
Wstęp 

Nie naleŜy w tej ksiąŜce szukać filozoficznych wywodów. MoŜna w niej trafić 
raczej na osobiste wynurzenia i na wspomnienie o tych, którzy w jakiś sposób 
wpłynęli na moje Ŝycie. Na duchową formę Ŝycia. 

Mówiąc najprościej, będzie to ksiąŜka o… miłości. 

O miłości do tych, którzy odeszli i o tych, którzy są z nami. 

O miłości do ulotnej sztuki uprawianego przeze mnie do dziś dnia zawodu. 

O miłości do Ŝycia, które nawet w najcięŜszych chwilach było wspaniałe, pełne 
najtkliwszych wzruszeń i nieoczekiwanego humoru. 

O miłości samej tylko… śyjemy przecieŜ po to, Ŝeby kochać! 

 

Słowo od Ŝony:  

       Śnieg padał wielkimi płatami jak w starej piosence. Na Starowiślną, na 
Planty, na Rynek.  

Tamtej zimy miałam czternaście lat i kochałam się straszliwie w Leszku 
Herdegenie, o czym wszyscy wiedzieli. Wszyscy – to byli moi rodzice, brat i 
koleŜanki. Właśnie wybiegłyśmy z Krysią ze szkoły i zobaczyłyśmy, Ŝe 
Starowiślną moknąc w śniegu idzie sobie jakby nigdy nic Leszek Herdegen 
obejmując za ramię kogoś drugiego, niŜszego od siebie. 

Tego nie moŜna było tak zostawić.  

Pobiegłyśmy więc za nimi. Pobiegłyśmy, bo oni szli szybko rozmawiając o 
czymś z oŜywieniem. Biegłyśmy w tym śniegu Starowiślną, potem koło Poczty, aŜ 
do Siennej. Tam obaj panowie, nie wiedzieć czemu, zniknęli w bramie restauracji 
Staromiejskiej, popularnie zwanej mordownią. 

CóŜ było robić? Do Staromiejskiej w Ŝadnym wypadku nie mogłyśmy 
wejść. 

Ale i tak warto było biec. Zobaczyłam Leszka! Widziałam, jak Ŝywy Leszek 
Herdegen szedł sobie ulicami Krakowa. 

Tyle tylko, Ŝe ja wtedy nie tylko Leszka widziałam. Bo ten drugi, niŜszy, to 
był przecieŜ mój przyszły mąŜ! A mnie, głupiej, nie przyszło to nawet do głowy!!! 

 

 

 



Lepszy strach 

Straciliśmy kolegę. Zginął dziewiętnastoletni straszy strzelec o pseudonimie 
Motyl. Ksiądz kapelan odprawił pogrzeb na małym cmentarzu oddalonym nieco 
od wsi Pieczyniegi. MoŜe do dziś stoi tam biały brzozowy krzyŜ? 

Ceremonia odbyła się ciemną październikową nocą. Wymruczeliśmy: Śpij, kolego 
w ciemnym grobie, a ksiądz wyszeptał słowa egzekwii. Wszystko jak najciszej. 
Nie mogło być inaczej. W Pieczyniegach na posterunku byli Ŝołnierze Wermachtu. 
Oddaliśmy salwę honorową z nienabitych karabinów. Tylko suchy trzask 
metalowych spustów. I koniec. Oddział odmaszerował do jednostki w lesie. 

A ja otrzymałem rozkaz pozostania na posterunku na cmentarzu. Po godzinie 
miałem dołączyć do swojego plutonu. Zostałem sam przy grobie Motyla. Noc. 
Przejmujący wiatr i zacinający deszcz. Ogarniało mnie paraliŜując przeraŜenie. 
Nogi uginały się pode mną ze strachu, więc oparłem się o krzyŜ. Zgroza! Jakiś 
opadający liść osiadł na moim spoconym czole. Chciałem go zdjąć, ale nie 
mogłem ruszyć ręką. Wokół mnie krąŜyły duchy i zjawy. Na próŜno starałem się 
je odpędzić z wyobraźni. KrąŜyły coraz gęściej. W paroksyzmie strachu wyjąłem z 
kabury pistolet. Musiałem przerwać ten koszmar. Wystrzeliłem. 

I nagle doznałem przedziwnej ulgi. Dotychczasowy strach zmienił swój wymiar. 
Stał się jakiś inny, jakby lepszy. JuŜ nie bałem się duchów. Bałem się ludzi. Głos 
wystrzały mógł być przecieŜ usłyszany we wsi. Padłem na ziemię. Czekałem… I 
nic. Wszystkie widma zniknęły. Nawet wiatr się uspokoił i deszcz ustał. W 
bezpiecznym poczuciu tego lepszego, ludzkiego strachu doczekałem do końca 
godziny i wróciłem do plutonu. 

Rozkaz został wykonany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CięŜko zarobione pieniądze  

Gdzieś na początku pięćdziesiątych lat, kiedy pracowałem w Katowicach, 
zaproszono mnie do uświetnienia święta Barbórki w kopalni Szombierki. 
Przygotowałem Lewą marsz  Majakowskiego i Grenadę Swietłowa. KaŜdy z 
aktorów dysponował wtedy repertuarem mówionym „ku czci”. 

Przybyłem punktualnie. JuŜ przed bramą kopalni czekał na mnie górnik 
wystrojony w galowy mundur. 

- Witom wos! Nie gniewajom się, Ŝe zaczęli my bez niego. 

Nie pogniewałem się wcale, ale niebawem zrozumiałem co oznaczało owo „ 
rozpoczęcie”. 

W olbrzymiej, uroczyście przybranej sali przy suto zastawionych stołach 
świętowali górnicy. Zorientowałem się, Ŝe musieli świętować juŜ dość długo. 
Jedni kołysząc się w takt i trzymając za ręce śpiewali Poszła Karolinka, drudzy 
zaś stukając kuflami o stół intonowali Karlika. 

Mój towarzysz wywołał z grona biesiadników starszego górnika ubranego w galę. 

- Przyszedł do nas artysta z tijatru. Bedzie godoł. Dajcie mu się napić. 

- Ciesza sie – rzekł ten starszy – Ŝeście są.  

I podał mi napełnioną szklankę. Trochę przeraŜony zaistniałą sytuacją 
odmówiłem grzecznie.  

- Przepraszam najmocniej. Przed występem nie mogę pić. 

Ten ze szklanką spojrzał na mnie z dezaprobatą. 

- Nie mogą się z nami napić? Chyba, Ŝe im nasza górnicza gorzoła nie smakuje? 

Zabrzmiało to trochę groźnie, więc posłusznie wypiłem podany trunek. 

Pociemniało mi w oczach. W myślach zakotłowały mi się przeróŜne teksty: 
Grenado marsz…  a moŜe: … lewa, lewa, lewa maja…?  A moŜe: nam strzelać nie 
kazano?... 

Górnicy natomiast przyjęli mój pijacki wyczyn z entuzjazmem. Natychmiast 
podszedł do mnie ktoś drugi oczywiście ze szklanką i zapewnił: 

- Teroz jo wos szanuja! 

Wypiłem. Wkrótce otoczyło mnie wielu górników celem bratania się. Wszyscy 
zapewniali mnie przy tym o Ŝywionym dla mnie szacunku. 

Obudziłem się w taksówce. Ściślej mówiąc obudził mnie taksówkarz. 

- JuŜ my som na miejscu. 



- Ile jestem winien? – zapytałem. 

- Nic Ŝeście nie som winien. Zapłacone. 

Wyczołgałem się jakoś z auta czując, Ŝe niemiłosiernie ciąŜy mi płaszcz. Nic 
dziwnego. Do jednej kieszeni ktoś zapobiegliwy włoŜył mi butelkę wina, w drugiej 
natomiast znalazłem pół litra czystej. 

Po wejściu do pokoju runąłem na łóŜko. Ze snu wyrwał mnie silny ból głowy i 
bardzo złe samopoczucie. 

W wewnętrznej kieszeni marynarki ( spałem bowiem w ubraniu) znalazłem 
solidnie wypchaną kopertę. DrŜącymi rękami przeliczyłem banknoty… Ponad dwie 
moje miesięczne gaŜe! 

Naprawdę cięŜko zarobione pieniądze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teatr Arona Brossa  

 

śyje w moich myślach wspomnienie z lat gimnazjalnych. Wspomnienie o teatrze. 
Nie o wielkich wydarzeniach teatralnych, ale o skromnym spektaklu szkolnym. 
Ten skromny teatr jest najbliŜszy mojemu sercu. 

Z grona uczących nas wspaniałych i mniej wspaniałych pedagogów wyróŜniał się 
polonista Ludwik Skoczylas. Przyjaciel Tetmajerów, Rydlów i Kossaków. Wielki 
miłośnik teatru. Zamiłowania do meandrów sztuki teatralnej starał się wszczepić 
nam – grupie młodzieńców o nie najwyŜszych horyzontach myślowych. 

Pewnego dnia profesor ów postanowił zainicjować podczas lekcji mały seans 
teatralny. Podstawą do przedstawienia był wiersz Słowackiego Rozmowa z 
piramidami.  

Prawa strona klasy pytała: 

„Piramidy, czy wy macie 

Takie trumny, sarkofagi, 

Aby miecz połoŜyć nagi…” 

na co ci z lewej odpowiadali: 

 „Wejdź z tym mieczem w nasze bramy, 

Mamy takie trumny, mamy.” 

Na próŜno usiłował profesor wykrzesać z nas choć odrobinę zaangaŜowania. Tępo 
i bezmyślnie dukaliśmy strofy Słowackiego: 

 „Pira-midy czy wy ma-cie…” 

I nagle spośród monotonnego staccanda wyłowiłem uchem głos siedzącego obok 
mnie kolegi Arona Brossa. (Ojciec Brossa miał magazyn futer na rogu Grodzkiej i 
Rynku). 

OtóŜ Aron Bross odszedł od tekstu Słowackiego i począł zachęcać klientów do 
kupowania trumien własnymi słowami. Tekst reklamy brzmiał cichutko i tylko ja 
mogłem go usłyszeć. 

 – Bardzo proszę, wejdźcie – mówił Bross. – Oczywiście mamy trumny. 
Mamy róŜne rozmiary. Są duŜe trumny, są teŜ i małe na wypadek, gdyby ktoś 
musiał pochować syna lub córeczkę. Na uroczyste pogrzeby mamy piękne, 
złocone trumny. Mamy bardzo duŜy wybór trumien. Polecamy się! Otwarte 
zawsze od dziesiątej do późnego wieczora. 



W swoich namowach Bross tak się zatracił, Ŝe zapomniał o boŜym świecie. 
Zapomniał, Ŝe otaczał go tłum nękanych trądzikiem młodzieńczym i mutacja 
wyrostków, myślących o wszystkim innym niŜ poezje Słowackiego. 

Patrzyłem na Brossa zafascynowany. Był zabawny, ale i piękny zarazem. 
Poczułem napływ wzruszenia. Oto tuŜ obok mnie toczył się prawdziwy spektakl 
grany przez natchnionego aktora. 

Widziałem potem w Ŝyciu wielu wspaniałych mistrzów sceny, ale nigdy nie 
zapomnę skromnego teatru Arona Brossa, syna MojŜesza właściciela magazynu 
futer. 

Róg Grodzkiej i Rynku. 

 

*** 

 

O teatrze i sztuce aktorskiej napisano tomy. Czytałem. Czytałem i 
niejednokrotnie gubiłem się w skomplikowanych wywodach. Nie jestem 
teoretykiem ani krytykiem sztuki, ale swoje wiem. To znaczy wiem tyle, ile 
moŜna wiedzieć po przeszło półwiecznej praktyce w moim zawodzie. 

Aktorstwo to po prostu… udawanie. 

Jeszcze w szkole aktorskiej słyszałem często od pedagogów oceniających moją 
pracę. 

– To nieprawda! Kłamiesz. Udajesz! 

I pedagog miał rację, bo udawałem źle. Cała trudność tkwi w tym, Ŝe udawać 
trzeba doskonale. Udawać trzeba tak, aby widz uległ złudzeniu, Ŝe aktor mówi 
prawdę. A w gruncie rzeczy aktor tylko udaje. Udaje postać, którą gra i uczucia 
przez tę postać przeŜywane. 

Czy aktor „przeŜywa” swoją rolę? 

Oczywiście, Ŝe nie. Gdyby tak było naprawdę, to po paru spektaklach tknięty 
szaleństwem Hamlet powinien jak najszybciej udać się na seans u psychologa. 

Podczas przedstawienia aktor musi nieustannie się kontrolować. Musi pamiętać 
czy jest słyszalny, czy stoi w odpowiednim oświetleniu, wreszcie – co i kiedy ma 
powiedzieć! JakŜe w takich okolicznościach moŜna bez reszty angaŜować się w 
graną rolę? 

Jeśli jednak aktor w jakimś stopniu „przeŜywa” uczucie granej postaci… to juŜ 
jest jego tajemnicą. 



Widz nie jest w stanie tego zauwaŜyć, ale kaŜdy spektakl róŜni się nieco od 
pozostałych. Jak? Dlaczego?... to takŜe tajemnica.  

Bo teatr i aktorstwo to sztuka tajemna i ulotna. Kadr filmowy powtórzony nawet 
po latach pozostanie zawsze ten sam. Ze wszystkimi wadami i zaletami. Sztuka 
teatralna trwa krótko i nigdy nie powraca do tej samej postaci. 

Pozostawiam więc krytykom łamanie sobie głowy nad zawiłością sztuki 
aktorskiej. Ja tam swoje wiem. Aktorstwo to udawanie. Lepsze czy gorsze, ale 
zawsze udawanie.  

Mój Aron Bross tak naprawdę nie miał nic do sprzedania. On tylko udawał, Ŝe 
chce coś sprzedać. 

Ale jak udawał! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezpieczna kryjówka 

 

Jest w Tarnowskiem wieś Borzęcin. Na wsi jak to na wsi – wszyscy o wszystkich 
wiedzą wszystko. 

Tak teŜ było w Borzęcinie. Ludzie wiedzieli kto z kim chodzi. Wiedzieli kto 
kradnie, a kto trudni się bandziorką. Bandziorka była domeną rodziny 
Kosiniaków. Gdzieś tak w połowie okupacji, którejś niedzieli zdumieni 
Borzęcinianie ujrzeli na murach kościoła piękny, ubarwiony kredkami plakat: 

KOSINIAKI ZRYWAJĄ Z BANDZIORKĄ I WYPOWIADAJĄ WOJNĘ NIEMCOM 

Jak widać miejscowa ludność charakteryzowała się odwagą i głębokim poczuciem 
patriotyzmu. 

Byłem lekko ranny. Nie mieliśmy szpitala polowego, musiałem więc poszukać 
sobie bezpiecznego schronienia. Wybrałem Borzęcin, bo mieszkał tam stryjeczny 
brat mojego ojca, Alojzy RogoŜ. Dowieziono mnie szczęśliwie. Trafiłem do 
chałupy stryja Alojzego, który ucieszył się z mojego przyjazdu. Lubił bowiem 
wiele opowiadać i znalazł sobie we mnie wdzięcznego słuchacza. Trzeba 
przyznać, Ŝe stryj Alojzy (Ŝołnierz w wojsku austriackim, później w odrodzonej 
Armii Polskiej) miał o czym opowiadać! 

Bezpieczna kryjówka okazała się jednak wkrótce niezbyt bezpieczna. JuŜ 
drugiego dnia mojego pobytu podczas kolejnej gawędy stryja Alojzego 
usłyszeliśmy warkot motoru tuŜ pod oknami kuchni. W popłochu zsunąłem się na 
podłogę, a stryj narzucił na mnie leŜący na ławie koc. Ciocia Karolcia (poczciwa 
skądinąd kobiecina) wyjrzała przez okno na podwórze. Jak się okazało motor 
naleŜał do sierŜanta granatowej policji w słuŜbie niemieckiej. 

 – No i co tam? – zapytała ciocia Karolcia. Cała rzecz dotyczyła jakiejś 
nieuiszczonej w porę płatności. 

 – Jest do was pismo, RogoŜowa. Nie zapłaciliście! Termin minął w piątek. 
Zrozumieliście? – usłyszałem pod kocem głos policjanta. 

 – Zrozumieć zrozumiałam, przeciem nie krowa. Ale dalibyście juŜ spokój. 
Przecie końca tyj wojny bliŜyj niŜ dalij. Właśnie kuzyn przyjechoł! 

Struchlałem. A ciocia ciągnęła dalej: 

 – Un jest w leśnych. Oni tam wiedzo, bo mają radyjo, co u nas jest 
niewolno. No to słuchajo. Właśnie godoł, Ŝe koniec to juŜ bedzie niedługo. 
Dalibyście juŜ spokój! 

Zlany zimnym potem czekałem pod kocem co teraz nastąpi. Nastała chwila 
ciszy… stojący pod oknem policjant wsiadł na motor… i odjechał! 



Dlaczego odjechał? Dlaczego nie wrócił? MoŜe takŜe wiedział, Ŝe koniec jest juŜ 
bliŜej niŜ dalej? 

Ot, jedna z niezwykłych zagadek jakich w moim partyzanckim Ŝyciu doznałem 
wiele. 

Oczywiście tego samego dnia musiałem opuścić bezpieczną kryjówkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


