówczas nastrój do śpiewu".
Następnego dnia w hali „Wisły" odbył się pierwszy powojenny występ Kiepury w
Krakowie. Ponieważ wywołał on burzę, dość zresztą znamienną, spójrzmy na estradę oczami
dwóch świadków tego zdarzenia: zawodowego śpiewaka oraz dziennikarza. Jest godzina 19.30,
30 dzień października 1958 roku.
Oto relacja Anatola Wrońskiego:
„Na sali nastrój i powietrze gorące. Pocimy się. Ja z nerwów za Janka, inni z zaduchu. Za
kulisy nie chcę iść, żeby nie zapeszyć.
Grzmot oklasków. Na estradę wchodzi nasz Trubadur, wyfraczony, odmłodzony (...)
Rozgląda się po sali, błyszcząc wspaniałym uzębieniem. Widać, że się denerwuje, bo przesadnie
wypręża pierś. Natlenia się. Tak przed śpiewem robił mistrz Adam Didur. Zauważyłem jednak,
że Jankowi drżą ręce. Znam ten ból...
Swoim zwyczajem zaczał koncert od pogawędki. Poprawił mikrofon i zapytał: - Co chcecie,
abym zaśpiewał?
Znowu nieprzerwany grzmot oklasków i pojedyncze okrzyki: Tosca! Halka! Aj, aj, aj! - i
tak byłoby bez końca, gdyby nie pierwsze akordy fortepianu. Sala ucichła (...)
- Zaśpiewam wam Na ust koralu.
Lody przełamane. Wypadło świetnie, ale... przez głośniki. Ta sama fraza, długie nie
kończące się piana, a nawet prawie ta sama barwa, lecz już bez tej ekspresji i siły kiepurowskiej.
Teraz to już nie był grzmot, lecz tajfun oklasków. Następne szlagiery poszły łatwo. Ach, zejdź do
gondoli, Brunetki, blondynki, Ninon... Po każdym numerze olbrzymie brawa i okrzyki: - Jasiu,
zaśpiewaj Szumią jodły, Aidę, Fausta. Tak byłoby do nieskończoności, gdyby akompaniator nie
zszedł z estrady.
Koniec koncertu. Teraz dopiero zaczął się bałagan. Atak po autografy. Kwiaty, wieńce.
Janek ledwie dyszy. Pot leje się z niego strumieniami. Na podium pełno ludzi. Pomyślałem,
że ciężka jest droga do sławy, ale jeszcze ciężej dźwigać tę sławę. (...) Tłum wyniósł go na
ramionach. Posadzili na dachu samochodu, domagając się śpiewu. Nie można było otworzyć
drzwi. Nogi Janka zwisały na szybie. - Wciągnijcie mnie do samochodu przez okno, bo inaczej
nie dam rady do was wejść.
Udało się. Ruszyliśmy. W hotelu zaczekaliśmy, aż Janek się przebierze. Spieszył się na
proszoną kolację. Co za witalność! Po takiej harówce jeszcze towarzyska kolacja. Kto by to
wytrzymał?..."
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Następnego  dnia  krakowska  gazeta „Dziennik Polski" opublikowała obszerne sprawozdanie
z tego koncertu. Autorem był Lucjan Kydryński. Oto fragmenty tej relacji:
„Przeżyliśmy wczoraj w hali «Wisły» krótką, ale wzruszającą chwile: powstawszy z miejsc,
tłumnie zebrana publiczność odśpiewała Sto lat mistrzowi Kiepurze. Kiepura zrewanżował się
odśpiewaniem Brunetek, blondynek (...) potem ktoś z sali rzucił na estradę wiązankę goździków,
potem Kiepura urządził małe losowanie - czy ma odśpiewać arię z Toski czy Umarł Maciek, umarł,
potem co żwawsi rzucili się na estradę, by zdobyć autograf itd., itd. Nastrój panował familijnopodniosły, wszyscy na ogół byli zadowoleni i właściwie tylko parę osób - w tym ja - przejawiało
narodowe polskie cechy, które wytknął nam mistrz Kiepura we wczorajszym wywiadzie dla
«Dziennika»: malkontenctwo i krytykanctwo. (...) Jak Kiepura dziś śpiewa? Co śpiewa?
Śpiewa niedobrze. (...) Szkoda, że w ciągu tych dwudziestu lat nie pogłębił Kiepura kultury
śpiewaczej, nie unowocześnił strony interpretacyjnej (...) Wczorajsza reakcja sali była dla mnie
chwilami żenująca (...) Usterki artystyczne pokrywa mistrz Kiepura trochę zaskakującą, jak na
nasze prowincjonalne miasto, swobodą bycia na estradzie. Ale cóż, wielcy ludzie miewają swój
styl, trzeba się z tym pogodzić..."
Itd., itp...
Kilka dni później „Dziennik Polski" zamieścił fragmenty listów, jakie otrzymał Kydryński
i redakcja. Publikację tę poprzedzało wprowadzenie dziennikarza:
„Moja krytyczna ocena występu Jana Kiepury, zamieszczona w «Dzienniku» w dniu 31
października, wywołała - o ile zdołałem się zorientować - wyjątkowo jednomyślną reakcję ze
strony Czytelników. Na to przynajmniej wskazywałyby imponujące ilości listów..."
Oto, co pisali czytelnicy artykułu Kydryńskiego:
„Tzw. recenzja Lucjana Kydryńskiego jest w samym założeniu zupełnie fałszywa i wprost
tendencyjnie złośliwa. Po jej przeczytaniu chciałbym się zapytać, czy Redakcja „Dziennika
Polskiego" zdaje sobie należycie sprawę, kto właściwie powinien pisać krytyki i wydawać swoje
sądy o produkcjach artystycznych, w tym przypadku muzycznych? Słyszy się w Krakowie
głosy, że na próżno szukać by można było nazwiska Lucjana Kydryńskiego wśród absolwentów
wyższych studiów muzycznych czy muzykologicznych".
„Lucjan Kydryński jest specjalistą od takiej kociej muzyki i takiego wycia zagranicznych
miernot, że zamykamy głośniki..."
„Nie dorósł obywatel do krytykowania takiego artysty, jakim jest Kiepura. Ocenę wielkiej
sztuki niech obywatel pozostawi zatem znawcom z prawdziwego zdarzenia".
„Pan jako kapłan komunizmu spełnił swą podłą role szkalowania wszystkiego, za czym
kryje się prawdziwa polskość, prawdziwy patriotyzm. Ja rozumiem, że wściekłość Was ogarnia
za radosne owacje, wśród których przebywa Kiepura w Polsce. To są owacje czynione przez
Naród Polakowi, który reprezentuje Polskę przedwrześniową, narodową, katolicką..."
Itd., itp...
W nocie odredakcyjnej, zamieszczonej po listach, „Dziennik Polski" nazwał Kydryńskiego
swoim „stałym recenzentem muzycznym", obdarzonym przez redakcję zaufaniem.
31 października inny dziennik „Echo Krakowa" pisał o tym występie piórem Jerzego
Parzyńskiego: „A śpiew Kiepury, którego słuchaliśmy wczoraj? Nie trzeba być wokalistą ani
znawcą tajników sztuki śpiewaczej, aby rozpoznać w ekspresji, frazie, dykcji w śpiewie Jana
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Kiepury - szczyty kunsztu techniki wokalnej, zwłaszcza jeśli chodzi o nieporównaną umiejętność
cieniowań, modulacji dynamicznych, operowania tym, co teoretycy zwą śpiewaniem piano i
mezza-voce..."
Tak... To wszystko mogło się zdarzyć chyba tylko w Krakowie.
Jeszcze w grudniu tego samego roku Jan Kiepura objeżdżał kraj z koncertami, na których
występował razem z żoną. Potem odwiedzał Polskę kilka razy prywatnie. Aż nadszedł rok 1966.
W maju ukończył 64 lata.
Mówi Jan Tadeusz Kiepura:
„Na początku sierpnia ojciec wspominał o mającym się odbyć w Portchester koncercie
polonijnym, gdzie liczono na jego występ. Mama tym razem, jak nigdy dotąd, była temu
przeciwna. Od kilku miesięcy nie dawało jej spokoju jakieś dziwne przeczucie. A zaczęło się od
chwili, kiedy ojciec, nie wiadomo dlaczego, wyraził nagle swoje przerażające nas życzenie, aby
po jego śmierci jego ciało przywieziono do Polski i pochowano w Warszawie.
Mimo obiekcji mamy, zdecydował się jednak wystąpić w Portchester, by nie sprawić
zawodu rodakom. Tego wieczoru śpiewał tylko po polsku. Powodzenie miał ogromne. Publiczność
odśpiewała mu Sto lat, nie wiedząc, że ojcu pozostały jeszcze tylko dwa dni życia. Podrzucano go
przy tym kilkanaście razy do góry. Te radosne objawy sympatii zaszkodziły mu chyba najbardziej.
Gwałtowne ruchy ciała, przy dodatkowych emocjach psychicznych sprawiły, że następnego dnia
poczuł się źle.
W poniedziałek 15 sierpnia, trzeciego dnia po owym koncercie, ojciec poprosił przed
południem do gabinetu swoją sekretarkę, by podyktować jej list. Nagle zadzwonił jeden z agentów
finansowych, do którego już od pewnego czasu ojciec miał słuszne pretensje. Rozmowa zamieniła
się w ostrą wymianę zdań, po czym ojciec rzucił słuchawkę. Sekretarce polecił przepisywać
tekst na maszynie, sam zaś zaczął szukać jakichś papierów w szafie i segregatorach. W pewnej
chwili runął na ziemię. Natychmiastowa pomoc lekarska okazała się już zbędna. Był to atak serca
spowodowany silnym wstrząsem psychicznym".
W mieście Harrison pod Nowym Jorkiem, gdzie przez ostatnie lata mieszkał Kiepura w
swojej posiadłości Rye, od jego śmierci upłynęły dwa tygodnie. W piątek 3 września rozpoczęła
się jego ostatnia podróż do ojczyzny. O godzinie 17.40 na Okęciu wylądował samolot z trumną,
którym także przylecieli jego najbliżsi: żona i dwaj synowie. Wokół lotniska tłumy warszawiaków.
Ukwieconą trumnę ze zwłokami Jana Kiepury przeniesiono do autobusu pogrzebowego. W
przerażającej ciszy jechał on wolno do kościoła św. Krzyża, pośród szpalerów tysięcy ludzi.
Pogrzeb miał się odbyć następnego dnia.
W sobotę od samego rana na Krakowskim Przedmieściu zaczął gromadzić się tłum. Kościół
Św. Krzyża i jego okolice były szczelnie wypełnione. Proboszcz Stanisław Dymek rozpoczął
nabożeństwo żałobne. Przy organach siedział Feliks Rączkowski, a na chórze śpiewali zmarłemu
artyście po raz ostatni - Bernard Ładysz i Bogdan Paprocki.
O jedenastej kryształową trumnę, zapakowaną w drewnianej skrzyni, przewieziono do
hallu Teatru Wielkiego. Przez dwie godziny w milczeniu przesuwały się wokół katafalku tysiące
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wielbicieli talentu Jana Kiepury, oddając mu hołd, ostatnie kwiaty, swoje wspomnienia i żal.
O pierwszej po południu, w asyście około dwustu tysięcy ludzi, Jan Kiepura odbył ostatnią
drogę z Opery na Powązki, gdzie został pochowany w Alei Zasłużonych.
„Pełną prawdę o sławnym człowieku ujawnia dopiero jego pogrzeb - napisał potem Jerzy
Słota w „Tygodniku Kulturalnym". - Nie recenzje, nie artykuł w gazecie i nawet nie książka, a
kondukt uformowany za trumną. Kto przyjrzał się ludziom, którzy otoczyli Teatr Wielki i którzy
podążali na cmentarz Powązkowski, ten mógł zdziwić się, jak bardzo różnorodne jest jeszcze
nasze społeczeństwo i jaką zarazem jedność stanowi. Jaką siłą jest bezinteresowna pamięć ludzka
i jakie głębokie tej pamięci są pokłady.
Przyjazd Jana Kiepury w dniu 3 września był ostatecznym i jedynym jego powrotem
z zagranicy, któremu nie towarzyszyły publiczne nagany oraz zły grymas prześmiewców i
szyderców z przedpokoju Parnasu".
Kim był naprawdę?
Jedni twierdzili: wspaniały, ubóstwiany, mający głos niczym „płynne złoto", którym
zniewalał słuchaczy, bo czuło się w nim niesłychaną radość śpiewania, płynącą nie tyle ze strun
i krtani, co z głębi psychiki; człowiek arcydobrego serca, wielki patriota i opiekun rodziny.
Inni równie głośno zapewniali: egocentryk, tupeciarz, zarozumialec, groszorób, kobieciarz,
zamerykanizowany „były Polak", efekciarski śpiewak o głosie niezłym - ale i nieszczególnym.
Kim był naprawdę? Otoczony legendą za życia, żyjący w legendzie i dziś, dwadzieścia
lat po śmierci. Najpopularniejszy polski śpiewak - Jan Wiktor Kiepura, nazywający sam siebie
„chłopakiem z Sosnowca".
Myślę, że mimo setek określeń, jakie mu nadano, żadne z nich chyba lepiej nie tłumaczy
jego postawy życiowej, psychiki, sposobu myślenia i postępowania, jak właśnie to, wskazujące
na sosnowieckie korzenie. W tym mieście nie tylko urodził się i wychował. Przeglądając bacznie
jego biografie, opinie świadków poszczególnych zdarzeń, zachowaną korespondencję z rodziną,
jak i inne dokumenty, jestem dziś przekonany, że w całym swoim życiu pozostał rzeczywiście
„chłopakiem z Sosnowca". Bez względu na upływ lat - stale młodzieńczym. Bez względu na kraj
i środowisko, w jakim przebywał - ciągle tym, kim był, wychodząc z rodzinnego domu i miasta.
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KSIĄŻKI, PŁYTY I FILMY JANA KIEPURY
									

		

Biografie Jana Kiepury

1. R. Hernicz Mózg i krtań. Opowieść o Janie Kiepurze Wiedeń 1931 (s. 112).
2. A. Rogalski Jan Kiepura, król śpiewaków Warszawa 1933, druk W: „Universum" rocznik 2 nr
25 (s. 64).
3. J. Ramag'e Jan Kiepura Paryż 1968 (numer specjalny francuskiego miesięcznika „Opera" w
całości zawierający biografię Kiepury) „Opera" 9/1968 (s. 34).
4. J. Waldorff Jan Kiepura Kraków 1976, Wyd. II poprawione (s. 94).
5.W. Panek Jan Kiepura,życie jak z bajki  Poznań 2002, Wydawnictwo Kurpisz
6. W. Panek Jan Kiepura 91902-1966) - biografia artysty Wołomin 2006 Wydawnictwo Polskie
w Wołominie
Nagrania płytowe Jana Kiepury
Zestawienie nagrań płytowych i filmów z Janem Kiepurą opracował Władysław Surzyński,
aktor i kolekcjoner płyt operowych, posiadacz bodaj najbogatszych w naszym kraju zbiorów
archiwalnych nagrań i reedycji płytowych śpiewaków polskich. Jemu też zawdzięczamy obie
płyty „Polskich Nagrań" z ariami i pieśniami w wykonaniu Jana Kiepury, do których dostarczył
nagrań  archiwalnych i które zredagował.
Płyty standardowe (78 obr.)
Arie operowe
Verdi Rigoletto. Dwie arie Księcia z I i IV aktu Fonotipia 120030 (N 6558), 1926
Puccini Tosca. Dwie arie Cavaradossiego z I i III aktu Fonotipia 120041 (N 6564), 1926
Puccini Tosca. Dwie arie Cavaradossiego Parlophon RO-20235, 1933
Verdi Rigoletto. Dwie arie Księcia Parlophon R-20016, 1927
Puccini Turandot. Dwie arie Kalafa z I i III aktu Parlophon R-20269, 1927
Verdi Aida. Aria Radamesa Verdi Trubadur. Stretta Manrica Parlophon RO-20235, 1933
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Puccini Tosca. Dwa duety (Z Lotte Lehmann) z I i III aktu (fragmenty) Odeon O - 8743, 1934
Verdi Aida Verdi Trubadur Odeon O-236845,1934
Puccini Cyganeria Flotow Marta Odeon F - 23013(123824), 1934
Puccini Tosca. Dwie arie Columbia D-17310, 1937
Bizet Carmen. Aria Don Josego Flotow Marta. Aria Lionela Columbia D-71397, 1937
Puccini Cyganeria. Aria Rudolfa z I aktu Flotow Marta. Aria Lionela Parlophon, 1937
Pieśni i piosenki
Wszystkie piosenki z filmów nagrane w czterech wersjach: angielskiej, francuskiej, niemieckiej
i polskiej.
Rossini La danza Spoliansky Tell me tonight Odeon O-236833, 1930
Stolz Oh, Marita Korngold i Hammerstein Sweet melody ofnight Parlophon, 1934
Stolz-Marischka Schenk mir dein Herz heute Nacht Stolz Ob blond, ob braun Odeon O-166834,
1935
di Capua O sole mio Denes von Buday Mein Herz ist voller Sonnenschein Columbia, 1936
Sterne der Gesangkunst, ein Hauskonzert mit Kiinstlern von Weltruf: Elisabeth Rethberg, Jan
Kiepura, Marta Eggerth Odeon
Spoliansky My song for You Stolz Manuela Odeon O-4716
Wieniawski - Kiepura Kujawiak Odeon
Wieniawski-Kiepura Kujawiak Rossini La danza Columbia Masterworks
Marczewski Na ust koralu Chopin-Kiepura Prayer for Poland Columbia Masterworks
Mozart Marsz turecki (w duecie z Martą Eggerth) Decca
Kaper Signorina, signorina... Kaper Ninon, ach, uśmiechnij się Odeon O-236857
Stolz Brunetki, blondynki Stolz Musisz w tę noc moją być OdeonN-45102
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Stolz Weine nicht Stolz Ich liebe dich Odeon B-236857
Płyty długogrające
Jan Kiepura and Marta Eggerth
Continental Recprds - New York, CLP-2012, 1962
Jan Kiepura
Ernesto de Curtis Torna a Sorrento
Eduardo di Capua Oh, Marie
Eduardo di Capua O sole mio
Perez Freire Ay! Ay! Ay!
Misha Spoliansky Be minę tonight
Marta Eggerth
F. D. Marchetti Fascination
Joseph Kosma Autumn leaves
Monti-Eggerth Csardas
Louis Ferrari Domino
Noël Coward I'll see You again (duet)
Płyty długogrające, przegrane ze standardowych
Jan Kiepura et Marta Eggerth
Odeon, Collection „Bel canto” ORX-101, 1961
Jan Kiepura
Kaper Manuela
Kaper Oh, Madonna
Stolz Le bel amour, que faipour toi
Stolz Ninon, quand tu me souris
Rossini La danza
Flotow Martha. Air de Lionel
Puccini La Boheme. Air de Rodolphe
Marta Eggerth
Puccini La Boheme. Air de Mimi
Puccini La Boheme. Air de Musette
Rossini Le Barbier de Seville. Air de Rosine
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Bellini Norma. Air de Norma
Jan Kiepura und Marta Eggerth
Odeon. Seria: Unverganglich, unvergessen - 60715, 1961
Marta Eggerth
Lehar Die ganze Welt dreht sich um Liebe
Abraham Kann nicht ktissen ohne Liebe
Abraham Du traumschönene Perle der Sudsee
Grothe Mein Herz will ich dür schenken
Jan Kiepura
Stolz Ob blond, ob braun
Spoliansky Heute Nacht, oder nie
Kaper Ninon
Kaper Oh! Madonna
„Tell me tonight". The glorious voice of Jan Kiepura
Parlophone GEP-8639, 1961
Spoliansky Tell me tonight (from film Tell me tonight)
Gioacchino Rossini La danza (from film Tell me tonight)
Spoliansky My song for You (from the film My song for You)
Spoliansky With all my heart (from the film My song for You)
Jan Kiepura. Arie operowe
Muza - Polskie Nagrania XL-0345
Puccini Cyganeria. Aria Rudolfa
Verdi Aida. Aria Radamesa
Flotow Marta. Aria Lionela
Puccini Tosca. Dwie arie Cavaradossiego
Verdi Trubadur. Stretta Manrika
Bizet Carmen. Aria Don Josego
Puccini Turandot. Dwie arie Kalafa
Verdi Rigoletto. Dwie arie księcia Mantui
Rossini La danza
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Jan Kiepura. Pieśni i piosenki filmowe
Muza - Polskie Nagrania XL-0346
(Obie reedycje „Polskich Nagrań” wydano także na kasetach).
Stolz Brunetki, blondynki
Stolz Musisz w tę noc moją być
Spoliansky With all my heart
Spoliansky My song for You
di Capua O sole mio
de Curtis Torna a Sorrento
di Capua O, Marie! O, Marie!
Kaper Ninon, ach, uśmiechnij się
Kaper Signorina, signorina
Kaper Manuela
Stolz Le bel amour, que j’ai pour toi
Stolz Weine nicht
Stolz Ich liebe dich
Buday Mein Herz ist voller Sonnenschein
Marta Eggerth, Jan Kiepura. Die Stars von Bühne und Film
Electrola-Dacapo (Album dwupłytowy) C-14729135/36
Flotow Martha. Lionels Arie. Kiepura
Rossini Barbiere di Siviglia. Rosinas Arie. Eggerth
Verdi Rigoletto. Fursten Arie aus dem I Akt. Kiepura
Puccini La Boheme. Rudolfs Arie. Kiepura
Puccini La Boheme. Arie der Mimi. Eggerth
Puccini La Boheme. Musettas Arie. Eggerth
Puccini Turandot. Zwei Arien des Kalaf. Kiepura
Verdi Il Travotore. Manricos Stretta. Kiepura
Verdi Aida. Radames Arie. Kiepura
Puccini Tosca. Zwei Arien des Cavaradossi. Kiepura
Rossini La danza. Kiepura
di Capua O sole mio. Kiepura
Grothe Musikanten sind da! Eggerth
von Vecsey Denkst du nie daran. Eggerth
J. Strauss An den schönen blauen Donau. Eggerth
J. Strauss Frülingsstimmen. Eggerth
Kokay Am roten Pfmgsttag. Eggerth
Stolz Mein Herz ruft immer nur nach dir, oh, Marita. Kiepura
Nick Wunderschön ist es, verliebt zu sein. Eggerth
von Buday Mein Herz ist voller Sonnenschein. Kiepura
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Stolz Ob blond, ob braun. Kiepura
Lehar Die ganze Welt dreht sich um Liebe. Eggerth
Grothe Schön wie der junge Frühling. Eggerth
Spoliansky Heute Nacht oder nie. Kiepura
Kalman Die Csardasfurstin. - O jag'den Glück nich nach. Eggerth
Stolz Ich singe mein Lied heut nur fur dich. Kiepura
Marta Eggerth, Jan Kiepura
Top Classic - Historia H-611
Stolz Ob blond, ob braun. Kiepura
Grothe Schön wie der junge Fruhling. Eggerth
Stolz Ich liebe dich. Kiepura
Grothe Herz, du kennst meine Sehnsucht. Eggerth
Stolz Mein Herz ruft immer nur nach dir, oh, Marita. Kiepura
Grothe Manola. Eggerth
Grothe Musikanten sind da! Eggerth
Kaper Oh, Madonna. Kiepura
Grothe Immer wenn ich glucklich bin. Eggerth
Kaper. Ninon. Kiepura
Abraham Du traumschóne Perle der Südsee. Eggerth
Stolz Weine nicht. Kiepura
Kiepura na płytach długogrających, zbiorczych
Puccini Tosca. Duet z I aktu (fragment) z Lotte Lehmann
Odeon „L'age d'or de 1'Opera Comique de Paris" (Album trzypłytowy dawnych śpiewaków
występujących w Operze Komicznej), ORX-505
Puccini Tosca. Aria Cavaradossiego
Odeon.  „Paris Opera Stars" (Album trzypłytowy dawnych śpiewaków występujących w Grand
Opera w Paryżu), ORX-502
Verdi Aida. Aria Radamesa
Lebendige Yergangenheit - „Von der Hofoper zur Staatsoper"    (Album    pieciopłytowy    dawnych    
śpiewaków, występujących w Operze Wiedeńskiej)
Verdi Trubadur. Stretta Manrika LV-504 Top Artists Platters - USA T-333
Verdi Trubadur. Stretta Manrika „The Golden Agę of Opera" - New York
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Stolz Mein Herz ruft immer nur nach dir, oh, Marita Amiga - 8-40-013 Amiga - Die Musikalische
Rumpelkammer mit Willy Schwabe (aktorzy dawnego filmu niemieckiego - z komentarzem Willy
Schwabego)
Verdi Rigoletto. Opera w 3 aktach, z Lily Pons, Lawrencem Tibbett   i  Janem  Kiepurą.   (Nagranie  
ze  spektaklu  w Metropolitan Opera, 11 marca 1939) „The Golden Agę of Opera" – New  York
Filmy z Janem Kiepurą
Die singende Stadt (Neapol, śpiewające miasto) - z Brygidą Helm w wersji niemieckiej i
francuskiej oraz z Betty Stockfield w wersji angielskiej. Reżyser: Carmine Gallone. Produkcja:
„Asfi", Londyn 1930.
Das Lied einer Nach! (Pieśń nocy) - z Magdą Schneider. Reżyser: Anatol Litvak. Produkcja:
UFA, Berlin 1932. Wersja niemiecka, angielska, francuska.
Ein Lied für Dich (Zdobyć cię muszę) - z Jenny Jugo w wersji niemieckiej i angielskiej oraz
z Claudie Cleves w wersji francuskiej. Reżyser: Joe May. Produkcja: UFA, Berlin 1933.
Mein Hertz ruft nach Dir (Dla ciebie śpiewam) - z Martą Eggerth w wersji angielskiej i
niemieckiej oraz z Danielle Darrieux w wersji francuskiej. Reżyser: Carmine Gallone. Produkcja:
Gaumont - British Pictures Corporation, Londyn 1934.
Ich liebe alle Frauen (Kocham wszystkie kobiety) - z Inge List w wersji niemieckiej oraz
z Danielle Darrieux w wersji francuskiej. Reżyser: Karl Lamač. Produkcja: Cine-Alliance 1935
(dla UFA).
Give us this night (Pieśń miłości) - z Gladys Swarthout. Reżyser: Aleksander Hali.
Produkcja: Paramount Pictures, USA, 1936.
Im Sonnerschein (W blasku słońca) - z Fredl Csepa i Luli von Hohengberg. Reżyser:
Carmine Gallone. Produkcja: Gloria-Horus, Wiedeń 1936.
Zauber der Bohemę (Czar cyganerii) - z Martą Eggerth. Reżyser: Geza von Bolvary.
Produkcja: Cine-Opera, Wiedeń 1937.
My song is for You (Moja piosenka dla ciebie) - z Ailleen Marson. Reżyser: Elvey. Produkcja
USA 1943.
Charme de la Boheme - z Martą Eggerth. Repryza Czaru cyganerii z 1937 r. w włoskiej i
angielskiej wersji. Reżyser: Carmine Gallone. Produkcja Rzym 1948.
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1949.

Valse brillante - wersja francuska z Martą Eggerth. Reżyser: Jean Boyer. Produkcja Paryż

Das Land des Lächelns (Kraina uśmiechu) - z Martą Eggerth w wersji niemieckiej i
angielskiej. Reżyser: Hans Deppe. Produkcja: Berolina Film, Berlin Zachodni 1952.
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