Całe życie byliśmy zakochani

Marta Eggerth w swoim domu w Nowym Jorku, 2005 r., fot. New York Times.
Joanna Sokołowska-Gwizdka
Wspomnienie o Marcie Eggerth, żonie Jana Kiepury, zmarłej 26 grudnia
2013 roku w wieku 101 lat.
Rok 2002, czyli stulecie urodzin Jana Kiepury, na całym świecie obchodzony był
bardzo uroczyście. 16 maja w dniu urodzin Jana Kiepury odbyła się wielka gala w
„Theater an der Wien” z udziałem Marty Eggerth i Marcela Pravego,
wieloletniego sekretarza Jana Kiepury. Obydwoje dla naszego wielkiego śpiewaka
nauczyli się języka polskiego. – Słuchając obecnie śpiewu Marty Eggerth i jej
wypowiedzi – powiedziała, uczestnicząca w tym wydarzeniu Maria Fołtyn –
pomyślałam sobie, jak wielkim szczęściem został obdarzony Kiepura, że znalazł w
swoim życiu tak wspaniałą – zawodowo i prywatnie – partnerkę. Marta jest
prawdziwą wielką damą. I nie wiem, które z nich trzeba uznać za większego
artystę – czy Jana Kiepurę, czy Martę Eggerth?
Podobno po premierze filmu „Czar Cyganerii” z 1937 roku w Berlinie, do

garderoby przyszedł Hermann Göring, żeby złożyć gratulacje. Kiedy pochylił się,
żeby panią Martę pocałować w rękę, zobaczył, że ta ma pomalowane na czerwono
paznokcie. – Niemiecka kobieta nie maluje tak rąk – powiedział. Na to Kiepura –
ona nie jest żadną niemiecką kobietą. Ona jest moją żoną.
Marta Eggerth poznała Jana Kiepurę, gdy miała 14 lat. Była córką znanej
śpiewaczki i sama już występowała na scenie. Debiutowała w wieku 11 lat w partii
Olimpii w Opowieściach Hoffmana Uważano ją za cudowne dziecko. W
operetkach pisano partie specjalnie dla niej. Pewnego dnia do Budapesztu na
gościnne występy przyjechał znany już wówczas młody tenor, Jan Kiepura…
Wiedeńska opera prosi o stały engagment (po) 300 dolarów za występ, dając
mieszkanie w pałacu cesarzy Austrii, gdzie mieszkają najznakomitsi artyści
tutejsi – pisał wówczas Kiepura do rodziny… – Londyn przysłał depeszę, prosząc
o występy. Mario Puccini, syn kompozytora, jest moim wielkim przyjacielem,
razem z naczelnym dyrektorem Ricordiego napisali do Toscaniniego projektując
zaangażowanie mnie do śpiewania premiery wznowienia Toski i Manon
Pucciniego w La Scali.
…Pisma piszą, że ja już nie jestem drugim Caruso, a pierwszym Kiepurą.

Śpiewak był otoczony mitem, emanował z niego wielki urok. Marta zakochała się
w nim od pierwszego wejrzenia. Potem, gdy już dorosła, przeniosła się do
Wiednia. Była niezwykle utalentowana, odnosiła sukcesy zarówno na scenie
operowej, jak i w filmie. Na ekranie debiutowała w 1929 roku. Zagrała w
kilkunastu filmach muzycznych. Z Janem Kiepurą spotkali się ponownie w Berlinie
na planie filmu „Dla Ciebie śpiewam” (1934 r.) Film miał trzy wersje językowe,
niemiecką, angielską, francuską. W wersji niemieckiej i angielskiej występowała
Marta Eggerth, w wersji francuskiej Danielle Darieux. Wyglądało na to, że
Kiepura był bardziej zainteresowany aktorką francuską, niż Martą, która na planie
filmowym była pod opieką swojej mamy. Jan Kiepura jednak zwrócił na nią uwagę
i był zadowolony (jak potem się przyznał), że Marta była w towarzystwie mamy, a
nie innego mężczyzny. Kiepura miał wtedy 32 lata, a Marta 22. Dwa lata później
w Polsce, w Katowicach odbył się ich ślub. W 1938 roku para śpiewaków
wyemigrowała przez Paryż do Nowego Jorku. W latach 1944-1946 razem śpiewali
na Broadway’u w „Wesołej wdówce” Lehara. Spektakl odniósł niebywały sukces,
grano go przez 3 lata.
Po zakończeniu wojny pojawiali się przed kamerą sporadycznie. Po raz ostatni
wystąpili razem w filmie „Kraina uśmiechu” z 1952 roku, wyprodukowanym w
Berlinie Zachodnim. Marta Eggerth była zawsze przy nim, aż do jego nagłej

śmierci w 1966 roku. Wszyscy, którzy pamiętają ich obydwoje twierdzą, że byli
wspaniałą parą zarówno w życiu, jak i na scenie.

Marta Eggerth i Marcel Pravy

Marta Eggerth przy portretcie Jana Kiepury.
***

Niedzielne popołudnie 6 października 2002. W Nowym Jorku piękna
słoneczna pogoda. Telefon.
Joanna Sokołowska-Gwizdka: Czy rozmawiam z Panią Martą Eggerth? –
Przemiły, ciepły głos w słuchawce odpowiada:
Marta Eggerth: O tak, czekałam na pani telefon.
JSG: Jak pani odbiera te niezwykle uroczyste obchody Roku Jana Kiepury na
całym świecie w Wiedniu, czyli w miejscu z którym był szczególnie związany,
gdzie zaczęła się jego wielka kariera, ale też i w Los Angeles, Chicago, Toronto,
Australi?
ME: Jestem bardzo szczęśliwa, to dla mnie duże przeżycie. Niestety mogłam być
tylko w Wiedniu. Bardzo jestem wdzięczna maestro Rozbickiemu, że przygotowuje
tak uroczysty koncert w Toronto. Bardzo lubię Toronto. Bardzo lubię Kanadę.
JSG: A jak ocenia Pani obchody w Polsce?
ME: Niestety, nie mogłam być w Polsce, ale byłam tam całym sercem. Mój mąż
był bardzo związany z Polską. Nigdy nie zapomniał skąd pochodzi. Przez całe
życie pomagał, wysyłał do kraju pieniądze. Był bardzo dobry dla Polaków,
bezinteresowny. „Chłopak z Sosnowca”, jak sam o sobie mówił.
JSG: Polacy też zawsze byli dumni ze swojego rodaka. Pogrzeb Jana Kiepury na
Powązkach w Warszawie stał się wielką patriotyczną manifestacją.
ME: Cieszę się, że tak go wszyscy pamiętają.
JSG: Pani jest Węgierką, a tak dobrze mówi Pani po polsku. Czy czuje się pani też
w jakimś stopniu Polką?
ME: O, tak, on był Polakiem, więc ja też jestem trochę Polką. Na początku
mówiłam do mojego męża po angielsku i po niemiecku. A on do mnie tylko po
polsku. Ja płakałam, złościłam się, mówiłam, że nic nie rozumiem, że mi trudno. A
on mi powiedział, że jestem jego żoną, więc muszę znać język polski.
JSG: My Polacy bardzo odczuwamy Pani polskość. Dla nas jest Pani naszą
rodaczką.
ME: Ja wiem, ja to czuję. Polak – Węgier, dwa bratanki…

JSG: Spotkałam panią na Festiwalu Muzyki w Łańcucie. Był maj, piękna,
słoneczna pogoda, a pani miała swój wspaniały wieczór wspomnień w Sali Balowej
Łańcuckiego Zamku.
ME: Pani tam była? Bardzo piękne miejsce, piękny pałac.
JSG: Pisałam pracę na temat artystycznych dziejów tej magnackiej rezydencji.
Zbierając materiały trafiłam na ślady występów Jana Kiepury na łańcuckiej
scenie, za czasów ostatniego ordynata Alfreda Potockiego. Brat Alfreda, Jerzy
Potocki był przez szereg lat ambasadorem Polski w USA. Jego żona, Peruwianka,
też dla niego nauczyła się języka polskiego.
ME: Och tak, znaliśmy ich. Mój mąż wiele razy występował w ambasadzie.
JSG: Jak Pani wspomina swojego męża?
ME: Był najlepszy na świecie. Całe życie byliśmy zakochani. Był czuły, troskliwy,
nie było lepszego męża, ani człowieka. Całe moje życie, to właśnie mój mąż. Teraz
młodzież tak szybko tyle nie osiąga. On miał 24 lata i już grał główną rolę w
“Turandocie”.
JSG: Państwa syn też jest artystą, tylko że pianistą.
ME: Marianowi, który niedawno nagrał płytę z utworami Chopina, zaproponowali
występ. Ale on jest taki skromny. Nie zgodził się. Muszę przyznać, że mam
najlepsze dzieci na świecie.
JSG: Czy był w Pani życiu moment szczególnie ważny, który Pani wyjątkowo
wspomina?
ME: Nic takiego szczególnego w tej chwili nie przychodzi mi do głowy. było tyle
rzeczy. Byliśmy bardzo romantyczną parą od początku do końca. Jedno co mogę
powiedzieć o moim życiu, że było w nim bardzo dużo radości, bardzo dużo
śmiechu, ale też i bardzo dużo łez.
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