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Inflancki kanon encyklopedyczny
Encyklopedia nie jest
w yd a wn i c t wem dl a doc i ekliwych, a raczej dla mało
zorientowanych, lecz pragnących się zorientować. Podaje
wiadomości w skrócie, bez
zbytniego zagłębienia się w
temat, informuje, wskazuje
kierunki poszukiwań. Niemniej powinna dawać ogólny
pogląd na dany temat, unikać
przemilczeń tego, co istotne,
a już na pewno nie mylić.
Można więc w określonym
temacie wyodrębnić pewien
kanon encyklopedyczny, który
powinien znaleźć się w każdym tego typu wydawnictwie.
W sposób mniej lub bardziej
wyczerpujący, zależny od wielkości tego wydawnictwa.
Przeanalizujmy kanon
encyklopedyczny szerzej,
chociaż nie za szeroko pojętych Inflant (Nadpregole,
Litwa, Łotwa, Estonia), w
zestawieniu z Encyklopedią
Gazety Wyborczej wydanej przy
współpracy z Wydawnictwem
Naukowym PWN. Podczas tej
analizy mamy oczywiście świadomość encyklopedycznych
ograniczeń.
Tom 1. A – aykro
W zakresie haseł geograficznych niezwykła powściągliwość jeśli chodzi o Inflanty.
Jest Agłona (s. 145), zapisana tu jednak nie po polsku,
tylko jako Aglona (s.145) z
błędną informacją o klasztorze dominikańskim (niepotrzebnie z dużej litery)
zamiast podominikańskim.
Absolutnym błędem jest nato-

miast tytułowanie cudownego
obrazu jako Matki Boskiej Loretańskiej, podczas gdy jest to
kopia wizerunku maryjnego z
Trok, zwana tu Przewodniczką z
Kwiatem (tym kwiatem nawiązuje do bydgoskiego obrazu
Matki Bożej Pięknej Miłości).
O Dauguvpilsie zamiast
polskiego Dyneburga czy
Dźwińska lepiej już przy tym
nie wspominać. A przecież widać w tej encyklopedii tendencję do eksponowania polskich
nazw, choćby w haśle Auksztota (s.666), czyli Wysoczyna (Litwa Wysoka), gdzie nawet nie
wymienia się litewskiego pierwowzoru Aukštaitija. Szkoda,
że przy okazji tego hasla nie
wspomniano o Auksztockim
Parku Narodowym (Aukštaitijos nacionalinis parkas), fascynującym ostańcu litewskich
kniei, borów, śródleśnych
jezior, rzek i strumieni.
Z kan o n i cz n y ch n a z w
geograficznych dla Inflant
zabrakło w pierwszym tomie
Abawy (łot. Abava), 129 – kilometrowej rzeki przepięknie
meandrującej przez Kurlandzką Szwajcarię, w tym przez
okolice pełne jaskiń (Māras
kambri). Tysiące turystów
przyciągają progi i wodospady, w tym położony wśród
lasów Abavas rumba, podczas
kąpieli w którym miałem
niemało odlotowych doznań.
Dobrze byłoby też wspomnieć
o kurlandzkiej Apriķi, gdzie
znajduje się przecudny rokokowy kościół ze stropem zdobionym stalaktytami; przecież

do tej wsi w okolicach Hazenpotu też ciągną pielgrzymki
miłośników piękna.
Warto też wspomnieć o
Arrasch (łot. Araiši) w Widzemii, gdzie żądni ekspozycji
swej historii Łotysze, rekonstruowali na jeziornej wyspie,
odkryte w 1870 roku grodzisko Liwów z IX wieku – Āraišu

ezerpils. Obok znajdują się
ruiny kasztelu popasowego
na szklaku handlowym Ryga-Nowogród Wielki.
Jest też Juris Alunās
(1832-1864), zapisany błędnie jako Alunäns (s. 290), co
świadczy o tym, że polscy encyklopedyści nie znają łotewskich liter. Był to prekursor

Na zdjęciu: Kościół luterański pw. św. Wawrzyńca w Arsenburgu (est. Kuressaare) na wyspie Ozylia. Fot. Stefan Pastuszewski

łotewskiej poezji romantycznej. Wymieniony też został
Ādolfs Alunāns (1848-1912)
– prekursor łotewskiego dramatu. Zapis - bez wydłużonego
nad pierwszą literą imienia
(s. 290).
Jeśli idzie o hasła osobowe, to w encyklopedii jest,
legendarna dla Łotyszy, Aspazija (s.606), a właściwie Elza
Rozenberga – Pliekšāns (1868
– 1943) – neoromantyczna
poetka i działaczka kulturalno – społeczna. Nie ma za to
biskupa Alberta von Buxhoevedena – współzałożyciela Zakonu Kawalerów Mieczowych i
faktycznego założyciela Rygi w
1201 roku. Przydałaby się też
obecność znakomitego łotewskiego kompozytora Jurjāna
Andrejs’a (1856 – 1922), który
pełnymi garściami korzystał
ze skarbnicy muzycznej kultury ludowej, która jest na
Inflantach szczególnie bogata
i oryginalna. Jest za to Aleksy
II (s.238), od 1990 roku patriarcha Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego (poprzednio
Alexis Ridiger), Estończyk, w
latach 1968 – 1986 metropolita
Tallinna i całej Estonii (a nie
Talinu jak napisano w encyklopedii). Nie po raz pierwszy
w historii Inflanty delegują do
Rosji swoich najlepszych synów.

W przypadku carycy Anny
Iwanowny (1693 – 1740), nie
wspomina się o tym, że była
ona jednoroczną żoną księcia
Kurlandii i Semigalii.
Ze współczesnych polityków odnotowano Valdausa
Adamkusa (s. 62), emigranta
w Niemczech i USA, a w
latach 1998-2003 i od 2004
prezydenta Litwy.
Tom 2. Ayles – bug
Inflancką osią tego tomu
jest hasło Bałtowie (s.120),
dość wyczerpująco jak na tego
typu publikację zredagowane,
choć nie pozbawione błędów.
Uparcie powtarza się w nim
stwierdzenie o wymarciu Kurów (Kuronów) obok Prusów
i Jaćwingów, lecz nie jest to aż
takie pewne, bowiem to bitne
i żeglowne plemię raczej stopiło się w amalgamat łotewski,
tak jak Selowie i Zemgalowie,
których encyklopedyści również zaliczają do wymarłych w
haśle bałtyckie języki (s.123),
zamiast bałtyjskie języki, co
jest wciąż popularnym błędem
w polskim piśmiennictwie.
Prusowie i Jaćwingowie nie
zostali do końca wybici, tylko
zgermanizowali się, głównie za
sprawą kolonizacji chłopskiej
z Niemiec, która na szczęście
nie dotarła do terenów dzi-
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siejszej Łotwy i Estonii, dzięki
czemu przetrwały tamtejsze
ludy w swej tak cennej, archaicznej kulturze.
Dobrze, że jest hasło Bałtycka Ententa (s.122) jako porozumienie z lat 1934 – 1940
w celu koordynowania polityki
zagranicznej Litwy, Łotwy
i Estonii, w swoisty sposób
kontynuowane od 1990 roku
w postaci Rady Bałtyckiej.
Bałtykowi poświeconych
jest kilka haseł oraz mapa
regionu Morza Bałtyckiego
(s.124), bardzo niekonsekwentna jeśli idzie o nazewnictwo. Polskojęzycznym nazwom: Kowno, Wilno, Szawle, Lipawa, Windawa, Ryga,
Parnawa, Tallin (po estońsku
powinno być Tallinn, ale w
polskim przyjęło się opuszczać ostatnie n. (Wymieniono
rodzime nazwy Daugavpils,
Valga, Tartu, Hapsalu), choć
przecież mamy po polsku: Dyneburg lub Dźwińsk, Wałga,
Dorpat, Hapsal.

Na zdjęciu: Wieża pw. św. Jana w Dorpacie.
Fot. Wojciech Sobolewski
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Z innych nazw geograficznych mamy w encyklopedii Bałtyjsk (s.126), znany w
Nadpregolu jako Pilawa oraz
Birże (lit. Biržai) ze wspania-

łym, upałacowionym ostatecznie, zamkiem Radziwiłłów i
pałacem Tyszkiewiczów po
dwóch stronach jeziora Szyrwena (s.440). Są Birsztany
(lit. Birštonas) – uzdrowisko
nad Niemnem (s.440), obok
którego rzeka tworzy ciąg
meandrów, w rezultacie czego
powołano tu Park Krajobrazowy Zakola Niemna (Nemuno kilpų regioninis parkas).
Szkoda, że o tym fascynującym
zjawisku krajobrazowym w encyklopedii nie wspomniano.
Nie wspomniano też o
zamku Balga nad Zalewem
Wiślanym w Nadpregolu – najpotężniejszym zamku krzyżackim w regionie, obok którego
w 1945 roku stoczono jedną z
najkrwawszych bitew II wojny
światowej (brał w niej udział
późniejszy prezydent Niemiec
– Richard von Weizsäker). Nie
ma też zemgalskiego Bowska
(łot. Bauska) z potężnym
zamkiem krzyżackiego wójta,
po dziś dzień, choć w ruinach
imponującego swą wielkością.
Jeśli idzie o personalia to
dobrze, że odnotowano Antanasa Baranauskas’a (Antoni
Baranowski, 1835 – 1902)
– litewskiego poetę i bisku-

pa sejneńskiego zarazem,
który napisał poemat Borek
Oniksztyński (Anykščiu šileis),
wzorowany na Panu Tadeuszu
(s.150).
Nie zapomniano też o
jego współczesnym koledze po
piórze – Bernardzie Brazdžionisie (s. 614), który w latach
1944-1992 przebywał na emigracji, a obecnie jest w kraju.
Jest (s. 159) Michael
Barclay de Tolly (1861-1818),
Szkot, ale rosyjski feldmarszałek i książę. Jakby nie dość
było krzyżówek narodowo-państwowych to zrodził się
na Litwie, a został pochowany
na terenie majątku żony w
Jõgeveste w dzisiejszej Estonii.
Od 1810 roku był ministrem
wojny, a w 1812 roku dowodził
wojskami rosyjskimi w wojnie
z Napoleonem Bonaparte. W
1814 roku jako naczelny wódz
wojsk rosyjsko-pruskich wjechał konno do Paryża. Żona
po jego śmierci zamieszkała
w krzywym domu w Dorpacie
u zbiegu ulicy Kompaniii z
Roekoja plats. Ale o tym już
oczywiście encyklopedia nie
wspomina. Pisze natomiast
(s. 172) o Kriš Jānisie Barons’u (1835-1923), łotewskim
pisarzu i folkloryście, który
zebrał ok. 35.000 pieśni w
180 tysiącach wersji, typowo
bałtyjskach utworów zwanych dajnami (łot. dainas),
śpiewanymi od XX wieku, a
swą lapidarnością (zazwyczaj
czterowersy z rymami wewnętrznymi) i „przestrzenną”
metafizyką przypominające
japońskie haiku (s. 172).
Jest też Jonas Biliūnas
(1879-1907) – litewski pisarz i
krytyk literacki, specjalizujący
się w tematyce społeczno-politycznej (s. 408), ale nie
ma już jemu rówieśnej przedstawicielki nurtu realistycznego - Julii BeniuševičiūtėŽymantienė (1845-1921). Jest
znany poeta i prozaik (s.
556) Kazys Boruta (19051965), którego powieść Młyn
Bałtaragisa przetłumaczono
na język polski oraz tworzący
Zwierciadła idące po gościńcu
współczesnej Litwy – Vytautas
Bubrys (s. 704). Nie ma natomiast jego równieśnego poety
Albinasa Bernatasa.
Z pisarzy łotewskich odnotowano (s. 462) Rūdolfs’a
Blaumanisa (1863-1908), nazywanego twórcą łotewskiej
noweli realistycznej, którego
świetne opowiadanie drukował „Akant” oraz Ernesta Birznieks-Upītisa (18711960), również realisty oraz

bajkopisarza (s. 440). Jest
powieściopisarz i dramaturg
Miervaldis Birze (właść. M.
Bērzinš), specjalizujący się w
tematyce wiejskiej (s. 440)
oraz Alberts Bels (właś. Jānis
Cirulis), błądzący po przeciwnym biegunie czyli w środowiskach artystycznych i inteligenckich (s. 273). Dobrze,
że wspomniano (s. 644) o
Annie Brigadere (1861-1933),
łotewskiej pisarce łączącej w
swojej nowelistyce elementy
romantyzmu i realizmu.
Z pisarzy estońskich nie
wymieniono żadnego, choć
aż się prosiło o Mairnu Berga,
autora głośnej powieści Kochałem Rosjan (Ma armastasin
venclast).
O twórcach z innych
dziedzin sztuki encyklopedia zupełnie zapomniała, a
można było choćby wymienić
wybitnego architekta Janisa
Banumanisa (1834-1891),
twórcy 40 monumentalnych
budowli w stolicy Łotwy, m.in.
Sejmu, Akademii Muzycznej,
cyrku oraz Kārlisa Baumaņu
(1835-1905) – kompozytora,
twórcy łotewskiego hymnu
Dievs, svētī Latviju (Błogosław
Boże, Łotwę).
O Erneście Johannie Bironie (1690-1772) pisze się
tylko jako o polityku (s. 440)
czyli kurlandzkim hrabim,
który na dworze książęcym w
Mitawie wszedł w łaski wdowy
po księciu – Anny Iwanowny,
rosyjskiej księżniczki (16931740), będąc jej faworytem
nawet wtedy gdy została carycą. Szalał na jej dworze, szerząc swoisty nepotyzm, nazywany z rosyjska birowszczyzną, o
czym niestety, jako o zjawisku
często wymienianym przez
historyków, nie wspomniano.
Można kochanka osadziła go
na książęcym stolcu w Kurlandii (1737-1740), jednak
za wspomnianą birowszczyznę
został po jej śmierci w 1740
roku zesłany na Syberię. Był
jednak żywotny nad podziw i
wrócił z zesłania w 1761 roku,
aby w dwa lata później znów
objąć kurlandzkie księstwo i
dotrwać na nim aż do śmierci. Ten awanturnik, którego
bogate życie godne jest niejednego filmu, zostawił po
sobie dwa wspaniałe dzieła
architektoniczne, budowane
równolegle: pałac w Mitawie
i pałac w Rundāle, co z niemieckiego brzmiało Ruhethal
czyli Dolina Ciszy. Te obydwie
okazałe budowle (mitawski
pałac z fasadą o długości 150
m jest największa barokową

realizacją na Inflantach) zostały zaprojektowane i wybudowane przez twórcę Pałacu
Zimowego w Petersburgu
- Francesco Bartolomeo Rastrelli (1770-1771). Pałac w
Rundāle, nie do końca jednak zrekonstruowany (trzy
skrzydła!), wykorzystywany
jest obecnie do okazałych uroczystości, głównie rządowych.
W jednym jego skrzydle ród
Bironów, siedzący dziś głównie w Niemczech, urządził
wystawę historyczną, z silną
ekspozycją swych rodzimych
koligacji. Dał też łotewskiemu państwu pieniądze na
rekonstrukcję obiektu. O tym
oczywiście encyklopedia nie
wspomniała, co zdaje się być
zrozumiałe, ale nie można już
pojąć, dlaczego nie wymienia
syna tego pełnego rozmachu
księcia – Piotra Birona, ostat-

niego władcy kurlandzkiego,
który w 1775 roku założył w
Mitawie pierwszą na Łotwie
szkołę wyższą – Akademia
Petriana, dla której także zabrakło miejsca w omawianej
encyklopedii. Dla niego F. B.
Rastrelli również zaprojektował barkowy pałac, tym razem
myśliwski, w Zaļenieki.
Ze współczesnych polityków jest Algirdas Brazauskas
(s. 614), ostatni I sekretarz
KC PZPR, który w latach
1993-1998 był prezydentem,
a od 2001 roku premierem
wolnej już Litwy. Był dobrym
przywódcą, który w czasach
komunistycznych wiele dla
Litwinów zdziałał. Na jego
grobie znajdującym się na
cmentarzu antokolskim zawsze leżą kwiaty.

Pocztylion. Postimees
***
Konsorcjum pod kierunkiem estońskiej firmy Milrem
Robotics otrzymało 32,6 miliona
euro na stworzenie standardowego europejskiego bojowego
pojazdu bezzałogowego. Projekt otrzymał finansowanie
przede wszystkim od Komisji
Europejskiej, ale także z budżetów siedmiu państw europejskich zainteresowanych
programem.
Firma Milrem Robotics jest
znana ze stworzenia modularnego naziemnego systemu
bezzałogowego THeMIS UGV,
przetestowanego już w warunkach bojowych. To na jego
podstawie ma powstać nowe
rozwiązanie. Tzw. iMUGS (Integrated Modular Unmanned
Ground System) ma być modularny i skalowalny, tak aby
można było stworzyć dzięki
temu całą rodzinę systemów
załogowych i bezzałogowych,
które stałyby się europejskim
standardem dla lądowych bezzałogowców.
Europejskim to może jednak za dużo powiedziane.
Większość środków na program (30,6 mln euro) przyznała bowiem Komisja Europejska,
a na pozostałe 2 miliony ma
złożyć siedem zainteresowanych państw: Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Belgia,
Francja i Hiszpania. Tylko

on e u zg o d n i ł y w ym a g a n i a
techniczne dotyczące nowego
systemu i chociaż są to kraje
europejskie charakteryzujące
się różnymi warunkami geograficznymi, to brakuje tu ważnych graczy takich jak Włochy,
Polska, Szwecja czy Holandia
(nie wspominając o Wielkiej
Brytanii). Możliwe, że część z
nich dołączy jednak w trakcie
programu.
Stworzony w wyniku programu prototyp iMUGS ma
opierać się na istniejącym już
THeMIS i powstać w różnych
wersjach z innymi ładunkami
użytecznymi, a następnie zostać przetestowany w kolejnych
środowiskach, biorąc udział
w ćwiczeniach wojskowych.
W czasie prac ma zostać zdobyty know-how niezbędny do
stworzenia docelowej maszyny
i wypracowana będzie je ostateczna, opcjonalnie załogowa,
forma. Pod uwagę mają być też
wzięte aspekty etyczne związane z wykorzystaniem robotyki,
sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych. Część
wersji iMUGS będzie przecież
bojowa, a co za tym idzie,
będzie podejmowała decyzje
skutkujące śmiercią ludzi.
***
Na Białorusi napięcie
pandemiczne zaczyna splatać
się z przedwyborczym napięciem politycznym.
str. 3
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Pałac Kończów w Szeszolkach
Majątek Szeszolki, zwany też
Szeszole (lit. Šešuolėliai) przez kilka stuleci należał do Radziwiłłów z
linii birżańskiej, podobnie jak inne
otaczające go włości. Dopiero w
pierwszej lub drugiej dekadzie XIX
wieku przeszedł on w ręce Jasińskich, by w połowie tegoż stulecia
zostać podzielony między tychże
Jasińskich i rodzinę Kończów. W
części, która przypadła Kończom,
znalazł się zespół budynków dworskich. Pierwszym z tego rodu
dziedzicem Szeszolek był Medard
Kazimierz Kończa (1808-1899)
herbu Ogończyk, właściciel
majątków Łukinia i Siesiki,
żonaty z Pauliną z Białłozorów (1821-1881) herbu Wieniawa. Był on powstańcem
listopadowym, a za udział w
konspiracyjnej organizacji
utworzonej przez Szymona
Konarskiego został w 1838
roku aresztowany i uwięziony
w klasztorze Bazylianów w
Wilnie, a rok później zesłany
do Wielkiego Ustiugu koło
Archangielska. W 1841 roku
dołączyła do niego żona
wraz z trzyletnim synem. W
1843 roku pozwolono im
powrócić z zesłania, ale nie
do rodzinnego majątku,
lecz do Mitawy w Kurlandii.
Po kolejnych dwóch latach
zamieszkali jednak w Łukinii, która nie została objęta
sekwestrem, czyli zajęciem
majątku, w tym przypadku
przez władze carskie, do
czasu jego licytacji i zakupu
przez nowego właściciela. W
latach pięćdziesiątych XIX
wieku Medard Kończa przeniósł się do Szeszolek i zbudował tam siedzibę dworską.
Nie wiemy jak ona wyglądała,
z pewnością była to budowla
murowana, niejednorodna
stylistycznie. Stanęła na niewysokim wzgórzu, otoczona
rozległym parkiem.
Przebudował ją w 1900
roku w stylu eklektycznym
według projektu wileńskiego
architekta, Tadeusza Roztworowskiego, drugi z kolei syn Medarda,
Paweł Piotr Kończa (1845-1917),
dyrektor Wileńskiego Banku Ziemskiego, ożeniony w 1872 roku z Gabrielą hr. Mielżyńską z Chobienic
(1841-1907) herbu Nowina, który
odziedziczył Szeszolki po śmierci
ojca. Siedziba ta, wzorowana na
angielskiej wiejskiej rezydencji,
posiadała wysokie sutereny o ścianach z ciosanych kamieni, ponad
którymi pięły się ku górze mury z
czerwonej cegły, nie przekraczając
Œwiat Inflant
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pierwszej lub drugiej kondygnacji,
w zależności od tego, czy był to korpus główny, czy skrzydło boczne,
czy też ryzalit. Naroża zostały pokryte wyrazistymi, białymi boniami;
duże prostokątne okna otrzymały
wydatne, dekoracyjne obramienia,
również w kolorze białym, oraz
trójkątne lub proste nadokienniki i prostokątne, także białe
płyciny podokienne. W fasadzie,
przed wejściem głównym znalazł
się arkadowy portyk, do którego
prowadziły kilkunastostopniowe,
kamienne schody. Całość pokrył

założył w swoich dobrach szkołę
elementarną, nie mając na to
zezwolenia władz carskich. Nie
spodobało się to tymże władzom i
Sąd Okręgowy w Wilnie skazał go
na grzywnę w wysokości 10 rubli
i nakazał zamknięcie szkoły, a
Wileńska Izba Sądowa wyrok ten
zatwierdziła.
Po śmierci Pawła Piotra Kończy majątek Szeszolki odziedziczył
jego jedyny syn, Maciej Jan (18841964), ożeniony w 1920 roku z
Marią Grabowską (1893-1970).
Nie był on typowym ziemianinem dbającym przede
wszystkim o uzyskanie jak największych
dochodów ze swoich
włości. Studia odbył
we Frybyrgu i ukończył je w 1909 roku z
wyróżnieniem. Jeszcze
będąc studentem tamtejszego uniwersytetu,
a studiował nauki przyrodnicze, został czynnym członkiem Société Fribourgeoise des
Sciences Naturelles i w
1908 roku wziął udział
w wielomiesięcznej
naukowej wyprawie do
północnego Pakistanu, by badać lodowiec
Hispar, znajdujący się
na wysokości ponad
5000 m n.p.m., w pobliżu takich szczytów,
jak Distaghil Sar (7885
m n.p.m.) i Kunyang Chhish (7823 m
n.p.m.). W związku z
tym uważany jest za
jednego z pierwszych
polskich himalaistów,
chociaż Hispar nie
znajduje się w Himalajach, lecz w Karakorum.
Kiedy zmarł jego
ojciec, powinien zająć
się gospodarzeniem
Na zdjęciu: Rzeźba tradycyjna w Szeszolkach. Nie
interesował się jednak uprawą ziemi czy
wysoki, stromy dach z ceramicznej hodowlą bydła - był przecież
dachówki, trój- lub dwuspadowy ekspertem od topografii. Po pewnad poszczególnymi, asymetrycz- nym czasie opuścił odziedziczony
nie postawionymi bryłami pałacu, majątek i wyjechał do Francji, by
pod którym znalazło się jeszcze zająć się topografią alpejskich
mieszkalne poddasze.
lodowców. Ponieważ w tym czasie
Oprócz pałacowej rezydencji częstym gościem państwa Końzbudowane wówczas zostały lub czów był pułkownik wojsk litewprzebudowane takie budynki go- skich, Jonas Variakojis, i widziano
spodarcze, jak stajnia, spichlerz, go spacerującego po pałacowym
stodoła, lodownia, gorzelnia, ofi- parku z panią domu, mieszkańcy
cyna. Paweł Piotr Kończa chciał, Szeszolek wywnioskowali, że pan
aby dzieci mieszkańców Szeszolek Maciej nie mógł ścierpieć, iż jego
zdobyły jako takie wykształcenie i żona przyzwala na zaloty pułkow-

nika i z tego powodu wyjechał do
Francji. Prawdopodobnie było tak
rzeczywiście, w każdym bądź razie
Jonas Variakojis (1882-1966),
wielce zasłużony w walkach z
bolszewikami oficer litewski stał
się w okresie międzywojennym
właścicielem - być może drogą
kupna - majątku Szeszolki i był
nim do 1941 roku. W 1944 roku
wyjechał do Niemiec, a stamtąd
5 lat później do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w Chicago.
Tam również zmarła w 1970 roku
żona pułkownika, a była nią Maria
Helena Grabowska.
Po II wojnie światowej, w
czasach sowieckich majątek został
znacjonalizowany i zamieniono go
na sowchoz. W miarę upływu czasu
pałac i zabudowania gospodarcze
były coraz bardziej dewastowane.
Kiedy Litwa odzyskała niepodległość ich stan był godny pożałowania. Na szczęście przypomnieli
sobie o rodowym majątku mieszkający w USA potomkowie Pawła
Piotra Kończy i Jonasa Variakojisa.
Jeden z nich, Vincents Raimundas
Petrauskas, postanowił osobiście
zająć się renowacją pałacu i zabudowań gospodarczych. Przyszło
mu to dosyć łatwo, gdyż był i jest milionerem. Do 1998 roku odtworzył
stary, krajobrazowy park, zajmujący
obszar 19 hektarów. Oczyścił zarośnięte stawy, poprowadził parkowe
aleje, założył trawniki i kwiatowe
rabaty, porozmieszczał rzeźby w
nowoczesnym i tradycyjnym stylu.
Później wziął się za odbudowę budynków gospodarczych, a w 2005
roku zaczął renowację pałacowej
siedziby, którą zakończył w 2008
roku. Obecnie pałac, zabudowania
gospodarcze i park w Szeszolkach
uważane są za najlepiej na Litwie
odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy.
Vincents Raimundas Petrauskas i jego żona Danuta
Elzbergienė są właścicielami nie
tylko pięknej siedziby, ale i pensjonatu, na który przeznaczyli część
pałacowych pomieszczeń i niektóre, odpowiednio przystosowane
dawne budynki gospodarcze. Ich
goście mogą podziwiać odrestaurowane kaflowe piece i kominki,
antyczne meble, dzieła minionych
i współczesnych mistrzów pędzla
zdobiące ściany salonów. Mogą
też zamieszkać w komnacie, w
której sypiał prezydent Litwy, Antonas Smetona, podczas licznych
wizyt u zaprzyjaźnionego z nim
pułkownika Jonasa Variakojisa i
delektować się pięknym widokiem
starego parku, rozciągającego się
poza jej oknami.

Na zdjęciu: Lodownia

Na zdjęciu: Pałac w Szeszolkach po przebudowie w 1900 r. i renowacji
w latach 2004-08

Na zdjęciu: Stodola

Na zdjęciu: W pałacowym parku

Na zdjęciu: Fasada pałacu

Na zdjęciu: Stajnia

Na zdjęciu: Gorzelnia

Na zdjęciu: Rzeźba współczesna
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Œwiat Inflant

Andrzej Bogucki

Inflantczycy na szlaku Wikingów (1)
Międzynarodowe Bractwo Inflanckie z siedzibą
w
Bydgoszczy
zorganizowało w dniach 21.04.2018
– 29.04.2018, kolejną swoją
wyprawę, tym razem szlakiem
Wikingów do Danii, Szwecji i
Łotwy. Na początku należy zaznaczyć, że 2 maja 2001 r. Stefan Pastuszewski, Bronisław
Pastuszewski, Sebastian Malinowski i Włodzimierz Zieliński, założyli Bractwo Inflanckie na półwyspie Sõrve po estońsku Sõrve poolsaar, wyspy
Sarema, dawniej zwaną Ozylią, która należy do Estonii.
W starych, skandynawskich
sagach wyspa jest znana jako
Eysysla. Na południe od niej
leży Cieśnina Irbe, główne
wejście do Zatoki Ryskiej Morza Bałtyckiego, przez które
podczas tej wyprawy, promem
przepłynęli do Rygi Bracia
Inflanccy. Bractwo Inflanckie
zapisało się złotymi zgłoskami
na kartach historii. W przyszłym roku będzie obchodzić
20-lecie swojej działalności.
Bracia
Inflanccy,
na
Sõrve do swego mitycznego
miejsca, przybywają co kilka
lat. Historia pokazuje, że w
przeszłości Saremę skolonizowali Wikingowie. Dlatego właśnie od tego miejsca autor artykułu rozpoczyna swój zapis
kronikarski o szlaku Wikingów. Jak pisze Philip Parker
w swojej książce Furia ludzi
Północy, jak łatwo zacierała się
granica między kupiectwem
a piractwem świadczy, epizod
Sagi o Egilu (rozdz. 69), w
którym bohater w VIII w. dokonuje szeregu najazdów na
wybrzeża wschodniego Bałtyku, po czym wykorzystuje łupy
z tych wypraw, by prowadzić
pokojowy handel w Kurlandii
(s. 57, 58 i 293). Heiki Balk
w swojej pracy The Vikings
and the Estern Balitic pisze, że
szwedzcy wikingowie i kupcy, nie mieli takiego łatwego
dostępu do zachodnich mórz
jakim cieszyli się wikingowie
z Danii i Norwegii, skierowali
już w połowie VII w. swoją kolonizację na wybrzeża Morza
Bałtyckiego. Już około 650 r.
powstała ich kolonia Grobina
na Łotwie. W zdłuż Dniepru
zakładali liczne osady, które
stały się zalążkiem państwa
ruskiego. Szwedzki król Ingvar Harra, żyjący prawdopodobnie w VII w., nękał
ziemie Estończyków. Bardzo
Œwiat Inflant
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ważną informację przekazał
Philip Parker. Odkrycie w latach 2008-1010 pochówków
łodziowych koło Salme na estońskiej wyspie Sarema (Ozylia) na Bałtyku przesuwa być
może pierwsze udokumentowane użycie żagla na początek
VIII w. Obecność trzydziestu
trzech męskich szkieletów i
miecza, złożonych schludnie
jedne na drugich w łodzi Salme II oraz w drugiej z siedmioma innych szkieletów z lat
650-700 sugeruje, że ludzie ci

ską i angielską, żoną Swena
Widłobrodego i Eryka Zwycięskiego oraz matką królów
Haralda Svenssona i Kanuta
Wielkiego. Wojciech Drelicharz opisuje spór historyków
na temat początków państwa
polskiego. Natomiast polscy
historycy Gerard Labuda i
Tomasz Jasiński wskazują na
twórcę duńskiego imperium
Morza Północnego, zdobywcę Anglii, Kanuta Wielkiego,
który był wnukiem polskiego
władcy Mieszka I. Kontakty
między powstającym w wyniku

mogli ponieść śmierć podczas
wyprawy łupieskiej. Należy zaznaczyć, że to nie wikingowie
wynaleźli sami żagiel, ani nie
byli pierwszymi piratami. Już
w latach 69-70 Rzymianie toczyli walki z flotą Chauków,
ludu zamieszkałego wybrzeża
Morza Północnego.
W dalszej części przedstawiam wybrane informacje
historyczno - krajoznawcze o
dziejach Wikingów, kilku ważnych miejscowościach i obiektach Skandynawii na trasie
Wyprawy Bractwa Inflanckiego, według przewodnika Piotra Ostrowskiego.
Dania, Szwecja i Polska
mają przeszło tysiącletnią
wspólną historię. W poniższych zapisach kronikarskich
wybrano tylko niektóre ważne i ciekawe wydarzenia z
wspólnych naszych dziejów.
Kazimierz Jasiński opracował genealogię pierwszych
Piastów i zaznaczył, że córka pierwszego władcy Polski
Mieszka I, Świętosława, znana
w Skandynawii pod imieniem
Sygryda Storråda była – królową szwedzką, duńską, norwe-

Unii Horodelskiej państwem
polsko-litewskim a zawiązaną
nieco później Unią Kalmarską nie były zbyt ożywione,
ale stanowią dobitny przykład
wspólnoty losów obydwu organizmów, wystawionych na
ekspansję żywiołu niemieckiego na wschód i północ. Wojny
inflanckie o dominium Maris
Baltici były pasmem konfliktów politycznych i zbrojnych
w okresie od 1558 do 1583
roku między państwem polsko-litewskim, od 1569 roku
Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a Szwecją, Danią i Carstwem Rosyjskim o panowanie
na morzu i ziemie zakonu inflanckiego, do 1525 roku gałąź
zakonu krzyżackiego. W 1658
r. sprzymierzone siły brandenbursko-cesarsko-polskie,
wspierające Danię podczas II
wojny północnej, przeprowadziły operację desantową. 14
grudnia oddział piechoty zajął
przyczółek, na którym następnie wylądowała jazda Stefana
Czarnieckiego, przeprawiwszy
się przez szeroką na ok. 500 m
cieśninę na łodziach, holując
płynące konie. Desant zdobył

zamek Sønderborg na wyspie
Als zajętą przez Szwedów. Wydarzenie to zostało upamiętnione w słowach Mazurka
Dąbrowskiego, hymnie narodowym Polaków. Ostatecznie
na mocy zawartego w 1660 r.
pokoju w Oliwie i w Kopenhadze, Szwecja musiała zrezygnować ze swoich aspiracji
wobec Rzeczpospolitej oraz
Danii. Z polskich ziem pod zaborami, pierwsza większa fala
Polaków napłynęła do Danii
na wyspy Falster i Lolland pod
koniec XIX i na początku XX
w. Była to emigracja o charakterze zarobkowym, obejmująca głównie młode kobiety,
związana z zapotrzebowaniem
Danii na robotników rolnych.
Do dnia dzisiejszego
Polonia duńska posiadała i
posiada szereg form organizacyjnych, a wielu Polaków
zostało zatrudnionych w Danii. W Polsce cieszy się wielką popularnością i uznaniem
Bertel Thorvaldsen, duński
rzeźbiarz, jeden z czołowych
przedstawicieli
klasycyzmu,
twórca m.in. pomnika Mikołaja Kopernika i pomnika
księcia Józefa Poniatowskiego
w Warszawie oraz projektant
pomnika Stanisława Małachowskiego marszałka Sejmu
Czteroletniego i prezesa Senatu Księstwa Warszawskiego. Trzy światowe mocarstwa
alianckie ZSRR, USA oraz
Wielka Brytania, w czasach
II wojny światowej, na trzech
konferencjach międzynarodowych w 1943 r. w Teheranie
i w 1945 r. w Jałcie i Poczdamie, ustaliły kształt przyszłego
porządku światowego. Polska
została zdradzona przez mocarstwa. Winston Churchill,
Franklin Delano Roosevelt
i Józef Stalin podjęli decyzję
o powojennym losie Polski.
Powzięte w Jałcie postanowienia narzuciły Polsce ciężkie
i krzywdzące warunki, miały
ogromne znaczenie dla powojennego kształtu Europy.
Winston Churchill, w historycznym przemówieniu w
Fulton w USA, wygłosił słynne i popularne zdanie o „żelaznej kurtynie” (ang. iron
curtain), przebiegającej od
Szczecina po Triest. Europa
została podzielona, bariera
izolująca tzw. państwa komunistyczne przed kontaktem
i wpływem reszty świata była
niezwykle trudna do pokona-

nia. Powstały dwa odmienne
bloki militarne. W 1949 r.
państwa zachodnie utworzyły
NATO, w odpowiedzi ZSRR i
państwa pozostające w strefie
jego wpływów w 1955 r. zorganizowały Układ Warszawski.
Dania i Polska znalazły się w
przeciwnych blokach militarnych. Rozpoczęła się „zimna
wojna”, umowna nazwa trwającego w latach (1947–1991)
stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej
i militarnej pomiędzy dwoma przeciwstawnymi blokami. Po przemianach w 1989
r. oraz demokratyzacji życia
w Polsce, w miarę ocieplania
się „zimnej wojny” międzysąsiedzkie stosunki Dani i Polski
powoli się ożywiały. Polska w
1999 r. przystąpiła do NATO,
a w 2004 r. do Unii Europejskiej. Po tylu trudnych latach
Dania i Polska zostały szybko
bliskimi partnerami nastąpiła współpraca polityczna, gospodarcza, handlowa, rolna,
edukacyjna, kulturotwórcza,
sportowa, turystyczna i towarzyska.
Okres zaczynający się na
przełomie VIII i IX i trwający
do ok. 1066-1085 r. w historii
Europy przyjęło nazywać się
epoką wikingów. Ramy chronologiczne epoki wikingów
czyli od ok. 800 r. do ok. 1050
r., pokrywa się ze stopniem
chrystianizacji państw skandynawskich. Jest to jednocześnie okres kształtowania się
znanych nam dzisiaj państw
europejskich. Za początek
symboliczny uznaje się rok
793, czyli złupienie klasztoru
angielskiego na wyspie Lindisfarne. Koniec epoki to bitwa
w 1066 r. pod Stamford Bridge gdzie zginął z ręki Anglosasów król Norwegii Harald
III Hardraada, tj. Srogi lub
Nieobliczalny, zwany „ostatnim wikingiem”. W XI wieku
zdołali opanować niemal 80%
terytorium Anglii, tworząc
własne królestwo, którego
królem był Kanut Wielki, po
czym zostali wyparci na skutek rebelii Anglów i Sasów.
W XI wieku królestwo anglosaskie zostało jednak ponownie podbite przez Normanów
z Normandii, którzy również
wywodzili się od wikingów, a
królem Anglii został wiking z
pochodzenia – Wilhelm Zdobywca – który stał się założycielem dynastii normandzkiej, władającej Anglią przez
ponad 300 lat.
Organizatorami wypraw
do krajów Europy Zachodniej
byli Normanowie duńscy i
norwescy, a także mieszkańcy
dzisiejszej Szwecji południowej, prowincje Bohuslän, Hal-

land, Uppland, Skania i Blekinge. Jak pisze Lech Leciejewicz, Normanowie szwedzcy,
głównie Swionowie i Goci, organizowali wyprawy do krajów
położonych na wschód i południe, docierając do Bułgarii Kamskiej, Rusi Kijowskiej,
Bizancjum, a nawet Kalifatu
Bagdadzkiego.
Wikingowie
dotarli też do Ameryki Północnej, do półwyspu Labrador – Winlandii, wschodniego wybrzeża dzisiejszej Kanady. Rośli wojownicy z północy
zostali owiani na przestrzeni
wieków romantyczną aurą

rękawice oraz wełniane czapki. Staronordycki rzeczownik
żeński viking oznacza wyprawę
zamorską.
Słowo wiking pochodzi
od nazwy orężnych wypraw
morskich: viking, które początkowo łączono ze staronordyjskim vik czyli zatoka
lub starogermańskim vik jako
osada portowa. Słowianie,
Arabowie oraz Grecy bizantyjscy nazywali ich Rusami lub
Rhosami, stgr. Ῥῶς, co prawdopodobnie wywodzi się od
rōþs-, związanego z wiosłowaniem lub Roslagen, środkowo-

dzielnych, niezależnych i
skłonnych do przemocy zdobywców. Wbrew temu, co zobrazowano na stworzonych
w XIX wieku romantycznych
rysunkach, wikingowie nie
nosili na hełmach rogów.
Ubierali się w mało wyrafinowane ubrania. Ważniejsze od
mody były ciepło i wygoda.
Ubierali się warstwowo, żeby
zapobiec oddawaniu ciepła.
Ubiór bogatych wikingów nie
różnił się wiele od biedniejszych. Według Tony Allana,
o pozycji społecznej świadczyła biżuteria oraz ozdoby,
np. bogato zdobione brosze
do spinania. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni nosili zimą

-wschodnim rejonem Szwecji,
skąd pochodziła większość
wikingów
odwiedzających
ziemie Słowian. Słowianie i
Grecy nazywali ich także Waregami, ze staronordyckiego
Væringjar, czyli „zaprzysiężeni
ludzie” lub prasłowiańskiego
trzonu war – „zysk”. W tekstach późniejszych, jak sagi
islandzkie, stwierdzenie „wyruszyć na viking” oznaczało
udział w wyprawie łupieżczej
lub piractwie.
Pierwszy odnotowany napad wikingów miał miejsce w
roku 793 na wybrzeżach Anglii (Lindisfarne). Początkowo ich wyprawy nie wychodziły poza obręb Morza Północ-

nego i wysp szkockich – Orkadów, Szetlandów, Hebrydów.
Około roku 800 po raz pierwszy wylądowali na Wyspach
Owczych, które szybko zostały
przez nich skolonizowane. W
roku 874 dotarli również do
Islandii. Kolejny wiek przyniósł odkrycie Grenlandii,
ok. 982) i Ameryki, półwysep
Labrador i Nowa Fundlandia, ok. 1000, gdzie również
założyli swoje osady. Jednak
walki z tubylcami i kłótnie
wewnętrzne rychło spowodowały porzucenie osad w Nowym Świecie. Jak pisze Sławomir Leśniewski, wikingowie
duńscy rozpoczęli podbój
wschodniej i południowej Anglii, gdzie największy opór stawiał im król Wessexu Alfred
Wielki. Pokonany w 878 r.,
zrzekł się na rzecz zwycięzców
wszystkich ziem położonych
na wschód od dawnej rzymskiej drogi łączącej Chester i
Londyn. Powstały tam władztwa różnych normańskich wodzów, toczących ze sobą nieustanne wojny. W końcu wieku Normanowie, napływający
głównie z Norwegii, Orkadów
i Hebrydów, założyli niewielkie państewka w Irlandii, z
głównymi ośrodkami władzy w
Dublinie, Limericku i Corku.
Dopiero na początku XI w.
udało się Irlandczykom przywrócić panowanie rodzimych
królów nad Zieloną Wyspą.
Według Marcina Sałacińskiego, wyprawy wikingów
na Brytanię miały znacznie
dłuższą metrykę. Wskazywać
może na to pewien statut króla Mercji Offy z roku 792, w
którym władca zwalniał od
podatków kościoły w Kencie,
„wyjąwszy dostarczanie militarnego wsparcia przeciwko
pogańskim łupieżcom na wędrownych okrętach”. Wynika
z tego, że położony na południowo-wschodnim
skraju
Anglii Kent od lat musiał być
obiektem wikińskich napaści.
Można datować, że wikingowie Anglię napadali już od
ok. 716 r. Statut wymienia
bowiem rządzącego w latach
716-757 króla Aethelbalda,
który dał kościołom w Kencie
podobny przywilej. Paryską
twierdzę na wyspie Cité Wikingowie zdobyli w 845 r. W
zamian za opuszczenie murów
splądrowanego doszczętnie
miasta, Karol Łysy wypłacił im
ogromny okup 7 tys. funtów
srebra. Królowie frankońscy
zaczęli opłacać wikingów, a
jednocześnie wykorzystywali
ich w charakterze najemników do walki między sobą.
Daninę (Danegeld) Normanowie pobierali również od
władców anglosaskich. Ograstr. 7
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bili klasztor św. Filiberta w
Noirmoutier, Saint-Wandrille
pod Rouen, a nawet sławne
miejsce kultu Santiago de
Compostela w Hiszpanii.
Z biegiem lat drużyny
wikingów rozrosły się do pokaźnych flotylli i zwiększył
się ich zasięg. Jones Gwyn
zaznaczył, że niektóre grupy,
opływając Półwysep Iberyjski, dostawały się na Morze
Śródziemne i grabiły wybrzeża południowej Galii i Italię.
Inne grupy, wyprawiając się
na wschód, penetrowały szlaki
i tereny wzdłuż rzek Dźwiny i
Wołchow oraz Dniepru, aż do
Morza Czarnego, gdzie łupiły
przybrzeżne miasta Cesarstwa
Bizantyńskiego. Wołgą przepływali aż na Morze Kaspijskie. Wikingowie bogacili się
jednak nie tylko łupieniem,
ale również handlem. Prowadzili intratny handel z Arabami, którym za srebro z Taszkentu i Afganistanu dostarczali futra, ozdoby z metali
szlachetnych i niewolników z
terenów nadbałtyckich.
Pierwsza wielka łupieska
wyprawa wikingów na wybrzeże Fryzji została zorganizowana niemal równe sto lat przed
układem Rollona z Karolem
Prostym. Wzięło w niej udział
podobno aż dwieście okrętów,
owych długich łodzi wikingów, które odtąd miały siać
grozę od wybrzeży Bałtyku po
Sycylię. Aron Guriewicz napisał, że obrona wybrzeży wyraźnie osłabła w ostatnich latach
panowania Ludwika Pobożnego, syna i następcy Karola.
Powodem był jego ostry spór
z synami, Lotharem, Ludwikiem i Karolem, pomiędzy
których w 843 r. podzielone
zostało państwo Franków. W
820 r. kilkanaście takich pirackich jednostek przeprowadziło rajd wzdłuż wybrzeży
Flandrii. Napastnicy, skutecznie odparci przez zorganizowaną jeszcze przez Karola
Wielkiego straż przybrzeżną,
opłynęli Półwysep Pirenejski i najechali Akwitanię. W
latach 834–837 wikingowie
czterokrotnie złupili leżący w
delcie Renu Dorestad, jeden
z najważniejszych ówczesnych
ośrodków handlowych na północnym wybrzeżu. W latach
40. IX w. wikingowie zaczęli
zapuszczać się do Hiszpanii,
Afryki i Włoch. W 844 r. udało im się zdobyć Sewillę, ale
bitni Maurowie szybko ich

przepędzili. Głośna stała się
rozpoczęta w 859 r. i trwająca aż trzy lata wyprawa pod
wodzą Bjørna Jernside i Hastinga, o której wspominają
zarówno źródła zachodnioeuropejskie, arabskie, jak i
sagi skandynawskie. Ponad
60 okrętów z wikingami opłynęło wówczas Półwysep Pirenejski, docierając do Afryki
Północnej i Italii, gdzie rabusie splądrowali m.in. Pizę.
Jak pisze Collins Desmond,
był to zaledwie przedsmak
ich późniejszych wyczynów
na włoskiej ziemi. Przez cały
X w. do południowych Włoch
docierały mniejsze i większe
grupy normańskich wojowników, którzy przybywali tam
nie tylko w celu grabieży, ale
również zaciągali się na służbę u miejscowych władców.
W 1041 r. Wilhelm Hauteville zwany Żelazną Ręką zdobył
na Bizantyjczykach stolicę
Apulii, Amalfi. Następnie, po
opanowaniu Kapui i Salerno,
rozpoczął podbój Kalabrii. W
1053 r. inny z braci, Robert
Guiscard (Sprytny), rozbił
wojska papieskie i wziął do
niewoli namiestnika Stolicy Piotrowej. W 1071 r., po
zdobyciu Bari, wyparli oni z
Włoch Bizantyjczyków, stając
się dla nich w ciągu następnych lat najpoważniejszym,
obok Turków, przeciwnikiem.
Do śmierci w 1085 r. Robert
zdołał przyłączyć do swojego
państwa dalsze rozległe terytoria, m.in. zdobył Dubrownik i część Wysp Jońskich.
Podjął również nieudany atak
na Konstantynopol. Bizantyjskie matki straszyły nim swoje niesforne dzieci. Jak pisze
Władysław Duczko, dotarli
także w głąb dzisiejszej Rosji
i Ukrainy, Kijów znany jako
Kanugård był ich faktorią handlową. Łupieżczym napadom
na Zachodzie towarzyszyła
według Jarosława Szwajdo,
dynamiczna eksploracja okolic Morza Bałtyckiego, ziem
Rusi oraz, za pośrednictwem
Bizancjum, kontakty z kalifatem arabskim. Bałtyk, na którego południowych i wschodnich wybrzeżach przybysze,
głównie ze Szwecji, zaczęli się
osiedlać już w VII w., nazwano
Morzem Waregów. Pod tym
właśnie mianem przybysze ze
Skandynawii znani byli w Cesarstwie Wschodniorzymskim.
Arabowie zwali ich natomiast
Rusami. Liczni Szwedzi, Nor-

wegowie i Duńczycy pojawiali
się również na dworach książąt ruskich, wchodząc w skład
ich drużyn. Niektórzy z nich
dochodzili do wielkich zaszczytów. Szczególnie wielką
karierę zrobili potomkowie
Ruryka, który wraz z dwoma
braćmi w latach 70. IX w. sięgnął po władzę nad leżącym

na północy Rusi Nowogrodem Wielkim. Dał on początek rodowi, który zasiadał na
wielkoksiążęcych tronach Kijowa i Moskwy i przetrwał aż
do końca XVI w.; ostatni z
Rurykowiczów, car Fiodor I,
zmarł w 1598 r.
cdn.

Grzegorz Grabowski

„Nie” dla prezydenta Białorusi
Pandemia wzmogła niezadowolenie społeczne na
Białorusi. Prezydent Aleksander Łukaszenka publicznie
lekceważy zagrożenie koronawirusem, sugerując naturalne
metody ochrony. Jednak liczni
Białorusini – rozumiejąc jak
wielkie grozi im niebezpieczeństwo – sami podporządkowują
się nienarzucanym im przez
władze regułom kwarantanny.
Dowiadują się z zagranicznych
mediów społecznościowych,
co należy czynić, aby uniknąć
zagrożenia.
Decyzja o wyznaczeniu
wyborów głowy państwa został
ogłoszona przez parlament w
momencie znamiennym, bo 8
maja, czyli w przeddzień wielkiej defilady wojskowej w 75.
rocznicę kapitulacji III Rzeszy.
Tą paradą w Mińsku prezydent
pokazał, że właśnie on jest wiernym dziedzicem cenionej przez
mieszkańców dawnego ZSRR
tradycji zwycięstwa i - jak sam to
określił - nie „zdradza” jej, tak
jak to zrobił Władimir Putin,

który z lęku przed koronawirusem odwołał swoją defiladę.
Wybory prezydenckie, szóste już w karierze A. Łukaszenki, odbędą się 9 sierpnia 2020
roku.
Partie opozycyjne nie zdecydowały się na wysunięcie
jednego, wspólnego kandydata,
wzywając do bojkotu głosowania również ze względu na
wciąż szerzącą się epidemię
koronawirusa (codziennie w
kraju rejestruje się ok. 900
nowych przypadków zakażeń
COVID-19).
To, co się dzieje teraz powszechnie okazywane przez
Białorusinów poparcie dla konkurentów Bat’ki - dowodzi, że
pozycja jego słabnie. Sytuacja
w kraju, którego gospodarka
jest uzależniona od ekonomiki
pogrążającej się w kryzysie Rosji, szybko się pogarsza, stopa
życiowa spada, popularność starzejącego się przywódcy maleje.
Coraz głośniej mówi się o
kandydaturach Wiktora Babaryki czy Wiktora Cepkało.

Na zdjęciu: Ozłocony pomnik W. I. Lenina przed budynkiem administracji rejonowej w mieście Krupka na Mińszczyźnie. Fot. Stefan Pastuszewski
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