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I. Dynastia

1. Car i jego ludzie

ewnego deszczowego i wietrznego poranka w lutym 1913 roku Sankt Pe-
tersburg Êwi´towa! trzechsetlecie panowania Romanowów w Rosji.

Rozprawiano o tym wielkim wydarzeniu od tygodni, a wszyscy byli zgodni co
do tego, ˝e ju˝ nigdy nie ujrzà w swoim ˝yciu czegoÊ równie wspania!ego.
Majestatyczna pot´ga dynastii zostanie wyeksponowana jak nigdy dotàd
podczas wielkiej widowiskowej gali. W miar´ zbli˝ania si´ jubileuszu dygnita-
rze z odleg!ych cz´Êci rosyjskiego imperium nap!ywali do wystawnych hoteli
stolicy: ksià˝´ta z Polski i ziem nadba!tyckich, dostojnicy koÊcielni z Gruzji
i Armenii, mu!!owie i wodzowie plemienni z Azji Ârodkowej, emir Buchary
i chan Chiwy. W mieÊcie roi!o si´ od przybyszów z prowincji, a eleganckie to-
warzystwo, przechadzajàce si´ zazwyczaj wokó! Pa!acu Zimowego, gin´!o
w niedomytym t!umie – ch!opów i robotników w bluzach i kaszkietach, ko-
biet okutanych !achmanach, w chustach na g!owach. Newski Prospekt prze-
˝ywa! najwi´ksze korki uliczne w swej historii, tu bowiem spotyka!y si´ tram-
waje i konne powozy, doro˝ki i sanie. G!ówne ulice by!y udekorowane carski-
mi barwami: bielà, czerwienià i b!´kitem; girlandy i wst´gi zdobi!y pomniki;
na fasadach banków i sklepów widnia!y portrety carów, si´gajàc wstecz a˝ do
Micha!a, za!o˝yciela dynastii. Nad trakcjà tramwajowà rozwieszono sznury
kolorowych lampek, które nocà uk!ada!y si´ w napis „Bo˝e, chroƒ cara” lub
w dwug!owego or!a Romanowów oraz daty 1613–1913. Przybysze spoza mia-
sta, z których wielu nie widzia!o nigdy elektrycznego Êwiat!a, zadzierali g!o-
wy z zachwytem i ze zdumieniem. Ich oczom ukazywa!y si´ skàpane w Êwie-
tle s!upy, !uki, obeliski. Przed soborem Kazaƒskim sta! bia!y pawilon wype!-
niony wonià kadzide!, bromeliami i palmami dr˝àcymi w zimowym rosyjskim
powietrzu.

Obchody rozpocz´!y si´ uroczystym nabo˝eƒstwem dzi´kczynnym w sobo-
rze Kazaƒskim, odprawianym przez przyby!ego z Grecji specjalnie na t´ oka-
zj´ patriarch´ Antiochii, trzech metropolitów rosyjskich oraz pi´çdziesi´ciu
popów z Sankt Petersburga. Carska rodzina wyjecha!a z Pa!acu Zimowego
otwartymi karetami w towarzystwie dwóch szwadronów osobistej gwardii
konnej Jego Cesarskiej MoÊci oraz jeêdêców kozackich w czarnych kaftanach
i czerwonych kaukaskich czapach (papachach). By! to pierwszy publiczny
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przejazd cara od czasu rewolucji 1905 roku i policja nie zamierza!a ryzyko-
waç. Wzd!u˝ ca!ej trasy ustawiono carskà gwardi´ wspaniale wystrojonà
w zdobne w pióra czaka i szkar!atne mundury. Orkiestry wojskowe wygrywa-
!y hymn paƒstwowy, a ˝o!nierze grzmieli „Hura!”, gdy mija!a ich kawalkada.
Przed sobór od wczesnych godzin porannych dociera!y procesje koÊcielne
z ró˝nych cz´Êci miasta. Nieprzebrany t!um z lasem krzy˝y, ikon i choràgwi
kl´ka! jak jeden mà˝, gdy nadciàga! carski orszak We wn´trzu soboru sta!a
rosyjska klasa rzàdzàca: wielcy ksià˝´ta i wielkie ksi´˝ne, cz!onkowie dworu,
senatorowie, ministrowie, radcy stanu, parlamentarzyÊci Dumy, wy˝si rangà
urz´dnicy s!u˝by cywilnej, genera!owie i admira!owie, gubernatorowie pro-
wincji, burmistrzowie miast, przywódcy ziemstw i marsza!kowie szlachty.
Trudno by!o dostrzec pierÊ niepo!yskujàcà rz´dem orderów czy brylantowà
gwiazdà bàdê par´ nóg bez szabli. Wszystko lÊni!o w blasku Êwiec – srebrny
ikonostas, wysadzane drogimi kamieniami mitry kap!anów oraz kryszta!owy
krzy˝. W po!owie ceremonii dwa go!´bie sfrun´!y z mroków kopu!y i unosi!y
si´ przez kilka chwil ponad g!owami cara i jego syna. W religijnym uniesie-
niu Miko!aj zinterpretowa! to jako symbol bo˝ego b!ogos!awieƒstwa dla do-
mu Romanowów.

W tym samym czasie w dzielnicach robotniczych zamkni´to fabryki z okazji
Êwi´ta paƒstwowego. Biedota ustawia!a si´ w kolejkach przed miejskimi sto!ów-
kami, gdzie wydawano darmowe posi!ki dla uczczenia jubileuszu. T!umy sztur-
mowa!y lombardy, gdy rozesz!a si´ pog!oska o specjalnej uldze umo˝liwiajàcej
ludziom wykupienie bez procentu zastawionych przedmiotów wartoÊciowych;
gdy plotka okaza!a si´ nieprawdziwa, t!um rozsierdzi! si´, co zaowocowa!o wy-
biciem szyb w kilku lombardach. Kobiety gromadzi!y si´ przed miejskimi wi´-
zieniami w nadziei, ˝e ich ukochani znajdà si´ w grupie 2000 wi´êniów zwol-
nionych w ramach amnestii dla uÊwietnienia jubileuszu trzechsetlecia.

Po po!udniu nieprzebrane rzesze ludzi przyby!y do centrum miasta na d!u-
go oczekiwane son et lumi¯re. Po drodze na straganach sprzedawano kufle pi-
wa i paszteciki, flagi Romanowów i upominki. W parkach odbywa!y si´ kon-
certy i jarmarki. Po zapadni´ciu zmroku Newski Prospekt przemieni! si´
w zbità ludzkà ci˝b´. Twarze wszystkich zwraca!y si´ ku górze, gdy niebo roz-
jaÊnia!o si´ feerià barw za sprawà fajerwerków i Êwiate!, które przecina!y nie-
bosk!on ponad miastem, przetaczajàc si´ nad dachami, by wylàdowaç na u!a-
mek chwili na najwa˝niejszych pomnikach. Z!ota iglica Admiralicji p!on´!a
jak pochodnia na tle czarnego nieba, a Pa!ac Zimowy rz´siÊcie oÊwietla!y trzy
ogromne portrety Romanowów: Miko!aja II, Piotra Wielkiego i Micha!a.

Carska rodzina rezydowa!a w stolicy przez kolejny tydzieƒ samochwal-
czych rytua!ów. W Pa!acu Zimowym odbywa!y si´ wystawne przyj´cia, pod-
czas których d!ugie rz´dy k!aniajàcych si´ w pas dygnitarzy sun´!y g´siego
przez urzàdzone z przepychem sale, by stawiç si´ przed obliczem Miko!aja
i Aleksandry w sali koncertowej. W Zgromadzeniu Arystokracji odby! si´ wy-
tworny bal z udzia!em carskiej pary oraz ich najstarszej córki Olgi, dla której
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by! to jeden z pierwszych wyst´pów w towarzystwie. Taƒczy!a poloneza
z ksi´ciem Sa!tykowem, który wywo!a! poruszenie, zapomniawszy zdjàç ka-
pelusz. W Teatrze Maryjskim wystawiono galowe przedstawienie patriotycz-
nej opery Glinki ˚ycie dla cara, opowiadajàcej na nowo legend´ ch!opa Su-
sanina, który uratowa! ˝ycie pierwszemu carowi rodu Romanowów. Rz´dy
ló˝ „oÊlepia!y blaskiem klejnotów i diademów”, jak relacjonowa!a Meriel Bu-
chanan, córka brytyjskiego ambasadora, a parter wype!nia!y szkar!atne mun-
dury dworskich oficjeli, którzy zafalowali unisono niczym „!an maków”,
wstajàc na powitanie przyby!ego cara. Matylda Krzesiƒska, dawna kochanka
Miko!aja, powróci!a po latach na scen´ i zataƒczy!a mazurki w drugim ak-
cie. Ale prawdziwà sensacjà wieczoru by!o milczàce pojawienie si´ tenora Le-
onida Sobikowa zast´pujàcego Szalapina, który przeszed! przez scen´ na cze-
le procesji religijnej przebrany za Micha!a Romanowa. By! to pierwszy
(i ostatni) wypadek w historii carskiego teatru, gdy na deskach scenicznych
przedstawiono postaç cara Romanowa1.

Trzy miesiàce póêniej podczas niespotykanie upalnego maja rodzina car-
ska uda!a si´ na objazd miast dawnego Ksi´stwa Moskiewskiego zwiàzanych
z za!o˝eniem dynastii. Poruszali si´ szlakiem wytyczonym przez Micha!a Ro-
manowa, pierwszego cara Romanowów, z jego domu rodzinnego w Kostro-
mie nad Wo!gà do Moskwy po wyborze na rosyjski tron w 1613 roku. Car-
ska grupa objazdowa przyby!a do Kostromy z flotyllà parowców. Na brzegu
rzeki t!oczyli si´ mieszkaƒcy miasta i wieÊniacy, m´˝czyêni wszyscy bez wyjàt-
ku ubrani w koszule i czapki, kobiety w tradycyjnych bia!ych i jasnoniebie-
skich chustach Kostromy. Setki gapiów brodzi!y po pas w wodzie, by znaleêç
si´ bli˝ej carskich goÊci. Miko!aj odwiedzi! monastyr Ipatijewski, gdzie Mi-
cha! schroni! si´ przed polskimi najeêdêcami i wojnami domowymi, które
przetacza!y si´ przez ksi´stwo moskiewskie w przeddzieƒ obj´cia przez niego
tronu. Przyjà! delegacj´ ch!opów z ziem nale˝àcych dawniej do klasztoru i po-
zowa! do fotografii z potomkami bojarów, przyby!ych z Moskwy w 1613 ro-
ku, aby ofiarowaç koron´ Romanowom.

Z Kostromy grupa podró˝nych wybra!a si´ do W!odzimierza, Ni˝nego
Nowogrodu i Jaros!awia. Podró˝owali pi´knie umeblowanym carskim pocià-
giem z wy!o˝onymi mahoniowà boazerià pokojami, z mi´kkimi fotelami
w aksamitnych obiciach, biurkiem i fortepianem. ¸azienk´ wyposa˝ono na-
wet w specjalne urzàdzenie zabezpieczajàce przed wylewaniem si´ z wanny
wody do kàpieli Jego Imperatorskiej MoÊci podczas jazdy pociàgu. Poniewa˝
mi´dzy W!odzimierzem a ma!ym klasztornym miasteczkiem Suzdal nie by!o
po!àczenia kolejowego, ca!a Êwita musia!a odbyç podró˝ zakurzonymi wiej-
skimi drogami w konwoju trzydziestu kabrioletów marki Renault. Wiekowi
ch!opi i ch!opki w wioskach przykl´kali, gdy samochody przemyka!y obok
nich. Przed skromnymi drewnianymi chatami, ledwie zauwa˝anymi przez po-
dró˝ujàcych, wieÊniacy ustawiali stoliki z kwiatami, chlebem i solà, tradycyj-
nymi darami dla przyjezdnych.
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Carskà pielgrzymk´ uwieƒczy! triumfalny wjazd do Moskwy, dawnej ro-
syjskiej stolicy b´dàcej Êwiadkiem koronacji pierwszego cara Romanowów,
po którym nastàpi!a kolejna seria biesiadowania i galowych uroczystoÊci.
Bal w Zgromadzeniu Arystokracji odznacza! si´ szczególnym przepychem,
daleko wykraczajàcym poza najÊmielsze wyobra˝enia Hollywoodu. Specjal-
nie zainstalowano wind´, by tancerze nie m´czyli si´ wchodzeniem do sali
balowej na drugim pi´trze. Carska Êwita przyby!a do Moskwy pociàgiem,
witana przez licznà delegacj´ dygnitarzy na Dworcu Aleksandrowskim. Car
jecha! samotnie w stron´ Kremla na bia!ym wierzchowcu, w odleg!oÊci oko-
!o dwudziestu metrów przed kozackà eskortà i resztà carskiej kawalkady,
poÊród wiwatujàcych t!umów. Dekoracje wzd!u˝ ulicy Twerskiej skàpanej
w jaskrawych promieniach s!oƒca przerasta!y wspania!oÊcià te w Sankt
Petersburgu. Dwie strony bulwaru spina!y rdzawoczerwone aksamitne trans-
parenty z god!em Romanowów. Âciany budynków zakrywa!y wielobarwne
flagi i choràgiewki oraz Êwiate!ka, które zapala!y si´ nocà, ukazujàc jeszcze
bardziej pomys!owe emblematy ni˝ te na Newskim Prospekcie. Na wysta-
wach sklepowych oraz balkonach prywatnych mieszkaƒ sta!y udekorowane
girlandami statuetki cara. Ludzie obsypywali procesj´ kolorowym konfetti.
Car zsiad! z konia na placu Czerwonym, gdzie zgromadzi!y si´ procesje cer-
kiewne ze wszystkich cz´Êci miasta, by go powitaç, a nast´pnie przeszed!
szpalerem utworzonym przez Êpiewajàcych popów do soboru Uspieƒskiego
na modlitw´. Caryca i carewicz Aleksy musieli równie˝ pokonaç te ostatnie
kilkaset metrów na piechot´. Jednak Aleksego po raz kolejny zmog!a
hemofilia i wylàdowa! na r´kach kozackiej obstawy. Gdy pochód przystanà!,
hrabia Kokowcow, premier, s!ysza! dobiegajàce z t!umu „okrzyki wspó!czu-
cia na widok tego nieszcz´snego, bezsilnego dziecka, nast´pcy tronu Roma-
nowów”2.

*

Podczas obchodów trzechsetlecia dynastia Romanowów zademonstrowa-
!a Êwiatu olÊniewajàcy obraz monarszej w!adzy i bogactwa. Nie by!a to jedy-
nie prosta kampania propagandowa. Rytua!y sk!adania ho!du dynastii oraz
gloryfikacji jej historii z pewnoÊcià mia!y wzbudziç szacunek i spo!eczne po-
parcie dla systemu autokracji. Celem by!o tak˝e wskrzeszenie przesz!oÊci,
przypomnienie epopei „popularnego” cara, a˝eby przydaç monarchii mitycz-
nej, historycznej zasadnoÊci oraz zaszczepiç wizerunek jej nieprzemijajàcej
trwa!oÊci w niespokojnych czasach, kiedy rodzàca si´ rosyjska demokracja
zaczyna!a podwa˝aç jej prawo do rzàdzenia. Romanowowie uciekali w prze-
sz!oÊç w nadziei, ˝e ocali ich ona przed przysz!oÊcià.

Kult siedemnastowiecznej Moskwy by! kluczem do tego samowskrzesze-
nia i lejtmotywem jubileuszu. Trzy znane zasady carstwa przemawia!y do Ro-
manowów w ostatnich latach ich panowania. Pierwszà by!a zasada patrymo-
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Może zainteresować Cię również:
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