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16 maja 1941 roku zespó!
Warsa wyst´powa! w
Baku, dziesi´ç dni pó-

êniej w Moskwie, a na koniec mie-
siàca w Czelabiƒsku na Uralu. 2
czerwca datowany jest list Renaty
[Bogdaƒskiej] i Gwidona [Boruckie-
go] ze Âwierd!owska do PrzemyÊla,
który minà! si´ z listem Czarnej [Got-
tlieb] wys!anym do nich 7 czerwca.
Pyta!a w nim synowà, czy kupiç jej
sukni´ z koronki, i t!umaczy!a si´ z
podzia!u otrzymanych pieni´dzy,
byç mo˝e nie po ich myÊli. Pierw-
szych 200 rubli, jakie dosta!a, wy-
da!a na dom, na prze˝ycie, a dopie-
ro kolejne 200 posz!o na Bertka, któ-
ry w tym czasie mieszka! w “¸oziƒ-
cu” 57 studiujàc dramaturgi´ na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza, prze-
mianowanym po zaj´ciu Lwowa
przez wojska sowieckie na Lwow-
ski Paƒstwowy Uniwersytet im.
Iwana Franki.

Bertek, jak w rodzinie nazywano
Norberta, najm!odszego brata arty-
sty, by! dodatkowo zadowolony z
tego, ˝e móg! przerobiç na siebie
ubrania Gidka. Swojà wdzi´cznoÊç
wyrazi! w kartce z 9 czerwca do
gra˝danina Gwidona Gottlieba w
Czelabiƒsku. Zapewnia! jednocze-
Ênie bratowà, ˝e: “U p. Jarosiewi-
czów [wszystko] w porzàdku”.

13 czerwca Czarna pisa!a: “Tak,
jak si´ ucieszy!am Waszym poby-
tem na Kaukazie, tak mnie obecnie
martwi Wasza w!ócz´ga po zimnej
Azji”. Niepokój i troska przejawia-
!y si´ równie˝ w sugestii nabycia cie-
p!ych okryç: “Musicie sobie stanow-
czo oboje futra na zim´ sprawiç. Jest
teraz bardzo du˝a mo˝liwoÊç odku-
pienia okazyjnie wspania!ych futer.
Gdy przyjedziecie, zainteresujcie si´
tym. Na razie chcia!abym wiedzieç
kochana Renusiu, czy mam dla Cie-
bie kupiç t´ czarnà koronkowà suk-
ni´, o której Ci w poprzednim liÊcie
wspomina!am – oczywiÊcie, o ile
mo˝e Ci si´ przydaç”.

GDY ZACZ¢¸A SI¢ WOJNA NIE-
MIECKO-SOWIECKA, wszystkie tea-
try polskie podró˝ujàce po Rosji zo-
sta!y odci´te od Lwowa. Tym samym
plany dalszych wyst´pów wzi´!y w
!eb. Tea-Jazz Warsa we wrzeÊniu zna-
laz! si´ w Taszkiencie, gdzie wkrót-
ce skoƒczy!y si´ kontrakty. Gwidon
z ˝onà przeniós! si´ do ˚eleznodo-
ro˝nego Jazzu Ref-Rena, który aku-
rat nadjecha!, a w którym by! jego
kuzyn – tancerz Marian Szajewicz.
Tak rozpocz´li nowà w´drówk´ po

Rosji z zespo!em, w sk!ad którego
wchodzili ponadto: ˝ona Ref-Rena
Nina Oleƒska, Feliks Fabian, Stani-
s!aw Rusza!a, Filip Ende, Janina Ja-
kubówna i kilkunastu muzyków.

˚yli w wagonie sypialnym odcze-
pianym na ró˝nych stacjach kolejo-
wych od g!ównego sk!adu pociàgu.
Gotowali, jedli, sprzàtali i spali na
bocznicach przez wiele miesi´cy. Na
ka˝dym postoju uprzyjemniali, jak
mogli, ˝ycie miejscowej ludnoÊci.
Nie by! to czas radosnych wyst´pów.

Zimà 1941 roku dotarli do Czka-
!owa, gdzie zobaczyli ˝o!nierza w
stopniu sier˝anta, z polskim orze!-
kiem na futrzanej czapce. To on im
powiedzia! o umowie Churchill-Ro-
osevelt-Stalin, o wypuszczaniu wi´-
êniów politycznych z radzieckich !a-
grów i o tym, ˝e tworzy si´ wojsko
polskie. Wkrótce sami zostali wcià-
gni´ci w jego szeregi. “Nasz piani-
sta Leszek Krzaklewski, który jak
si´ okaza!o by! porucznikiem, znik!
na dwa dni, po czym przywióz! ze
sobà rozkaz na piÊmie, nakazujàcy
imiennie wszystkim cz!onkom Te-
atru Ref-Rena zameldowaç si´ w
Tocku” – pisa! Borucki w Polish Ku-
rier w artykule “Przymusowe to-
urnée po Rosji”.

W Tocku by! jeden z dwóch
pierwszych punktów zbornych for-
mujàcej si´ Armii Polskiej w ZSRR
pod dowództwem genera!a dywizji
W!adys!awa Andersa. Drugi znaj-
dowa! si´ w Tatiszczewie. Sztab
g!ówny by! w Jangi-Jul ko!o Ta-
szkientu. “Refrenowcy” dostali
przydzia! do 10. Dywizji Piechoty.

W WIGILI¢ BO˚EGO NARODZENIA
wystàpili przed Êwie˝o sformowa-
nym wojskiem, wyfasowanym w fu-
fajki i w walonki, bowiem nie dla
wszystkich zes!aƒców i !agierników
sowieckich starczy!o mundurów. By!
wÊród nich dowódca tego dziwne-
go wojska. By!y polskie sieroty,
skrajnie wyczerpane i wychudzone.
By!y ca!e rodziny spiecpieriesie-
lienców ze spiecpasio!ków. ̧ zy nie-
dawnej niedoli miesza!y si´ ze !za-
mi nadziei, jakà dawa!a odzyskana
wolnoÊç.

Kwater´ artystów stanowi!a zie-
mianka, “twarde nary, przykryte
wiàzkà s!omy, ma!y piecyk, dymià-
cy ca!y dzieƒ. […] Lód jà zaku! w

swój pancerz, wiatr w niej pe!za, jak
z!odziej – pisa! Ref-Ren. […] W noc
zimowà godzina zda si´ wiekiem”.

Czarny chleb i zbo˝owa kawa, ka-
sza jaglana, wilgoç i dym gryzàcy
w oczy – takie by!y uroki ówcze-
snego ich ̋ ycia. I jeszcze wszy, któ-
re mno˝y!y si´ na pot´g´, a których
trudno by!o si´ pozbyç. Prze!azi!y
z cz!owieka na cz!owieka, zw!aszcza
gdy spa!o si´ pokotem.

– Oblaz!y nas wszystkich – wspo-
mina!a Bogdaƒska-Anders. – Pami´-
tam, jak le˝eliÊmy jedno obok dru-
giego: Gidek, ja, Ref-Ren i Oleƒska.
Jak mnie te wszy !askota!y po twa-
rzy i jak nie mia!am si!y na ich za-
bijanie, zdejmowa!am jednà po dru-
giej i k!ad!am na Ref-Rena. Nie na
Gidka, bo mi go by!o szkoda. Kie-
dy po latach zapyta!am Felka, czy
wie, ˝e !àczà nas wi´zy krwi, spoj-
rza! na mnie zdziwiony. “Tak?”. No
to mu opowiedzia!am o tych wszach.

– Reakcja publicznoÊci, tych
szkieletów, by!a tak straszna, ̋ e nie
mog!am skoƒczyç Êpiewaç – mówi
wzruszonym g!osem. – Oni zaczy-
nali ryczeç, a ja z nimi – uspokaja
si´ nieco.

– Ref-Ren napisa! dla mnie pio-
senk´ Kto nad Wis!à si´ urodzi!.

Bierze oddech i zaczyna Êpiewaç:
“Nie ma, nie ma na tym du˝ym
Êwiecie, takich lasów, takich pól,
takich !àk i zbó˝. Nie ma...” – Êci-
sza g!os. – Cudna piosenka – roz-
rzewnia si´. – To, jak tu nie p!a-
kaç? Albo taki Bilet do Lwowa:
“Czy jest na Êwiecie

taka stacja kolejowa, gdzie ja bym
mog!a kupiç bilet do Lwowa?”. To
nie by! p!acz. To by! ryk doros!ych,
zmizerowanych i zawszonych ludzi.
I nagle przychodzi rozkaz, ˝e wy-
je˝d˝amy z Tockoje. Za du˝o by!o
wypadków Êmierci z powodu owrzo-
dzeƒ, awitaminozy i tyfusu.

– Mnie ta choroba na szcz´Êcie
omin´!a, ale wiele osób zmar!o. Co-
dziennie odbywa!y si´ pogrzeby. W
tym stanie rzeczy praca aktorów i
muzyków by!a bardzo potrzebna –
mówi! Borucki.

WYST¢POWALI BEZ PRZERWY.
Ref-Ren tworzy! wcià˝ nowe pio-
senki i skecze dla rozweselenia lu-
dzi, dla przypomnienia Polski.

W styczniu znaleêli si´ w ¸ugo-
woje w Kazachstanie. Wyst´p przed
10. Pu!kiem Artylerii Lekkiej zapad!
w pami´ç ˝o!nierza-reportera Or!a
Bia!ego.

“SzliÊmy po [...] rozciamkanej gli-
nie. Pierwszy raz, po dwóch latach
intensywnej og!upiajàco odt!uszcza-
jàcej kuracji. W ponurej budzie sta-
n´liÊmy g!owa przy g!owie. Ówcze-
sny dowódca pu!ku kaza! mi przy-
witaç teatr s!owami: «10 PAL wita
swój teatr! Czo!em teatrowi polo-
wemu!». Sta!em wi´c w pierwszym
rz´dzie z ostrzy˝onà g!owà i p!onà-
cà twarzà. Przed scenà zapalono na-
ftowe lampki. Zapanowa!a cisza.
Scena nie mia!a kurtyny. Aktorzy
wyszli zza jakiegoÊ przepierzenia;
kobieta, jakiÊ m!ody ch!opiec, zno-
wu kobieta, jeszcze ktoÊ – wyszli,
stan´li rz´dem. Mieli wzruszone twa-
rze. W idealnej ciszy pada!y s!owa
powitania. Oni uÊmiechali si´ bez-
radnie szukajàc miejsca dla roztrz´-
sionych ràk. Po d!ugiej chwili ja-
snow!osa pani coÊ tam bardzo cicho
i niewyraênie odpowiedzia!a. Dzie-
siàty PAL usiad!.

Ludzie, którzy mówià o sobie “z
Rosji”, d!ugo nie zapomnà dni naj-
górniejszych nadziei i radoÊci. W te
dni, gdy Êpiewajàcej Bogdaƒskiej nie
wszyscy mogli dojrzeç z powodu tak
zwanej kurzej Êlepoty – teatr by! dla
nas czymÊ niezwyk!ym, ogromnie
bliskim [...]. Tam to w!aÊnie w bied-
nej !ugowojskiej cha!upie [...] zespó!
Ref-Rena pierwszy raz zaÊpiewa!
Or!y do lotu. Tam Borucki wycisnà!
!zy z niejednych oczu recytacjà wier-
sza Budzyƒskiego Lotnik. Tam Ja-
kubówna wskrzesi!a [...] obrazy ku-
jawiaków, krakowiaków, oberków.
Tam Oleƒska i Rusza!a, i Szajowicz,
i ju˝ nie pami´tam kto jeszcze, sta-
rali si´, abyÊmy razem z nimi zapo-
mnieli o minionych latach grozy”.

By! to pu!k, do którego wstàpi!
mi´dzy innymi Gustaw Herling-Gru-
dziƒski, autor ksià˝ki Inny Êwiat opi-
sujàcej warunki ˝ycia-gnicia w so-
wieckich !agrach. Ewakuacja z nie-
ludzkiej ziemi obj´!a 115 tysi´cy
osób, w tym oko!o 72 tysi´cy ˝o!-
nierzy. Niewiele to, gdy si´ weêmie
pod uwag´ pó!tora miliona, które po-
zostawiono tam na ca!e lata; wielu
na zawsze... !

BOGUMI¸A ˚ONGO¸¸OWICZ

W fufajkach i walonkach
Publikujemy fragment ksià˝ki Je-
go by!y “Czerwone maki”..., któ-
rej bohaterem jest Gwidon Bo-
rucki – pierwszy wykonawca pie-
Êni Czerwone maki na Monte Cas-
sino, do której s!owa napisa! Fe-
liks Konarski (Ref-Ren), a muzy-
k´ skomponowa! Alfred Schutz.
Borucki zaÊpiewa! jà wraz z ze-
spo!em Czo!ówki Rewiowej Ref-
Rena dla ̋ o!nierzy 12. Pu!ku U!a-
nów Podolskich, zdobywców
Monte Cassino.

POLONIKA
" Clare Cavanagh otrzyma!a tego-
rocznà nagrod´ National Book Critics
Circle w kategorii krytyki literackiej
za ksià˝k´ Lyric Poetry and Modern
Politics: Russia, Poland, and the West
(Yale University Press 2010).

" Brytyjska organizacja Design &
Art Direction uzna!a angloj´zyczne
wydanie folderu Fundacji Auschwitz-
Birkenau Konserwacja Auschwitz-Bir-
kenau. Nasza odpowiedzialnoÊç za
przysz!e pokolenia za jednà z najle-
piej zaprojektowanych graficznie pu-
blikacji. Formà nagrody jest w!àcze-
nie go do katalogu Design and Art
Directors Book.

Ponadto fotografie autorstwa Pete-
ra Thorpa, które znalaz!y si´ w publi-
kacji, otrzyma!y presti˝owà nagrod´
Association of Photographers za
2010 rok w kategorii wykorzystanie
komercyjne. Folder wykona!a brytyj-
ska firma So Design Consultants ja-
ko dar dla Miejsca Pami´ci; mo˝na go
obejrzeç na stronie internetowej pl.au-
s chw i t z . o rg . p l /m/ i ndex . php?
option=com_content&task=view&id
=984&Itemid=137.

" Laureatem pierwszego Australij-
skiego Mi´dzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopi-
na, który odby! si´ w Canberze, zo-
sta! Peter de Jager – pianista z Mel-
bourne. Drugie miejsce zajà! Austra-

lijczyk Oliver She, trzecie – Polak Gra-
cjan Szymczak, absolwent Akademii
Muzycznej we Wroc!awiu, gdzie odby-
wa obecnie studia doktoranckie u Grze-
gorza Kurzyƒskiego.

" Prace Maksa CieÊlaka – zwyci´z-
cy mi´dzynarodowego konkursu Hen-
kel Art.Award 2010 – prezentuje na
czynnej do 29 maja wystawie “Sztu-
ka to z zakazanego owocu marmela-
da” Muzeum Sztuki Wspó!czesnej w
Wiedniu.
Artysta tworzy g!ównie prace audio-
wizualne – eksperymentalne filmy po-
wsta!e z po!àczenia fragmentów ró˝-
nych nagraƒ wideo, z których wi´k-
szoÊç znajduje w internecie.
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