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Żubr upamiętniający pierwsze polowanie
Aleksandra II w Białowieży

Rezydencja Romanowów
w Białowieży

Ukochana rezydencja
w sercu puszczy

R

omanowowie przyjeżdżali do swojej rezydencji w Białowieży na jesienne po
lowania, ale przede wszystkim traktowali swoją polską posiadłość jako miej
sce, gdzie mogli odpocząć od rygorów dworskiego życia i cieszyć się o wiele

większą swobodą niż w Petersburgu.
Odkrywcą uroków puszczy został Aleksander II, który w październiku 1860 roku za
prosił tutaj władców kilku niemieckich księstw na tak zwane spotkanie „bez krawata”, po
którym car i jego goście udali się do Warszawy na oficjalne negocjacje. Te parę dni, któ
re Aleksander II spędził w Białowieży, przykuły uwagę całego imperium do wcześniej
nieznanej i zagubionej w gęstych lasach wsi. Już wkrótce wśród Romanowów zapanowa
ła moda na polowania w puszczy – w następnych latach tutaj udawali się między innymi
Włodzimierz, trzeci syn Aleksandra II, i jego kuzyni.
Dostojni goście mieszkali w iście spartańskich warunkach, bo w Białowieży nie było
cesarskich apartamentów. Dopiero w 1889 roku Aleksander III, który wyraził zamiar
regularnego polowania w puszczy i zapraszania tam gości z kraju i z zagranicy, zlecił ar
chitektowi Mikołajowi de Rochefortowi zaprojektowanie i wzniesienie pałacu.
Jak wynika z listu cesarzewicza Mikołaja, syna Aleksandra III i przyszłego Mikołaja II,
do królowej Wiktorii, efekt prac specjalisty sprostał oczekiwaniom Romanowów.
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Śniadanie podczas polowania w Puszczy Białowieskiej, Mikołaj II stoi w centrum,
jego żona Aleksandra odwrócona tyłem

Wybrana przez de Rocheforta okolica była malownicza, sama rezydencja została „prze
pięknie usytuowana na samym szczycie wzgórza”. Składający się ze 120 pokoi dwukondy
gnacyjny pałac był „majestatyczny i oryginalny” oraz wyglądał jak „średniowieczny za
mek o wysokich szczytach”. Wzniesiono też dom dla świty, pralnię, stajnię dla 40 koni,
spiżarnię, elektrownię, piekarnię, domek dozorcy i wiatę, która służyła do ważenia i przy
gotowywania upolowanego ptactwa. O tym, że jest to rezydencja cesarza Wszechrusi
przypominały godła: jedno znajdowało się na wieży pałacu, a drugie – z kwiatów i krze
wów – zostało wysadzone na klombie przed budynkiem.
Mikołaj określił wnętrza jako „proste, gustowne i wygodne”, chociaż – zgodnie z ży
czeniem nielubiącego przepychu Aleksandra III – de Rochefort i jego podwładni nie
używali złota, srebra, brązu i jedwabiu. Architekt jednak udowodnił, że bez drogich su
rowców pomieszczenia pałacu nadal mogły mieć gustowne i oryginalne wykończenie. Na
przykład ściany i meble jednego z nich oklejono starymi znaczkami pocztowymi z róż
nych krajów, a drugiego – kartami do gry. Pokoje miały dosyć oryginalne nazwy: „Noc”,
„Zorza”, „Maki”, „Z lwem” czy „Altanka”.
Tak oto Aleksander III i jego żona Maria Fiodorowna otrzymali wszystko, czego potrze
bowali, by komfortowo wypoczywać. Para cesarska bywała tutaj jesienią. Car i caryca przy
jeżdżali tylko z dziećmi i najbliższą świtą, prowadząc spokojne i ciche życie, bez przyjęć czy
tradycyjnej orkiestry wojskowej, umilającej czas monarszej rodzinie. Małżonkowie budzili
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się około 8.00 rano i pili kawę razem na balkonie. Cesarz czuł się wówczas na tyle swobodnie,
iż miał na sobie bonżurkę. Czułe spojrzenia i język ciała Aleksandra III i Marii Fiodorowny
zdradzały, iż po prawie 30 latach małżeństwa uczucia między nimi wciąż pozostawały żywe.
Podczas gdy w Petersburgu i w Gatczynie (podmiejskiej rezydencji Aleksandra III)
rodzina carska musiała być pod wzmocnioną ochroną z powodu zagrożenia ze strony
terrorystów, w Białowieży opieka nad Romanowami – zgodnie z życzeniem cara – była
minimalna i wręcz niewidzialna. Sprowadzeni z Warszawy kozacy kubańscy pełnili wartę
od 10.00 wieczorem do świtu, a w korytarzach pałacu porządku strzegli tylko etatowi
pracownicy rezydencji.
Aleksander III chodził do zwykłej wiejskiej cerkwi pw. św. Mikołaja, znajdującej się
kilka kroków od pałacu. Podczas pierwszej liturgii z udziałem monarchy starosta cer
kiewny nie odważył się podejść do niego i jego świty z tacą. Po nabożeństwie zdziwiony
car zapytał: „Czy nie ma u was w zwyczaju zbierania ofiar na tacę? Czyżby cerkiew nie
miała żadnych potrzeb?”. I poprosił, by następnym razem lokalni mieszkańcy traktowali
Romanowów jak zwykłych parafian. A wkrótce cesarz sfinansował budowę nowej cerkwi
w Białowieży – pw. św. Mikołaja. Świątynia funkcjonuje do dziś i słynie z jedynego w Pol
sce porcelanowego ikonostasu.
Po śmierci ojca w październiku 1894 roku Mikołaj II kontynuował tradycję jesiennych
pobytów w Białowieży. Podobnie jak Aleksander III, on również nie zapraszał do swojej
polskiej posiadłości osób, które były niemile widziane przez niego lub jego żonę Aleksan
drę. Jedną z nich był niemiecki cesarz Wilhelm II, człowiek nerwowy, pretensjonalny, pom
patyczny i cierpiący na wahania nastroju. Niektórzy w Niemczech nawet powątpiewali

Mikołaj II na polowaniu w otoczeniu swojej
świty, pierwszy po prawej jego brat Michał

w jego zdrowie psychiczne i twierdzili, że dziwaczne zachowanie tego monarchy łudząco
przypominało im szalonego Ludwika Bawarskiego. Fama o pięknej i bogatej w zwierzynę
puszczy dotarła do Berlina, więc Wilhelm II wielokrotnie robił aluzje do polowań w tych
okolicach. „Znowu wprasza się do Białowieży – mówił Mikołaj II naczelnikowi kancelarii
ministra dworu – a ja udaję, że nie rozumiem, do czego on zmierza”.
Nawet po wybuchu I wojny światowej, gdy Rosjanie cofali się pod naporem niemiec
kich wojsk, Mikołaj i Aleksandra nie zapomnieli o swojej polskiej rezydencji. W czerwcu
1915 roku stało się jasne, że już wkrótce armia kajzerowska wkroczy do Białowieży.
Wówczas cesarz przebywał w swojej Stawce Naczelnego Dowódcy w Baranowiczach
(obecnie na terenie Białorusi). Monarcha zaplanował wizytę w ukochanej posiadłości
przed jej zajęciem przez Niemców, o czym poinformował żonę, przebywającą wtedy
w Carskim Siole.
Wojska wroga wkroczyły do Białowieży 17 (4) sierpnia 1915 roku. Wtedy też ziściło się
marzenie Wilhelma II o polowaniu na tych terenach. W niepodległej Polsce przyjeżdżali
tam na łowy prezydenci. Podczas II wojny światowej w pałacu znajdował się ośrodek do
walki z partyzantką. W nocy z 16 na 17 lipca 1944 roku, podczas wyzwolenia puszczy,
oddziały węgierskie wojujące po stronie Rzeszy wznieciły w nim pożar. Budynek został
częściowo zniszczony. W PRLu – zapewne ze względu na carski rodowód – nie przystą
piono do jego odbudowy. W 1961 roku, tuż przed wizytą Nikity Chruszczowa w Polsce,
pałac rozebrano. W jego miejscu znalazł się nowy budynek mieszczący muzeum przyrod
nicze, dyrekcję Białowieskiego Parku Narodowego i hotel.
Obecnie w Białowieży wciąż znajdują się obiekty wzniesione w carskich czasach: dom
dla świty, brama gospodarcza czy stajnia. Aby podtrzymać legendę Romanowów, odbu
dowano dawną stację kolejową BiałowieżaPałac, dokąd przybywali Romanowowie.
Drugą stację – podupadającą Białowieżę Towarową – prywatni inwestorzy przekształcili
w „Restaurację Carską”.

Posiłek w trakcie polowania, Mikołaj II siedzi na czele stołu
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