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Tuż za granicą polsko -
-białoruską, w odległości 11 
km od przejścia granicznego w 
Połowcach leży Wysokie Litew-
skie, zwane Wysokaje, odkąd 
stało się miasteczkiem białoru-
skim. Jego odnotowane dzieje 
zaczynają się w XIV wieku. W 
ówczesnych dokumentach wy-
mieniane jest jako Wysoki Gród. 
Prawa magdeburskie otrzymało 
w 1494 r. od wielkiego księcia 
litewskiego, Aleksandra Jagiel-
lończyka, i wtedy już nosiło 
nazwę Wysokie Litewskie. W 
1511r. król Zygmunt Stary 
nadał prawo do władania tymi 
dobrami marszałkowi hospo-
darskiemu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i namiestnikowi 
nowogródzkiemu, Janowi Lita-
worowi Chreptowiczowi, ale już 
w 1529 r. należały one do rodzi-
ny Wolskich, a potem co kilka, 
kilkanaście lat zmieniały swoich 
właścicieli, aż do połowy XVI w. 
, kiedy na przeszło 100 lat stały 
się własnością rodziny Woynów. 
W 1647 r. wojewoda witebski, a 
późniejszy wojewoda wileński i 
hetman wielki litewski, Paweł 
Jan Sapieha (1609-1665) 
herbu Lis, odkupił je od 
Łukasza Woyny, by zapo-
czątkować 200-letni okres, 
w którym były posiadłością 
rodziny Sapiehów. Zaraz po 
kupnie nowy właściciel roz-
począł wznoszenie zamku i 
wkrótce stanęła w Wysokiem 
budowla obronna na planie 
zbliżonym do prostokąta, 
otoczona ziemnymi wałami 
wzmocnionymi narożnymi 
bastionami i fosą.  Impo-
nująca dwukondygnacyjna 
brama wjazdowa prowadziła 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

U Sapiehów w Wysokiem Litewskiem

na zamkowy dziedziniec, na 
którym znalazł się drewniany 
budynek dworski, oficyna i 
kuchnia. Kolejnymi mieszkań-
cami sapieżyńskiego zamku byli: 

Benedykt Sapieha (ok. 
1650-1707), syn Pawła Jana, 
podskarbi wielki litewski, oże-
niony z córką wojewody san-
domierskiego, Izabellą Tarło. 
Otrzymał on przywilej dla Wyso-
kiego Litewskiego na wieczyste 
jarmarki, zaczynające się w dniu 
św. Michała i trwające 4 tygo-
dnie, na których handlowano 
głównie końmi i ukraińskim 
bydłem.

Michał  Józef  Sapieha 
(1670-1737), syn Benedykta, 
wojewoda podlaski, odbudo-
wał zamek zniszczony podczas 
wojny północnej (1700-1721), 
wzmocnił wały obronne i wraz 
z małżonką, Ludwiką z Wielo-
polskich, założył wokół zamku 
ogród. Jego dwaj synowie zmarli 
przedwcześnie przed śmiercią 
ojca, nie zostawiwszy potom-
stwa, dlatego Wysokie Litewskie 
odziedziczył bratanek Michała 
Józefa, Michał Antoni. 

Michał Antoni Sapieha 
(1711-1760), podkanclerzy 
litewski, wielki łowczy litewski, 
marszałek Trybunału Litew-
skiego, wojewoda podlaski, 
starosta gulbiński, mścisławski 
i wołkowyski oprócz ożywionej 
działalności politycznej, za 
którą odznaczony został Orde-
rem Orła Białego, zajmował się 

poezją – napisał w języku fran-
cuskim poemat „Tragedia Zairy 
i Arazmana Woltera”. Kiedy w 
1748 r., podczas insurekcji ko-
ściuszkowskiej zamek został po 
raz koleiny spalony, przeniósł 
rodową rezydencję do Słoni-
mia. Przez pewien czas zamek 
nadawał się jednak jeszcze do 
zamieszkania, bowiem w 1775 

r. zatrzymał się w nim król 
Stanisław August  Poniatow-
ski w drodze z Białegostoku 
do rodzinnego Wołczyna, 
goszczony przez właściciela 
Wysokiego Litewskiego.

A był  nim wówczas 
Aleksander Michał Sapieha 
(1730-1793), wojewoda po-
łocki, hetman polny litewski 
i kanclerz wielki litewski, 
ożeniony z Agnieszką ks. 
Lubomirską. W 1785 r. zbu-
dował on w pobliżu Wyso-
kiego, wg projektu Jana Sa-
muela Beckera, nadwornego 

Na zdjęciu: Pałac Sapiehów – elewacja frontowa

Na rysunku: Pałac od strony parku na rysunku Napoleona Ordy
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architekta Sapiehów, zespół 
klasztorny dla oo. bonifratrów 
z kościołem i szpitalem na 20 
łóżek. Na frontonie szpitalnej 
kostnicy kazał umieścić na-
pis: Dla zbawienia bliźnich dług 
chrześcijański spłacił Aleksander 
Sapieha, kanclerz WKL w 1785 r. 
Jego siostra Anna Paulina wyszła 
za mąż za księcia Jana Kajetana 
Jabłonowskiego i przeniosła 
się do otrzymanych w wianie 
Siemiatycz, stając się tam słynną 
mecenaską sztuki i nauki oraz 
wybitną administratorką swoich 
dóbr w Siemiatyczach i Kocku.

Tymczasem Wysokie Li-
tewskie odziedziczył po ojcu 
w 1793 r. Franciszek Sapieha 
(1772-1829), ożeniony z Pelagią 
Potocką (1775-1846) – piękną 
córką Stanisława Szczęsnego-
-Potockiego.  Ich małżeństwo 
nie wytrzymało próby czasu. Po 
rozwodzie, który nastąpił w 1805 
r. Franciszek Sapieha zostawił 
byłej żonie Wysokie Litewskie i 
dodał jeszcze na otarcie łez 7 ty-
sięcy dukatów. Młoda rozwódka 
szybko wyszła ponownie za mąż, 
za Pawła Sapiehę (1781-1846), 
księcia z linii kodeńskiej, ofice-
ra armii francuskiej. Podczas 
gdy mąż zajmował się wojaczką, 
księżna Pelagia Sapieżyna zajęła 
się ich siedzibą w Wysokiem. 
Zrujnowany już kompletnie 
zamek nie nadawał się na ksią-
żęcą rezydencję. Na jej więc 
zamówienie  w latach 1816-20 
został wzniesiony na zachodnim 
brzegu rzeki Pulwy pałac w stylu 
modnego wówczas klasycyzmu. 
Był to budynek murowany, 
parterowy, piętnastoosiowy, po-
kryty dachem czterospadowym 
z dwoma parami owalnych lu-

karn. Od strony podjaz-
du znajdował się portyk 
zwieńczony trójkątnym 
frontonem wspartym 
na czterech kolumnach 
o jońskich kapitelach. 
Przysłaniał on trójo -
siowy, niezbyt wydatny 
ryzalit, podwyższony o 
niskie piętro, któremu 
w elewacji ogrodowej 
odpowiadał ryzalit bar-
dziej zaznaczony, zakoń-
czony ścianką attykową 
z uskokami. Poprze -
dzał go obszerny taras, 
z którego roztaczał się 
rozległy widok na ogro-
dy. Zewnętrzne ściany 
pałacu pokryto białym 
tynkiem. Elementy de-
koracyjne były bardzo 
skromnie: gzyms kost-
kowy otaczający wokół 
budynek, pilastry dzie-
lące ryzalit frontowy,  
naczółek trójkątny nad 
wejściowymi drzwiami, 
naczółki poziome na konsol-
kach nad dwoma bocznymi 
oknami w ryzalicie.

Zespół pałacowy uzupeł-
niały dwie oficyny imitujące 
skrzydła boczne pałacu usta-
wione w stosunku do niego 
pod kątem prostym. Były to 
budynki parterowe, postawione 
na planie litery T, pokryte dwu-
spadowymi, gładkimi dachami. 
Fasady poprzecznych korpusów 
poprzedzały portyki zwieńczo-
ne trójkątnymi frontonami z 
dużym, półokrągłym oknem w 
każdym z nich, wspartymi na 
sześciu masywnych, ale niskich 
kolumnach doryckich.  Środek 
dziedzińca mieszczącego się 

między oficynami i 
pałacem zajmował 
eliptyczny gazon, 
na którym rosły 
ozdobne krzewy 
oraz pojedyncze 
jesiony płaczące, 
sosny wejmutki i 
tuje. Na dziedzi-
niec wjeżdżało się 
z zewnątrz przez 
kute, żeliwne wro-
ta, ozdobione ini-
cjałami Sapiehów, 
z a w i e s z o n e  n a 
murowanych py-
lonach, z kamien-
nymi wazami na 
szczytach.

O ile wystrój 
zewnętrzny pała-
cu był więcej niż 
skromny, to jego 
wnętrze odznacza-
ło się bogatą de-
koracją. Frontowe 
drzwi prowadziły 
do obszernego we-
stybulu, który prze-
chodził w salę pa-
radną z wyjściem 

na taras ogrodowy.  Pomiesz-
czenia te, podobnie jak i inne, 
reprezentacyjne pokoje miały 
wzorzyste parkiety, kunsztownie 
zdobione kominki, meble w sty-
lu Ludwika XV i XVI. Z sufitów 
udekorowanych sztukateriami 
zwisały kryształowe żyrandole, 
na ścianach wisiały rodzinne 
portrety. Wyróżniał się wśród 
nich portret Pelagii Sapieżyny, 
namalowany w Dereczynie przez 
Elisabeth Vigée-Lebrun, naj-
słynniejszą francuską  malarkę 
przełomu XVIII i XIX wieku. 
Pelagia na obrazie tym przy-
pominała grecką muzę Terpsy-
chorę, opiekunkę korowodów 
i tańców, dlatego zatytułowano 
go „Dereczyńska Terpsycho-
ra”. Na kominkach stały licz-
ne zegary, stanowiące pewien 
rodzaj kolekcji, eksponowana 
też była ceramika krajowa i da-
lekowschodnia. Na szczególną 
uwagę zasługiwała biblioteka, 
w której mieściło się bogate 
archiwum rodowe Sapiehów 
i Potockich oraz księgozbiór 
liczący około 5 tysięcy tomów.  

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa pałacu

Na zdjęciu: Inicjał Sapiehów na bramie wjazdowej

Na rysunku: Portret Pelagii Sapieżyny namalowa-
ny w 1794 r. przez Elisabeth Vigée-Lebrun (nie jest 

to „Dereczyńska Terpsychora”)

Podczas I wojny świato-
wej wyposażenie pałacu 
zostało zniszczone lub 
rozgrabione. Na szczę-
ście udało się uratować 
znaczną część księgo-
zbioru, którą później 
przewieziono do pałacu 
Potockich w Helenowie 
koło Pruszkowa.

Pelagia Sapieży -
na zajęła się też urzą-
dzeniem pałacowego 
ogrodu. Dzięki jej stara-
niom na obszarze ponad 
14-hektarowym powstał 
park krajobrazowy z 
licznymi nasadzenia -
mi nie tylko krzewów i 
drzew krajowych, ale i 
w pewnym sensie  eg-
zotycznych, takich jak 
topole włoskie, sosny 
austriackie i wejmutki, 
kasztany amerykańskie, 
katalpy bignioniowate i 
glediczje trójcierniowe. 
W jego obrębie znala-

zły się dwa wzgórza i płynąca 
między nimi rzeka Pulwa oraz 
ruiny dawnego zamku wraz z 
ziemnymi obwałowaniami. Po-
prowadzone aleje i dokonane 
nasadzenia tworzyły przed sie-
dzącymi na pałacowym tarasie 
trzy perspektywy widokowe: na 
centralnie położony, rozległy, 
eliptyczny gazon, obsadzony 
lilakami, wzdłuż alei kaszta-
nowej biegnącej w kierunku 
północno-zachodnim oraz na 
duży staw znajdujący się w części 
południowo-zachodniej.

Dzieło Pelagii kontynuowa-
ła jej wnuczka, Maria Potocka. 
Sprowadzony przez nią w 1895 
r. słynny w tamtych czasach 
ogrodnik, a właściwie architekt 
krajobrazu, Walerian Kronen-
berg, przekomponował park, 
czyniąc go jednym z najbardziej 
malowniczych parków pałaco-
wych na Kresach Wschodnich.

Ostatnim panem na Wy-
sokiem Litewskiem z rodu Sa-
piehów był  syn Pelagii i Pawła, 
Franciszek Ksawery Sapieha 
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Na rysunku: Wysokie Litewskie – brama zamkowa, 
rys. Napoleona Ordy z 1876 r.

Na zdjęciu: Oficyna 

(1807-1882), ożeniony po raz 
pierwszy z Konstancją Sobań-
ską, po raz wtóry z Ludwiką 
Pacówną. W 1863 r. wyjechał on 
na stałe do Biarritz i przekazał 
majątek w Wysokiem swojej 
córce z pierwszego małżeństwa, 
Marii Potockiej (1837-1923), 
żonie Stanisława Potockiego. 
Syn Marii i Stanisława Potoc-
kich, Jakub hr. Potocki (1863-
1934), był ostatnim prywatnym 
właścicielem Wysokiego. Nie 

mieszkał jednak w tamtejszym 
pałacu, lecz wraz z żoną Teresą 
Zamoyską (1876-1960) przeby-
wał stale w Helenowie. W 1932 
r., na dwa lata przed bezpo-
tomną śmiercią, zainspirowany 
oddaniem w tym roku do użytku 
Instytutu Radowego Warszawie, 
zbudowanego z inicjatywy Marii 
Skłodowskiej-Curie, zdecydo-
wał się przekazać posiadłość w 
Wysokiem Litewskiem wraz z 
olbrzymimi majątkami w Brze-
żanach, Helenowie, Jaktorowie, 
Miastkowie, Osiecku, Pratulinie 
i Telatyczach na rzecz fundacji 
własnego imienia, …która by 
przyczyniła się do ulżenia doli 
obywateli należących do Państwa 
Polskiego zmniejszając cierpienia 
ludzkie, spowodowane niezwalczo-
nymi dotychczas przez badaną myśl 

ludzką chorobami, a w szczególności 
rakiem i gruźlicą. Fundacja ta 
istnieje po dzień dzisiejszy, a jej 
aktualnym prezesem jest prof. 
Jerzy Woy-Wojciechowski, ale 
funduszy na swoją działalność 
z majątku w Wysokiem Litew-
skiem, który znalazł się poza gra-
nicami Polski, czerpać już nie 
może, podobnie zresztą jak i z 
tych posiadłości hrabiego Jaku-
ba Potockiego, które pozostały 
na terytorium Rzeczpospolitej 

po zakończeniu II wojny świato-
wej, ale zostały objęte reformą 
rolną i upaństwowione.

Tymczasem siedziba Sapie-
hów i Potockich w Wysokiem 
Litewskiem stała się placówką 
radzieckich pograniczników, 
a potem wprowadziła się do 
niej szkoła. W krótkim czasie 
zarówno pałac, jak i park ule-
gły dewastacji. Zniszczenia były 
tak duże, że szkołę trzeba było 
przenieść do nowego budynku. 
Kiedy przyjechaliśmy latem 
2009 r. do Wysokiego, w pa-
łacu prowadzony był remont. 
Wprawdzie prace przebiegały 
bardzo niemrawo, ale zaświtała 
nadzieja, że może dawna siedzi-
ba Sapiehów odzyska chociaż w 
części swój pierwotny kształt.

Już po raz jedenasty Chrześci-
jańska Demokracja – Stronnictwo 
Pracy i Stowarzyszenie Pomocy 
Charytatywnej „Wschód” zorgani-
zowało 15 maja 2022 r. Bydgoskie 
Dni Kresowe. 

Rozpoczęto je uroczystą Mszą 
św. o godz. 10,30 w kościele pw. 
św. Jana Apostoła i Ewangelisty w 
Starym Fordonie przy ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego. Na przełomie XIX i 
XX w służył on gminie ewangelic-
kiej. Proboszczem tej świątyni jest 
ks. prałat Janusz Tomczak. 

Organizatorzy Dni (Zygfryd 
Szeffs, Ryszard Fereni i Teresa 
Pastuszewska) w bocznej nawie 
zainstalowali wystawę fotograficz-
ną prezentującą wiele obiektów 
sakralnych i świeckich wzniesio-
nych przez Polaków zamieszkują-
cych tereny Kresów Wschodnich 
I Rzeczypospolitej w okresie od 
XIV do XX wieku. Obecnie te 
zabytki naszej kultury znajdują się 
poza granicami R P na terytoriach 
Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. 
Nabożeństwo zostało odprawione 
w intencji mieszkańców Bydgosz-
czy mających kresowe korzenie a 
także za Polaków mieszkających 
dziś na Kresach Wschodnich. 
Modlono się szczególnie za tych 
na Ukrainie narażonych na utratę 

Bronisław Pastuszewski 

Kresowiakom

życia i mienia w wyniku trwającej 
od 24 lutego br. barbarzyńskiej 
agresji zbrojnej Rosji na teryto-
rium ukraińskim. 

Mszę św. uświetnił udział 
pocztów sztandarowych: VIII 
Kujawsko – Pomorskiej Brygady 
Wojsk Obrony Terytorialnej z 
ceremoniałem, Chrześcijańskiej 
Demokracji – Stronnictwa Pracy 
(Bronisław Pastuszewski, Stefan 
Pastuszewski, Ryszard Fereni), 
Związku Sybiraków (Anna Jarecka, 
Teodora Bogdanowicz, Jan Szten), 

Światowego Związku Żołnierzy A 
K- Środowiska Wileńsko – Nowo-
gródzkiego (Piotr Pszczółkowski) 
oraz delegacja Rodziny Katyńskiej 
(Grażyna Wilczyńska). W imieniu 
organizatorów Stefan Pastuszew-
ski przybliżył zebranym cel i sens 
obchodów Dni Kresowych. Trzeba 
wspomnieć, że ok. 30% rodzin 
bydgoskich ma bliższe czy dalsze 
pochodzenie kresowe. 

Po uroczystości wierni chęt-
nie interesowali się wystawą. Były 
też rozprowadzane różne numery 
miesięcznika literacko – nauko-
wego ‘Świat Inflant”, zajmującego 
się w znacznej mierze historią i 
współczesnością Inflant, które 
również tworzyły polskie Kresy 
Północno – Wschodnie. 

Na zdjęciu: Poczty sztandarowe przed uroczystością Dni Kresowych.
Fot. B. Pastuszewski

Na zdjęciu: Montowanie baneru. 
Fot. B. Pastuszewski
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Świat zaskoczyła niedawna 
decyzja łotewskiego parlamentu 
(21 kwietnia 2022 roku). Od 
momentu ataku Rosji na Ukra-
inę 24 lutego 2022 roku sytuacja 
Rosjan uległa na Inflantach 
zmianie. Dla miejscowych służb 
specjalnych stanowią potencjal-
ne zagrożenie bezpieczeństwa. 
Nie tylko z powodu tego, że 
prowadzić mogą działalność 
wywiadowczą, ale i dlatego, że 
mogą rozpowszechniać fałszy-
we informacje na temat wojny, 
sączone im przez kremlowską 
propagandę. 

Unia Europejska przeciw-
stawia się tej propagandzie, 
uniemożliwiając emisję takich 
kanałów jak Sputnik, czy Russia 
Today, które nadając audycje w 
różnych językach, głównie po 
angielsku, docierały do domów 
wielu Europejczyków. Kanałów 
tego typu nie znajdziemy już w 
polskim Internecie czy sieciach 
kablowych. Litwa i Łotwa zaka-
zały transmisji rosyjskich stacji 
telewizyjnych, w tym Rossija i 
Rossija-24. Podobnie Estonia, 
która do tej pory nie stosowa-
ła większych restrykcji wobec 
rynku medialnego, zawiesiła 
transmitowanie mediów: RTR 
Planet, NTV Mir, NTV Mir Bal-
tiya, Russia 24, Belarus 24 i TV 
Center International. 

21 kwietnia 2022 roku ło-
tewski parlament jednogłośnie 
przyjął oświadczenie w sprawie 
agresji i zbrodni wojennych 
Federacji Rosyjskiej w Ukra-
inie, wyrażając solidarność z 
Ukrainą i narodem ukraińskim. 
Premier Krisjanis Karins 22 
kwietnia 2022 roku powiedział, 
że konieczne jest osłabienie 
zdolności Rosji do finansowania 
wojny na Ukrainie i nalegał na 
dalsze sankcje Unii Europejskiej 
nakładane na wszystkie rosyjskie 
banki i wszystkie surowce ener-
getyczne.

Parlament łotewski, podob-
nie jak polski, zezwolił swoim 
obywatelom na zaciąganie się 
do tzw. „legionów międzyna-
rodowych”. „Nasi obywatele, 
którzy chcą wspierać Ukrainę i 
dobrowolnie walczyć w obronie 
niepodległości Ukrainy i nasze-
go wspólnego bezpieczeństwa 
muszą mieć zapewnioną taką 
możliwość” - powiedział Juris 

Michał Pasternak 

Czy Rosjanie opuszczą Łotwę i inne republiki bałtyjskie? (1)

Rancans, przewodniczący parla-
mentarnej komisji obrony.

Ministerstwo Spraw Za-
granicznych Łotwy podjęło 5 
kwietnia 2022 roku decyzję o 
cofnięciu zgody na działalność 
rosyjskich konsulatów general-
nych w Dyneburgu i w Lipawie. 
Rosyjscy dyplomaci zobowiązani 
zostali do opuszczenia kraju. 
Konsulat w Narwie zamknęła 
Estonia. Decyzja ta argumento-
wana jest przez Łotyszy w nastę-
pujący sposób: „Nielegalna inwa-
zja ze strony Federacji Rosyjskiej i 
zbrodnie wojenne popełnione przez 
jej wojska są wyraźnym narusze-

niem międzynarodowych konwencji 
i zobowiązań Federacji Rosyjskiej. 
Ci, którzy podjęli, wdrożyli w życie i 
nadal podtrzymują decyzje dotyczące 
agresji militarnej i zbrodni wojen-
nych na Ukrainie, muszą wziąć na 
siebie pełną odpowiedzialność” – 
czytamy w oświadczeniu resortu 
spraw zagranicznych.

Według łotewskiego Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
do 5 kwietnia 2022 roku liczba 
uchodźców w kraju sięgnęła 
18 tysięcy. Łotewskie firmy 
otworzyły swoje drzwi oferując 
uchodźcom miejsca pracy. W 
pierwszym tygodniu inwazji 
aż 885 firm zapowiedziało, że 
zaoferuje pracę ukraińskim 
uchodźcom. Wolne miejsca 
pracy – w liczbie 2.600 – znalazły 
się w sektorze produkcyjnym, 
budownictwie, rolnictwie, in-

formatyce, pielęgniarstwie i 
stomatologii. Pierwsi uchodźcy 
przybyli na Łotwę już 25 lutego 
2022 roku, zaledwie dzień po 
rozpoczęciu wojny. 

Ukraińscy uchodźcy wojen-
ni mają prawo do takich samych 
świadczeń socjalnych jak Łoty-
sze. Wśród tych świadczeń jest 
gwarantowany zasiłek dla jednej 
osoby w wysokości 109 euro 
miesięcznie oraz dodatkowe 
76 euro miesięcznie na każde-
go kolejnego członka rodziny 
(dzieci). Ponadto ukraińskie ro-
dziny otrzymają również szereg 
zasiłków na dzieci, w tym zasiłek 

wychowawczy czy rodzinny.
Każda ukraińska rodzina 

przybywająca na Łotwę ma 
zagwarantowane wyżywienie i 
schronienie aż do momentu 
rozpoczęcia samodzielnego 
życia, a także paczki zawierające 
żywność, artykuły higieniczne i 
gospodarstwa domowego oraz 
przedmioty potrzebne dzieciom 
do rozpoczęcia nauki w szkole 
jak np. tornistry. Stanowią one 
dodatek do jednorazowej rządo-
wej zapomogi w wysokości 500 
euro, która ma na celu pomoc 
uchodźcom. Przybysze uzyskają 
również możliwość bezpłat-
nego korzystania z krajowego 
transportu publicznego oraz 
bezpłatny lub ułatwiony dostęp 
do świadczeń zdrowotnych.

Na Łotwie z inicjatywy 
ugrupowań o charakterze kon-

serwatywnym (Stowarzysze -
nie Narodowe i Nowa Partia 
Konserwatywna) rozpoczęto 
prace nad reformą szkolnictwa 
ograniczającą zajęcia w języku 
rosyjskim. 

Rosjanie na Łotwie miesz-
kają głównie w miastach. W 
2006 roku stanowili 42,3% 
ludności w stolicy tego kraju 
Rydze i 53,5% w drugim co do 
wielkości mieście Dyneburgu. W 
czasach Związku Radzieckiego 
przybywający Rosjanie osiedlali 
się głównie w ośrodkach prze-
mysłowych, aby obsadzić miej-
sca pracy w fabrykach, podczas 
gdy obszary wiejskie pozostały 
zamieszkane prawie w całości 
przez Łotyszy, z wyjątkiem nie-
których małych obszarów we 
wschodniej Łotwie, gdzie przez 
dłuższy czas istniały mieszane 
rosyjsko-łotewskie wsie. Na 
początku 2018 roku Rosjanie 
stanowili 25,2% ludności Łotwy. 
Według danych Centralnego 
Biura Statystycznego Łotwy w 
latach 2011-2017 na Łotwę wy-
emigrowało 19.932 Rosjan, a aż 
48.851 Rosjan wyemigrowało z 
Łotwy do innych krajów.

W Estonii Rosjanie za -
mieszkują także głównie mia-
sta, zwłaszcza stołeczny Tallinn 
i północno-wschodni okręg 
wydobycia i przerobu łupków 
bitumicznych Ida-Virumaa. W 
2011 roku 38,5% mieszkańców 
Tallinnu stanowili Rosjanie, a 
jeszcze więcej – 46,7% miesz-
kańców tego miasta mówiło po 
rosyjsku. W 2011 roku duży od-
setek Rosjan odnotowano też w 
Narwie (82%), Sillamäe (82%) 
i Kohtla-Järve (70%). W drugim 
co do wielkości mieście Estonii 
– Dorpacie – Rosjanie stanowią 
około 16% populacji. Na obsza-
rach wiejskich odsetek Rosjan 
jest niski (wsie zamieszkane są 
w około 80% przez Estończy-
ków). Wyjątkiem jest staropra-
wosławny okręg jeziora Pejpus. 
Ogólnie rzecz biorąc Rosjanie 
stanowią 24% populacji Estonii. 
Odsetek osób mówiących po ro-
syjsku jest jednak nieco wyższy, 
ponieważ rosyjski jest językiem 
ojczystym wielu mieszkających 
w tym kraju Ukraińców, Biało-
rusinów i Żydów. Posługują się 
nim także Polacy. 
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Na zdjęciu: Drewno na opał zgromadzone na dziedzińcu klasztoru prawo-
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