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Andrzej Kłopotowski

Białoruś

© Viktar Malyshchyts | shutterstock.com

Historia za miedzą

Białoruś, Białoruś. Dlaczego nazywasz się
Białoruś, jeśli nie masz w sobie bieli,
jeśli bielą twoją są rude rżyska jesienne,
jeśli bielą twoją są postawy szarego płótna
wyłożone na słońcu, jeśli bielą twoją jest
gorący pot umęczonych ludzi. Powinnaś
się nazywać Dobroruś, powinnaś się
nazywać Dobrą Ziemią Dobrych Ludzi.
Tadeusz Konwicki
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Niezbędnik turysty
zawsze pod ręką

Polskie placówki
dyplomatyczne
Ambasada Rzeczypospolitej
Polskiej w Mińsku,
ul. Zmiciera Biaduli 11,
( +375 17 3885201,
@ www.minsk.msz.gov.pl
Wydział Konsularny
Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Mińsku,
ul. Kropotkina 91a,
( +375 17 388 52 31,
@ minsk.wk.sekretariat@
msz.gov.pl
Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej
Polskiej w Grodnie,
ul. Budzionnego 48a,
( +375 152 731000,
+375 333117770,
@ www.grodno.msz.gov.pl
Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
w Brześciu, ul. Kujbyszewa 34,
( +375 162 270000,
+375 292 009 400,
@ www.brzesc.msz.gov.pl

Ważne telefony

Przepisy drogowe

Pogotowie ratunkowe: ( 103
Milicja: ( 102
Straż pożarna: ( 101

Ô Dopuszczalne prędkości:
w terenie zabudowanym
60 km/godz., poza terenem
zabudowanym 90 km/h, na
autostradzie 110 km/godz.
Ô Dopuszczalna zawartość
alkoholu we krwi: 0,0‰
alkoholu.
Ô Wymagane wyposażenie
samochodu: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, koło zapasowe, zielona karta.

Numery kierunkowe
Do Polski: +48
Na Białoruś: +375

Przelicznik walut
1 BYN=
10 PLN=
10 BYN=
1 EUR=
10 BYN=
1 USD=

PLN
BYN
EUR
BYN
USD
BYN

Przykładowe ceny
Dwójka w hotelu:
od 40–80 BYN
Obiad w restauracji: od 15 BYN
Kawa: od 2 BYN
Piwo: od 1,5 BYN
Bilet do muzeum: od 1 BYN
Żeton na metro w Mińsku:
0,60 BYN
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Strefa czasowa
Białoruś leży w strefie czasu
wschodnioeuropejskiego
(GMT +3). Przekraczając
granicę, należy przesunąć
wskazówki zegarka o godzinę
do przodu.

Poleć książkę

Turystyczny savoir-vivre

Toalety

Ô Odwiedzając kogoś w domu prywatnym,
powinniśmy przynieść gospodyni kwiaty.
Ô Gospodarz nie pogardzi butelką czegoś
mocniejszego.
Ô Popularnym upominkiem, jakim obdarowuje się właściwie przy każdej okazji, jest tort.
Ô Wchodząc do domu czy mieszkania, należy zdjąć buty.
Ô W środkach komunikacji publicznej wypada
ustąpić miejsca starszym.

Toalety damskie oznaczone są trójkątem
z wierzchołkiem zwróconym do góry, męskie –
z wierzchołkiem do dołu. Inne oznaczenia to
„Ж” (damska) i „M” (męska).

Przydatne zwroty
Zagrożenia
Białoruś jest uznawana za bezpieczny kraj.
Pamiętać trzeba tylko, by nie szastać większą
ilością gotówki. Nie powinniśmy też wdawać się
w dyskusje na temat sytuacji politycznej w kraju
i prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Obowiązuje
zakaz fotografowania resortów siłowych i
rezydencji prezydenckiej.

Przydatne języki
Na Białorusi powszechnie używany jest
język rosyjski, którym porozmawiamy
wszędzie i z każdym. Białoruski – choć ma
status języka państwowego – zepchnięty
jest na margines, co nie oznacza, że
Białorusini go nie znają. W hotelach Mińska
porozumiemy się po angielsku. W Grodnie
i w miejscowościach na zachodzie Białorusi
starsze pokolenie pamięta polski.
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1 – адзін, адна, адно
[adzìn, adnà, adnò]
2 – два, дзве [dwa,
dźwie]
3 – тры [try]
4 – чатыры [czatýry]
5 – пяць [piać]

6 – шэсць [sześć]
7 – сем [siem]
8 – восем [wòsiem]
9 – дзевяць [dzièwiać]
10 – дзесяць [dzièsiać]
100 – сто [sto]
1000 – тысяча [tỳsiacza]

Proszę (podając coś) ............. Калі ласка [kàli łàska]
Dziękuję ....................................................Дзякую [dziàkuju]
Przepraszam ........................... Прабачце, Выбачайце
[prabàczcie, wybaczàjcie]
Dzień dobry ................... Добры дзень, Прывітанне
[dòbry dzień, prywitàńnie]
Dzień dobry (rano) ............................. Добрай раніцы
[dòbraj rànicy]
Do widzenia ............... Да пабачэння, Да сустрэчы
[da pabaczèńnia, da sustrèczy]
Dobry wieczór ..... Добры вечар [dòbry wièczar]
Dobranoc .................................. Дабранач [dabranàcz]
Nie rozumiem .... Я не разумею [ja nje razumjèju]
Jestem z Polski/Polakiem/Polką ................. Я паляк/
полька [ja paliàk/pòlka]
Mam na imię ............ Мяне завуць [mianiè zawùć]
Wejście .................................................. Уваход [uwachòd]
Wyjście ....................................................... Выхад [wỳchad]
Otwarte ................................................ Адкрыта [adkrỳta]
Zamknięte ............................................ Закрыта [zakrỳta]
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Zobacz koniecznie

1

Socrealistyczny Mińsk

© swisshippo | Depositphotos.com

Po II wojnie światowej właściwie całe centrum białoruskiej stolicy odbudowano
w duchu jedynej słusznej idei. Wzdłuż prospektu Niepodległości – głównej arterii przecinającej miasto – nie brakuje „pałaców dla ludu” pełnych socjalistycznej symboliki, budynków uży teczności publicznej, a także pomników gloryfikujących radzieckich bohaterów.
Najważniejszym z nich jest obelisk na placu Zwycięstwa, przed którym płonie wieczny
ogień. Białorusini starają się, by tę część Mińska wpisać na Listę UNESCO.
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2

Pałac Radziwiłłów
w Nieświeżu

Okazała rezydencja wzniesiona przez Radziwiłłów –
jeden z najpotężniejszych
rodów magnackich dawnej Rzeczypospolitej – od
2005 r. wpisana jest na Listę
Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W komnatach przywrócono ducha
miejsca, prezentując dzieje
zarówno pałacu, jak i rodu,
którego najsł ynniejsz ymi przedstawicielami byli
© cudak | Depositphotos.com
Mikołaj Krzysztof „Sierotka”,
Michał Kazimierz zwany „Rybeńko” oraz Karol Stanisław znany jako „Panie Kochanku”. Nieświeski kościół Bożego Ciała jest rodową nekropolią Radziwiłłów.

3

Zamek w Mirze

© Alex Veresovich | Depositphotos.com

Kolejny białoruski obiekt znajdujący się pod auspicjami UNESCO. Ceglana forteca,
która zmieniała swój kształt od początku XVI w., jest mieszanką gotyku i renesansu. Przeprowadzone w ostatnich latach prace restauratorskie przywróciły zamkowi pierwotny
wygląd – z pięcioma wieżami obronnymi. W centrum miasteczka znajdziemy świątynie świadczące o wielokulturowości i wielowyznaniowości przedwojennego Miru – to
kościół, cerkiew i zespół budynków pożydowskich.
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© Grisha Bruev | Depositphotos.com

4

Grodno

Grodno nazywane jest miastem-muzeum, miastem Elizy Orzeszkowej czy Batorowym Grodem. Może pochwalić się dwoma zamkami królewskimi – Starym i Nowym,
kwartałami zabudowy z przełomu XIX i XX w. oraz świątyniami. Najciekawszymi z nich
są barokowe kościoły, m.in. pojezuicki i pobernardyński, a także cerkwie – na czele z XII-wieczną, pod wezwaniem św.św. Borysa i Gleba. Nie brakuje tu też interesujących
kolekcji sztuki i przedmiotów związanych z życiem codziennym mieszkańców miasta
na przestrzeni dziejów.
© struvictory | Depositphotos.com
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5

Cerkwie Połocka

Położony nad Dźwiną Połock uznawany jest za najstarsze miasto na Białorusi. Do dziś
zachowały się tu dwie wiekowe cerkwie. W pierwszej z nich, niewielkiej cerkiewce Przemienienia Pańskiego na terenie klasztoru Spaso-Eufrozyńskiego, zachowały się unikalne
XII-wieczne freski, odsłonięte spod późniejszych przemalowań. Natomiast w przebudowanym w XVIII w. soborze Sofijskim zachowały się relikty starszej, XI-wiecznej świątyni.
Obie są propozycjami do wpisania na Listę UNESCO.
© krivinis | Deoisitphotos.com

6

Szlak Adama Mickiewicza

Popularna wśród turystów
z Polski i Białorusi trasa wycieczkowa prowadząca przez miejsca związane z wieszczem. Szlak
wiedzie m.in. przez Zaosie, gdzie
Mickiewicz się urodził, jezioro Świteź, które opisywał, Tuhanowicze,
gdzie spotykał się z Marylą czy
Nowogródek, w którym spędził
dzieciństwo. Obowiązkowy punkt
zwiedzania Białorusi dla wszystkich
miłośników Pana Tadeusza, Ballad
i romansów czy Dziadów.
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7

Nowogródek

Leżące na wzgórzach miasteczko rozsławił Adam Mickiewicz. Obejrzeć można tu
dworek, w którym twórca spędził dzieciństwo, wizerunek Matki Boskiej Nowogródzkiej, a także liczne pamiątki przypominające
o Wielkim Księstwie Litewskim. Są to kościoły oraz ruiny zamku, a także góra Mendoga,
gdzie – według legend – pochowany ma
być jedyny król Litwy.

8

Twierdza w Brześciu

© krivinis | Depoisitphotos.com

© Lex Shi | Deoisitphotos.com

Położona na granicy polsko-białoruskiej XIX-wieczna twierdza powstała jako
jeden z elementów obrony imperium
rosyjskiego. Ceglaną fortecę otacza zespół
fortów, z których część znajduje się po polskiej stronie. Po II wojnie światowej między
carskie zabudowania wstawiono zespół
monumentów wychwalających radzieckich obrońców Brześcia z 1941 r., walczących z wojskami niemieckimi. Urządzono tu
też kilka muzeów. Główne z nich przedstawia dzieje twierdzy. Inne wspomina czasy
początków osadnictwa na terenie Brześcia.
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Mińsk
i okolice
Мінск

. 1 mln 970 tys.
Mińska nie da się w żaden sposób porów‑
nać do stolic sąsiednich państw powstałych
po rozpadzie Związku Radzieckiego – litew‑
skiego Wilna, łotewskiej Rygi czy ukraińskie‑
go Kijowa. Na pierwszy rzut oka białoruska
stolica może wydawać się odpychająca. Ale
warto przełamać barierę niechęci, którą
możemy poczuć zaraz po wyjściu ze szkla‑
nego, nowoczesnego dworca kolejowego,
i poznać to jakże odmienne, bo zbudowane
na socrealistyczną modłę, miasto.
Aby je poznać, koniecznie należy się prze‑
spacerować się szerokim, zabudowanym
w duchu socrealizmu prospektem Niepod‑
ległości. To właśnie ta część białoruskiej sto‑
licy ma szansę trafić na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
UNESCO. Spróbujmy odkryć w Mińsku, nie‑
liczne wprawdzie, zaułki dawnej starówki.
Warto zobaczyć pomniki białoruskich wiesz‑
czów – Janki Kupały i Jakuba Kołasa. Trzeba
również przysiąść choć na chwilę na zielo‑
nym nabrzeżu rzeki Świsłocz. Wieczorem
zaś proponujemy wpaść do knajpki serwu‑
jącej dania kuchni wschodniej. Odwiedzić
wypadałoby też Kuropaty – miejsce represji
z czasów stalinowskich, o których władze
starają się dziś raczej nie pamiętać...
W rozdziale Mińsk i okolice pojawia się też
kilka propozycji na jednodniowe wypa‑
dy poza białoruską stolicę. Wycieczkę do
Zasławia warto połączyć z wizytą w Wia‑
zynce, gdzie urodził się jeden z najważniej‑
szych białoruskich literatów – Janka Kupała.
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™ Mińsk (s. 83) – białoruska stolica
z odbudowanym fragmentem
starówki oraz monumentalnym,
socrealistycznym prospektem
Niepodległości
™ Kuropaty (s. 103) – cmentarz ofiar
stalinowskich czystek z lat 30. XX w.
™ Chatyń (s. 112) – zespół pomników
poświęconych cywilom poległym
w czasie wojny
™ Linia Stalina (s. 108) –
odremontowany ciąg umocnień
sowieckich z lat 30. XX w.
™ Przyłuki (s. 113) – zespół parkowo‑
‑pałacowy Czapskich
™ Raków (s. 108) – miasteczko na
dawnej granicy między Polską
a ZSRR oraz szlak „Wołożyńskie
Gościńce”
™ Dudutki (s. 111), Stroczyca (s. 113) –
dwa skanseny pod Mińskiem
™ Zasław (s. 105) – pozostałości
dwóch zamków

Inną propozycją jest szlak monumentów
i tzw. memorialnych kompleksów, charak‑
terystycznych dla czasów Związku Radziec‑
kiego. Na trasie tej nie może zabraknąć Kur‑
hanu Sławy, Chatynia i Dalwy. Jeszcze inną
możliwością spędzenia dnia w okolicach
Mińska jest wizyta w skansenie.
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Mińsk i okolice

Historia miasta
Mińsk datowany jest po raz pierwszy w 1067 r.
Miała wówczas miejsce bitwa nad Niemigą,
w której połocki książę Wsiesław Braczysła‑
wicz uległ koalicji książąt ruskich. Pierw‑
szy gród powstawał w miejscu, gdzie do
Świsłoczy wpadała rzeka Niemiga. Dziś to
rejon stacji metra Niemiga. Na próżno jed‑
nak szukać tu rzeki o tej nazwie – została
ona poprowadzona podziemnym korytem.
O prawdziwym rozwoju można mówić jed‑
nak dopiero od 1326 r., kiedy to gród wszedł
w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego,
a w kolejnym stuleciu stał się stolicą woje‑
wództwa. Dalszy rozkwit był możliwy dzię‑
ki nadaniu w 1499 r. przez króla Aleksandra
Jagiellończyka praw miejskich.
Niestety kolejne stulecia przynosi‑
ły znaczne spustoszenia. W 1505 r. Mińsk
zniszczyli Tatarzy krymscy. Następnie – tym
razem na szczęście nieskutecznie – gród
próbowali zdobyć Moskwiczanie, których
potem rozniesiono w bitwie pod Orszą
w 1514 r. Jednak już niespełna pół wieku
później miasto strawił wielki pożar.

Mieńsk czy Mińsk?
Mińsk nie od razu był Mińskiem. Pierwotnie
nazwa dzisiejszej stolicy kraju zapisywana by‑
ła jako Mieńsk lub Mieniesk. W XV w. przyjął się
zapis Mieńsk, choć jeszcze dwa stulecia później
używany był również Mieniesk. Forma Mińsk
pojawia się po raz pierwszy w XVI w. Na stałe
przyjęła się w XVIII w. i taką utrwalano później
w dokumentach rosyjskich. Mieńsk zaś pozostał
formą używaną przez Białorusinów. Z czasem
pojawiły się kolejne – Mieńsk (Mińsk) Litew‑
ski lub Mieńsk (Mińsk) Białoruski. Ostatecznie
z formą Mieńsk władza radziecka rozprawiła
się w 1939 r. Historyczną pisownię próbowa‑
no przywrócić jeszcze w 1990 r., jednak bez
powodzenia. Mieńsk pozostał Mińskiem…
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Ale Mińsk cały czas podnosił się ze znisz‑
czeń. Po zawarciu unii lubelskiej w 1569 r.
rozkwitał już w granicach Rzeczypospoli‑
tej Obojga Narodów. Wówczas to do mia‑
sta zjechali zakonnicy, rozwijał się handel.
W centrum zaczęły wyrastać wieże kościo‑
łów, przy których powstawały klasztory. Na
rynku pojawił się ratusz. Od końca XVI w.
odbywały się tu – na zmianę z Nowogród‑
kiem – posiedzenia wiosennej sesji Trybu‑
nału Litewskiego. Jednak w 1708 r. Mińsk
został spalony na rozkaz samego Piotra I.
Zaczął się powolny upadek, przypieczęto‑
wany rozbiorami.
Kolejną ważną datą w historii miasta jest
rok 1918. Właśnie wtedy, 25 marca, w okupo‑
wanym przez Niemców Mińsku proklamo‑
wana została Białoruska Republika Ludowa –
pierwsza oznaka białoruskiej państwowości
będąca namiastką niepodległego kraju.
Stan ten nie utrzymał się jednak zbyt długo.
W 1919 r. Białoruś była już Białorusią Radziec‑
ką. Przynależność do niej Mińska potwierdzi‑
ły zapisy traktatu ryskiego. Trzecia dekada
XX w., a następnie lata 1940–41 przyniosły
wielkie czystki stalinowskie, o których jed‑
nak nie wspominają zbyt często oficjalne
publikacje białoruskie. Zamordowano tysią‑
ce osób, pochowanych m.in. na uroczysku
Kuropaty pod Mińskiem. Naziści z kolei
dokonali eksterminacji mińskich Żydów.
Miasto zostało „odbite” przez Armię Czer‑
woną 3 lipca 1944 r. Data ta uznawana jest
przez administrację Aleksandra Łukaszen‑
ki za Dzień Niepodległości. Opozycja nato‑
miast świętuje 25 marca, przypominając
w ten sposób rok 1918 i Białoruską Republikę
Ludową, o której nie chce z kolei pamiętać
władza. Pokojowe wiece często niestety
kończą się zatrzymaniami przez milicję.
Po wojnie Mińsk – obok Warszawy i Ber‑
lina – był trzecim najbardziej zniszczonym
miastem w Europie. Jednak szybko nastąpiła
jego odbudowa w stylu socrealistycznym.
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Wykorzystano przy tym zbudowane jeszcze
w latach 30. XX w. gmachy projektowane
przez Josifa Langbarda, które w „cudowny”
sposób uniknęły radzieckich bombardowań.
W kolejnych latach następowała rozbudowa
dużych blokowisk z tandetnej wielkiej płyty.
Powstawały też zakłady przemysłowe, które
i dziś są chlubą rządzących, jak np. fabry‑
ka… traktorów „Białoruś”! Dokładnie 27 lipca
1990 r. Białoruska Socjalistyczna Republika
Radziecka proklamowała akt niepodległości

Kuropaty
„Białoruś była tylko jedną z wielu republik ra‑
dzieckich, gdzie przelała się fala irracjonalnej
przemocy i zbrodni popełnianych najczęściej
na przypadkowych ofiarach. W latach 1937–38
funkcjonariusze stalinowskiej milicji politycznej
otrzymywali odznaczenia i awanse za liczbę
wyeliminowanych »wrogów ludu«. (…) W lesie
w pobliżu wsi Kuropaty koło Mińska zamordo‑
wano w latach 1937–41, według różnych sza‑
cunków, od 100 tys. do 250 tys. ludzi. Ofiarami
byli w większości chłopi z Mińszczyzny oraz
więźniowie z całej Białorusi, którzy trafili w rę‑
ce mińskiego NKWD. Nocą zabierano ludzi
z domów, po wpisaniu na listę »wrogów ludu«
przewożono do kuropackiego lasu.
W latach 1937–38 mordowano prawie wszyst‑
kich, którzy mieli jakikolwiek związek z biało‑
ruskim ruchem narodowym, oświatą, nauką,
kulturą. Rozstrzelano wszystkich oskarżonych
niegdyś o przynależność do Związku Wyzwole‑
nia Białorusi (w 1929 r. oskarżono – na fali walki
z narodową demokracją – o przynależność do
niej większość białoruskiej elity intelektualnej).
Tym razem postawiono im zarzut szpiegostwa
na rzecz Polski. Straciło życie 90% pracowników
Białoruskiej Akademii Nauk, większość wykła‑
dowców Uniwersytetu Państwowego w Miń‑
sku, pracowników Teatru Opery i Baletu, Fil‑
harmonii Państwowej. Zginęli niemal wszyscy
organizatorzy białoruskiego życia politycznego,
naukowego, kulturalnego z lat dwudziestych”.
(Eugeniusz Mironowicz, Białoruś)
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w ramach dawnego ZSRR. Władze Białoru‑
si do swoich potrzeb dostosowały gmachy
zbudowane jeszcze w poprzedniej epoce.
W ostatnich latach daje się zauważyć roz‑
budowę kolejnych, wielkich osiedli miesz‑
kaniowych. Oczkiem w głowie władz są
nowe gmachy: Biblioteka Narodowa, Pałac
Niepodległości oraz nowe Muzeum Wielkiej
Wojny Ojczyźnianej.

Warto zobaczyć
Prospekt Niepodległości:
od placu Niepodległości do
placu Październikowego
Zwiedzanie Mińska zacznijmy od wspo‑
mnianego już prospektu Niepodległości,
czasami jeszcze zwanego prospektem Fran‑
ciszka Skaryny. Nazwę taką główna arteria
miasta nosiła od 1991 r. Ojciec białoruskie‑
go piśmiennictwa zastąpił wtedy wodza
rewolucji Włodzimierza Ilicza Lenina. Ale
w 2005 r. Aleksander Łukaszenka uznał, że
główna ulica miasta, ciągnąca się z centrum
aż na północno‑wschodnie krańce stolicy,
zasługuje na bardziej „godną” nazwę. I wte‑
dy też Skarynę zastąpiła bliżej nieokreślona
„niepodległość”. Z głównego dworca kole‑
jowego jest tu zaledwie kilka minut marszu.
Wychodząc ze stacji, kierujemy się ku tzw.
Wrotom Miasta, czyli dwóm socrealistycz‑
nym, strzelistym wieżowcom, zbudowanym
na przełomie lat 40. i 50. XX w. Ich projekt
stworzył zespół pod kierunkiem trzech
architektów – byli to B. Rubanienka, A. Gału‑
bouski i A. Karabalnikau. Jeden z budynków
zwieńczony jest największym zegarem na
Białorusi, którego tarcza ma średnicę 3,5 m,
drugi – herbem Związku Radzieckiego. To
niejako preludium do tego, co czeka nas kilka
minut marszu dalej na placu i prospekcie.
Jeszcze kilka lat temu plac Niepodległości (пл. Незалежнасці) był typową,
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wyasf altowaną radziecką płoszczadzią
z umieszczonym na środku parkingiem
i stojącym obok Leninem. W latach 2003–06
plac przeszedł istną metamorfozę. Oczy‑
wiście pomysłodawcą był sam prezydent.
Zamiast asfaltu jest tu teraz trochę zieleni
oraz ławeczek, pod ziemią zaś skrywa się
kilkupoziomowe centrum handlowe „Stolica” (гандлёвы цэнтр „Сталіца”). Budynki
w południowej pierzei placu zajmują magistrat oraz miński uniwersytet, na którego
zielonym podwórzu rozstawiono pomniki
wielkich Białorusinów: Eufrozyny Połockiej,
Franciszka Skaryny, Cyryla Turowskiego,
Szymona Budnego. Pierzeja zachodnia –
to nijaki wysokościowiec Białoruskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego.
Z architektonicznego punktu widze‑
nia najciekawsza jest pierzeja północna.
Większą jej część zajmuje biały kolos, który
wygląda, jakby był poskładany z dziecięcych
klocków lego. To tzw. Dom Rządowy (Дом
Урада), którego pomieszczenia dziś zajmu‑
je Parlament Białorusi. Budynek wzniesiono
według projektu niejakiego Josifa Lang‑
barda – warto zapamiętać to nazwisko, bo

podczas wędrówki po Mińsku powtórzy
się jeszcze kilkakrotnie. Budowa gmachu
trwała od 1930 do 1934 r. Dziś śmiało można
go uznać za jeden z ciekawszych przykła‑
dów architektury z tego okresu na terenie
Białorusi. Stojąc przed parlamentem, nie
sposób nie dostrzec spoglądającego od
1933 r. na przechodniów towarzysza Leni‑
na. Nie ma w tym nic dziwnego. Pomniki
wodza rewolucji zdobią praktycznie każde
miasteczko w kraju.
Niewątpliwą ozdobą placu jest kościół
św.św. Symeona (Szymona) i Heleny
(касцёл святога Сымона і святой Алены),
tzw. czerwony kościół. Zbudowany został
na początku XX w. w stylu neoromańskim
jako pamiątka po zmarłych w wyniku cięż‑
kiej choroby dzieciach Edwarda Woyniłło‑
wicza – fundatora świątyni. Imionami Syme‑
ona (Szymona) i Heleny nazwane są dwie
wieżyczki przy absydzie. Ta od strony placu
ma być symbolem wiecznej miłości rodzi‑
cielskiej. Niestety już w 1923 r. kościół został
rozgrabiony, zaś we wnętrzach urządzono
teatr, a następnie kino. Do celów religijnych
wykorzystywany był jeszcze w latach wojny,

fot. A. Kłopotowski
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Mińsk. Wrota Miasta
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Podczas spacerów po Mińsku niemal co krok natkniemy się na jakiś pomnik. Część z nich, przy głównej
arterii miasta, to bohaterowie poprzedniej epoki – Włodzimierz Ilicz Lenin, Feliks Dzierżyński oraz żoł‑
nierze walczący podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
Odrębną grupę stanowią pomniki literatów. Na placu swojego imienia stoi Jakub Kołas. W parku Jan‑
ki Kupały ustawiono pomnik i tego białoruskiego wieszcza. W parku im. Maksyma Gorkiego siedzi so‑
bie – a jakże – sam Gorki. Ale w niewielkim parku przy ulicy Haradski Wał (Гарадскі Вал) natkniemy się
na Adama Mickiewicza, zaś w pobliżu hotelu Białoruś – na Aleksandra Puszkina.
Nie brakuje w Mińsku również rzeźb ulicznych. Pierwsze kompozycje, takie jak symboliczne przed‑
stawienia pór roku wzdłuż prospektu Zwycięzców (Праспэкт Пераможцаў), powstawały jeszcze
w czasach radzieckich. Dorożka przed ratuszem, przekupka, dama z pieskiem i fotograf przed Rynkiem
Komarowskim są już z tego wieku, podobnie jak listonosz pchający swój rower przy kinoteatrze Paź‑
dziernik oraz architekt w pobliżu czerwonego kościoła. Za najstarszą rzeźbę uliczną uchodzi Chłopiec
z łabędziem zdobiący fontannę na skwerze Aleksandrowskim. Kompozycja została wykonana już w 1874 r.

ale w 1946 r. ponownie wprowadzili się tu
filmowcy. I zostali na dłużej, aż do roku 1990,
kiedy świątynię odzyskali wierni. Kościół jest
trójnawową bazyliką z ustawioną asyme‑
trycznie, wysoką na 50 m wieżą w elewacji
frontowej. Wieżę zdobią potrójne okienka.
Ramiona transeptu zamykają rozety. Przed
kościołem stoi bardzo wymowny posąg
Archanioła Michała symbolizujący zwy‑
cięstwo sił niebiańskich nad złem, a także
kopia dzwonu z katedry Urakami w Naga‑
saki. Ostatnio pojawił się też mały pomnik
Jana Pawła II. W kontekście usytuowanego
praktycznie tuż obok wodza rewolucji zesta‑
wienie to dość niecodzienne…
Muzeum Historii Białoruskiego Kina
(Музей гісторыі беларускага кіно; Swier‑
dłowa 4; @ www.cinema.histmuseum.by;
codz. 11.00–18.30; wstęp 2,50 BYN, ulgowy
2 i 1,50 BYN) jest placówką, do której powinni
wstąpić miłośnicy filmów z Europy Środko‑
wo‑Wschodniej. Zajmuje się dokumentowa‑
niem białoruskiej kinematografii właściwie
od jej początków.
Tzw. Zamek Piszczałowski (Пішчалаўскі
замак, Wołodarskiego 2) nie jest budowlą
w dosłownym znaczeniu tego słowa,
choć rzeczywiście wygląda jak forteca
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z masywnymi murami i narożnymi wie‑
życzkami, zakończonymi krenelażem.
W rzeczywistości jednak to XIX‑wieczne
więzienie, zwane też – od ulicy, przy której
stoi – „Wołodarką”. Ta druga nazwa pojawia
się przy okazji telewizyjnych relacji z pro‑
testów opozycji – zatrzymani przewożeni
są właśnie do tego aresztu... Na pobliskim
skwerze Adama Mickiewicza znajduje
się pomnik wieszcza obecnego w kultu‑
rze nie tylko Polaków, ale też Białorusinów
i Litwinów.
Ruszamy na północny wschód. Sze‑
roki, zabudowany w duchu realnego
socjalizmu prospekt Niepodległości
(пт Незалежнасці) przez lata praktycznie
nie uległ żadnym przemianom.
Gmach z wielkim sierpem i młotem nad
wejściem – po prawej stronie prospektu,
zaraz za placem – zajmuje Poczta Główna (паштамт). Niezwykle monumental‑
na forma z ciągnącymi się przez trzy kon‑
dygnacje kolumnami przy wejściu oraz
masywnym gzymsem i attyką pochodzi
z lat 1949–53. Poczta to dopiero początek
socrealistycznych cudów, które czekają na
nas na odcinku do placu Październikowe‑
go (пл. Кастрычніцкая). Pod numerem 15
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Polesie

Polesie obejmuje wąski pasek białoruskiej
ziemi położony wzdłuż granicy z Ukrainą.
Wędrówkę zaczynamy w Brześciu, z które
go możemy wyskoczyć na kilka jednodnio
wych wypraw. Na pewno godne uwagi są
drewniane cerkiewki w Zbirogach, Zdzito
wie, Siechnowiczach i Maciejowicach, dają
ce przedsmak tego, co czeka turystę dalej
na Polesiu. Z Brześcia warto zajrzeć też do
Skoków – dawnego majątku Niemcewiczów,
z którym związany był Julian Ursyn Niem
cewicz. Z kolei Czerniawczyce to kolejne
miejsce Radziwiłłowskie, które dopełnia
obraz opisanych w części Białoruś środkowa rezydencji w Nieświeżu i Połoneczce.
Południe Białorusi to rejon dla tych, któ
rzy nad zgiełk wielkich miast przedkładają
niewielkie wioski i nieskażoną cywilizacją
przyrodę. To legendarne Polesie. W każdej
wsi wznosi się drewniana cerkiewka. Jesz
cze niedawno każda z nich malowana była
na niebiesko, dziś – niestety – część z nich
pokrywa już plastikowy siding. Dlatego war
to się pospieszyć, aby obejrzeć je jeszcze
przed pseudorenowacją. Ceniących przyro
dę zachwycą rozległe bagna i majestatycz
na Prypeć. Podczas wizyty w tym regionie
nie sposób ominąć Kobrynia, pod którym
starły się armia carska i wojska Napoleona,
oraz Pińska – miasta, z którego wywodzi się
legendarny reportażysta Ryszard Kapuściń
ski. Wymarzoną bazą do zwiedzania zdaje się
być Pińsk – położony właściwie w połowie
drogi między Kobryniem a Turowem. Blisko
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™ Brześć (s. 168) – potężna forteca
z czasów carskich, historyczne
centrum oraz muzeum Bereście
™ Pińsk (s. 185) – stolica białoruskiego
Polesia
™ Skoki (s. 178) – dawny dwór
Niemcewiczów
™ Szlak drewnianych cerkwi
poleskich (s. 194) – propozycja
wędrówki od Pińska do Turowa
™ Turów (s. 195) – góra zamkowa
z pozostałościami cerkwi z XII w.
™ Worocewicze (s. 185) – muzeum
Napoleona Ordy
™ Zakoziel (s. 184) – kaplica grobowa
Orzeszków
™ Zdzitów (s. 178) – najstarsza
drewniana cerkiew na Polesiu

stąd do uroczych cerkiewek zagubionych
pod granicą z Ukrainą. Po drodze możemy
zajrzeć do muzeum Napoleona Ordy oraz
do wsi Zakoziel z neogotycką kaplicą gro
bową Orzeszków.
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Brześć

Brześć Polesie

Брэст; - 340,1 tys.
Leżący na zachodzie Białorusi Brześć praktycznie przylega do granicy. Od Polski miasto oddzielają tylko odnogi Bugu, do którego w okolicach twierdzy wpada Muchawiec.
Brześć z pewnością zasługuje na to, by znaleźć się na trasie wędrówki przez Białoruś, ze
względu na potężną twierdzę, zachowane
i odnowione centrum oraz kilka ciekawych
ekspozycji muzealnych.

Historia miasta
Brześć w obecnym kształcie jest stosunko
wo młodym miastem. Układ urbanistyczny
pochodzi dopiero z początku XIX w., kiedy
to zapadła decyzja władz carskich o budo
wie na miejscu dawnego miasta potężnej
twierdzy. Projekt opracowany przez gene
rałów Oppermanna i Maleckiego oraz puł
kownika Feldmana zakładał stworzenie
u zbiegu Bugu i Muchawca bastionów
ziemnych, wewnątrz których znalazły się
murowane zabudowania twierdzy. Pierw
sze prace ziemne ruszyły w 1833 r., zaś od
1836 r., gdy wmurowano kamień węgielny,
rozpoczęto wznoszenie murów. Wówczas
od podstaw stworzono nowe centrum
miasta w rejonie dzisiejszych ulic Lenina,
Mickiewicza, Marksa i Sowieckiej. Do dziś
zachowało ono oryginalną siatkę ulic, spo
ro tu też starej zabudowy.
Jednak historia leżącego w miejscu dzi
siejszej twierdzy u ujścia rzeki Muchawiec
do Bugu Bereścia, bo tak dawniej zwany
był Brześć, rozpoczyna się jeszcze przed
1019 r. – wtedy to gród został wspomniany
w Powieści minionych lat. O wielkości i zna
czeniu średniowiecznego grodu świadczą
pamiątki zgromadzone w znajdującym się
na terenie twierdzy muzeum Bereście.
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Brześć przez lata był areną walk pomię
dzy książętami ruskimi a Piastami. Osadę
zdobywały kilkakrotnie wojska Jarosława
Mądrego, Bolesława Śmiałego i Kazimierza
Sprawiedliwego. Od XIV w. można mówić
o Brześciu jako o ośrodku Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. Wówczas to został prze
budowany zamek. W 1390 r. Brześć stał się
drugim – po Wilnie – miastem na terenie
Wielkiego Księstwa Litewskiego lokowa
nym na prawie magdeburskim. Nie trzeba
dodawać, że był to impuls do rozwoju han
dlowego i rzemieślniczego.
Na początku XV w., na rok przed bitwą
pod Grunwaldem, doszło tu do spotkania
Jagiełły i Witolda, w czasie którego rozma
wiali o walce z Krzyżakami. Wojów z Brze
ścia oczywiście nie zabrakło na polach
Grunwaldu.
Z drugiej strony, na przestrzeni kolejnych
wieków Brześć atakowały wojska krzyżac
kie, Tatarzy i armie Bohdana Chmielnickie
go, Karola Gustawa, księcia Rakoczego oraz
Napoleona. Zawsze jednak gród udawało
się podnieść ze zniszczeń. I zawsze Brześć
pozostawał ważnym punktem handlowym
na szlakach pomiędzy Wschodem i Zacho
dem. W historii zapisał się w sposób szcze
gólny w 1596 r. W cerkwi św. Mikołaja odbył
się wówczas synod, na którym podpisano
unię między kościołem katolickim a pra
wosławnym – słynną unię brzeską. Z tego
samego stulecia pochodzi dzisiejszy herb
miasta – srebrny łuk ze strzałą skierowaną ku
górze na błękitnym tle. Kres starego Brześcia
nastąpił w XIX w., kiedy to zapadła wspo
mniana już decyzja o stworzeniu – w miej
scu, gdzie Muchawiec łączy się Bugiem –
potężnej, ufortyfikowanej twierdzy.
Z Brześciem wiąże się historia najnow
sza. W twierdzy podpisywano w 1918 r.
układ pokojowy kończący I wojnę świato
wą. W latach międzywojennych Brześć stał
się stolicą województwa poleskiego – był
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Brzeskie getto
W listopadzie 1941 r. w okupowanym przez
Niemców Brześciu wydzielono dzielnicę ży
dowską. Zajmowała obszar pomiędzy dzisiej
szymi ulicami Sowiecką, Majakowskiego, Kiro
wa oraz Internacjonalną. Początkowo miesz
kało tu ok. 26 tys. osób pochodzenia żydow
skiego. Likwidację getta rozpoczęto w połowie
października 1942 r. Zginęło wówczas 20 tys.
osób. Rozstrzelania miały miejsce na rogu dzi
siejszych ulic Maszerowa i Kujbyszewa, w po
dwórzach między Kujbyszewa i Karbyszewa.
Symboliczna mogiła upamiętniająca zabitych
Żydów znajduje się na rogu ulic Dzierżyńskie
go i Kujbyszewa.

Warto zobaczyć
Centrum Brześcia
Turyści zwiedzanie Brześcia rozpoczy
nają zazwyczaj od dworca kolejowego
(чыгуначны вакзал). Swój dzisiejszy kształt
zawdzięcza on powojennej przebudowie

fot. A. Kłopotowski

wówczas prężnym ośrodkiem miejskim
i ważnym ośrodkiem handlowym. Nieste
ty kolejną zagładę Brześcia przyniosły lata
II wojny światowej, kiedy to Sowieci zaczęli
rozprawiać się z polską inteligencją, a następ
nie hitlerowcy wymordowali społeczność

żydowską. W czasie wojny twierdza dwu
krotnie stawiała opór – od 14 do 17 września
1939 r. broniła jej przed Niemcami armia pol
ska, a dwa lata później garnizon radziecki.
Po 1945 r., kiedy ustanowiono granicę na
Bugu, Brześć stał się zachodnimi wrotami
Związku Radzieckiego.
Dziś Brześć jest jednym z sześciu miast
obwodowych Białorusi. To mieszanka sta
rych kamienic poprzeplatanych budynka
mi z czasów socjalizmu oraz powojennych
blokowisk nieróżniących się niczym od wie
lu innych miast na Wschodzie. Symbolem
miasta jest oczywiście twierdza.

Brama Chełmska w Twierdzy Brzeskiej
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w stylu socrealistycznym. Ale dworcowe
mury są znacznie starsze – pochodzą jesz
cze z lat 70. i 80. XIX w., czyli z czasów, kiedy
przez Brześć poprowadzono kolej żelazną
z Warszawy do Moskwy.
By poszukać śladów przeszłości Brześcia,
wystarczy przejść kładką nad torami oddzie
lającymi dworzec od śródmieścia. W kwar
tałach centrum miasta nieźle zachowała się
dwupiętrowa zabudowa z przełomu XIX
i XX w. ze sklepami na parterze. Przy ulicy
Mickiewicza (Міцкевіча) zwracają uwagę
dwa domy z początku XIX w., zwane przez
Białorusinów „osobniakami” – to budyn
ki o numerach 22 i 26. Są to chyba najbar
dziej oryginalne obiekty na brzeskim starym
mieście. Wielka ceglana budowla między
Sowiecką a Kujbyszewa, dziś zajmowana
przez uniwersytet, to dawne gimnazjum
męskie, postawione na początku XX w.,
a od 1921 r. polskie gimnazjum im. Romual
da Traugutta. Obok zbudowano w ostatnich
latach oranżerię. Przy końcu ulicy, w alei
starodrzewu, ustawione jest popiersie
Adama Mickiewicza.
O przedwojennej mieszance wyznanio
wej ludności zamieszkującej Brześć przy
pomina kilka świątyń znajdujących się
w tym rejonie. Na pierwszą, wyróżniającą
się przede wszystkim gwiazdami na kopu
le, natkniemy się już u zbiegu Mickiewi
cza i Sowieckiej (Савецкая). Cerkiew św.
Mikołaja (Мікалаеўская царква) zbudo
wana została w latach 1903–06 z datków
marynarzy i oficerów, których patronem
jest właśnie św. Mikołaj. Świątynia zapro
jektowana jest w stylu pseudoruskim.
Nad wejściem góruje ośmioboczna wieża
nakryta dachem namiotowym, na której
zawieszono dzwony. Nad nawą wznosi się
pięć kopuł – największa centralna i cztery
mniejsze w narożach. Od wschodu cerkiew
zamyka absyda. Wnętrza zachwycą pew
nie niejednego pięknymi freskami. Myli
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się jednak ten, kto myśli, że są to oryginały.
Bo choć w cerkwi nabożeństwa odbywały
się zarówno w czasie rewolucji, jak i wojen
światowych, to w latach 60. XX w. zapadła
decyzja o zamknięciu świątyni i przerobie
niu jej na miejskie archiwum. To, co ogląda
my dziś, to efekt pieczołowitej rekonstruk
cji przeprowadzonej dopiero po 1989 r.
Dawna kircha (кірха) była pierwotnie
kościołem garnizonowym św. Antoniego. Jej
modernistyczną bryłę można zobaczyć na
rogu Gogola i Marksa. Z kolei przy Sowiec
kiej zachowała się dawna bożnica żydowska,
zbudowana w 1862 r. na rzucie sześciokąta.
To tzw. Synagoga Chóralna. Pod koniec
XIX w. bożnicę strawił pożar, ale zdołano ją
jeszcze odbudować i w pierwotnej formie
dotrwała do II wojny światowej. W czasach
radzieckich została jednak gruntownie prze
budowana na kino „Białoruś”. Dziś, choć
ma już współczesną bryłę, zachowała pier
wotny plan, a wewnątrz nawet część orygi
nalnych murów.
Ciekawie prezentuje się ulica Sowiecka –
przekształcona w deptak otoczony przed
wojennymi kamieniczkami, uzupełnionymi
gdzieniegdzie stylizowaną zabudową. Nie
brakuje tu małych pomników, np. kotów
siedzących na kominie. Dokładniej warto
przyjrzeć się wielkiemu monumentowi
na skrzyżowaniu z ulicą Gogola. Pomnik
1000-lecia Brześcia (Помнік Тысячагоддзя
Брэста), który stanął w 2009 r., zaskakuje
bowiem zestawieniem umieszczonych na
nim postaci. Obok siebie stoją tu Lew Sapie
ha, bezimienna Białorusinka w stroju ludo
wym, książę Witold, żołnierz armii sowiec
kiej, Mikołaj Radziwiłł zwany Czarnym oraz
nieznany kronikarz. Nad nimi dodatkowo
ustawiono figurę anioła z krzyżem. U stóp
pomnika znajduje się sześć płaskorzeźb
przedstawiających m.in. legendę o zało
żeniu Brześcia, jeźdźców pod Grunwaldem
oraz obronę twierdzy.
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Wzdłuż ulicy Lewoniewskiego (Лева
неўскага) zachowała się przedwojenna
kolonia urzędnicza w stylu dworkowym,
wznoszona w czasach, kiedy Brześć znajdo
wał się na obszarze Drugiej Rzeczypospoli
tej. Parterowe budynki, nakryte łamanymi,
wysokimi dachami, są przykładem tzw. sty
lu narodowego. Domy wzniesione zostały
według projektów Juliana Lisieckiego, który
na zachód od dzisiejszej ulicy Lenina stwo
rzył osiedle będące dzielnicąogrodem,
noszące w międzywojniu imię Gabriela
Narutowicza. Tu też znajduje się Muzeum
Historii Brześcia (Музей Iсторыі Брэста;
ul. Lewoniewskiego 3, @ http://history.
brest.museum.by; ) wt.–nd. 10.00–18.00;
wstęp 2,50 BYN, ulgowy 1,50 BYN), uloko
wane w domu na początku ulicy.
Z historią ziemi brzeskiej natomiast może
my zapoznać się w Brzeskim Muzeum
Krajoznawczym (Брэсцкі Абласны Края
знаўчы Музей; ul. Marksa 60; @ www.
brokm.vbreste.by; ) wt.–nd. 10.00–18.00;
wstęp 2,50 BYN, ulgowy 1,60 BYN). W budyn
ku, w którym przed wojną mieścił się hotel
Bristol, zgromadzono m.in. przedmioty zna
lezione podczas prac archeologicznych,
monety, pieczęcie, rękopisy i starodruki.
Przy ulicy Marksa częściowo zachowała się
stara zabudowa, ze sklepikami i zakładami
usługowymi w parterach.

Ulica i plac Lenina
Główną arterią starego Brześcia jest dziś
ulica Lenina (Леніна). Jej nazwa zmieniała
się kilkakrotnie w XX w. Początkowo był to
prospekt Bulwarny, następnie Romanow
ski. W latach, gdy Brześć należał do Dru
giej Rzeczypospolitej, główny trakt nosił
nazwę Unii Lubelskiej. Po wkroczeniu wojsk
sowieckich przemianowany został na 17
Września; po wejściu wojsk niemieckich – na
45. Dywizji, na cześć piechoty szturmującej
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twierdzę w czerwcu 1941 r. Po ponownym
wkroczeniu armii radzieckiej znów była to
ulica 17 Września, by wreszcie ostatecznie
zyskać imię wodza rewolucji.
Z zabudowy ulicy Lenina wyróżnia się
kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (касцёл Узвіжання Святога Крыжа).
Świątynia brzeskich katolików zamyka od
południa plac – jakżeby inaczej – Lenina,
a jej główna fasada zwrócona jest w stronę
ulicy również noszącej imię wodza. Śnieżno
biała budowla wzniesiona została w 1856 r.
w stylu późnego klasycyzmu. Nad elewa
cją wejściową znajdują się dwie niewielkie
wieżyczki oraz trójkątny fronton. Fasady
zdobią pilastry. We wnętrzach znajdziemy
wizerunek MB Brzeskiej, przeniesiony tu ze
zniszczonego kościoła Bernardynek. Przed
kościołem stoi pomnik Jana Pawła II. Z kolei
na placu niemal naprzeciwko świątyni usta
wiono w 1958 r. pomnik Lenina wyraźnie
wskazującego na… kościół. Brzescy katoli
cy często żartują, że wódz pokazuje „jedyny
słuszny kierunek”.
Przy placu znajduje się kilka waż
nych przedwojennych budowli. Budynek
z narożną kopułką wspieraną na wysokich
półkolumnach to dawny Bank Polski –
dziś oddział białoruskiego Banku Central
nego. Po sąsiedzku stoi modernistycz
ny gmach wzniesiony w latach 30. XX w.
jako Urząd Województwa Poleskiego.
Kolejne z budynków to dawna Izba Skarbowa oraz utrzymany w duchu moderni
zmu szpital.
Kierując się w stronę twierdzy, na rogu
Lenina i Gogola (Гогаля) po lewej zobaczy
my pomnik Nikołaja Gogola, zaś po prawej
stronie pomnik-granicę twierdzy z napi
sem w cyrylicy: „Ten słup wyznaczał granicę
między ziemiami miasta a twierdzą od 1836
do 1915 roku”. Kawałek dalej natkniemy się na
teatr dramatyczny, przebudowany w ostat
nich latach teatr lalek i budynek dawnej
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karczmy garnizonowej. Przy końcu ulicy
swą siedzibę ma jeszcze Muzeum Uratowanych Zabytków (Музей „Выратаваныя
Мастацкія Каштоўнасці”; ul. Lenina 39; @
www.brokm.vbreste.by; ) wt.–nd. 10.00–
18.00; wstęp 2,50 BYN, ulgowy 1,60 BYN),
potocznie zwane Muzeum „Tamożni”. Gro
madzone są w nim dzieła sztuki, których pró
by przemytu udaremniono na przejściach
granicznych. I trzeba przyznać, że owych
cenności jest całkiem sporo – by wymienić
choćby obrazy twórców rosyjskich od XVI do
początku XX w., ikony, cuda metaloplastyki,
przykłady sztuki Dalekiego Wschodu oraz
dekoracyjną sztukę europejską.

Wzdłuż prospektu Maszerowa
Prospekt Maszerowa (пт Машэрава)
zaczyna się przed twierdzą i przechodzi
płynnie w trasę wiodącą przez Mińsk i Orszę
w stronę Moskwy. Niedaleko od skrzyżo
wania z ulicą Lenina znajduje się cerkiew
św. Szymona (Семяноўская царква). Zbu
dowana została w latach 1861–64 w cha
rakterystycznym dla tego okresu stylu.
Wzorowana jest na typowych cerkiewkach
rosyjskich – na planie krzyża z pięcioma
kopułkami nad dachem, z których naj
wyższa umieszczona jest na ośmiokątnym
bębnie. Ostatnio była tynkowana na zielo
no (wcześniej była też np. żółta). Dziś stoi
w niezbyt ciekawym sąsiedztwie budowli
powojennych.
Jedną z nich jest Uniwermag (Унівэрмаг),
czyli „Uniwiersalny Mahazin” przy Masze
rowa 17. Jak sama nazwa wskazuje, jest to
obiekt handlowy oferujący wszystko, cze
go tylko dusza zapragnie. W 2017 r. prze
chodził kapitalny remont. Kawałek dalej –
na przecięciu Maszerowa z prospektem
Kosmonautów (пт Касманаўтаў), można
zrobić sobie zdjęcie z pierwszym Białorusi
nem w kosmosie. Pomnik Piotra Klimuka
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ustawiono, by uhonorować tego, który na
nasz glob spoglądał z nieba z pokładu stat
ków „Sojuz” i „Salut”. Specjaliści wyliczyli,
że w sumie podróżował w kosmosie przez
78 dni, 18 godzin i 19 minut. Naprzeciwko
cerkwi św. Szymona natrafimy na przed
wojenną stację pocztową (пошта), która
i dziś mieści urząd pocztowy.
W drodze do twierdzy można zajrzeć
jeszcze do ciekawego Muzeum Techniki
Kolejowej (Музей чыгуначнай тэхнікі; pro
spekt Maszerowa 2; @ brest.rw.by/social_
sphere/kul_turno_sportivnij_centr/brest_
museum; ) V–IX wt.–nd. 9.00–18.00, X–IV
wt.–nd. 8.30–17.30; wstęp 2,50 BYN, ulgowy
2 BYN). Prezentowane są tu cuda techni
ki – czasami przyozdobione czerwonymi
gwiazdami czy portretami Lenina – jeż
dżące niegdyś po szynach całego byłego
Sowieckiego Sojuza.

Twierdza Brzeska
Z muzeum pozostaje nam jeszcze kilka minut
marszu do bramy carskiej twierdzy, aspirują
cej do wpisania na Listę UNESCO. Twierdza
Brzeska (Брэсцкая Крэпасць) została zbu
dowana tu, gdzie do Bugu wpływa Mucha
wiec. Miejsce to docenili już znacznie wcze
śniej władający Brześciem. We wczesnym
średniowieczu istniał tu gród Bereście. W cza
sach Wielkiego Księstwa Litewskiego swój
zamek wznieśli książęta spod znaku Pogoni.
Drobnym szczegółem może być tylko fakt,
że w chwili gdy zapadła decyzja o wzniesie
niu twierdzy, na dobre rozwijało się tu wła
ściwe miasto Brześć. Dziś na teren założenia
wchodzimy od strony prospektu Maszerowa
przez nową bramę w formie… betonowej
pięcioramiennej gwiazdy. Wewnątrz niej
z głośników dobiega odgłos metronomu,
nadlatujących samolotów i komunikat o
napaści Niemiec na Związek Radziecki.
Wrażenie jest doprawdy niezapomniane.
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Najciekawsze elementy twierdzy znaj
dują się na terenie tzw. cytadeli. Ale i jej
władza radziecka nie pozostawiła w spoko
ju. W 1971 r. w tej części założenia otwarto
kompleks pamięci „Twierdza-Bohater”
(мемарыяльны комплекс „Крэпасць
Герой”). W jego centrum ustawiono zespół
wątpliwej urody, acz monumentalnych
pomników, upamiętniających obronę mia
sta przez wojska radzieckie w 1941 r. Auto
rem całego projektu jest towarzysz Alek
sander Kibalnikow. Wymyślił, by w twierdzę
wmontować ogromny, wysoki na 30 m głaz
nie głaz nazwany Męstwo, z którego wyła
nia się głowa żołnierza, strzelający w niebo
104metrowy metalowy obelisk – „gwóźdź”,
oraz dołożyć do kompletu jeszcze jedną
kompozycję rzeźbiarską Pragnienie i płoną
cy na chwałę żołnierzy ZSRR wieczny ogień.
Cokolwiek by mówić, jego twórczość na
długo zostaje w pamięci.
Jeśli już ochłoniemy z wrażenia – nieza
leżnie, czy się monumentami zachwycimy,
czy też uznamy je za szczyt bezguścia –
możemy zacząć właściwe zwiedzanie. Na
prawo od monumentów znajduje się daw
na siedziba sztabu obrony – przekształcona

w Muzeum Obrony Twierdzy Brzeskiej
(Музей Абароны Брэсцкай Крэпасці;
Twierdza; ( +375 162 200012; @ brestfor
tess@yandax.ru, www.brestfortress.by;
) codz. 9.00–18.00, poza sezonem wt.–nd.
9.00–18.00; wstęp 5 BYN, ulgowy 2,50 BYN).
W dziesięciu salach pokazano dzieje twier
dzy i jej bohaterską obronę przez wojska
radzieckie. Na ekspozycji znalazło się też
miejsce na dzieje międzywojenne, kiedy
Brześć należał do Polski oraz polskie zma
gania o twierdzę z września 1939 r. Całość
to gratka dla miłośników militariów, mun
durów i zabudowań fortecznych. Z cie
kawostek można wyróżnić zniszczony
budzik, jaki stanął w pierwszej minucie
wybuchu wojny (oczywiście w 1941 r.),
niemieckie bomby i żelazne krzyże czy
radzieckie ordery z Leninem i Stalinem. Na
jednym z archiwalnych zdjęć uwieczniono
moment zapalenia wiecznego ognia. Uzu
pełnieniem wystawy jest Muzeum Wojny „Terytorium Pokoju” (Музей Bайны
„Tэрытория Mіра”, śr.–pn. 10.00–19.00;
wstęp 5 BYN, ulgowy 2,50 BYN) zajmujące
południowowschodnią część zabudowań
koszarowych.

Budowa Twierdzy Brzeskiej
Twierdze budowane przez carów zaczęły się pojawiać na początku XIX w. jako umocnienia zachodniej
granicy imperium. Plan pierwszej twierdzy w Brześciu nie został urzeczywistniony. To, co dziś oglądamy,
to efekt realizacji idei generałów Oppermanna i Maleckiego oraz pułkownika Feldmana z kilkakrotnymi
późniejszymi zmianami. Budowa fortecy trwała sześć lat: od czerwca 1836 do kwietnia 1842 r. Na terenie
dawnych przedmieść kobryńskiego, wołyńskiego i terespolskiego pojawiły się chronione wałem ziem
nym umocnienia. W latach 80. XIX w. dostawiono dodatkowe forty – generał armii rosyjskiej, Eduard
Totleben potrzebował wokół twierdzy dziewięć nowych umocnień stanowiących tzw. pierścień fortów
zewnętrznych. Następnej przebudowy dokonano według projektów Bieleńskiego, Łagorija i Karbyszewa
w latach 1912–15, kiedy to zbudowano kolejne forty, koszary i baterie. W sumie twierdzę chronić ma
teraz 14 fortów i ponad 20 punktów pomiędzy nimi, a do użytku załogi ma pozostawać także 5 nowych
zespołów koszarowych, 36 baterii artyleryjskich i 7 prochowni. Długość linii obrony wynosi już w sumie
aż 45 kilometrów! Część umocnień można odnaleźć, studiując współczesny plan Brześcia czy zdjęcia
satelitarne miasta. Niektóre z nich znajdują się dziś po polskiej stronie granicy, w okolicach Terespola.
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Przy sztabie zachowały się ruiny Białego Pałacu. To tu 3 marca 1918 r. pod
pisano pokój brzeski, będący efektem
rozmów prowadzonych w latach 191718
przez m.in. Rosję, Niemcy i AustroWęgry.
Zawarty w Brześciu traktat przyczynił się
do zakończenia działań I wojny świato
wej. Przy wiecznym ogniu natkniemy się
na ruiny klasztoru Jezuitów (кляштар
Езуітаў), w którym w 1939 r. znajdowało się
dowództwo wojsk polskich. Choć raczej
niewiele osób je ogląda – wzrok nasz raczej
kieruje się ku górze, ku wspomnianemu już
wielkiemu żołnierzowi…
Za pomnikiem skrywa się cerkiew św.
Mikołaja Cudotwórcy (Мікалаеўская
царква) z 1876 r. Jest świątynią łączącą ele
menty neoromańskie i styl pseudoruski.
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W 1919 r. przebudowano ją na potrzeby
obrządku katolickiego – posługi pełnio
no wówczas w kościele św. Kazimierza.
W 1939 r., gdy Brześć zajęła armia radziec
ka, budowlę zdegradowano do roli kasyna!
W trakcie ataku wojsk niemieckich została
zniszczona; kolejne dziesięciolecia prze
trwała jako ruina. Do prawosławnych to, co
zostało ze świątyni – czyli właściwie same
mury zewnętrzne – wróciło w 1994 r. Przez
kolejne lata trwały misterne prace restau
racyjne. Dziś cerkiew znów nakrywa płaska,
złocona kopuła. We wnętrzach szczególny
urok mają neoromańskie żeliwne kolumien
ki podtrzymujące sklepienie.
Całą cytadelę otaczają budynki koszarowe (казарма). Najlepiej zachowały się
skrzydła południowe i częściowo północne.
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Reszta istnieje jedynie w postaci ruin.
Muzeum Sztuki (Мастацкі Музей; Twier
dza; @ brokm.by/filialhudojestvennyi
muzei.html; ) III–X śr.–nd. 10.00–18.00,
XI–II śr.–nd. 10.00–17.00; wstęp 2,50 BYN,
ulgowy 1,60 BYN) zlokalizowano w połu
dniowym ciągu zabudowań. Z cytadeli
do zewnętrznego pierścienia umocnień
na przedmościach wołyńskim, terespol
skim i kobryńskim prowadziły ulokowane
w budynkach koszarowych bramy. Najpięk
niejszą jest Brama Chełmska (Холмская
Брама) w południowym ciągu koszar, pro
wadząca na wyspę szpitalną i umocnienia
wołyńskie. I choć cała jest podziurawio
na od kul, nadal uchodzi za ceglany maj
stersztyk. W górnej części zachowały się
przepiękne wieżyczki, pomiędzy którymi
znajdował się kartusz herbowy. Tu wisiał
dwugłowy orzeł carski, zaś w latach mię
dzywojennych polski orzeł w koronie. Na
wyspie szpitalnej obejrzeć można ruiny
dawnego klasztoru Bernardynek. Tu
też znajduje się monastyr Narodzenia
Bogurodzicy (манастыр Нараджэння
Прасвятой Багародзіцы), w którym przy
wrócone zostało życie klasztorne.
Wyspa Szpitalna skrywa jeszcze jedną
niecodzienną pamiątkę. To właśnie tutaj
odkryto średniowieczne grodzisko Bereście. Wewnątrz zbudowanego po woj
nie przeszklonego pawilonu ulokowało
się Muzeum Archeologiczne Bereście
(Музей Археалагічны „Бярэсце”; @ brokm.
by/filialarheologicheskiimuzeibereste.
html; ) III–XI codz. 10.00–18.00, XII–II śr.–
nd. 10.00–18.00; wstęp 2,50 BYN, ulgowy
1,60 BYN). Na ekspozycję składa się odsło
nięta spora część grodu z drewnianymi cha
łupami i fragmentami dróg. Wystawiono tu
również przedmioty pochodzące z wykopa
lisk prowadzonych na terenie twierdzy, m.in.
wyroby ze skóry, buty, kościane i drewniane
grzebyki, bransoletki i kolczyki.
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Brama Terespolska (Цярэспальская
Брама) znajduje się w południowozachod
niej części cytadeli. Niegdyś, przechodząc
przez nią, wchodziliśmy na most prowadzą
cy nad Bugiem na teren umocnień terespol
skich. Dziś to już strefa nadgraniczna, więc
wejście tam jest zabronione. Możliwe jest
natomiast obejrzenie samej bramy, znacz
nie jednak skromniejszej niż Chełmska.
Zwiedzić można za to północne umoc
nienia twierdzy na przedmościu kobryń
skim. Prowadziła na nie Brama Brze
ska – dziś niezachowana. Na tym terenie
w dawnym klasztorze Brygidek najpierw
armia carska, później władza polska,
a w końcu NKWD urządziły okryte złą sławą
więzienie. Dobrze zachowały się tu dwa:
zachodni i wschodni. Do centrum może
my stąd wrócić przez Bramę Północną
(Паўночная Брама) i dalej ulicą Bohaterów
Obrony Twierdzy Brzeskiej (Герояў Абаро
ны Брэсцкай Крэпасці).

Dalej od centrum
Spośród rozrzuconych po Brześciu i oko
licach fortów najciekawszy jest fort nr 5
w Arkadii (Аркадыя, codz. 9.00–18.00; wstęp
2,50 BYN, ulgowy 2 BYN), na południe od
centrum. Można przyjrzeć się tu z bliska
samym umocnieniom oraz uzbrojeniu.
Innych fortów rozsianych po mieście trze
ba poszukać już na własną rękę.
Przy ulicy Puszkińskiej znajduje się stary
cmentarz katolicki (каталіцкія могілкі).
Nekropolię założono w połowie XIX w.
na ówczesnych krańcach miasta. Pod
czas spaceru po terenie cmentarza odnaj
dziemy nagrobki rodzin urzędniczych,
wojskowych, mieszczan, dawnej szlach
ty. Jest tu też kwatera wojskowa z lat
1918–20. Znacznie większy jest cmentarz
wojskowy (вайсковыя могілкі) przy uli
cy Cimiriazewa (Ціміразева), gdzie pod
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Warszawska czy Moskiewska?

charakterystycznymi betonowymi krzyża
mi pochowanych jest ponad 350 żołnierzy
poległych w tym okresie.

% Dojazd
Dworzec kolejowy, pl. Przydworcowy; ( +375 162
105 (informacja), +375 162 261122, 260109 (rezer
wacja), 262500, 262511 (pokoje dla podróżnych).
Do centrum najprościej dojść kładką dla pieszych
(zejście prowadzi na ulice Komsomolską i dalej
Sowiecką) lub skorzystać z odjeżdżających spod
dworca autobusów i marszrutek – kierunek ulica
Lenina lub prospekt Maszerowa.
Dworzec autobusowy, ul. Mickiewicza 35; ( +375
162 238142, 238990. Położony jest w kwartale pomię
dzy ulicami Mickiewicza, Kujbyszewa i Karbyszewa.

Ô Bug (Буг), ul. Lenina 2 (Леніна); ( +375 162
278800; 278806; @ www.hotelbug.by; jedynka
61 BYN, dwójka od 86 BYN. Główną zaletą jest
położenie między dworcem a placem Lenina.
Ô Białoruś (Беларусь), bulwar Szewczenko 6 (бул.
Шаўченкі); ( +375 162 221648; @ http://brest
turist.by; jedynka od 45 BYN, dwójka od 70 BYN.
Betonowy klocek na południe od centrum.
Ô Inturist (Интурист), prospekt Maszerowa 15 (пт
Машэрава); ( +375 162 200950, 202083; faks:
+375 162 221900; @ int@brest.by, http://www.
brestintourist.com; jedynka od 34 BYN, dwój
ka od 49 BYN. Kolejny hotel z czasów Związ
ku Radzieckiego, położony na południowym
krańcu starego miasta, kilkanaście minut mar
szu od twierdzy.

% Poruszanie się po mieście

& Wyżywienie

Nie ma powodów, by po Brześciu poruszać się
autobusami czy marszrutkami. Spacer najlepiej
zaplanować tak, by rozpocząć go w śródmieściu
i przez nie dostać się do prospektu Maszerowa, któ
rym dojdziemy pod twierdzę. Z twierdzy natomiast
można wrócić na piechotę przez północne umoc
nienia i ulice Bohaterów Obrony Twierdzy Brzeskiej
oraz Lewoniewskiego. Komunikacja brzeska bazuje
na trolejbusach, autobusach i marszrutkach.

Najwięcej knajpek usytuowanych jest wzdłuż ulicy
Sowieckiej.
Ô Fridom (Sowiecka 48). Fast food. W menu kró
lują burgery.
Ô Pizza Al Taglio (Sowiecka 53). Niezła pizzeria.
Ô Swajaki Charczeunia (Сваякі Харчэўня) na rogu
Marksa i Puszkina. Najlepsze miejsce w Brześciu
serwujące dania białoruskie.
Przy Sowieckiej wstąpić można jeszcze m.in. na kawę
do Domu Fany Brawermann (numer 53), czekola
dę do lokalu o nazwie Szokolad (numer 63), zaś
na burgery czy frytki do lokalu Harny (numer 73).

$ Noclegi
Sytuacja w Brześciu nie odbiega od białoruskich
standardów. Baza opiera się na odnowionej sieci
hoteli poradzieckich.
Ô Młodzieżowa (Молодзежная), ul. Komsololska 6
(Камсамольская); ( +375 162 215650; @ www.
molodezhnaya.by; jedynka 60,90 BYN, dwójka od
80,90 BYN. Odnowiony hotelik w pobliżu dwor
ca i starówki.
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# Informator
Sklepy znajdziemy wzdłuż ulic Lenina i Sowiec
kiej – głównych na brzeskiej starówce. Po sąsiedzku
z dworcem autobusowym działa rynek. Duży super
market znajduje się w południowej części miasta,
przy prospekcie Republiki.
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Stojący pomiędzy plątaniną torów dworzec wyróżnia się dwiema stronami – Warszawską i Moskiew
ską (Варшаўскі і Маскоўскі бок вакзала). Nazwy te funkcjonują w powszechnym użytku i odjazdy czy
przyjazdy pociągów zapowiadane są wraz z podaniem strony. Warto więc wcześniej zwrócić na to uwa
gę, by w ostatniej chwili nie biegać z plecakami. Po stronie Warszawskiej zatrzymują się pociągi łączą
ce Brześć z Terespolem oraz składy podmiejskie do przygranicznego Wysokiego Litewskiego. Strona
Moskiewska – bliżej miasta – obsługuje przede wszystkim połączenia dalekobieżne.
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