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Czy Rasputin
był w Spale?
Powitanie carskiej pary
w spalskiej rezydencji,
początek XX w.

S

zkoda, że Rasputin nie przyjeżdżał do Spały. Na pewno dodałoby to „pieprzyku” do carskiego rozdziału w jej dziejach – często takie rozczarowanie wyrażają nie tylko zwiedzający miejscowość wycieczkowicze, ale także niektórzy

z lokalnych włodarzy. W ich mniemaniu odwoływanie się do wizyt Rasputina w spalskiej
rezydencji carów rosyjskich byłoby nie lada atutem we współczesnej promocji tej miejscowości. No bo które jeszcze miejsce w Polsce mogłoby się pochwalić taką „atrakcją”?
Prawda jest jednak taka, że noga Grigorija Rasputina nigdy nie stanęła w Spale. Ale
jeden jedyny raz ten charyzmatyczny, choć i rozpustny mistyk zaznaczył tutaj swoją obecność. Odbyło się to w sposób poniekąd symboliczny. Doszło do tego jesienią 1912 roku
podczas kolejnego przyjazdu cara Mikołaja II i jego rodziny na polowanie w lasach spalskich. Tę wizytę władcy rosyjskiego imperium, która okazała się ostatnią w historii Spały,
naznaczyły tragiczne wydarzenia związane z ciężką chorobą następcy tronu – carewicza

Następca tronu Rosji,
carewicz Aleksy
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Aleksego. Cierpiący od urodzenia na hemofilię dziewięcioletni chłopiec doznał rozległego krwotoku, którego apogeum nastąpiło właśnie w Spale.
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Temu dramatowi znany amerykański historyk i pisarz Robert K. Massie poświęcił

Po 11 dniach męczarni rodzice byli pewni, że

osobny, obszerny rozdział swojej książki Mikołaj i Aleksandra, wydanej w 1966 roku

chłopiec umiera. Także sam Aleksy był o tym prze-

w USA. Jak napisał, dopiero po przyjeździe rodziny carskiej do Spały dały o sobie znać

konany. Prosił, żeby po jego śmierci zbudowano mu

skutki bolesnego urazu, jakiego Aleksy doznał wcześniej w Białowieży. W jego lewej

mały monument z kamieni w spalskim lesie. I właś-

pachwinie i udzie pojawił się duży, wewnętrzny krwotok. Amerykański historyk pisał:

nie wtedy zrozpaczona matka uchwyciła się ostatniej deski ratunku. Za pośrednictwem zaprzyjaźnio-

Krew płynęła równomiernie z przerwanych naczyń krwionośnych wewnątrz nogi, przesączając

nej damy dworu, Anny Wyrubowej, caryca zwróciła

się powoli przez inne tkanki i tworząc ogromny krwiak oraz opuchliznę na nodze, w pachwinie

się poprzez telegraf o duchowe wsparcie właśnie do

i dolnej części brzucha. Noga przysunęła się do klatki piersiowej, by zrobić więcej miejsca dla

Grigorija Rasputina.

krwi. Ale nadszedł moment, kiedy krew nie miała już gdzie dalej płynąć. A mimo to nadal wypływała. Był to początek koszmaru.

Został on po raz pierwszy przedstawiony parze
carskiej w listopadzie 1905 roku. Jednak początki
jego niezwykłej kariery na dworze carskim datuje

Nieustającemu krwotokowi nie mogli zaradzić najwybitniejsi lekarze ściągnięci z Pe-

się od 1910 roku, po wprowadzeniu go tutaj przez

tersburga. Wciąż narastające, nieopisane cierpienia Aleksego udzielały się jego rodzi-

Annę Wyrubową. Chociaż nie należał do stanu du-

com, a zwłaszcza matce, carycy Aleksandrze Fiodorownej. Chłopiec był już bliski śmierci.

chownego, to wkrótce zyskał sławę „świętego człowieka”, czyniącego cuda i potrafiącego przewidy-

Caryca Aleksandra prawie nie opuszczała syna. Godzina za godziną siedziała przy łóżku, na

wać przyszłość. Przepełnione mistycyzmem nauki

którym jej jęczące, półprzytomne dziecko leżało skulone na boku. Jego twarz była anemiczna,

Rasputina były z punktu widzenia religijnego bar-

jego ciało powykrzywiane, jego oczy otoczone czarnymi kręgami były wywrócone białkami na

dzo podejrzane. Wiedziano też powszechnie o jego

zewnątrz […]. Po pewnym czasie jego jęki i wrzaski przeszły w stałe zawodzenie, które rwało jej

rozwiązłym i skandalicznym trybie życia.

serce. Przez ból wzywał swoją matkę: „Mamo pomóż mi. Dlaczego mi nie pomożesz!?”

Grigorij Rasputin wysłał do Spały
zbawienny telegram

Pomimo to „starik Grigorij”, bo tak tytułowano
go na dworze carskim, zyskiwał coraz większy wpływ zwłaszcza na carycę Aleksandrę

– opisywał Robert K. Massie cierpienia carewicza i jego matki.

Fiodorowną. Po przejściu na prawosławie zafascynowała się jego liturgią i obrzędowością. Zaczęła poszukiwać rozmaitych relikwii, cudownych obrazów i jasnowidzów. Car,
łatwo ulegający wpływom żony, tolerował obecność Rasputina na swoim dworze.
Owej pamiętnej nocy w Spale, kiedy caryca poprosiła Annę Wyrubową, aby ta zatelegrafowała
do domu Rasputina w syberyjskiej wsi Pokrowskaja, zdarzyło się coś wręcz niepojętego. Oto
zrozpaczona matka zwróciła się do Rasputina z błaganiem o modlitwę za życie jej syna. Rasputin natychmiast przysłał telegraficzną odpowiedź. Zawierała ona tylko trzy krótkie zdania: „Bóg
ujrzał twoje łzy i usłyszał twoje modlitwy. Nie smuć się, malec nie umrze. Nie pozwalaj tylko
lekarzom zbytnio go nękać”

– przytoczył słowa Rasputina amerykański historyk.
O dziwo, od tego momentu stan carewicza powoli zaczął się poprawiać! Po upływie
miesiąca mógł wyjechać ze Spały do Petersburga. Na rozkaz carycy droga ze spalskieCaryca przy łóżku ciężko chorego syna w spalskim pałacyku, 1912 r.
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go pałacyku do przystanku kolejowego „Jeleń” została wyrównana i wygładzona tak,
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żeby carewicz nie odczuł podczas jazdy najmniejszego wstrząsu. Z tego samego powodu
w czasie dalszej podróży koleją do Petersburga pociąg jechał z prędkością zaledwie
26 km na godzinę. Dopiero po roku carewicz Aleksy mógł normalnie chodzić.
Graniczące z cudem, a mające miejsce właśnie w Spale, ozdrowienie następcy tronu
Rosji do dzisiaj jest przedmiotem analiz i dyskusji medyków na całym świecie. Zdaniem
wielu z nich telegram od Rasputina miał dobroczynny wpływ przede wszystkim na carycę
Aleksandrę. Uspokojenie matki udzieliło się Aleksemu. Mogło to wpłynąć na samoistne
zatrzymanie się u niego krwotoku, a w efekcie – na ocalenie życia.
Dramat, rozgrywający się w Spale jesienią 1912 roku, miał daleko idące konsekwencje
nie tylko dla carskiej rodziny, ale i całej Rosji. Od tego czasu caryca Aleksandra Fiodorowna była święcie przekonana, że los jej tak długo wyczekiwanego i ukochanego syna,
następcy tronu, leży w rękach Rasputina. To właśnie po opisanym wydarzeniu w Spale
zwiększyła się zgubna rola Grigorija Rasputina jako faworyta carycy Aleksandry i cara
Mikołaja II. Wpływając na ich decyzje, miał on istotny udział w tragicznym końcu zarówno carskiej rodziny, jak i rosyjskiej monarchii.
Pamięć o jakże brzemiennej w skutki, chociaż tylko telegraficznej, interwencji Rasputina, przetrwała w Spale mimo upływu ponad 100 lat. Zaczęła ona jednak tutaj żyć

Ulubioną rozrywką letników
z Gustka było pływanie łodzią
na stawie „Wenecja”

własnym życiem jako kolejny z mitów obrastających to niezwykłe miejsce.

Na letnisku Gustek

W

dawnym Tomaszowie mawiano, że na podstawie koloru wody płynącej
Wolbórką można było określić barwę tkanin wytwarzanych danego dnia
w fabrykach położonych nad tą rzeką. Jednego razu spływająca nią gę-

sta zawiesina była czerwona, drugiego – zielona, a znów innego – żółta. Tej feerii barw
z towarzyszącym jej odorem chemikaliów musieli doświadczać nie tylko tomaszowianie,
ale także… kuracjusze letniska, położonego pod miastem tuż nad Wolbórką. Mieściło się
ono w Gustku nieopodal ujścia tej rzeki do Pilicy.
Wcześniej była tu osada przemysłowa z piecem hutniczym, odlewnią i kuźnią. W latach 80. XIX wieku właściciel Gustka, Jan Gottlieb Bloch, przekształcił go w letnisko.
Tym sposobem osada kojarzona wcześniej z metalurgią dołączyła do rosnących wtedy
jak grzyby po deszczu podmiejskich wilegiatur. Tej nazwy, pochodzącej z języka łacińskiego (villa – ‘dom z ogrodem’ lub ‘dom poza miastem’), zaczęto używać w drugiej po-

Car Mikołaj II i jego świta na polowaniu w lasach spalskich
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łowie XIX wieku na określenie letnich mieszkań lub w ogóle coraz modniejszego wtedy
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