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w myśl postanowienia Rady Komisarzy Ludowych 
z 29 stycznia 1918 Mikołaj Romanow powinien 
był stanąć przed sądem. Jest faktem, 7,e do lipca 
1918 sprawa stracenia Mikołaja Romanowa nie 

byla w ogóle stawiana. Wiosną 1918 roku Romanowowie znaj
dowali się w Tobolsku, pod ochroną oddziału specjalnego. Na 
początku maja 1918 roku do Rady Komisarzy Ludowych do
tarła infonnacja: 
„Według wszelkich doniesień napływających z Tobolska nie 

było pewności, czy Mikołaj Romanow nie uzyskał możliwości 
zniknięcia z Tobolska. Otrzymano wiele informacj~ że po
szczególne grupy monarchistów podejmują kroki przygoto
wawcze w tym kierunku. Biorąc pod uwagę wszystkie wspo
mniane doniesienia Prezydium WCU( wydało zarządzenie 

o przeniesieniu byłego cara Mikołaja Romanowa w bezpieczne . . ,, 
mtejsce ... 

30 kwietnia Mikolaj Romanow, jego żona i córka zostali 
dostarczeni do Jekatierinburga i zamknięci w willi inżyniera 
lpatiewa, która otrzymała oficjalną nazwę „dom o specjalnym 
przeznaczeniu". 

Latem 1918 roku biali okrążali Jekatierinburg, starając się 
odciąć go od europejskiej części Rosji. Tragiczne rozwiązanie 

nastąpiło dopiero wówczas, gdy stało się jasne, że czerwony 
Jekatierinburg za kilka dni padnie. Komitet Wykonawczy 
Uralskiej Rady Obwodowej powziął uchwałę o rozstrzelaniu 
Romanowów w domu lpatiewa. Wykonanie wyroku powierzo
no komendantowi „domu o specjalnym przeznaczeniu". Oto 
tekst depeszy wysianej 17 lipca z Jekatierinburga do Lenina: 

„Przy aparacie Prezydium Rady Obwodowej rządu robot
niczego i chłopskiego. Wobec zbliżania się wroga do Jekatie
rinburga i wykrycia przez nadzwyczajną komisję wielkiego 
białogwardyjskiego spisku, mającego na celu porwanie byłego 
cara i jego rodziny (dokumenty w naszym posiadaniu), na mo
cy uchwały Prezydium Rady Obwodowej 17 lipca został roz
strzelany Mikołaj Romanow. Jego rodzinę ewakuowano w bez
pieczne miejsce ... " 

To ostatnie bylo nieprawdą. Podejmując na wlasne ryzyko 
decyzję o rozstrzelaniu wszystkich Romanowów, uralczycy 
najwyraźniej zdecydowali się nie mówić od razu całej okrutnej 
prawdy. 18 lipca Prezydiwn WCIK, postawione przed faktem 
dokonanym, uznało decyzję Uralskiej Rady Obwodowej za 
sluszną. 

Oto urywek tekstu z ówczesnej gazety, która pisała o roz
strzelaniu byłego cara. 

" ... Tym aktem rewolucyjnej kary Rosja Radziecka dala 
uroczyste ostrzeżenie wszelkim swoim wrogom, marzącym 
o przywróceniu starych carskich czasów. Wydali oni robotni
czej i chłopskiej Rosji wojnę na śmierć i życie, która nie może 
zakończyć się pojednaniem, lecz musi niechybnie skończyć się 
zagladą i zniszczeniem jednej lub drugiej strony". 

fragmenty artykułu pt. ,.Insynuacje i prawda 
o ko1i cu dynastii Romwumó1r ". Życie Lite
rackie nr 33 z 16.08. 1987 rok11 (na podsta11·1e 
uyp1mied~i dr. Gienriclw Jojfe dla Sowietskoj 
Rossiji.) · 



Carskie Sio/o, 
Jego Cesarska Mofr, imperator 
M ikolaj Aleksandrowicz 

.. . z przygnębieniem. przerażeniem i ro::. paczą 1vysluchali 
oficerowie korpusu kawalerii manifestu Waszej Cesarskiej 
Mo.~ci o zrzeczeniu się tronu Wszechrosji, a z pogardą i obu
rzeniem odnieśli się wszysly oficerowie korpusu 1o tych zdraj
ców w szeregach naszej armii, którzy zapomnieli o swoich 
obo1viqzkach wobec cara, o przysiędze zlożonej Bogu i przy
lqczyli się do buntownikó1v. Niech nam Wasza Cesarska Mość 

pr::.ebacr ,je.l'li ::1rrnca111y się:: hlogalną pro.1'hą do pomo::mlco 
ho:-.r:gu, niech Was::a Cesarska 1\10.\-l : nie upu.cc::a nos. niech 
nie ::ohieru lll//Jl prmrniritego d::ied::ica Ironu rosyjskiego . 
Tr/ko ::. lf'os::.ą Cesarską Mofrią 1w c::e/e mo:-.li11e jest ::jed-
11oc::.e11ie narodu rosyjskiego. o kt1iry111 Wa.1::.0 Cesurska Mo.\-c: 
ruc::.y pi.rn/ 11· Sll'Oim manifefrie. Triku :: danym pr::e::. Boga 
carem 1110:-.e Rosja h_d 11 ir:lk o. pou::-.110 i morna. osiągając 
pokój, dohrohyt i s:c::<:_frie. 
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C ar-batiuszka był symbolem chłop kiego patriar
chalizmu i gwarantem jego trwałości. Świat chłop
skiego życia był poza historią, wszy tko z czym 
miał tu człowiek do czynienia, ~y w jego pojęciu 

dane na początku 'wiata i nie mogło ulec zmianie do jego koń
ca. Stare zwyczaj , obrzędy, mity i legendy, sposoby gospoda
rowania i wypoczynku, ład połeczny i porządek kosmosu -
wszystko to było w rozumieniu chłopów stare jak świat. Ubogo 
było i nędznie, to fa kt. Ale za to pewnie. Chłop robił swoj , 
pan - swoje, pop - swoje; każdy żył, pracował, bawił się i umie-
rat tak, jak nakazywał jego stan, obyczaj i mądrość ojców. 
W micie, legendzie i prymitywnej wiedzy o świecie zawarte 
były wyjaśnienia i uzasadnienia wszystkiego, co mogło się wy
darzyć. 

Z odejściem cara na oczach ludzkich zaczęły się dziać rze-
czy, które nie mieściły się w niezmiennym chłopskim schema
cie. Czas niósł brzemienne w skutki wydarzenia, nie mające 

swych pierwowzorów w ludowych mitach: wojna, rewolucja, 
głód, utra ta wiary ojców, nihilimt młodzieży, upadek starych 
obyczajów i obrzędów, zatracenie się całego t radycyjnego 
kształtu życia chłopskiego. Chaos. Chaos jest nie do zniesienia 
na dłuższą metę. Należy go uporządkować, zdarzenia ułożyć 
w szeregi, powiązać nicią zależności i poszukać swego miejsca 
w tym porządku. Wydarzenia, które następują, mają swą 
chronologię, swój kierunek, układają się w łańcuch przyczyn 
i skutków, są historią. 

Zdjęcie irrk n11111w nu gór:!! Gruhurce 11· sierpniu· /9, 8, podc:as coroc11_rch 
ohclwcló11· ., 11 ·ięw Pr:e111i('11 ie11ia Pwiskiego. ( /0 1 .. Gr:egor: Muli!Ckt J 

Słowo „historia" raz po raz trafia „pod strzechy", jego 
treść nie jest już tak obca, jak kilkadziesiąt lat temu. Ludzie 
bacznie rozglądają się dokoła, uważnie szukają osób, które 
mogłyby być hero ldami historii. 

O historii prawi chłopom zgromadzonym w Bonifaciukowej 
chacie nowo objawiony car. Nie ukrywa, że on sam te-.i: jest 
historią. Jest tym, wokół którego porządkują się zdarzenia. 
Obcując z nim, obcowało się z historią. Dotykając jego zabło
conych „szat", dotykało się historii. Kto słuchał cara, nie byl 
już zagubioną w chaosie świata drobiną, ale człowiekiem, 
który dotyka historii w jej konkretnym, widomym kształcie. 

* * * 
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* * * 
rawosławne okolice, w których pod lndzą proroka 
llji rozkwitł w okresie międzywojennym sekciar
ski ruch odnowienia, były jednocześnie terenem 
intensywnej działalności społecznie radykalnych 

rewolucyjnych organizacji; KPZB (Komunistyczna Partia Za
chodniej Białorusi), „Hromada", NPCh (Niezl.tl'Żna Partia 
Chłopska) posiadały tu w każdej nieomal wsi dziesiątki swych 
członków i zwolenników. 

Apos1al ; Kohry11 ia nll P olesiu (; ll rch . W . Pllu-fuc:uk ll ) 

Jak było możliwe to współistnienie skrajnego fanatyzmu 
religijnego z postawą walki, ideą rewolucji? Jak możliwe było 
w ogóle istnienie w naszym światłym dwudziestym stuleciu tak 
naiwnej, prostodusznej, a zarazem tak fanatycmej wiary w 
boga-człowieka, proroka Iłję z Grzybowszczyzny, w jego cuda, 
w jego po~łannictwo i zbliżający się sąd ostateczny, na którym 
on miał sądzić ludy świata ? 
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e wschodniej Białostocczyźnie, we wsiach prawo
sławnych, proces upadku tradyC)'jnej kultury lu
dowej miał pn:ebieg szczególnie dramatyczny. 
Z achowana tu długo w nienaruszonym prawie 

stanie tradycyjna kultura ludowa - poddana została nagłej, 

drastycznej próbie, gdy prawie wszyscy mieszkańcy tych wsi 
w 1915 roku zostali deportowani przez ustępujące wojska ro
syjskie w głąb Rosji. Zetknęli się tam z odmiennymi zwycza
jami, z ludźmi o odmiennej kulturze, byli obserwatorami, a 
często też aktywnymi uczestnikami rewolucji, burzącej od 
podstaw mityczną chłopską świadomość. Z chwilą gdy trady
cyjny kształt chłopskiego życia został zagrożony, okazało się 
z kolei niemożliwe, a w każdym razie bardzo ·utrudnione, 
przejście od świadomości etnicznej do świadomości narodo
wej, która mogłaby nadać zmienności sankcję i usprawiedli
wi1>11ie. Były to bowiem wsie prawosławne, dla których w tym 
czaMe, w warunkach dyskryminacji wyznaniowej i narodo
wościowej, przekroczenie progu polskości było niemożliwe, 
a jednocześnie - były to wsie zbyt peryferyjne, by mogła na 
nie oddziaływać idea narodu białoruskiego. 

Zrodziło to silne napięcie duchowe, niezadowolenie z dnia 
dzisiejszego i strach przed dniem jutrzejszym. Różni wiejscy 
1prorocy i apostołowie nowych wiar wieszczą niechybny koniec 
świata. 



Zd)l{cia wykonane 1w Grubarce 11 · sierpniu 1988 roku (fot .. Gr:::egorz Malecki). 
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stała się owa codzienność pospolitą, nieznaną, ma
łą codziennością. Zasypianie stało się zasypia
niem, wstawanie - wstawaniem. Żniwa przestały 
być obrzędem, praca sztuką, spożywanie chleba -

religią. Wtargnął czas, kalendarz. Rok nie był powtórzeniem 
mitycznego pierwszego roku - stał się określonym, odliczo-



nym odcinkiem czasu, różnym od poprzedniego i od następne
go. Tak samo wszystkie czynności nabrały maczenia kon
kretnego, oderwały się od swoich mitycznych prawzorów. 
Wyrostki w wioskach szydziły z ojców, co zaczynali siew w 
dniu Matki Boskiej Siewnej, dlatego że ona tego dnia właśnie 
zaczynała. „Matka Boska nigdy nie siała!" - śmiali się. Ojco
wie wypędzali bydło 23 kwietnia, bo tego dnia właśnie święty 
Jerzy wypędzał swoje zwierzęta na pierwszy popas. „Święty 
Jerzy nie pasl krów" - pokpiwali mężczyźni, co byli na woj
nach, pracowali w fabrykach, służyli w wojsku. I zamiast iść 
do cerkwi, mężczyźni od rana w niedzielę pili wódkę albo 
rżnęli w karty, wyrostki plądrowały cmentarze, obrywały 
z pomników ołowiane krzyże, mazały popu okna błotem. 

Dziewczęta czerniły brwi, malowały usta. Ojcowie i matki pa
trzyli ze zgrozą: sodoma gomora, koniec świata, kar.i boska, 
herezja ! Inaczej nie umieli starzy wytłumaczyć nawałnicy 
zmian w świecie dotąd prawie niezmiennym. Niezmiennym, 
bo wszystkie pokolenia, i te sprzed łat pięćdziesięciu, i te 
sprzed pięciuset, żyły podobnie, podług mitycznego prawzoru, 
gdyż prawzór mimo upływu łat pozostawał ten sam, jak te sa
me były wciąż iko~y w cerkwiach, modlitewniki, pieśni, ob
rzędy. 

I oto malazło się pokolenie, które odwróciło oczy od prawzo
ru: przez pierwszą wojnę światową wypędzeni z białostockiego 
matecznika, zmuszeni do ewakuacji, tułaczek, wałki na róż
nych frontach, udziału w rewolucji - zostali obudzeni z misty
cmego letargu. To oni° wnieśli'do tutejszych lichych wsi-pra
wosławnych takie problemy jak naród, państwo, wolność, 

niewola ... Ci, co przeżyli zawieruchę w domu, patrzyli na nich 
ze zdumieniem: co ich opętało, popsuło, czego chcą? Nie rozu
mieli przybyszów, czuli się zdezorientowan~ zagrożeni. Zwró
cili się więc do świętych - modląc się podwójnie, bijąc po trzy
kroć pokłonów, ofiarowując po trzykroć świec! Widząc, iż 

święci nie mogą czy nie chcą użyć swych mocy, co zagorzalsi 
i bardziej fanatycmi chłopi postanowili ich wyręczyć, ogła
szając się sami świętymi. Rozmnożyli się więc święci w wio
skach setkami. 

wszystkie cytaty z: Włodzimierz Pawluczuk : 
W ierszalin. Reportaż o końcu .<wiata . 
W yda1 l'llic t11 ·0 Literack ie 1974. 

* * * 
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