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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 
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Carowa AI Pk~andra Fiodormrna 

RaPort Jurowskieso1 

Kiedy przyjechał samochód, wszyscy spali. Obudzono Botki
na, a on z kolei wszystkich pozostałych. Udzielono im następują
cego wyjaśnienia: „Ponieważ w mieście jest niespokojnie, koniecz
nie trzeba przenieść Romanowów z górnego piętra na dolne. " 
Ubierali się okolo pól godziny. Na dole wybrano pokój z drewnia
ną otynkowaną przegTodą (aby uniknąć rykoszetów), wyniesione 
zostały wszystkie meble. Oddział był w pogotowiu w sąsiednim 
pokoju. R nie domyślali się niczego. Kom osobiście poszedł po 
nich w pojedynkę i sprowadził po schodach do dolnego pokoju. 
Mik niósł na rękach A, pozostali mieli ze sobą poduszeczki i róż
ne drobne przedmioty. Wszedłszy do pustego pokoju AF spytala: 
„Cóż to. nie ma nawet krzesła~ Czy nawet usiąM~ nie wolno~" Kom 
polecił przyni eść dwa krzesla. Mik posadził na jednym A, na dru
gim usiadła AF Pozostałym komendant polecił ustawić. się wsze
regu. Kiedy si ę u::;tawili - wezwano oddział. Kiedy wszedł oddzial, 
kom powiedział do R-wów, że z powodu kontynuowania przez ich 
krewnych w Europie ataku na Rosję 'owiecką, Uralski Komitet 
Wykonawczy postanowi! ich rozstrzelać . Mikołaj odwrócił się ple
cami do oddziału, twarzą do rodziny, po czym, jakhy się opami -
tawszy, zwrócił się do komendanta z pytaniem: „Co? Co takiego~„ 



Kom naprędce powtórzy! wszysl ko i rozkazał oddzialowi prz~·go 

towa(: się. Oddział już wczd niej wi rdział. kin ma du kogo si r:wlać 
i że należy mierzyć pro:s to w sen:1), ab~· unikną(·. dużej iluśl'.i krwi 
oraz jak najprędzej skończyć. Mikołaj nic już więcej ni r rzeki , 
znowu odwrócił się twarzą do rodziny, inni wydali kilka L>czlad
nych okrzyków, trwało to w:szyslko kilka sekund. Nas ll;pni1! za
częto strzela ć, co trwało dwie-trzy minuty. Mik pad! na miejscu 
od kuli samego komendanta. Następnie od razu µuni e~ li śmi erć: 

AF i osoby z otoczenia R-wów (łącznie rozstrzelano 1 '2 osób): 
Mik, AF. cztery có rki Tatiana, Olga, .Maria i Anastazja, dr Bolkin , 
lokaj Trupp, kucharz Tichomirow, jeszcze jeden kucharz i frejli
na, której naz"~s ka komendant zapomniał. 

A., trzy jego siostry, frejlina i Botkin żyli jeszcze. Trzeba było 
ich dobić. Zcl zi"~lo to komendanta, ponieważ celowano w samo 
serce. Zadziwiające byto i to , że kule z naganów odbijały się od 
czegoś rykoszetem i skakały po pokoju jak grad. Kiedy j edną z 
księżniczek próbowano dobić bagnetem, bagnet nie móo· ł prze
bić gorsetu. Na skutek lego cala procedura, wlączaj< c "spraw
dzenie" (badanie pulsu itd.), zaję ła około 20 minut. Kastępnie 
zaczęto wynosić ciała i układać w samochodzie, który był wyście
lany suknem, aby nie przecieka la krew. Tu zar:zęly się kradzieże: 
trzeba było postawić trzech zaufanych towarzyszy, którzy ochra
niali ciata podczas przenosin ( c iała wynoszono pojedynczo). Pod 
groźbą rozstrzelania wszystko , co zagarnięto, zos tało zwrócone 
(złoty zegarek, papierośnica z hrylanlami itp.). 

Kom. polecono tylko "}konanie wyroku, usuni1~r· ir zwlok i ich 
wywiezienie należa lo do obowi ąz ków tow. Jermakowa (robotnik z 
fa.bryki w Wierch-Isetsku, dawny katorżnik polityczny). Miat przy
j echać; samochodem i zostal wpuszczony na has to «kominiarz». 
Opóźnienie samochodu wzbudzi Io w kom. wątpliwość co do obo
wiązkowości Jermakowa i kom. pos tanowił sam kontrolować; ralą 

opera~ję do końca. Około trzeciej wyjechaliśmy cło miejs1:a, któri: 
miał przygotować Jermakow, za fabryką w Wierch-Is1:t.sku. Naj
pierw zamierzano wieźć zwloki samochodem, a od wiadomego 
miejsca końmi (ponieważ samochód nie mógl dalej jecha ć, \\'y
brano opuszczony szyb). 

Kiedy przej e1.;haliśmy obok fabr.vki w WiNch-lsetsku , pięć 
"~orsl za nią natrafiliśmy na ea ly tabor-h~' IO tam okolo j!} kon
nych, byly dorożki itp. Byli to robotnicy ( rzłonkowi1 : Komitetu 

Care11·icz Alck;;y 

Carówny: Olga, Ma ria. Anaslazja, 1'alia11a 



Wykonawczego Rady), których ~1·i c1gn q l Jermakow. Pierwsze slo
wa, które wykrzyknęli, brzmiały: ,.Dla1·.wgn przy11i e źli ~c ie ich już 
martwych·!" Myśleli, że to im przypadnie dokonanie egz<>iwcji R
wów. 

Tymczasem ... zaczę to przeladowywać zwłoki na dorożki, choć 
tu przydałyby się wozy. Byto to bardzo niew:.""Odnc. Ludzie od 
razu zaczęli przeszukiwa{· kieszenie, wi9c i tu trzeba byto zagro
zić rozstrzelaniem ... 

Wtedy właśnie odkryto, że 1'aliana, Olga i Anastazja mialy na 
sobie jakieś osobliwe gorsr l.y. Poslanowiono rozi:bra{; zwłoki do 
naga, ale nie Lulaj, a w miejscu, gdzie mia ty by(: pogrzebane. 

Okazało się , że ni kl nie wie, gdzi e jes l szyb, klóry został wy
brany do tego ce lu. Świtało już. Kum. wyslal konnych, żeby odna
leźli tamte miejsc<'\ ale nikt niczego nie znalazt. Okazało się, że 
nic w ogóle nie zoslalo przygoLowano, nie bylu I opat itp. 

Ponieważ ci ężarówka ug!'Zl~ z ł a pomiędzy dwoma drzewami, 
zosta11~liśmy ją i dalej ruszyliśmy kolumną - dorożkami, okryw
szy zwłoki suknem. Odjechaliśmy od .Jekalierinburga szrsnaście 
i pól \\~orsty i zatrzymaliśmy się póltorej wiorsty od wsi Koptiaki. 
Było to o szóstej albo siódmej rano. 

W les ie odszukano zarzucony przez kopaczy szyb (wydobywa
no lu kiedyś złoto) glęboki na lrzy i pól arszyna. Wody w szybie 
było na arszyn ... i 

Komendant kazał rozebrać zwłoki i rozpalić ogniska, żeby 
wszyslku spalii'· .. Dokoła rozstawiono konnych, żeby odpędzali 
wszystkich, którzy by ti,: dy przej eżdżali. Kiedy zaczęto rozbiera{; 
jedną z dzi ewcząt, zobaczyli ~my gorsi·! miejsc.ami rozdarty przez 
kule, przez le otwory wid ać bylo brylanty. Publice zaświeciły 
oczy ... Komendant pos l.anowil nalyehmias l rozpuśl'.i(·. ca łą bry
gad ę . zostawi! na s traży kilku warlmrn ików i pi ę e i11 ludzi z od
działu. Rr-szta si1,: rozje1'11ala. 

Oddział przysl<\pił dn rozbiPrania i palenia. !\ . I\ miała na so
bie pas zrohi o n~' z kilku sznun'>1r perl'! zasz.rt.rch 11· plólno. Bry
l a nt~' od razu spisa no. zd11 a ło si1,! lego około pól puda. Każda z 
clzicwczql mia la na szyi port n~ I nasp u lina z leksti·m jego mod I i
lwy zaszytej 11· lada n ki. 1 

Włożywszy wsz.rslkic warlościowe przedmioty do toreb, reszl,ę 
tego, c:o bylo na zwłokaeh, spalono. a zwłoki zrzueono do szybu. 
Przy l.r rn niektóre cenne rzeczy po:spadaly. 

Ukryliśmy I.o w fabryce w Alapajl'wsku w pewnym domku pod 
podłog<\. W 1919 roku wykopano lo i prz1·wieziono do :Moskwy. 

Kirdy próbowaliśmy zasypać szyb przy pomocy ręcznych grn
natów, zwloki zostały uszkodzone, a niektóre ezęśei ich cial ode
rwane - lym wlaśnie komendant ttumaczy, że Biali znaleźli w lym 
miejscu (które odkryli) urwany palei: itp. 

Skol'lcZ.)'ll'SZ~' operację i pozoslawiwszy straże komendant oko
ło 10-il rano Uuż 17 lipca) wyjrchal z raportem do Uralskiego 
Komitetu Wykonawczego, gdzie zaslal Sa(iirowa i Bieloborodowa. 
Komendant zameldował, co zostało znalezione, i wyraził ubole
wanie, że nie pozwolono mu w swoim ezasie przeprowadzić. re~0-
zji u Romanowów. 

Komendant dowiedzial się od Czuck<~jewa (przcwodnicz<1cogo 
Miejskirgo Komitetu Wykonawczego). że o clzie11i ę(; wiorst stąd, 
przy moskiewskim 1.rakeie, znajdują się bardzo glębokie szyby. w 
któr.vch można pogrzebać Romanowów ... Komendant pojechał 
tam, ale nie dotarl od razu na miejsce. bo zepsuł się samochód. 
Do szybu doszedł na piec:holę. Znalazl rzecz.rniście trzy szyby, 
bardzo głębokie, W}'Pelnione w'ocl t\. gdzie posl.anowil zatopić: zwłoki 
po prz_ywiązaniu do nich kamieni. Ponieważ przebywali tam do
zorcy, którz~' byliby niepoLrzebnymi świadkami. postanowiono, 
że jednocze~nie, z ciężarówkq. majqcą przywieźć zwłoki, przyje
dzie samochód z czekistami, a ci pod pretekstem re\1izji zaatcsz
tują całą publikę. Z powrotem komendant musiał jechać zare
kwirowaną po drodze parą koni. Na ''}'Paciek, gdyby plan z szyba
mi nie pm1iódl się, postanowiono zwloki spal ii'. i pochować w gli
niankach wypelnionych wodą, po uprzednim oblaniu ic:h kwasem 
siarkowym, żeby były nie do rozpoznania. 

Po powrocie do miasta .iuż okol o ósmej wi(•t:zór (17 lipca) za
cz :to gromadzić wszystko, co było niezbędne - naftę, kwas siar
kowy. Wozy i konie bez woźniców wzięte zostały z 10ęzienia ... 

Wyruszono dopiero o wpół do pierwszej w nocy z 17 na 18. 
Żeby na czas operacji odizolować szyby, ogloszono we wsi Koptia
ki, że w lesie ukr')'W<~ją się Czesi, las zostanie przeczesany, żeby 
więc nikt ze wsi, pod żadnym pozorem, tam nie chodzi!. Byl roz
kaz, żeby każdego, klo wedrze się w zamknięty teren, rozstrzelać 
na miejscu. 

Tymczasem rozwidniło się (to już był trzeci dzień, 18-go). Po
wstal pomysl, żeby część zwlok pochować tuż obok, przy szybie. 



Zaczęto kopać dól, już byl prawil~ gotowy, al1· naraz do Jermako
wa podjechał jego znajomy - chłop i okazało się, że mógł zoba
czyć dól. Trzeba było tego poniechać i postanowiono wywieźć zwlo
ki do głębokich szybów. 

Ponieważ wozy okazaly się marne, łamały się, komendant po
jechał do miasta po samochody - po ciężarówkę i dwa osobowe 
samochody dla czekistów. W drogę można było ruszyć dopiero o 
dziewiątej wieczór, przejechano przez tory kolejowe o pól wiorsty 
stąd, przeladowano zwłoki na r,i ężarówkę. Jechać byto trudno, 
układano w niebezpiecznych miejscach podkłady, a i tak kilka 
razy samochody gTZęzły. Okolo wpół do piątej rano 19-go samo
chód ugTZązl na dobre. Trzeba więc było, nie dotarłszy do szy
bów, pogrzebać zwłoki albo je spalić: . Tego ostatniego podjął się 
pewien towarzysz, którego nazwiska komendant teraz nie pamię 

ta, ale odjechał i nie wywiązał się z obietnicy. Chcieli spalić Alek
sego i A. F, ale przez pomyłkę zamiast tej ostatniej, spalili frejli
nę. Potem pogrzebali szczątki pod popieliskiem i znów rozpalili 
ognisko, żeby całkiem zatrzeć ślady kopania. Dla reszty wykopa
no wspóln)' grób. Około siódmej rano, gi ę boki na dwa i pól arszy
na o powierzchni trzy i pól dól był gotowy. Zwłoki złożono do 
dol u, a twarze i wszystkie ciała oblano kwasem siarkowym po to, 
żeby nikt ich nie rozpoznał i żeby nie cuchnęły, kiedy się będą 
rozkladać (dól nie by! glęboki). Narzucano ziemi i chrustu, z wierz
chu położono podkłady kohduwe i kilka razy przejechano po nich, 
tak że nie widać bylo śladu dołu. Tajemnica zostala zachowana w 
zupełności i Biali nie znaleźli tego miejsca. 

Koptiaki o J8 wiorst od Jekatierinburga na północny zachód. 
Tory kolejowe przechodzą na dziewiątej wiorście między Koptia
kami a fabryką w Wierch-Isetsku. Miejsce pogrzebania znajduje 
się w odleglości około 100 sążni od skrzyżowania torów, bliżej do 
fabryki Isetskiej. 

1 Za: Jurij Buranow, Wladimir Chruslalow Za,qtrula 
d,1J11astii R!Jrnanou:uw 1.917-191.9 Prze l nżyli Barbara 

i Romuald Ni('dzielkowie. Czytelnik - Be.liona, \\arnzawa 1995. 
1 Arszyn - ros.vjska jednostka długośc i r(nrna ok. 71, l cm 

(przyp. tłum.) 

" Male won"·zki zawieraj ące kadzidła lub uświęcony 
przedmiot (przyp. llum.). 

Kronika diaka Marczuka1 

21 października 1929 roku dÓ wsi Ciełuszki bielskiego powiatu, 
bialostockiego województwa, przybyły dwie kobiety: Ksicnia Ko
stecka i druga, której nazwiska , ani imienia nie znam, ze wsi 
Grzybowszczyzna, sokólskiego powiatu - i zaczęły zbierać ofiary 
na kupno płaszczanicy2 dla kryńskiej cerkwi w grodzieńskim po
wiecie. Opowiadały one, że we wsi Grzybowszczyźnie żyje biblijny 
prorok Iłja, który onego czasu wzięty był żywcem do nieba, a obec
nie powróci! z nieba, by przygotować naród do wtórnego prz)j
ścia Chrystusa; że wybudował on świątynię, prorokuje i czyni cuda. 
Na drugi dzień kilku mężczyzn i kilka kobiet z naszej wsi wyje
chało do Grzybowszczyzny. Wróciwszy stamtąd, opowiedzieli 
wszystkim, że Ilja jest Ś\\iętym prorokiem. Od tego czasu sława 
jego zaczęta się rozpowszechniać bardzo szybko. 
Codziennie w przeciągu 1930 roku tysiące ludzi szło pokłonić się 
prorokowi i nieśli mu, co kto mógl. 
W 1931 roku na Trzech Króli przybyl z Niezbodki do wsi Cie
łuszki Joan Bogosłow wraz ze swymi wielbicielami i zatrzymał się 
w pewnej chacie. Zebrało się tam około stu osób. Mod Iii i się całą 
noc. Czytali akafisti3, w dzień celebrowali nabożeństwo bez ka
plana, spowiadali się, prz)jmowali Komunię świętą, przygotowy
wali się do powtórnego prz)jścia Chrystusa i sądu ostatecznego. 



Pod wieczór ehodzili do wsi , l>logusla11ili wszystkil'.h i chrzcili. 
Wybrali ze swego grnna Malk~~ 13osk< 
W drugim dniu Ś1\i ę la Trzcc·b Króli Zt' ~pic·11cm poszli do wsi 
Kaniuki. Mic•szka11e.1· Kaniuk prz.1jc;li il'h 11Tugo: pu11,1bijali okna 
w domu, w którym oni się zalrzymali, a .\fotkę Boskq, JJogoslowa 
i kilku jeszcze sekciarzy Lak zbili, że bhrn uszli z ż.1Tiem, ucie
kając do Cicluszek i :::loc. 
Po Lym pogromie Bngostow oświaclczyl, iż ::;qd oslaLeczny odbę
dzie się 11· G rzybowszc.zyźn ie. Do Grz,vbowszczyzny pojechało l '2 
fur z naszej wsi i 4 r·ury ze wsi sąsiednich. Po drnc\Z<' wsz~scy 
zajechali do Bogoslowa do miastr.c·.zka Niezbodki. Płakali i mo
dlili się tam calą noc. Rano Bogoslow oś11 iadezyl. iż nie wolno 
jechać na sąd ostateczny z pieniędzmi i doku men La mi. trzeba je 
zostawić u nic·gu w domu. Cdy po zakończeniu sądu ostaterznc ~gn 

ludzie powrócili z Grzy!Jowszezyzny do miast(·czka Niezbodki. 
dowiedzieli się, że pieniądze ich poszly sobie same na Atos1. 

Po11rróciwszy do domu, jeden z mieszka11ców naszej wsi, Włodzi
mierz Anclrejuk, rankiem wszcząl krzyk w swojej stodole, iż roz
ma11~al z nim Bóg z wiszącej w slndołe ikony. Na ten krzyk zlecieli 
się ludzie z cal ej wsi. Ujrzeli. że And rejuk trzyma 11· rękach ikonę 
i rozkazuje jej wrócić na to miejsce, gdzie przedtem wisiała. Za
CZc\I ją podrzuc.1 ć : ikona trzy razy .- padła na klepisko obliczem w 
dól. Takie układanie się ikony zos lało wyjaśnione l.ym, iż wś ród 

\1ierzącychj esl wielu niewie rząc~ych i antychryslów. Płacz i krzyki 
w stodole trwały od rana do trzeciej godziny po południu. Jedni 
krzyczeli: „Ściskajcie mocn iej ręce i nogi, żeby nie wstąpił w was 
szatan! Płaczc i e i mód k ie si ę , ałbo11icm odbywa s i ę wtórne przyj
ście Chrys tusa!" Jeden z grzybowców powołując się na Pismo 
świę te, twierdzi I. iż z s tąp i! na niego Duch Świę ty i że musi on iść 
i głos i ć s łowo Boże w różnych wsiach. Wiadomość o cudach w 
Cieł uszkach rozeszła s i ę szybko po okolic:y. 
6 lutego ze wsi Kotły pieszo i furami przybylo do naszej wsi okolo 
30 osób z ikonami w rękach oraz około '20 osób z innych wsi 
parafii Rajsk, Ryboly i Trześcianki. Z nadejściem nocy zaczęli 
modli{· się w jednym domu. Ml odzież, która nie wierzy w cuda gTZy
bowców, uzbroita sic;, w co się dało. Przez wybite okno bosakiem 
stłuczono lampę. Modlący się wszczęli okropny wrzask, ale modlić 
się nie zaprzestali. Po tym pierwszym pogrnmie pielgrzymki do 
naszej wsi nie tylko nie zmniejszyły się, ale jeszcze się wzmogły. 

Ikona przcdsU111iaj;1ca cara Mikołaja li 
jako świ tego m~r: zc nnika 



Ikona przcdslawi~.i'!(3 carową Alek~andrę fiodorownę 
jako świętą m . c z~ nnic ę 

Aby jeszcze szerzej rozpowszechnić sławę proroka llji, latem 1931 
roku Bogosłow zorganizował pielgrzymki do Wilna i Poczajowa". 
Pielgrzymki do Poczajowa organizowano kilkakrotnie. Kupowano 
tam ikony i niesiono na r~kach, śpiewając pir.śni ze śpiewnika 
ułożonego niedawno przez apostoła Pawła Bielskiego. Po lych 
pielgTZymkach w naszej wsi zjawiło się wiele piełgTZymek z Woły
nia. 
Obecnie sekciarze codziennie zbierają się w swym kowczegu6, jak 
nazywają swój dom modlitwy. Rano odprawiają obiednię 7 , a całą 
noc czytają akafisty i śpiewają religijne pieśni ułożone przez apo
stoła Pawia Bielskiego, mieszkańca wsi Pieńki w białostockim 
powiecie. Praktykują długie posty i składają przyrzeczenia nie 
zadawać się ze swoimi żonami. Trudno mi powiedzieć, czy to bez
senne noce, czy długie posty doprowadziły niektórych do tego 
szaleństwa. 

Większość sekciarzy uważa siebie za proroków i ludzi widujących 
duch,1:. ~a przyklad Stefan Charytoniuk, mieszkaniec wsi CiPłusz
ki, twierdzi, że widział Boga i rozmawiał z Nim. Pewnego dnia 
zobaczył na żonie diabla i chcąc go zabić, rozbił kołowrotek na 
drobne kawałki. Drugi mieszkaniec. tejże wsi, Serafion Antoniuk, 
uważa, iż jest aniołem. Tak na przykład 1 grudnia 1932 roku 
rozebrał się do naga, w silny mróz wskoczył do Narwi i wzburzy! 
wodę, jak onego czasu anioł w Siloamie. Gdy zmarł Bogosłow, 
mieszkańcy miasteczka N iczbodki rozeszli się za zbiórką ofiar na 
pomnik. Kupiono pomnik za ponad 200 złotych z napisem: ,J'lo
tiju usnut jako miortw, Cariu ... 8" Enoch natomiast ukradł u 
proroka Ilji okol o półtora pudla zlotej monety i uszedł nie wiado
mo gdzie. Ale dla proroka była to taka drobnostka, że go nawet 
nie poszukiwal. 
We wsi Ciełuszki jedna z sekciarek, Ołga D., niewiasta 24-letnia, 
zrzuciła z siebie ubranie i naga, bez sukni i koszuli , biegała ulicą 
nawołując „Kajajcie się!", a następnie powybijała okna w swoim 
domu i innych sekciarzy. Oni początkowo nie sprzeciwiali się. I 
tak na przykiad u Jana D. tłucze szkło golą ręką, z ręki krew 
tryska strumieniem. a ona śpiewa na caly gfos: Preobrazils-ia 
Jesi na gorie ... W kilka dni póżniej, krzycząc: „Koniec wszystkie
mu staremu!", zaczęła łamać krzyże cmentarne i burzyć ogro
dzenie - na cmentarzu w Puch lach ostały się zaledwie trzy lmy
że, których nie mogfa obalić. Wreszcie wspólsekciarze zakuli ją w 



żelazną obręcz , obrt( ·z łańcuchem przymocowali do ściany i Lak, 
nieszczęsna, już cały rok, od lipca 1982 roku, si oi na uwięzi. 
Czasem w dni świ;1teczne sekciarze idą do niej śpiewać pieśni 
nabożne - ona miola się na łańcuchu i przeklina ich obelżywymi 
slowami, ale oni mt~jąją za świętq. ponieważ jak Lwierdzą , w prze
ciąf,ru 34 rlni j adła tylko lrzy razy„. 
Liczba sekciarzy w naszej puchłowskiej parafii stale się zwi1,:ksza. 
Dyscyplina u nich żelazna, stąd wniosek, że organizacja silna. W 
biel ·kim powiecie jest ich około tys i4r:a, a sympatyków - kilka 
tysi ęcy. Dopóki było ich w puc hł owskit~j paraJii kilku, bali się za
dzierać z prawosławnymi, air kierly się rozmnożyli do dwustu osób, 
po ich stronie stanął slarosla cc rkim.rny i cała et::rkicwna slużl1a . 

Osiqgnąwszy to . sekciarze postano\11li wypędzić z cerkwi kapłana 
i sami odprawiać nabożeństwa. Nie ma ani jed nego święta, ani 
jednej niedzieli , żeby ni · urząrlzili w 1:erkwi jakiej ś burdy. Tak na 
przykład 31 mart:a pięciu sekciarzy przyszło do spo\11edzi. Olga 
Da\11dziuk podeszła do kapłana, a kiedy on położył jej na glowę 
japietrachil0

, po111cdziała, iż niejPs lgodzienjej s powiadać, że to 
onajego spowiada '· powinna. Ojc:iec Leonid strasznie się zdener
wował , a wówczas podeszło do niego czterech sekciarzy i wszczęli 

sprzeczkę. O. Leonid zmuszony byl opuści ć cerkiew, w cerkwi 
wytworzył się har mider. Sekciarze bili pokłony i ś piewali: Razu
niiąjtie, ra.zycy, i pokorirtjtiAsia 111

• PsaJmista Marczuk również 
zmuszony był przerwać czytanie dziewiątego cza:u 11. Po piętna
stu minutach troje sek(;iarzy poszło do domu , a dwoje było w 
spowiedzi i prz)jęlo świętą komunię. 

Na Z"1astowanie w czasie śpic ~waniaArcka.ngie lskqj gtasu i\'[iko
laj Jakowczuk krzyknął na całą cerkiew: Chrystos woskresie, sek
ciarze odpo\11edzieli Woislinn woskresir: 13

• Inni im po\11edziel i 
„ Przeci eż wy nie wierzycie, że Chrystus zmartwychwstał". „Tak -
odpowiedzieli sekciarze - zmartwychwstał nie Chrystus, ale na
sza prawda i wladza w parafii". Takie OŚ\l1arlczcnie wywołało rl uże 
wzburzenie i niezadowolenie wśród modlących się prawoslawnych. 
Na Zielone Świątki, w nasze parafialne święto , po u tren i 1>, gdy 
kapłan wyszedl modlić się przed ołtarzem, Jan Daniluk krzyknął 
na całą cerkiew: „C!trystos woskres'iA! Kto pali papierosy i słu
cha radia ten antychryst". Bylo to powiedziane pod adresem ka
płana, ponieważ on pali papierosy i posiada radio. O. Leonid pro
s ił, aby wyprowadzić wariata z cerkwi. Popiecz,ytie{FJ Awsienly 

Prorok llja Klimowicz 



Ostapczuk wykręcił mu do tyłu ręce i wypchnął z cerkwi. Na dwo
rze sekciarze mó\1ryli: „Pędźcie popów, wystarczy ogłupiania lu
dzi". 
11 czerwca, w niedzielę, z samego rana, widać bylo, że sekciarze 
planują jakiś skandal w cerkwi, poni<~waż bili pokłony z taką siłą, 
że drżała podłoga, zaś Olga Daniluk wrzeszczała przez cale na
bożeóstwo. Po nabożcłlstwie sekciarze przyczepili się do kapła
na, że jakoby czytając akafist opuści! jakiil ikos 16 czy modlitwę. 
Kaplan odpo\\ryedział, iż nie życzy sobie rozmawiać z durniami. 
Wtedy sekciarze otworzyli akafist ułożony przez Pawła Bielskie
go i chcieli czyta{; : ami, bez kapłana. Z trudem udało się wypro
wadzić ich z cerk\\ry. Odchodząc do domu grozili, źe ostrzygą księ
dzu włosy. 
W święta Bożego Na.rodzenia rozeszły się wieści, że do cerk\~ 
naszej prz)1eżdża car Mikołaj II z carową. I rzecz)'\~ście, 27 grnd
nia (starego stylu) trójką koni przyjechal do wsi Cieluszki nie
znany mężczyzna z kobietą, zaś 28 grudnia, w niedzielę, zawitał 
do cerk\\ry w Pueblach. Ciekawskich z różnych stron zebrało się 
tylu, że ich nasza obszerna świątynia ledwo zmieściła. Wszedłszy 
do cerkwi car z taJ"ową przeżegnali się po katolicku. Całe nabo
żeństwo carowa, otoczona swymi wielbicielami i wielbicielkami, 
przeklęczała na podeslanych jej chustach. Po utreni car zanucił 
jakąś pieśń, którą sam ułożył, wielbiciele i wielbicielki podchwy
cili. Po obiedni, gdy wychodzili z cerkM, ktoś podał komendę 

„baczność''. W tłumie niektórzy salutowali, niektórzy gwizdali! 
Nie ma czasu i możliwości opisać wszystkiego, co się u nas dzieje. 
Nie ma u nas przewodnika, nie ma prawdziwej nauki Słowa Boże
go. Wszystko zach\\ryalo się i upadło, ze wszystkich stron rozpacz 
i bieda, jeśli tak dalej pójdzie, to tylko Bóg wie, co z nami bę
dzie„. 

1 Za: Włodzimierz Pawluczuk Wierszalin Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 197 4 r. 

' Rytualna tkanina przedstawiająca złożone do grobu ciało 
Chrystusa, używana podczas obrzędów wielkanocnych. 

3 Morlly pochwalne orlprawiane ku czci jakiegoś święt ego. 
1 Święta Góra w Grecji, gdzie stoi kilkadzies iąt 

prawosławnych klaszlorłlll'. 
5 Miejscowość na Wołyniu z klasztorem i cudownym 

obrazem Matki Boskiej. 
6 Kowc'zcg. czyli arka. 

7 M~za - zasadnicze nabożciisl.wo prawosławne oclprawiarll' 
przed południem. 

8 "Ciałem usn >1łeś niby martwy, Królu" - zwrot używany w 
odniesieniu cło Chrystusa, sugerujący nie śmierć, a jed!'Tlif' 
uśni ęr:ic. Pomnik len do dziś stoi w Michalowie nad grobem 

Bogoslowa. 
9 Tkanina sakralna służąca cło nakrJwania głowy podczas 

spowiedzi. 
10 Pieś ń ko~cielna zaczynająca się od słów: "Zrozumcie, 

ludy, i upokorzcie si~. bo z nami jest Bóg". 
11 Nabożeristwo prawosławne odprawiane przed obiadem, 
polegające przede wszystkim na cz)taniu psalmów przez 

psalmi~LQ . 

" Głos Archaniolów - tytuł pieśni cerkiewnej śpiewanej 
przez chór. 

''"Chrystus zmartwychwstał"„. "Istotnie zmartwychwstał". 
Religijne pozdrowienie prawosławnych w okresie świąt 

wielkanocnych. Czciciele proroka llji używali go niezależnie 
od pory roku, podkreślając tym samym wiarę w to, iż 

Chrystus zjawił się pośród nich po raz wtóry. 
14 Prawosławne nabożeństwo poranne - jutrznia. 

" Kościelny. 
16 Tekst pochwalny poświęcony jakiemuś świętemu, 

wchodzący w sklad akal'islu. 
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FRAGMENTY O CARZE MIKOlAJU 

30 XII 1908 r. Upiększał em we śnic gróh ojca Jana Kronsz
tadzkiego w swoim ogrodzie, a później ubie rał em cara Imperato
ra przebywającego także w moim ogrodzie. Włożyłem na niego 
rubaszkę i położyłem spać. 

28 VII 191 3 r. Śniło mi się, że ciągnąłem losy i wylosowałem 
największą liczbę. Wtedy Pan powiedział bym pokazał swój los a 
On zobaczy o czym należy mi się wygrana. Pan zobaczył i powie
dz~al.' że w tych trzech losowaniach, mój los jest najstarszy bo ma 
ną1w1ększą cyfrę. W roku i dacie lej jaka była na losie przebywałem 
ja w cerk\li i słuchałem liturgii i wtedy jakby zmorzył mnie sen. 
Zauważyłem, że znajduje się w studni Józefa a tam znajdowały się 
snopy z całego ś11fata i wszystkje mi się kłaniały aja dziwiłem się 
dlaczego caly padół Józefa wypełniony był snopami, które laskmlie 
mi s ię kJanialy i żądały ode mnie blogosla11ieńslwa Bożego. 

KAZANIE 

Na początku chcę wam oznąjmić, że wy wszyscy wzięliście nie 
to co powinniście. Dlaczego~ Dlatego, że zapomnieliście prawdzi-

wcgo Boga Pana Jezusa Chrystusa. Nam rosyjskim ludziom wrę
czyli i pm\i<:rzyli oświeceni i uczeni talent wiary prawoslmrnej , 
lecz my nic lubimy Pana, nie lubimy nasz<:i 11iary prawosławnej , 

njc lubimy przykazań boskich a polubiliśm~· pija11stwo, cudzołó
stwo, gniew i hardość i zeszliśmy z prawuziwej drogi i zabłądzili
śmy ... Wszysc 1 uczeni i nie uczeni, wyżsi urzędem i niżsi u rzrdem 
mają w serc.ach hardość i gniew do spotkanego człowieka. Ni~ kie
rują łlllfai na prawą drogę , by doszli do swego domu lecz kierują 
spotykanego człowfoka w jeszcze głębszą otr;hlań, na drogę poplą
taną tak, że człowiek błądzi. Każdy człowiek z zagubioną duszą 
myś li jak wyjść na drogę prawdy, a oni go z niej zganiaj ą. Wtedy 
czlo11ick ten myś li jak stać s ię ważniejszym od Boga. Mówią tamci , 
że nie ma Boga a siebie uważają za wszechmocnych decydentów i 
uważają, że sami utrzymają ś1\ial dzięki swej chytrości. Znaleźli 
się oni w niewoli szatana i teraz dusze mają nie przed rozumem 
ale za nim. Dusze specjalistów, inteligentów, tolslojowców i apo
stołów nie lubiących wiary prawosławnej są za rozumem. A my 
lubiący Pana Jezusa Chrystu s<~, lubiący 11iarę świętą prawoslaw
ną, lubiący wodza cara ojczulka swego powinniśmy wziąć się za 
robotę i pomóc swojemu ojczulkowi caro11i i pos tępować lak na 
Rusi jak dobry gospodarz gospodarujący na swoim gospodarstwie. 
Jest to bmliem nasz oręż nie oręż, miecz nie miecz, siła nie sila. 
Pan nam tę silę da, da i oręż i miecz a święta wiara prawoslawna 
ścianą nie do przebycia. My po1\~nniśmy 11iarę prawos l a11rną w Boga 
upiększać, albo11~em jest ona orężem i mieczem i umacniać ją w 
naszych duszach a wtedy wszyslfile zie duchy padną pod nasze 
nogi i będą nam slużyć Lak jak sluży niewolnik swemu panu. Od
daliśmy swoją matkę Rosj ę w dzierżawę Polakom i Żydom i teraz 
dzierżawcy prześladują swych wlaściciełi, to jest tych, którzy od
dali im swoje gospodarstwa. Dzierżawcy umocniwszy si oczekują 

swych właścicieli jak chcą. Ci zaś w swej duszy chcą pogonić dzier
żawców. Bo oni po11~nni duszą służyć gospodarzom -właścicielom 
by ci ich nie wyganiali. I Lak drodzy bracia i siostry, chrześcijanin 
prawosławny to gospodarz, który lubi upra11iać swoje gospodar
stwo, nigdy nie oddaje go w arendę lecz sam rządzi w nim, wszyst
kiego dogląda, nadzoruje swoich zarządców i nigdy im nie d01'vie
rza. Który gospodarz popija, cudzoloży, len i nie lubi pracować i 
oddaje swoje gospodarstwo w arendę i ginie całkiem bo dzierżaw
ca tylko wykorzysta gospodarstwo a sam ucieknie. Wtedy gospo-



Mikolaj Regis 

darz musi swoje gospodarstwo sprzedawać bo nic w nim nie ma. 
Tak robi tylko pijak i cudzołóżca. Tak dzieje się w Rosji na...,zr:j. 
Pijacy. wdzolóżcy i łapówkarze sprzPdali swoje gospodarstwa Po
lakom i Zydom i przystąpili do odstępców, chuliganów i szakali. To 
graham~ cudzego honoru, którzy obrzucąją biotem mal.uszkę Rosję 
i batiuszkę cara, swego wodza. Ja zwykły wlośrianin nie mogę cier
pieć dłużej i piszę to w roku 1913. Obstąpili mnie w mieście Krynki 
Polacy, Żydzi a także prawosławni pogrobowcy cudzego honoru, 
którzy wiedzieli, że ja buduję cerkiew za zezwoleniem Arcybisku
pa Grodzieńsko - Brzeskiego. \;\lyś miew<lli się z rerkwi, pluli i śmieli 
się cha! Cha! Cha! Im cerkiew nie jest potrzebna. Grozili mi oni 
Lak, że nic mogłem wytrzymać. Obrzucali błotem cerkiew a policja 
przef'.hodzila obok, wszystko slyszała i nie reaguwala i nie okazala 
mi pomocy. Było mi ciężko to znieść i cierpie1'. Bywa tak prawie 
codziennie. Wiedz, że znikąd już nie mam pomocy, tylko od Boga 
i Królowej Nicbicski~j. 

l2 6 I 1914 r. Ujrzałem we śnic jak przyszedł do mego domu 
Car. Kazal mi dać książkę w której zapisywalcm zbierane datki. 
Ja książkę podałem , a On wziął , otworzył i powiedział: „jakież to 
ofiary, tylko książkę zamazali. " 

1917 r. Nasz zakonspirowany car, to wielki człowiek. Większe 

go nad niego nie ma . Nie ma i silniejszego. Ale wróg o wicie słab
szy osłabił go. Nasz car wziął wtedy do ręki kawałek s próchniałe

go kol ka i zaczął nim „pocierać" po twarzy wroga, żartując z uśmie
chem, a to spróchniałe drewno roztarło się na twarzy 1Hoga. Wróg 
nie polubi! za to naszego cara i zacząt go wyzywać i odpycha(; od 
siebie. Nasz car zden erwował się i chwyci! wroga za klapy i ude
rzy! go z prawej ręki w twarz mówiąc „ja ci pokażę, ja jestem 
carem" i rzucił go na ziemię. Powiedział on \\1edy, że szkoda, że 
pozostał mu jeden ząb w ustach. Wtem zjawiła się jakaś kobieta, 
wzięła wroga lewą ręką za gfowę i zaczęła prawą ręką przy pomo
cy klucza wyjmować mu zęby z ust. Wrogowi płynęła gęsta i ciem
na krew z ust. Wróg s tękał i ryczał jak bydlę, a ja Ilja trzymałem 
w rękach topór i patrzałem. Później ze strachu wyszedłem z domu 
na dwór. Nie moglem patrzeć jak u niego trzeszczaly zęby i jak la 
kobieta W)jmowala mu je z ust. Gdy wyszedłem z dornu to spadł 
ulewny deszcz i wszędzie zrobiło się bioto. Ja chciałem kawałek 
przejść się po tym biocie, lecz pomyślałem, że zaraz deszcz prz)j
dzie, sloóce bioto wysuszy. I tak się stało. 



12 XII 1917 Widzialem we śnie jakby kaplan z Krynek odpra
wia! mszę w naszej cerkwi ale nie murowanej tylko jakiejś innej. 
Ja, Ilja wszedłem do cerkwi w poszarpanym stroju, tak, że mi 
było brzydko i wstyd uni eś6 oczy do góry. Wtem patrzę a odzież 
na mnie blyszcząta jak „riasa" i wyhaftowana kwiatami. Wchodzi 
Ojczulek przez Carskie Wrota i udziela mi komunii. Wychodzę ja 
i patrzę a to chyba pierwszy dzień Wielkanocy. Śpieszę więc do 
domu a przede mną dwie kobiety. Idą szybko . .Minąl crn je i patrzę 
a już jestem kolo dom u. O pomy~lalem sobie -jak ja szybko przy
szedlem. I tak rozmyślam o tym. Chyba dlatego tak szybko przy
szedlem bo bylem u spowiedzi. Widzę rozwidniło si\~ i słońce 
wschodzi. Wchodzę do domu a w nim nieżyjąca już moja matka 
przygotowuje święcone a obok stoi siostra moja rodzona, też nie 
Ż)'.iąea. Mówią one do mnie bym szybciej się ubierał i szedl do 
.ccrh~ w Krynkach bo się spóźnię. Zaczqłem się myć i mówię do 
matki i siostry. „Wy idźcie a ja nie pójdę bo będzie za późno i 
ludzie będą wracać. Jajuż pójdę na „wieczernię". Później patrzę 
a obok mnie stoi Car, ale jakiś brudny i chce się ze mną cal ować. 
Ale ja nie chciałem. 

' Przeklad Mikolaj Gasperczyk. Maszynopis w posiadaniu 
Towarzystwa „Wierszalin" w Bialymsloku. 

List do Włodzimierza Pawluczuka1 

Drogi Panie! 
Przeczytalem Pana pracę. Z wieloma rzeczami całkiem się 

zgadzam, ale z wieloma niezupełnie. 
Po pierwsze, pisze Pan „sekta grzybowska". Według mnie to 

nie tak. Jest tylko cerkiew w Grzybowszczyźnie i był jej budowni
czy, llja Klimowicz. Po drugie, nie zdaje Pan sobie sprawy, jak si ę 
cerkiew budowala i co sklonilo jej budowniczego do tak ryzykow
nego przedsięwzięcia. Jlja Klimowicz, jak wiadomo, był zwykłym, 
niPwykształconym chlopem. Każdy chłop w tym czasie, gdy się 
poezul „ przy pieniądzach", kupował ziemię, czy też, jak u nas 
mówią, „bioto"'. Chyba, że był „majsterski" - wtedy ku powal so
bie młyn. Ilja budowa! cerkiew. Skąd, po co i na co cerkiew! 

Budowniczy nie od razu był wielkim, zdrowym mężczyzną, 
przedtem by! przecież dzieckiem i młodzieńcem. Wieś Grzybowsz
t:zyzna, jak i inne okoliczne wioski, uboga, ziemia tu nieurodzaj
na, sianokosy daleko i też mało wydajne. Gdy llja był jeszcze dziec
kiem, rodzice jego jeździli w niedzielę na nabożeństwa aż do Kry
nek. Wstawali bardzo wcześnie. Gotowali strawę - lepszą niż co
dziennie, bo z mięsem - strawę jedli w domu, a mięso brali do 
Krynek. Poobiedni szli rozgrzać się do karczmy. Pili po kielichu, 
a jak było z kim, to i po drugim, trzecim. Zagryzali mięsem, któ-



re przywieźli ze sobą. A że ~ości rzucać w karczmie Żyrl nie po
zwalał, bo może świóskie i Zydowi będzie „Lrcl"', kladli je z po
wrolem do torby i z rrsztkami chleba wi eź li do domu. 

vV domu czekał~· na rodziców dzieci, wybiegały im na spolka
nie, zabierały z wozu, co było, i oczywiście torbę. Wyjmowały z 
niej „zajęczy chleb", ogryzały kości i chwalily, że wszystko takie 
smaczne. 

Och, żeby cerkiew była blisko, Loby rodzice nie zabierali 
w niedzielę mięsa i my byśmy jedli z nimi w domu - tak mól'.i! 
wówczas mały Ilja. 

Jak czlowiekol'.i przyjdzie jakiś zamysł do głowy. nie porzuca 
go czasem przez cale życic. Malo - zaczyna o lym śnić. Tak było 
i z Ilją. Jeszcze będąc mlodzieócem, widział we śnie cerkiew w 
wiosce, w lym samym miejscu, gdzie ona stoi dziś. 

Myśl la - opowiada! mi później llja - nie dawała mi spo
koju. Pojechałem do Kronszladu. W Kronsztadzie otrzymalem 
blogostawieóstwo na dobry uczynek, uprzedzono mnie jednak, iż 
będę musiał znieść wiele trudów. Zacząlem jednak z blogosla
wieóslwem i Lrudów się nie wystraszyłem. 

Robola szla mozolnie. Brakowało ciqgle pieni ·rl zy. Do pierw
szej wojny świalowej zdążono jedynie nakryć słomą dach cerkwi. 
Po wojnie było jeszcze gorzej .. Jednak rozpoczęle dzielo Lrzeba 
byto kontynuowar. Zaczęli przychodzić do nas ludzie. Jedni szli 
pomóc bezinteresownie, inni z nadzieją wzbogac.enia się czyimś 
kosztem, jeszcze inni„. 

Oto na przykład taki Paweł Bielski. Zebrał ileś Lam bab-hulta
jek, nikomu niepotrzebnych panien oraz mężczyzn, którzy nie 
mieli się czym zająć. Szli oni całymi procesjami, śpkwając pirśni 
własnego pomysłu i tak zarabiając przynosili nawel jakicś tam 
sumy pieniądze do cerkwi. Pawia Bielskiego nic to nie kosztowa
ło, zdobywał podczas tych pochodów duży rozgłos - widocznie na 
lym mu zależalo. Był też typ innego pokroju, niejaki Regis. Tak 
potrafił otumanić ciemnych. prawdopodobnie - najciemniejszych 
chłopów, że dawali mu wszystko, czego potrzebowal - nawet swe 
dorosłe córki na rozpustę. Płyn ę ły również zcwsz;1d pieniądze, 
lala się gorzałka. Regis pit i dla „cudu" zagy~·zal Lyl ko czosnkiem. 
Jego wierni czynili to samo. Byli to Lak zwani „nikołajewcy" , ich 
celem było zająć trony na niebie i na ziemi, gdy Bóg da przemia
nę i on, Mikolaj Regis, zostanie carem. 

Gdy cerkiew zostata zbudowana, liczba różnego rodzaju „oj
t ()ll'., i rudolwórców wzrosła niepomiernie. Rodzili się jak grzyby 
po de::;zezu. Ojcicc Benedykt, ojcir1· Borys. Maksym Antoniuk. 
KcLŻdy z t.rrh ,,ojców" miat własną grupę, czę:;to ci sami ludzie 
przec:hodzili od jednego „proroka'' do drnb>iego, w zależności, kto 
11 danej chwili czynił wiecej cudów. A cudów było w bród. Jasno11·i
dze przepowiadali przyszłość: - wiedzieli wszystko, co było i co 
h1.~dzi e . Kto rozprzestrzeniał te wie~ci, kto robił reklamę cudo
ll;·i'>rcom? Nadstawiaj tylko uszu. Mistrzyniami od mówienia b.1t,1 
ri'>żn e „matki '', było ich Leż chyba z tuzin. 

Pisze pan, iż ,.sek ta oTZybow::; ka" dążyła do poderwania auto
r.vt d u 1lm.howier'1stwa prawosławnego w masach. Nie o lo chodzi
Io. Pockzas postrzygania llji ludzie rzeczywiście przynieśli dużo 

pie ni ędzy i wsz.vscy ujrzeli na własne oczy, jaka jes t zachla n noś(· 
clu i; howieóslwa prawoslawnego. To oni zmusi I i wstąpić do zako
nu. na przekór wszelkim zasadom, dwukrotnie żonatego mężczy
znę, ciemnego, zupelnie nie obeznanego w kanonach chłopa -
od pługa i siekiery. 

Naj11ięcej przy budowie cerkwi pomaga!o mi prawosławne clu
t howicóstwo - z goryczą mówił ongiś Ilja - bo grodzieóski 
konsys torz zdarl ze mnie aż 400 zlotych za zupełnie stary, zgry
ziony przez robactwo ikonostas. Sprzedałem na to ostatnią kro
wę. Czy uwierzysz. Pa we I, że sprzedalem nawet puste worki po 
zbożu, by jakoś dociągnąć do lata~ Innej rady nie było.„ - opo
\Viadal i Izy ciekly mu z oczu. 

Z poważaniem Woloszyn 

' Za: Wlodzimierz Pawluczuk „Wierszalin" Wydawnielwo 
Literackie, Kraków 197 4 r. 

'W h"l'arze miejscowej „biotem" naZ)Wa się łąki. 
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Dzień dobr;IJ, dro{/rt llmirlzia! 1 

Piszę do pani ja, Zina Af.1Jk01rn, bo już 1i:sz,1;sr:y 1wwrli, 
talko zm(lr/już zr: .'JO lal temu, a mafe1i.kaj11ź IH lal, i Niu
ra zmarła i Rl(ja mnir;jsza ode 1n11ie zmrrrla, a ja jesz('W 
Ż/jję ale dwra i rllugo już uie potiq,r;11('. B,ylrnn 11 11/ari.i, 
siostr.IJ pmli, list od pani tz:!Jla{am i postmum:ilmn trochę 
do pani 11apisa<'. Siostra pani Mario jest chom i bardzo 
s/(lba, nie ma kto jrd do.ąlqd"/, H'fu1ia Tatia11.1J d1odzi do 
nir1j i l.:up1(je co.~ rlojedzeuia, i Mwika, dzietko pani Kostu
sirulo 11ir;i npadJt ijnlzenie prz.1J11.osi, a 1circr:/ uic ma komu 
j qj odu:iedzać, 1rsz;i;sr:.11 d modlr,a.p sir: poorldwdzili do ż,1;

cia 1cżPCZJ1P,qo. Maria Skieptzr;nfcrrjeszrw ż.1;je. ale leż.I/ i już 
całkiem źle z niq. 
Teraz napiszt; trothf o (Yc11 J(ji, mrhrirf, że 1r Rosji. u; Pial
nicki111 Monasl;ijiw zmarl i trnn jest pod1mca 11.IJ. a li islorię 
je,r;o żyl'io po:;lali. 1w Ło/u:i~, do Nw1wstyn1, Preohmże1iskr1 
P11sl;1jnkn. Gdyb,ljm 11101;/a z /Hlltiq się spolkr/(:, to h;ij h.!Jlo 
o cz.1;m pm·oznw1riaf, a ttapism: - wszy:;lkie110 11ie napi
szesz, i na l.IJlll ko1/1"zę. 

Uo zohatze11ir1, hrtrl.frie zrlnm:i 
Zinair!rt A 11to11mrna 

Gd;ljbym sif z p1111irf zobotz.IJla , h,1jlob.1J o tZ;IJm opo11:if'dzie<:, 
rile się zohotz.IJr: 1u1111 już uie mirt, o prze!Hlcz1m.ie proszę 
i ż;i;jcie w zdrowiu. 

' List odnaleziony w modlit ewniku Ann.I' Gusztyn, 
prmloslalniej ,.święlej kobiety" mieszkającej 

w Wierszalinie, czyli .No11yrn Jeruzalr>rn" proroka llji 
Klimowicza. Anna Guszl)'ll zrnarla w 1988 roku. 

Przelożyla J\"at.alia La~oil Od lcw•·.i: prorok ltja. ,\[aksym Kohryński. Joan Łomnik 



Tadeusz Słobodzianek 

dramatoPisarz. reżyser. krYłYk teatralny 

Urodzi! się 26 kwietnia 1055 roku w .Jenisiejsku na Syberii. gdzie 
jego rodziców zesłano w J 944, rnku za dzialalnoM. w Armii Krajo
wej. Rodzina zostala repatrio11ana w kilka miesięi:y później i osie
dliła się w Białyms toku. W tym mieści(' sko11czył szkolę podsta
wową i średnią. W lalach 1974.-79 s tudiował t eatrologię na Wy
dziale Filologii Polskiej Uniwers.rlctu Jagielloriskiego pod ki e
runkiem pro!'. .Je rz1~go Gota. nas tępnie prof. ,Jana Bloóskiego (w 
ramach indywidualnrgo programu dla najzdolniejszych studen
tów). Podczas studiów w t 978 roku rozpocząl. lrwaj<)Cct dwa lata. 
współpracę z krakowskim dwutygodnikiem _Student". Na jego 
lamach zaczą l używać pseudonimu .Ian Koniecpolski. W ci<1gu 
kolejn~'ch trwr:h lal jako rec:enzcnl lygoclnika .,Polityka" stal s ię 

jednym z najbardziej znanych krytyków LcaLralnych w Polsce. W 
1980 roku debiutowa! jako dramaturg - sztuką dla dzieci pt. 
Historia. o żebraku i o.sio/ku oraz reżyser - przedstawieniem 
OsmędP11szP ~lirona Białoszewskit-go i Ludll'ika Heringa w Bia
łos tockim Teatrze Lalek. Byl kierownikiem literackim teatrów: 
W Boguslawskiego w Kaliszu, Polskim w Poznaniu, . .Jfinia.tura '' 
w Gdańsku; konsullanLem prngramo11ym w Teatrze im.;-;. Jara
cza w Lodzi i Teatrze Lalek 11· Bialymsloku; drnmalurgiem te-

atrów: Dramatycznego w Warszawie i Nowego w Lodzi. W 1987 
roku uzy~kat eksternislycznie dyplom reżyse ra lalkowego. Pra
wwaJ jaku re ż~:ser w teatrach dramatycznych (m.in. Teatr Ate
neum i %alr Dramatyczny w Warszawie) , lalkowych (Teatr Lalek 
w Hialymstoku , Teatr .,Miniatura" w Gda11.sku) i Teatrze Telewi
zji. Wraz z Piotrem Tomaszukiem zalożył w 1991 roku prywatny 
teatr „Towarz.vslwo Wierszalin". Ich wspólnie napisaną sztukę Tur
lr1;i.r.;ruszek obejrzeli widzowie wielu krajów, przedstm1ienia ,,Wier
szalina" święciły prawdziwe lriumt1 na licznych festiwalach w kraju 
i za granicą (m.in . na Mi ędzynarodowym Festiwalu Teatralnym w 
Edvnhuq:,'1.1). Dramaty Tadeusza Slobodzianka reżrserowali wv
hit;1i ins~e nizatorzy ~.in.: Kazimierz Dejmek, Ma~iej Prus, ~,ij_ 
kołaj Grabowski, Andrej Woron. Był wykładowcą na Wydziale Lal
karskim PWST w Białyms toku , od 2000 roku prowadzi przed
miot „Sztuka dialogu" w Collegium Civitas w Warszawie, a od 2001 
wyklada w Laboratorium Reportażu na Wydziale Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Białymstoku. 
Tadeusz Slobodzianek jest laureatem wielu nagród i wyróżnień 
m.in.: Paszportu „Polityki" (1993), Na.grody im. Stanisława Pię-
1.aka (19!);3) , Na.groc~' Funda<:<ji im . Kościelskich w Gene,vie ( 1994). 
fringe Firste na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edyn
burgu (1093 i 1995), Nagroda Krytyki Niemieckiej i·m. Frietlri
eha Lufla (1995), kilkakrotnie nagradzano jego sztuki Grand Prix 
w Konkursie Sztuk Wspólczesnych we Wroclawiu , a także w Kon
kursie Ministerstwa Kultury na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Wspól czcsnej. 

Urn mat urgia: 
1980 llistoria o żebraku i osiołku 
1981 Bmiit j esienna. 
1982 Pnlapka 
1 n8:-1 Car Mikola..j kolejne wersje w 1995 i 2002 
I \18G Ob;;ica.tel Pekosieidcz 
I 090 Tnrląjgro:;zek (wspólautor: Piotr Tomaszuk) 
I !)92 .fnskóleczka 
I !.J~J2 Pmrok !(ja kolejne wersje w 1995 i 2000 
19!!8 11Prtin - inna hisloi·ia. 
I !J!l:3 Kou:al Ma.larnbo 
l 9\l7 Oh!Ju:atel Pekoś (nowa wersja Obywateta Pekosiezcicza) 
':2000 SP.u ;il11.sk11:y czyli towarzysz Chrystus 
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Starv Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. la!.!iellońska 5 
31-010 Kraków 
www.stary-teatr.pl 

Sekreta rial 
tel. 421 29 77 , fax 421 33 53 
e-mail: sekretariat@stary-teatr.pl 

Du~a Scena i Nowa Scena 
ul. Jagiellor1ska l , kasa biletowa - ul. Jagie llońska 
tel. 422 40 40 

Scena Ka111era/na 
ul. Starowiślna 21 , kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
tel. 428 47 OO 

Kasy bi/„to1\"t' prowadzą sprzedaż: 
- od wtorku do soboty IO"' - 13()(' i 1700 

- 1900 oraz 2 godziny 
przed przedstawieniem 

- przcJ ,przcJaż rozpoczyna się S dni przed przedstawieniem 
- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru 

Spr: edaf hiler1hv przez internet na wszystkie sceny: www.eB ilet.pl 

Bi11m Obsługi Widzów, pl. Szt;zepwi ski I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja 
o repertuarze. zawieranie umów abonamentowych 
czynne: 
od poniedz.iałku do piątku 900 - 1700 

sobota 9"> - 13')() · 
teł. 422 40 40, 0605 74 89 85 
lax 292 75 I 2 
e-mai l: bilery @srary-teatr.pl 

1\;/11;e111n .'>'wrego Teatru 
ul. .Jagiello1\ska I I pl. Szczepański 
czynne: 
ml wtorku do soboty l l 00 - 13°0 

oraz na godzinir przed i w czasie przedstawienia 
w godzinach pracy Biu ra Obsługi Widzów 
po te lefonicznym umówieniu 
centrala tel. 422 80 20 

V..1 programie wykon·,y~t<.1no zdj~·~ ia 
z prywatnej kokkcji 

T: . .1<..kus?a Slobodzianka. 

Redo/..:( j u pmg. rnm11: EJ~biera Bi1k~ycku 
Op mcmn 111ie ;-: ra{lc7.1u1: Led1 Pr:ybyl.\ A. i 

011racuHrn1i(' kmnpu1ero11't·': Pi01r Kołod-:,iej 





założony w roku 1781 
oezon 171. 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Tadeusz Słobodzianek 
• 

Historia tra!likomiczna w XIV scenach 
OBSADA 

Mikotaj Regis Artur Dziurman 
Bonifaciuk Zbigniew Ruciński 

Ola Małgorzata Zawadzka 
Ignaciuk Leszek Piskorz 

Zoj ka Agnieszka Nlandat 
Ckimka Magda Jarosz 

Cklebcewicz Leszek Świgoń 
Niurka Sonia Bohosiewicz 

Kastrawicki Bronisław Lesław Janicki (gościnnie) 
Kastra wicki Konstanty vVacław Janicki (gościnnie) 

Majewski Nlieczysław Grąbka 
Kozłowski Zbigniew Kosowski 

Kosma Zbigniew W Kaleta 
Paweł Radosław Krzyżowski 
Wowa Andrzej Hudziak 

Iija Ron1an Gancarczyk 
Fiokła Beata Paluch 
Miron Stefan Szramel 

Hanna Elżbieta Karkoszka 
Wasyl Kazin1ierz Borowiec 

uczniowie i studenci krakowskich szkół i uczelni: 
Wiera Anna Szafranowska 

Nadika Maja Kruk 
Lubka Zuzanna Skolias 
iVIurka Joanna Duma 

iVIaly Kamil Gidlewski I Michał Korzonek 



Hi::ŻY:) l::HIA 

Remigiusz Brzyk 
DEKORAC.J E KOSTIUMY 

Mikołaj Malesza Maria Balcerek 
~IUZYKA REŻYSEfUA ŚWIATŁA 

Marcin Mirowski Tomasz Wert 
\\~\RSZTAT WOKAV-1-Y 

Jan Bernad, Monika Mamińska 
Asystenci reżysera: Zbigniew Kosowski, Piotr Jędrzejas (WRD PWST), Jaros law Tumidajski (WRD PWST) 

Konsultant musztry: Marek Sołek 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH A BANK PBK A 
!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹWlF,KOWYCH !!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Krytyk Tadeusz Nyczek 

Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

inspicjent 
sufler 

.fwiatlo 
dźwięk 

brygt1dzis1a sceny 
dwrakteryzal ja 

kostiumy: 
pracowriia krawiecka damska 

pracownia krawiecka mrska 
dekoralj e: 

pracmwzia buta/orska 
pracmvnia malarska 
pracownia .ttolarska 
pracott1nia ślusarska 

pracownia tapicerska 
kierownictwo teclmicz.ne 

koordynat ja pracy artystycznej 

Marta Kaczmarczyk 
Iwona Gołfbiowska 
Adam Piwowar 
Mieczysław Guzgan 
Jacek Puzia 
7.ofia Zie!iliska 

Hali'w Drahus 
Fryder_vk Ka/km 

Jerzy Cie.l'licki 
MlllRorzata Talaga 
ll'ies/aw Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Andrzej Starzyk, Tadeusz K11/awski 
1\łałgorzata Tusiewicz. Urszula Wać 

"'PREMIERA NA SCENIE KAMERALNEJ' DNIA.jzpRUDNIA 2002 ROKU!!! 
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JUBILEUSZE 

\Varia, Wi.1niouw Sad A. Czechowa, reż . J. .Jarocki, l 975 

ELŻBIETA KARKOSZKA obchodzi jubile
usz trzydziestopięciolecia pra y twórczej. 
Rozpoczęła ją wcześnie w 1963 roku w Sta
rym Teatrze, podczas pierwszego roku stu
diów w krakowskiej PW, T Władysław Krze
miński, ówczes ny dyrektor, powierzy ł jej 
główną rolę Helen w sztuce, którą reżysero
wał - Cud w Alabamw W. Gibsona, w tym 
samym czasie Andrzej Wajda obsadził ją w 
swojej pierwszej inscenizacji lfesela S. Wy
spiańskiego (rola Isi). Pierwsze lata po dy
plomie spędziła w krakowskim Teatrze Roz
maitości (19G7-70). Powróciła do Starego 
Teatru w 1970 roku i pozostaje w jego ze
spole do dzisiaj. 
Elżbieta Karkoszka - artystka wybitna, sym
bolizuje najgłębiej poj ę t e aktorstwo ze „szko
ły Konstantego Stanislawskiecro" - całkowi

tego zespolenia z kreowaną postacią. Wśród 

kilkudziesięciu ról zagranych w ciągu ponad 
trzydziestu lat w Starym Teatrze, zwłaszcza 
w początkach jej kariery, dominują po::;Lacie 
nasycone tragizmem, reali. tyczne , głęboko 
psychologiczne, choć równie znakornitr są 
dokonania artystki w repertuarze komedio
wym. Filigranowa, krucha, o wielkich oczach 
zdziwionego dziecka, niezwykle mocnym. 
dźwięcznym glosie - fascynuj e publieznoś6 
w każdej z ról silą ekspresji, prawcie\, wdzię
kiem. Konrad S\\~narski powierzył jej zmy
słową, czarującą posta( Hermii w Śnie nocy 
letniej W. Szekspira i rozdzicn~jqe<t tragicz
ną rolę Sowy w Dziad,cu:h A .. Mickiewicza. 
Wielokrotna wspólpra ·a z \ndrzcjem Wajdą 
ukazała wszechstronność jej aktorstwa. Była 
w jego przedstawieniach p ' Iną rozpaczy, po~ 

tulną Marią Szatow w BiesClch F. Do.:tojew
skiego, heroiczną Nike spod Cheronei w Vucy 
listopadowej S. Wyspiańskiego, histeryczną, 

Dymlalski, Zemsta A. Fredry. reż . A. Wajda, 1986 

Minęło czterdzieści pięć, lat od chffili debiu
tu STEFANA SZRAM ELA na scenie Teatru 
łm. Jana Kochanowskiego w Opolu. Po rocz
nej pracy w teatrze, arlysla rozpoczqł studia 
w krakowskiej PWST i.1958 -62). Lata t ~)62 
- 64 spęd ził w Teatrze Polskim w llielsku
Białej, kolejnych dzit~WiQ(: w krakowskim Te
atrze im . .I uliusza Słowackiego. Propozycję 
angażu do Starego Teatru prZ)'.jqł w I D73 
roku, pozosli\jqc niezmiennie w jego zespo
le po dzień dzisiejszy. 

, 'tefan Szramel jest aktorem dystansu i re
fleksji, głębokiego skupienia, oszczędnych 

środków, aktorem niuansu i prawdy psycho
logicznej. Wachlarz ról, które artysta stwo
rzył w Starym Teatrze, jest bardzo szeroki: 
od ról klasy<:znych, kostiumowych po współ
t.zcsnc, od dramatu po komedię. Współpra
cował z reżyserami, którzy mieli zasadniezy 
wpływ na kształt artystyczny teatru przy pl. 
Sz(;ze par'lskim. Wielokrotnie obsadzany 
przez J\ndrwja \V;~jdę m.in. Narrator w Bie
sadt f: Dostojewskiego, Wincenty Gorecki w 
Z /Jie,ąiem lat, z bie,qiern dni.„ wg scenariu
sza J. Olczak-Honikier czy świetnie zagrany 
Dynda Iski w Zemście A. Fredry. Z Konradem 
Swinarskim spotkał się podczas pnwy przy 
Wyzu;uleniu S. \'\ yspiańskiego - legendar
nej , ostatniej insc.:e nizal'.ji lego artysty w Sta
rym Teatrze. Trzykrotnie z Jerzym Grzego
rzewskim, który powie rzył mu rolę, 'tar'lczy
ka w H!r?sdu S. Wyspiailskicgo. Ojca w Tak 
z1rn1u~j ludzkmfci w obtędzie wg S. L \\ it
kiewicza i Doktora w inseenizac;ji Dziadów -
dwunastu irnprou:izru;ji scen z poematu 
dramatycznego \. Mickiewicza. Wicie istot
nyc h ról w karierze artysty powstało we 
wspMpracy z Tadeuszem Bradeckim, zwła-

Nowy Jork, 17 wrze.~nia 1886 
Clarendon Hotel 

Moja drogd Pani Blaine! 
By lam o,r;romnie szczęśliwa, gdy dowiedzia
łem się od Pani, że sen życia Pani staje się 
rzeczywistuściq. 1 

Będę za Panią tęsknić, tu ocz,ywiste, lecz dla 
Pani będzie daleko lepiej, że jednak nie zo
stanie Pani aktorką. Nasze ż,1;cie niejest 1cy
tącznie ustane różami i sytuaqja młodej, 
pięknąj dzźewczyn,y w naszym zawodzie jest 
czasami smutna, proszę mi wierz/p5. Pani 
jest zrodzona, by błyszczeć - ale nie na sce
nie - Pani zably,~nie ze toujarzystwie, Pani 
będzie dumq swego rnęża, dumna z s'iebie 
samąj, a na staro.~(; będzie Pani mid zcokól 
siebie grono prawdziwych przyjadól, któ
rzy uczynią Pani życie słodkim i łatwym. 
Aktorka jest przyjmowana z wdzięczno,~cią 
tylko w czasw swej cltwaly - gdy już da z 
siebw światu wszystko, co w niej nąjlep
szego,jestjak opróżniona butelka- nikt się 
o nią więcej wówczas nie zatroszczy. Och! 
tak, jak jest, będzie o u:iele lepiej dla Pani, 
r1 u:ięc r;mtith4r; Pani z ,-,a/ego serna. 
Pan Bodzantri lqczy pozdro'1Dienia i życze
nia nc4jlepsze. 
Wiele pocałunków i blo.r;oslawie'ń,stw. 

Pozostaję zawsze oddana 
Helena Modrzejew. ·ka 

1 Blainc po m9żu; z domu Nevins Marie, fJł'Z)ja
ciółka Modrzejewskiej 

z: Korespondencja Helen.IJ Jl:Jodrzejewskiej 
i Karota CMapmcskiego 

zebrał i opracował Emil Orzechowski 
Wydawnidwo UJ. Kraków 2000 



tego zespo1erna z Kreuwa11ą pmm1L:1ą. l'l':sruu 

kilkudziesięciu ról zagranych w cicru ponad 
trz 'dziest u lat w Starym Teatrze, zwlaszcza 
w poL:zątkach jej kariery, dominują postacie 
nasycone tragizmem, realistyczne, głęboko 
psychologiczne, choć równie znakomite sq 
dokonania artystki w repertuarze komedio
wym. Filigranowa, krucha, o wielkich oczach 
zdziwionego dziecka, niezwykle mocnym . 
dźwięcznym głosie - fascynuje publiczność 
w każd ,j z ról silą ekspresji, prawdą. wdzię
kiem. Konrad Swinarski powierzył jej zmy
słową, cza ruj<1cą postać Herm ii w Śnie noc,y 
lehiil!j \\. Szekspira i rozdzierąj ąc.:l tragiez
ną rolę Sowy w Dziadach A. Mickie\\·icza . 
v\ ielokrolna współpraca z Andrzejem Wąjdą 
ukazała wszechstronność jej aktor. ·twa. By la 
w jego przedstawieniach pełną rozpaczy, po
tulną Marią Szatow w Biesach F. Dostojew
skiego. heroiczną Nike spod Cheronei"" Nocif 
listopadou;ej S. Wyspiar'lskieo·o, hisl ery<:zną, 
żalosną starą panną Emilią Chomińską w Z 
biegiem lat; z biegiem dni.„ wg. scenariu
sza J Olczak-Ronikier, pelną miłości Isme
n(\ w Antygonie Sofoklesa, komiczną Baro
now<1 Karolin<\ de Champigny w Slornkowym 
kapeluszu E. Lauithe'a. Jej nasycone, gi 9~ 
bokie aktorstwo znakomit:ie oddaje ulotnoś<' 
niedopcmiedzd'i i nastrojów postaci z drama
tów A. Czed1owa: heznadzi <>jnie zakothanej 
\\arii z WWJniowego sadu w słynnej ins 'eni
zatji .Jerzego Jarockiego, skomplikowanej , 
namiętnej Maszy z Dziesięciu portretów z 
cząjkq, 'Il tle w reżyserii ,Jerzego Grzegorzew
skiego <:zy Marii Wojnickiej z Wujaszka Hani 
w reżyserii Rudolfa Zioły. D\\ie ostatnie role 
artystki , stworzone pod reżyserskim okiem 
Kazi rnierza Kutza, to kreacje komediowe. Jej 
Raganella w Spaghetti i mieczu rr. Hóżcwi
cza zaskakuje brawurą, odwagą środków ak
torskich: „Grająca ją Elżbieta Karkoszka 
prze.-zla samą siebie. Chodząca na wykrzy
wionych nogach, wąsala starucha przepro
wadza taki szturm na poja"iającego się w 
koi1rn Pułkownika (świetny Tadeusz Huk), 
że wszelkie partyzanckie akcje czy 01Jl9żenia 
to przy niej małe piwo. "(z rec. Magdy Hu
zarskiej), Mistrzowsko poprowadziła aktor
ka postać Anieli w Darnadi i !tuza rach A.Fre
dry, tworząc arcyzabawny duet z partnerują
cym jej Tadeuszem Hukiem. (eb) 

Elżbi<~la Karkoszkajest W)kladówcą Wydziału 
Aktorskiego PWST w Krakowie. 

W 1979 roku została odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi. 

Elżbieta Karkoszka o pracy: 
„Kiedy buduję rolę, szukam najpierw praw
dopodobieństwa w ogóle, a potem - powołu

jąc się na moje własne przeżycia, odczucia 
czy chociażby tylko wyobrażenia - próbuj <; 
wejś6 w sytuację bohaterki, przyswoić sobie 
jej argumentację psychiczną, jej zmiany na
stroju„. Po prostu - usiłuję tak opracować 
dany mi materiał, tak go sobie przyswoić, 
żeby stal się moim własnym, naturalnym i 
prawdzi\~ym, żeby widz uwierzył w postać, w 
którą ja usiłuję się wcielić." 

"Tygodnik Kullurałny" nr 31/1980 

l; Z\; :SIH:', uu UJ cllUcll U pv l\VJlleU ly. Yl':'il'llll-!I i:l

cował z reżyseram i , którz.' mieli zasadniczy 
wpływ na kształt artystyczny teatru przy vl. 
Szczcpar'lskim. Wielokrotnie obsadzany 
przez Andrzeja ~\ajd <; m.i11. Narrator w Bie
sach F. Dostojewskiego, \Vincenty Gorecki w 
Z bie[riem lat, z bie.ąiem dni„. wg scenariu
sza J. Olcza~k-HonikiN ·zy świcl11ie zagnrny 
Dyndalski w Zem.§cie A. ~'redry. Z Konradem 
Swinarskim spotkał się podczas pracy przy 
Wyzu:oleniu S. Wyspiańskiego - lt>,gendar
nej, ostatniej inscenizacji lego artysty\\' Sta
rym Teatrze, Trzykrotnie z Jerzym ([rzego
rzewskim, który powierzył mu rol ę Stańczy
ka w U0selu S.Wyspiańskicgo, Ojca \\' Jhk 
z1canej ludzkości u: obłędzie wg S. I. Wit
kiewicza i Doktora w insceniza~ji Dziadów -
dw'ltnastu improu iza~ji s<:en z poematu 
dramatycznego i\, Mickiewitza. Wiele istot
nyth ról w kari erze artysty powstało we 
współprat~· z Tadeusz<)m Bradccki111, zwła
szcza niezapomniane kreacje: Abe Rossen
stossa - subtelnie nakreślonej , pozbawionej 
stereotypu postaci Żyda-patrioty w l'Viośnie 
Narodó1c w Cie/tym Zakątku Adolfa Nowa
t zy11skiego (nagroda aktorska na XXVI I Ka
liskich Spotkaniach Teatralnych w 1 !)87 r.) i 
brawurowa, autoironiezna rola Barona f'i
rulcta w Operetce W Gombrowicza . .._'pecjal
ne miejsce w karierze aktora stanowi udział 
w przedstawhmiach Giovanni Pampi
glion'ep-o, Włocha, który z pomoc.<\ zespołu 
Starego Teatru , oczarował publiczność uka
zuj<\C siłę komed ii dell' arte. Doktor Balan
zonj, rrany przez ::ltefana 'zramela w Łga
rzu i venezii, lfmezii G. Goldoniego, zachwy
cił widzów precyzjq, nieZ\\') kią sprawnością 
i dyscypliną wykonania. Postać Szambelana 
w Iwonie księżniczce Rur;qundAt W Gombro
witza, znakomicie wtopiona w wizję teatral
ną Krystiana Lupy, ukazała wielkie możli
wości charakterystyczne aktora, doskonałe 
wyczucie groteskowej formy. (eh) 

Stefan Szramel jest W) kładowcą Wydziału 

Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w 
Krakowie. 

W 1998 roku zostal odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Stefan Szramel o pracy: 
,Wbrew utartym mniemaniom uważam , że 

praca nie może być prZ)jemnością. Adam i 
Ewa zostali wyrzuceni z raju i skazani na 
pracę. Praca to rzecz niewdzięczna i nieprzy
jemna, Natomiast jej efekty mogą być przy
jemne." 

„Teatr" nr 2/1988 

Mary Sluarl. Mory S tnarl, Londyn t 880 

K.BO.l'UKA Starego Teatru 

U! Nagrody !U 

IZABELA OLSZEWSKA 
Medal Komisji Edukacji Narodowej 

ANNA POLONY 
Medal Komisji Edukacji Narodowej 

ALEKSANDER FABISIAK 
Złoty Krzyż Zasługi 

KRZYSZTOF GLOBISZ 
Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza 
przyznawana przez miesięcznik „Teatr" 

za rolę Sajetana Tempe w przedstawieniu 
Trzeci akt według „ Szewców" 

S. I. Witkiewicza, 
scenariusz i reżyseria Jerzy Jarocki 

Zloty Laur za Mistrzostwo w Sztuce za rok 2002 

U! Premiery U! 
w przygotowaniu 

TANGO GOMBROWICZ 
wg Witolda Gombrowicza 

w reżyserii Mikolaja Grabowskiego 

POLAR Om\:" 
Marka Ravenhilla 

w reżyserii Michała Kotańskiego 

SZKOt.,A ŻON 
Moliera 

w reżyserii Ewy Kutryś 

U! Goście Starego Teatru !U 

GABOR zsAMBEKI 
Prezydent Unii Teatrów Europy 

WO.JCIECH PLEWIŃSKI 
artysta fotografik 

Opracowanie 

Elżbiefa Bióezycka 

Opr•cowanJe graOt.-z.ne Leeb Pnyllybdd 
Oprat.o0wanJe komputerowe Płolr Kołotlzlej 


